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 چکیده
گیری آن و بررسی عوامل د زیرزمینی، نحوه اندازهبا توجه به مطالعات انجام شده، حجم اقتصا

ه کهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. حال آنمؤثر بر آن در سطح کشوری و با روش
های ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به خأل موجود، این موضوع در سطح استان

پرداخته  0831-49های ایران طی دوره ناین مطالعه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استا
و مدل  (0431تانزی ) افتهیمیتعم است. در این راستا، برای برآورد آن از مدل تقاضای پول

دهد که نتایج این برآورد نشان می( استفاده شده است. 5102فرناندز و والسکو ) ایمنطقه
ای سیر صعودی بوده است. ها دارحجم اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور در تمامی استان

رای دهد نرخ بیکاری دابر حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می مؤثرهمچنین، نتایج بررسی عوامل 
اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی است و عواملی نظیر درآمد سرانه، تورم و بار مالیاتی دارای 

-رزمینی رابطه معنیاثر مثبت بر آن است. همچنین، بین نرخ خوداشتغالی و حجم اقتصاد زی

 داری تأیید نشد.
ای هداده ،حجم اقتصاد زیرزمینی استانی، بار مالیاتی، مدل تقاضای پول های کلیدی:واژه
 .پانل

 . JEL: C33 ،E41 ،E26،O17 بندیطبقه

  

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

 060-033 صفحات/ 0843تابستان / 5/ شماره ششم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  81/18/41 :رشیخ پذیتار       01/00/46افت: یخ دریارت
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 مقدمه -1

های اخیر بر اهمیت نقش و جایگاه بخش اقتصاد زیرزمینی در کشور ایران و در سال آنچه

دیگر افزوده، آن است که در آغاز قرن بیست و یکم میالدی  توسعهدرحالهای سایر کشور

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 

، نقش شدها نادیده گرفته میدولت تیحما و وجهتزیرزمینی که تا این زمان به دلیل نبود 

از  یتوجهقابلای را در کاهش فقر و بیکاری ایفا نموده و با جذب میزان مؤثر و برجسته

گذاران، اقتصاددانان بیکاران شهری و مهاجران روستایی به بازار کار، مورد توجه سیاست

باالی  حجم تـنخس رایز(. 5100، 0همکارانریزان دولتی قرار گرفت )اشنایدر و و برنامه

 اتثرا ،دوم. دارداز کانال مالیات  یعموم بخش یمال نیمأت بر یمنف اثر ینیرزمیز اقتصاد

 یـقعوا یرداـمق از را دیاـقتصا نالـک یهاداده و دارد سمیر دقتصاا و تولید بر فیانحرا

 اتیـمالی راـب لـتحم با سمیر بخش در لفعا یهاهبنگا ،موــس. کندیم فرـمنح دوـخ

 که ریکا وینیر رم،اـچه. دهندیم ستد از را مینیزیرز دقتصاا نفعاال با قابتر رتدـق

 یهاتیحما از هافعالیت ینا دنبو نپنها ماهیت خاطر به کنندمی فعالیت بخش ینا در

با مطالعه و ارزیابی عوامل . هستند محروم یاجتماع نیمأت ی وکاریب هایبیمه دـمانن زمال

های قانونی و غیرقانونی، های زیرزمینی اقتصاد، اعم از فعالیتبر گسترش فعالیت مؤثر

ل های اقتصادی شامهای مقابله با آن تأکید نمود. عالوه بر این، کل فعالیتتوان به راهمی

های اقتصادی که ی، در طراحی سیاستررسمیغتولید کاالها و خدمات در بخش رسمی و 

دهند، اهمیت دارد. ادی در طول زمان و در بین مناطق پاسخ میبه نوسان و توسعه اقتص

عالوه بر این، حجم اقتصاد زیرزمینی یک ورودی اصلی برای میزان فرار از پرداخت مالیات 

( 5101مدینا و اشنایدر ) .(5101، 5و در نتیجه کنترل مناسب آن است )مدینا و اشنایدر

به این نتیجه  0440-5102دنیا طی دوره کشور  023با مطالعه حجم اقتصاد زیرزمینی 

درصد  35/89رسمی است که از  GDPدرصد  2/85متوسط  طوربهرسیدند که حجم آن 

( کاهش یافته است. رقم متناظر کشور 5102درصد )در سال  66/81( به 0440)در سال 

جام طبق آخرین برآورد ان. امین کشور( شده است 56 عنوانبهدرصد برآورد ) 4/01ایران، 

درصد  2/83شده در مطالعات داخلی، حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در مطالعات داخلی، 

                                                 
1 Schneider & et al. 
2 Medina & Schneider 
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GDP  با توجه به سیاست آنچه ؛ اما(0849، 0بوده است )پیرایی و رجایی 0845در سال-

های کلی کشور در مورد فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی سالم و شفاف، 

ای برخوردار است، نیاز به وجود یرزمینی از اهمیت ویژهشناخت صحیح حجم اقتصاد ز

ای در سطح استانی است. این در حالی است که در مطالعات اطالعات در سطح منطقه

شده های کشور انجام نای در راستای تعیین سطح اقتصاد زیرزمینی استانپیشین، مطالعه

 0831-49)طی دوره زمانی  هااست. این در حالی است که با برآورد آن در سطح استان

کارهای مقتضی در توان راهبر آن می مؤثربر اساس روش تقاضای پول( و با بررسی عوامل 

 ها را پیشنهاد کرد.جهت کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی این استان

این مقاله در پنج بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، در بخش دوم، مبانی نظری و 

تایج ها و نشود. بخش سوم به روش تحقیق اختصاص دارد. یافتهپیشینه تحقیق ذکر می

ی و ارائه پیشنهادات ریگجهینتشود و بخش پنجم به تحقیق در بخش چهارم ارائه می

 پردازد.سیاستی می

 ادبیات موضوع -2

 تعریف اقتصاد زیرزمینی -2-1

زمینی قتصاد زیربا مشکل تعریف ا نشدهثبتهای اقتصادی محققان در برآورد حجم فعالیت

 که در حال حاضر یاقتصاد یهاتیفعال: از است عبارت جیرا فیتعار از یکمواجه هستند. ی

(. این تعریف مواردی که 5112، 5در تولید ناخالص داخلی احتساب نشده است )اشنایدر

( اقتصاد زیرزمینی را 0449) 9شود. اسمیتاست را شامل نمی 8«خوداشتغالی» بهمربوط 

ی و قانون صورتبهکند که چه تولید مبتنی بر بازار کاالها و خدمات تعریف می عنوانبه

 منظور نشده است. GDPغیرقانونی در تخمین  صورتبهچه 

ی قانونی و غیرقانونی که لیپرت و هاتیفعال عنوانبهتواند می آنچه( خالصه 0در جدول )

گیرند، صاد زیرزمینی در نظر میاقت عنوانبهها را ( آن5109( و اشنایدر )0441والکر )

 آورده شده است.

 

  

                                                 
1 Piraee & Rajaee (2015) 
2 Schneider 
3Do-it-yourself activities 
4Smith  
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 های اقتصادی زیرزمینیی از فعالیتایبندطبقه(: 1جدول )
 معامالت پولی معامالت غیر پولی

 های غیرقانونیفعالیت
مبادله مواد مخدر، کاالی سرقت شده، قاچاق و 

 غیره،
تولید یا کشت مواد مخدر برای استفاده خود، 

 تفاده خودسرقت برای اس

تجارت با کاالهای سرقت شده، تولید و 
فروشی، قمار، قاچاق، مواد مخدر، تن دوفروشیخر

 تقلب و غیره

 های قانونیفعالیت
تخفیف  فرار مالیاتی تخفیف مالیاتی

 مالیاتی
 فرار مالیاتی

 یبرا ییکارها همه
 انجام خودشان ای خود

 هیهمسا ای و دهندیم
 کندیم کمک

ا و معاوضه کااله
 خدمات قانونی

تخفیفات 
 کاری

 مزایای جانبی

حاصل از  گزارش نشدهدرآمد 
 یخوداشتغال

دستمزد، حقوق و دارایی حاصل 
مربوط به  کارگزارش نشدهاز 

 خدمات و کاالهای قانونی

 ( 0441) 0( و لیپرت و والکر5109منبع: اشنایدر )

د. کنتصاد زیرزمینی ارائه مییک تعریف وسیع از اق (5109) شنایدرا( 0با توجه به جدول )

در این تعریف اقتصاد زیرزمینی شامل درآمد گزارش نشده حاصل از تولید کاالها و خدمات 

ای هقانونی )از طریق معامالت پولی و یا معامالت کاال به کاال( و بنابراین شامل همه فعالیت

 بنا به دلیل گزارش ها اعمال کرد؛ ولیکنتوان مالیات بر آنی میطورکلبهاقتصادی که 

 شود.نشدن آن مالیاتی پرداخت نمی

( از اقتصاد زیرزمینی 5109شنایدر )ا و( 5118در این تحقیق، تعریفی که پدرسون )

داشتند، مورد توجه خواهد گرفت. اقتصاد زیرزمینی شامل تمام تولیدات کاال و خدمات 

 (:5109)اشنایدر،  است مانده هانپن نیمسئول دید از عمدا  به دالیل زیر  کهبازار پایه است 

 ریسا وافزوده ارزش بر اتیمال درآمد، بر اتیمال پرداخت از اجتنابمنظور به -0

 هااتیمال

 تیامن یهامشارکت)ی اجتماع نیتأم یهانهیهز پرداخت از اجتنابمنظور به -5

 (یاجتماع

 دستمزد، لحداق مانند یبازار کار قانون استاندارد با مواجهه از اجتنابمنظور به -8

 هانیا مانند و یبهداشت ای یحفاظت یارهایمع کار، ساعات حداکثر

 یآمار یهاپر کردن فرم مانند یادار نیقوان با دادن مطابقت از اجتنابمنظور به -9

                                                 
1 Lippert & Walker 
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-های معمولی اقتصادی که غیرقانونی هستند و مناسب ویژگی، این مقاله با فعالیترونیازا

پردازد. از این ، فروش مواد مخدر و غیره است، نمیهای کالسیکی نظیر سرقتهای جرم

همانند کمک همسایه، کارهای  ریبازا ریغهای اقتصادی تعریف همچنین همه فعالیت

 خانگی و انجام کار خود خارج است.

 ینیرزمیز اقتصادحجم  برمؤثر عوامل  -2-2

 نهیزم ســه در را ینیرزمیز اقتصــاد بر اثرگذار عوامل توانیم یکل یبندمیتقســ کی در

در جوامع مختلف، دارای  عوامل نیا. داد قرار یبررس مورد یاجتماع و یاسیس ،یاقتصـاد

 کشور آن یاجتماع و یاسیس ،یاقتصـاد طیشـرا به نسـبت بلکه تأثیر یکسـانی نیسـتند.

 ینروشبه ینیرزمیز اقتصـاد در عوامل یبرخ یاثرگذار ،نیهمچن. دارند یمتفاوتات ریثأت

ی معرف به در این قسمت .است ینیرزمیز اقتصاد تیماه لیدل به نیا و سـتین مشـخص

( یخوداشتغال نرخ و درآمد سرانه ،یکاریب تورم، ،یاتیمال بار)این عوامل  نیترمهم از یبرخ

 شود.پرداخته می

ــنایدر )ی: اتیبار مالالف(   نرخ که باورند نیا بر( 5111) 0همکاران و بوهن و( 5119اش

 یاهیسا اقتصـاد در کار یعرضـه و دارد اثربین فراغت و کار کردن فرد  انتخاب بر اتیمال

 ای و ندارد وجود اتیمال کهیهنگام کندیم انیب (5113)  5یتانز. کندیم کیـرا تحر

 وجود تایمالسرمنشأ با  ینیرزمیز اقتصـاد یهاتیفعال اسـت، ثابت با یتقر سـرانه اتیمال

 درآمد از یکمتر بخش ابد،ی شیافزا اتیمال که یزمان(. 5111)بوهن و همکاران،  ندارد

 ییهاتیالفع سمت به شوندیم قیتشو مردم نیبنابرا ماند،یم یباق افراد یبرا افتهیتحقق

ــته وجودها آن در اتیمال از فرار امکان که آورند یرو ــد داش  بار شیافزا با نیبنابرا ؛باش

 .ابدییم شیافزا ینیرزمیز داقتصا حجم جهینت در و یاتیمال فرار زانیم یاتیمال

ــاد زیرزمینی باید به مفاهیمی از قبیل  البته در حوزه مالیات و نحوه اثرگذاری آن بر اقتص

 لیدل هب که معتقدنداز اقتصاددانان  یبرخاخالق مالیاتی و نیز روحیه مالیاتی توجه کرد. 

 یهاشیگرا مختلف، یکشــورها دهندگاناتیمال که اســت جوامع مختلف یاتیمال اخالق

 یاتذ زهیانگصــورت به یاتیمال هیروح. دهندیم نشــان اتیمال پرداخت از فرار به یمتفاوت

 اتیمال پرداخت به نســبت شــتریب یاخالق تعهد. شــودیم فیتعر ،اتیمال پرداخت یبرا

 و شده دانسـته یراخالقیغ عمل یاتیمال اجتناب ای فرار و یکارپنهان که شـودیم موجب

                                                 
1 Buhn & et al. 
2 Tanzi 
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ــودیم کم ینیرزمیز یهاتیفعال جهینت در و ابدی کاهش مقدارش  دنبو. از طرف دیگر ش

 جمله از توانیم را بلندمدت و مســتمر یهاروش و هااســتیســ و کارآمد یاتیمال نظام

 دانســت ینیرزمیز بخش به ورود و اتیمال از فرار ســمت به حرکت دکنندهیتشــد عوامل

 ازجملهتوســعه درحال  یورهادر کشــ موضــوع نیا(. 0845، جعفری صــمیمی و اکبری)

 (.0834، 0وکیوانفر فرسلیمی) است مشهود یامالحظهطور قابلبه کشورمان،

 از را اتیمال یآورجمع در دولت یناتوان و اتیمال یباال یهانرخ( 5118) 5ستوپولوسیچر

 شیافزا که است معتقد رایز ؛دینمایم یمعرف ینیرزمیز اقتصاد گسترش لیدال نیترعمده

 پرداخت از فرار و ینیزمریز یهاتیفعال در شرکت یبرا زهیانگ ،یپرداخت اتیمال جمح

 راتییتغ که ندارد وجود ینیتضم چیه که داشت توجه دیبا یول دهد،یم شیافزا را اتیمال

 زمان رد دیشا گر،یدعبارت. بهگذارد ریتأث ینیزمریز اقتصاد بر نهیقرصورت به اتیمال

 کاهشماال  احت یول ؛روند شیپ ینیرزمیز اقتصاد سمت به ترعیسر افراد یاتیمال بار شیافزا

 اگر که است معتقد یو. گذاشت خواهد ینیرزمیز اقتصاد بر یاندک ریتأث ،یاتیمال بار

 باشد، یاجتماع نیتأم و اتیمال نرخ بودن باال علت به ینیرزمیز اقتصاد شدنتر گسترده

 زین یاتیمال فرار. شود یاتیمال فرار شیافزا به نجرم تواندیم مسئله نیا صورت نیا در

 اتیالم نرخ مسئله نیهم و شده دولت بودجه یکسر شیافزا به منجر تواندیم خودنوبه به

 گسترش حالت نیا در ،. درواقعشود تربزرگ ینیرزمیز اقتصاد دوباره و دهد شیافزا را

 ازحدشیب یاتیمال بار کردندیم احساس که یافراد العملعکس لیدل به ینیرزمیز اقتصاد

 (.8،0845تحویلی هادیان و)به نقل از  دیآیم وجود به شده، وارد دولت توسط هاآن بر

-هکرد استخراج یکل جهینت دو شده، انجام مطالعات مجموع از( 0831) 9نادران و صدیقی

 :اند

 باالتر ینیزمریز اقتصاد به منجر باالتر، کل یاتیمال بار افتهیتوسعه یکشورها ترشی. در ب0

 .شودیم

 رابطه ینیرزمیز اقتصاد و یاتیمال بار یتجرب مطالعات ژهیوبه مطالعات ترشیب در اگرچه. 5

 به ینهاد طیمح ای و الفر یمنحن به توجه با که یمطالعات اما دارند، گریکدی با یمثبت

 ریغ رد و کنندیم دیأیت یخاص طیشرا تحت را فوق رابطه اند،پرداخته موضوع نیا یبررس

                                                 
1 Salimifar & Keivanfar (2009) 
2 Christopoulos 
3 Hadian & Tahvili (2013) 
4 Naderan & Sedighi (2009) 
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 طیشرا در یو حت بوده ریثأتیب ینیرزمیز اقتصاد بر یاتیمال بار که کنندیم ادعا صورت نیا

 .دارد عکس اثر یخاص

 اقتصاد حجم شیافزا لیدال از یمصرف یکاالها متیق یعموم سطح شیافزا: تورمب( 

 تیوضع ران،یاجمله توسعه ازدرحال یکشورها در درآمد عیتوزازآنجاکه  .است ینیرزمیز

 راداف تعداد جنبه، کی از یمصرف یکاالها متیق یعموم سطح شیافزا با دارد، ینامطلوب

 طحس رفتن باال که گفت دیبا مورد نیا هیتوج درگیرد. قرار می فقر رخطیز یشتریب

 به ،یرسم بخش در درآمد و حقوق شیافزا از شتریب ،یمصرف یکاالها متیق یعموم

 هیتوجهم آن جهینت. بود خواهد خانوارها درآمد از نهیهز اختالف نشد شتریب مفهوم

 گسترش که بود خواهد یپنهان و ینیرزمیز بخش به ورود از یناش خطرات رفتنیپذ

 اعثب درآمدها به نسبت هامتیق یفزون. داشت خواهد دنبال به را پنهان بخش شیازپشیب

 یرو دوم شغل یسوبه( و کارکنان کارمندان ازجملهافراد ) از بزرگی بخش است شده

 شغل دو در فرد کی حضور امکان چراکه بود؛ خواهد ینیرزمیز بخش در شغل نیا و آورند

 ندهیفزا راتییتغ ن،یبر ا عالوه (.0834، کیوانفر سلیمی فر و) ندارد وجود همزمان یرسم

 هانگاهب و افراد فتهایشیافزا درآمد بر یاتیمال باالتر یهانرخ شمول موجب تواندیم هامتیق

 (.0،0831مازاریزدی)عرب  کند تیتقو را مذکور ینیبشیپ و شود

 هــجامع رـب را دیاـیز یهانهیهز ریبیکا صنعتی پیشرفته معاجو دری: کاریب -پ

 رــفق اــب دــپیون در دهترــگس ریاــبیکتوسعه درحال یدر کشورها و کندیم لــتحمی

 ری،اــبیک دـشر. ـدنمای داـقتصا و جامعه متوجه را ریبسیا اتخطر تواندیم دیاــقتصا

 یشازـفا هـب رونیازا .دهدیم یشازفا را ممنوعه و رمجازیغ یهاحوزه در تــفعالی هزــنگیا

 (.0833، 5، صامتی و داللی اصفهانیصامتی) کندیم کمک مینیزیرز دقتصاا مـحج

 جودو به کار یروین یتقاضا به نسبت کار یروین عرضه مازاد جهیدرنت یکاریب ،درواقع

 بودن جوان ت،یجمع شیافزا چون یلیدال به تواندیم کار بازار تعادل عدم نیا. دیآیم

 بیترک و اندازه رییتغ و سرانه درآمد کاهش ،یاجتماع نیمأت یهانهیهز شیافزا ت،یجمع

 ترشگس در یدایز اریبس ریثأت یکاریب نرخ رشد. باشد کار بازار به ورود سن و تیجمع

 بخش در کار نیب انتخاب در فرد میبر تصم عامل نیا و داشته ینیرزمیز یهاتیفعال

                                                 
1 Arabmaziar-Yazdi  (2000) 
2 Sameti, Sameti & Dallali-Esfahani (2008) 
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 هددیم شیافزا را ینیرزمیز بخش در تیفعال زهیو انگ گذاردیم اثر ینیرزمیز و یرسم

 (. 0441، 0الریکا)اهن و دی

؛ دهدیم شیافزا ار رمجازیو غ ممنوعه یهاحوزه در تیفعال زهیانگ کشور، در یکاریب رشد

، 5)گیلز دشویم ینیبشیپ مبهم ریمتغ نیا یاثرگذار جهت ،ینیرزمیز اقتصاد اتیادب دراما 

 یاقتصادعملکرد کالن  از یشاخص ،یکاریب نرخ چراکه(؛ 0444، 8و فری و هانمان 0444

 و کاهش یاقتصاد رکود دوره به ورود از یحاک تواندیم آن شیافزا و دیآیم حساب به زین

 رمجازیغ یهاتیفعال یبرا چه و مجاز و یرسم یهاتیفعال یبرا چه کار، یروین یتقاضا

 در هم مخالف یروین دو به (5115) تدز و لزیگ(. 0831، مازاریزدی)عرب  باشد ممنوعه و

 رشد از ینیرزمیز اقتصاد سوکی از. دارند دیتأک یکاریب و ینیرزمیز اقتصاد انیم ارتباط

 از یبرخ گرید یسو از. انجامدیم یکاریبخود به  نیا که کرده کم یلداخ ناخالص دیتول

 مشغول ینیرزمیز مشاغل در را خود اوقات از یقسمت ،اندشاغل یرسم بخش در که یافراد

یک ن تقی نژاد عمران و) است مبهم ینیرزمیز اقتصاد و یکاریب انیم ارتباط پس. شوندیم

. او «ای و بیکاری مبهم استطه بین اقتصاد سایهراب»نویسد که (. تانزی می0845، 9پور

شی دهند. بخسازد که کارگران ناهمگون زیادی اقتصاد پنهان را تشکیل میخاطرنشان می

ها بخشی از نیروی کار شوند؛ چون آنبندی میاز این کارگران در دسته بیکاران طبقه

ه، مهاجران غیرقانونی، باشند و بخش دیگر کارگران پنهان را افراد بازنشسترسمی می

 باشند(، تشکیلخردساالن و اعضای خانواده )کسانی که عضوی از نیروی کار رسمی نمی

 دهند.می

 تحوالت بر شاخص نیا ریثأت تیاهم از یحاک ینظر شواهد گرچهت( درآمد سرانه: 

 یاتابهام درآمد سرانه یاثرگذار جهت مورد در ی،کاریب همانند اما است، ینیرزمیز اقتصاد

 ینیرزمیز اقتصاد حجم ،درآمد سرانه شیافزا هنگام که است نیا بر انتظار. دارد وجود

 رشد آن است جامعه یعموم وضع انگریب سرانه درآمد چون گر،ید یاز سو و ابدی کاهش

در جامعه  یاقتصاد یهاحوزه تمام دروکار کسب طیشرا و یاقتصاد وضع بهبود انگریب

 عنوانبهدرآمد سرانه اگر  لذا است. جامعه در رمجازیه و غممنوع یهاتیازجمله فعال

 یاداقتص و یاجتماع توسعه نشانگر وشاخصی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود 

                                                 
1 Ahn & De La Rica 
2 Giles 
3 Frey & Hanneman 
4 Taghineghad &  Nikpoor (2014) 
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و  خواجوی)را داشت  ینیرزمیز اقتصاد با مثبت رابطه وجود انتظار نتوایم ،نباشد

 (.0841، 0همکاران

 دارمعنی کندگیاپر( 0441) ردینازا و نیگنودبر اتنظر بنا بری: خوداشتغال نرخ (ث

 مهم یهایژگیو از ر،کا وینیر کل به نسبت انیخودفرمان رگبز سهم و کوچک یهاهبنگا

 وبررو جتماعیا و سیاسی دی،قتصاا یمافیا هپدید با که است ییکشورها زکنندهیمتما و

 ،باشدتر زرگب رکا وینیراز  انیخودفرمان سهم »هرچهد. به اعتقاد این محققان، هستن

 هشد کسر تمالیااز آن  که) دیتول به فمصراز  هانهیهز لنتقاا ایبر یترییقو لحتماا

در  متغیر ینا رینتظاا ضریب. «شودیتر مآسان نمشتریا با تبانیدارد و  دجوباشد( و

 عیاتد نهااذ در را نییرزمیز دقتصااو  شتغالیداخو خنر نمیا مثبت یارابطه ل،مد

 ،یپراکندگ همچون یلیدال به کوچک یهابنگاه بر دولت نظارت گر،یدعبارت. بهکندیم

. باشدمین برخوردار یاقتصاد هیتوج از متعلقه، یاتیمال درآمد نییپا سطح بودن، کوچک

 ریسا و یاتیمال فرار زهیانگ عامل نیا که کندیم نظرصرف خود یقانون نظارت از دولت لذا

 (.0836، 5پورو رئیس ئیشکیبا) کندیم تیتقو را ینیزمریز اقتصاد به متصل یهاوهیش

طور که در مقدمه بیان شد، مطالعات تجربی در خصوص برآورد حجم اقتصاد همان

در ادامه، ها در کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن انجام نشده است. زیرزمینی استان

 ست. شده آورده شده ا آنجامطالعات خارجی و داخلی مرتبط که اخیرا  

 8گیری اقتصاد زیرزمینی در جهان توسط کیگاندر این خصوص، اولین تالش برای اندازه

ـــد کـه در این مطـالعه از متغیرهای پولی برای 0423) ی اقتصـــاد ریگاندازه( انجـام ش

و  0431) 9(، تانزی0414زیرزمینی استفاده شده است. در مطالعات بعدی توسط فیاگ )

گیری این پدیده بسط و گسترش های اندازه( روش0438) 2هانمان-وک ( و فری و0438

 یافت.

کشور جهان را در  023ای اندازه اقتصاد زیرزمینی ( طی مطالعه5101مدینا و اشنایدر )

که یک رویکرد تئوری  MIMICبرآورد کردند. در این پژوهش، از مدل  0440-5102دوره 

زا )بار مالیاتی، بار ای علی برونای از متغیرهمحور است جهت تأیید اثرگذاری مجموعه

                                                 
1 Khajavi& et al. (2011) 
2 Shakibaei & Raeispour (2007) 
3 Keigan 
2 Tanzi  
3 Frey & Weck-Hannemann 
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-مقرراتی، نرخ بیکاری، نرخ خوداشتغالی، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص آزادی کسب

کار( روی متغیر پنهان )اقتصاد زیرزمینی( و همچنین اثر اقتصاد زیرزمینی روی و

ده استفاده ش متغیرهای اقتصاد کالن )رشد اقتصادی، نرخ ارز و نرخ مشارکت نیروی کار(

است. نتایج بیانگر این است که متوسط حجم اقتصاد زیرزمینی این کشورها طی دوره 

 66/81به  0440درصد از سال  35/89رسمی است که از  GDPدرصد  2/85مذکور، 

 کاهش یافته است. 5102درصد در سال 

 کننده اقتصادای تحلیل بلندمدت از عوامل تعیین( طی مطالعه5101) 0و همکاران گول

کنند. ارائه می 0311-5109های طی سال متحدهاالتیاهای یرزمینی با استفاده از دادهز

. نتایج انددر این راستا، از عوامل اقتصادی و سیاسی برای بررسی این موضوع استفاده کرده

تر بیش دهد که میان عوامل اقتصادی، رفاه اقتصادی بخش اقتصاد زیرزمینی رانشان می

با افزایش میزان باز بودن تجاری و بزرگ شدن دولت آن  کهیدرحالدهد. افزایش می

ی نداشت. از لحاظ سیاسی، اثربخشی آمارداری را به لحاظ یابد و تورم اثر معنیکاهش می

وتوی ریاست جمهوری و تأثیر همگنی حزب کنگره از لحاظ آماری ناچیز است. عالوه بر 

دهد. دو جنگ جهانی افزایش را نشان می در هر متحدهاالتیااین، اقتصاد زیرزمینی 

ای هکننده آن تفاوتروابط بین اقتصاد زیرزمینی و عوامل تعیین مدتکوتاهکه در  هرچند

 دهد.ی را نشان میتوجهقابل

ــنایدرا ــعه 5109) 5همتنر و ش ــای پول، حجم و توس ــتفاده از رویکرد تابع تقاض (، با اس

اند. نتایج حاکی از این است که برآورد کرده 0431-5105اقتصاد زیرزمینی را طی دوره 

ترین در حال تغییر است. مهم GDPدرصد  26درصد و  51حجم اقتصـاد زیرزمینی بین 

 اند.های اقتصاد زیرزمینی، مالیات غیرمستقیم و بیکاری بودهمحرک

ی در کشور غنا را نیرزمیزدر مطالعه خود، حجم اقتصاد  (5109) 8آسیدو و استنگوس

برآورد نمودند. در این مطالعه برای تخمین اقتصاد  0438-5118وره زمانی طی د

وسط دهد که متزیرزمینی از روش نسبت نقدی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می

درصد تولید ناخالص داخلی غنا بوده  91حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره تحقیق برابر با 

جم ح کهیطوربهزیرزمینی در این کشور کاهشی است، ، روند اقتصاد وجودنیباااست؛ اما 

                                                 
1 Goel& et al. 

 
2 Schneider & Hametner 
2Asiedul & Stengos 
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کاهش  0444 در سالدرصد  52به  0432درصد در سال  29اقتصاد زیرزمینی در غنا از 

 یافته است.

ی کننده اقتصاد زیرزمین( با استفاده از روش تقاضای پول، عوامل تعیین5105) 0آریو و بکوا

و مقدار فرار مالیاتی را برای کشور نیجریه در  را شناسایی کرده و اندازه اقتصاد زیرزمینی

دهد که اندازه اقتصاد بررسی نمودند. نتایج این تحقیق نشان می 0412-5101طول دوره 

زیرزمینی و مقدار فرار مالیاتی برای این مطالعه طی دوره مورد بررسی به ترتیب بین 

ج همچنین، رابطه درصد بوده است. این نتای 14/5 -12/6درصد و  29/95 – 85/14

 هد.دمثبتی را میان نرخ مالیات، اندازه اقتصاد زیرزمینی و مقدار فرار مالیاتی نشان می

ای حجم و تحول اقتصاد زیرزمینی مکزیک (، طی مطالعه5114) 5ماسیاس و کازاویالن

ر اند. درا طی سه دهه گذشته با استفاده از یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد کرده

د حجم اقتصاد زیرزمینی از رویکرد تقاضای پول استفاده شده که عالوه بر در نظر برآور

گرفتن متغیرهای توضیحی مستقل استاندارد از متغیر انتقاالت پولی دریافت شده )این 

یافته، میزان پول و مهاجرت گسترده به دنیای توسعه شدنیجهانموضوع با توجه به 

رفته پیشی گ توسعهدرحالبه از بسیاری از کشورهای  دریافتی در این نوع کشورها نسبت

حجم  0431دهد که قبل از اواخر دهه استفاده شده است. نتایج نشان می زین (است

در دهه  کهیدرحالبرآورد شده است،  GDP دوسوماقتصاد زیرزمینی حداقل به میزان 

 تثبیت شده است. GDP سومیک حدود درگذشته آن 

( توسط خلعتبری انجام 0864م اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال )اولین برآورد از حج

شده است. او در این مطالعه با استفاده از روش نسبت نقد، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران 

های سال عنوانبه 0826و  0822های را محاسبه نمود. در این مطالعه سال 0862در سال 

فاده شده است. حجم اقتصاد زیرزمینی برای سال پایه، برای برآورد اقتصاد زیرزمینی است

 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. 3، برابر 0862

( طی مطالعه خود حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در 0841) 8و همکارانکریمی شریف

با استفاده از روش تانزی برآورد کردند و عوامل اثرگذار بر آن را با  0822-49دوره زمانی 

شناسایی کردند. با توجه به مقادیر برآورد  VECMجوسلیوس و -استفاده از روش یوهانسن

 دیلتودهد، میانگین نسبت اقتصاد زیرزمینی به ی را نشان میروبه رشدشده که روند 

                                                 
1 Ariyo & Bekoe 
2 Macias & Cazzavillan 
3 Karimi & et al. (2018) 
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باشد. عالوه بر این، دو عامل حجم درصد می 5/06ی حدود موردبررسملی در دوره  ناخالص

 .دارند داری با حجم اقتصاد زیرزمینیابع، رابطه مثبت و معنیدولت و درآمد حاصل از من

( در قسمتی از کار خود به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در 0846) 0حسینی و نصرالهی

تخمین حجم اقتصاد  منظوربهاند. در این مقاله پرداخته 0825-40ایران طی دوره 

علل چندگانه استفاده -ص چندگانهیابی معادالت ساختاری و روش شاخزیرزمینی، از مدل

شده است. در این مطالعه، متغیرهای نرخ مؤثر مالیاتی، درجه شهرنشینی، شاخص توسعه 

متغیرهای علل و متغیرهای  عنوانبهانسانی، درجه مقررات دولتی، بیکاری و توسعه مالی 

ند. افته شدهمتغیرهای آثار در نظر گر عنوانبهمصرف انرژی، تقاضای پول و توزیع درآمد 

نتایج حاصل از این مطالعه، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به 

 است. درصد بوده 63/51( معادل 0825-40تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی )

( در مطالعه خود به بررسی رابطه بین فساد اقتصادی، 0842) 5مداح و محمدنیا سروری 

کشورهای منتخب اوپک در چارچوب الگوی  ستیزطیمحنی و آلودگی اقتصاد زیرزمی

-5105ایران طی دوره  ازجملهارتباطات خطی ساختاری برای کشورهای منتخب اوپک 

 پرداختند. 5111

داری بین فساد دهد که اوال : رابطه مثبت و معنینتایج حاصل از تخمین مدل نشان می 

یک  دازهانبهکه با افزایش فساد اقتصادی طورید، بهاقتصادی و اقتصاد زیرزمینی وجود دار

های یابد. ثانیا : افزایش فعالیتواحد افزایش می 18/1 اندازهبهواحد، اقتصاد زیرزمینی 

-ههای آلودداری بر رشد شاخصغیرقانونی در بخش اقتصاد زیرزمینی اثر مثبت و معنی

نده کند زیرزمینی، متغیرهای آلودهکه با رشد اقتصاطوریزیست دارند، بهکننده محیط

، مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با کربن دیاکسیدزیست شامل انتشار محیط

 گیرند.تحت تأثیر قرار می -28/1و  91/1، 40/1ضرایب 

و  ( در مطالعه خود به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران0849پیرایی و رجایی )

اند. بدین منظور با استفاده از پرداخته 0828-45زمانی بررسی ابعاد آن در طول دوره 

ترین علل و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته علل چندگانه، مهم-مدل شاخص چندگانه

دهنده آن است که در دوره زمانی است. نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان

 1حجم آن از  کهیطوربهه است. مورد بررسی، اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بود

درصد  2/83و تا  0815درصد در سال  51به  0828داخلی در سال  ناخالص دیتولدرصد 

                                                 
1 Nasrollahi & Hossein (2017) 
2 Maddah& Mohammadnia-Sarvary (2017) 
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های پیدایش اقتصاد زیرزمینی، شاخص افزایش یافته است و از بین علت 0845در سال 

 وبهاء کاال و خدمات مصرفی )تورم( بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست 

بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به 

 ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.

( به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و میزان فرار مالیاتی در 0849) 0همکاران و پوریدیام

ی پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداراقتصاد ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای 

(VECMبرای داده )( پرداختند. بر اساس یافته0825-0845های ساالنه ) ،های تحقیق

نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی بر نسبت پول نقد در »و « بار مالیاتی»دو متغیر 

قی حقی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی« گردش به حجم نقدینگی

 و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند.

-0834ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی دوره ) (0845) 5پورنژاد عمران و نیکتقی

ی، اتیبار مال وی و تورم اتیبار مالی، اتیبار مال( را به کمک روش پولی در سه سناریو 0821

ی، تورم، اتیبار مالمتغیرهایی مانند  یاثرگذارسپس  تورم و ضریب جینی برآورد کرده،

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 

الیاتی بار م نیبنیدرای دارند؛ داریو معن دولت همگی بر اقتصاد زیرزمینی ایران اثر مثبت

 زیرزمینی داشته است. بر اقتصادبیشترین اثر را 

(، در مطالعه خود با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی 0840) 8و همکاران فالحتی

سازی حجم اقتصاد پنهان و محاسبه میزان فرار )پرسپترون چندالیه( به بررسی و مدل

اند. نتایج حاصل از مطالعه نشان پرداخته 0821-31های د ایران طی سالمالیاتی در اقتصا

دهد که گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران دارای روند فزاینده است و در این خصوص می

ترین عوامل مؤثر بر متغیرهای حجم دولت، نرخ خوداشتغالی و باز بودن اقتصادی از مهم

در  تریتغیرهای بار مالیاتی و نرخ تورم اثر ضعیفحجم اقتصاد پنهان در ایران است و م

 تعیین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران دارد.

                                                 
1 Omidipour & et al. (2015) 
2 Taghineghad & Nikpoor (2014) 
3 Falahati & et al. (2012) 
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ای به بررسی روند تحوالت اقتصاد زیرزمینی ( طی مطالعه0840) 0ی و همکاراننصرالله

علل چندگانه که شکل  -های چندگانهاند. در این مطالعه، از مدل شاخصدر ایران پرداخته

ازی معادالت ساختاری است، استفاده شده است. در این مقاله، متغیرهای سخاصی از مدل

نرخ بیکاری، بار مالیات مستقیم و نرخ رشد بار مالیات مستقیم، نرخ تورم، نرخ رشد تولید 

 عنوانبهناخالص داخلی سرانه، نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت و شاخص سیاسی 

یرهای اند. متغاد زیرزمینی در نظر گرفته شدهدهنده حجم اقتصعلل و یا متغیرهای توضیح

متغیرهای آثار در  عنوانبههای دیداری، نرخ مشارکت مردان مصرف انرژی، حجم سپرده

هزار میلیارد ریال بوده  83اند. حجم اقتصاد زیرزمینی برآورد شده تقریبا  نظر گرفته شده

یری گبر روی شکل یر اثرگذارترین متغمهم عنوانبهاست که متغیر بار مالیات مستقیم 

ای است و متغیر شاخص سیاسی و وضع دموکراسی در جامعه، دارای اثر های سایهفعالیت

دار بر حجم اقتصاد زیرزمینی است. متغیرهای نسبت جمعیت فعال به کل مثبت و معنی

ر د و بیکاری تورم نرخداخلی سرانه، رشد بار مالیاتی،  ناخالص دیتولجمعیت، نرخ رشد 

 گیرند.درجه اهمیت بعدی جهت اثرگذاری بر حجم اقتصاد زیرزمینی قرار می

( با استفاده از تکنیک تصحیح خطای برداری 0834) 5و همکاران مهرابی بشر آبادی

(VECM) ای هبه بررسی تأثیر حجم اقتصاد زیرزمینی بر رشد اقتصادی ایران برای سال

ی برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی از روش پرداختند. در این مطالعه، برا 0836-0820

مالیاتی و شاخصی از قوانین  مؤثرها از متغیرهای نرخ منطق فازی استفاده شده است. آن

 هایای استفاده کردند. یافتهاقتصاد سایه جادکنندهیاعوامل  عنوانبهو مقررات دولت 

تصاد زیرزمینی و مدت و هم در بلندمدت بین حجم اقپژوهش نشان داد که هم در کوتاه

درصد  0با افزایش  بلندمدتداری وجود دارد و در رشد اقتصادی رابطه منفی و معنی

 شود.درصد کاسته می 85/1حجم اقتصاد زیرزمینی، رشد اقتصادی به میزان 

طور که در مطالعات داخلی قابل مشاهده است، در سطح کشور حجم اقتصاد همان

هایی که در مقدمه ضرورت باوجودنشده است و لذا، زیرزمینی در سطح استانی برآورد 

 بیان شد، نیازمند توجه و بررسی است.

                                                 
1 Nasrolahi & et al. (2012) 
2 Mehrabi-Basharabadi& et al.(2009) 
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 قیتحق یالگو یطراح -3

ــت. داده-روش توصــیفی برحســبهدف کاربردی و  برحســباین پژوهش   های علی اس

ــطح  ازیموردن ــور 81برای انجام این پژوهش در س ــتان کش از  0831-49طی دوره  0اس

آوری شــده اســت. در این مطالعه در آمار ایران و بانک مرکزی جمعطریق پورتال مرکز 

شود و در وهله دوم عوامل مؤثر بر ها برآورد میوهله اول حجم اقتصـاد زیرزمینی اسـتان

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میحجم اقتصاد زیرزمینی استان

 گیری اقتصاد زیرزمینیاندازهروش  -3-1

ـــاد زیرزمینی وجود دارد؛ هـای متفاوتی برای برآورد اقروش ـــی  آنکهحالتص هیچ روش

ـــعفی دارد و نتایج مختص خود را ارائه  بهترین نوع نیســـت. هر رویکرد نقـاط قوت و ض

ـــیف می( روش5دهـد. جـدول )می ها، در کند. از بین این روشهای رایج برآورد را توص

 ایطور گستردههای تقاضـای پول و رویکرد متغیر پنهان بهمطالعات انجام شـده از روش

 (. 5118، 5)اشنایدر و انست استاستفاده شده 

 های مختلفگیری اقتصاد زیرزمینی: روشهای اندازهروش :(2جدول )

 های اصلیویژگی روش

 رویکردهای مستقیم

 های نظرسنجیبرآورد حجم اقتصاد زیرزمینی با استفاده از داده ایبررسی نمونه

قتصاد زیرزمینی حاصل از سنجش ممیزی درآمد مشمول مالیاتی برآورد حجم ا ممیزی مالیاتی

 نشدهاعالم

 رویکردهای غیرمستقیم

ـــابداری  آمار حس

 ملی

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی بر اساس تفاوت بین آمارهای درآمد و هزینه در 

 حسابداری ملی.

آمــارهــای نیروی 

 کار

ــارک ــاس کاهش در مش ــاد زیرزمینی بر اس ــد اقتص ت نیروی کار در برآورد رش

ی میزان مشــارکت طورکلبهاقتصــاد رســمی )فر  بر این اســت که نیروی کار 

 ثابت دارد(

ــبه کل از داده معامالت ــاد جهت محاس های مربوط به حجم کل معامالت پولی در اقتص

شود و سپس رسـمی(، اســتفاده می عالوهبهتولید ناخالص داخلی )غیررسـمی 

                                                 
 استان البرز بنا به عدم وجود اطالعات آن در نظر گرفته نشده است 1
2 Schneider & Enste 
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اسمی تخمین  GDPرسمی از کل  GDPردن حجم اقتصـاد زیرزمینی از کم ک

 شود.زده می

برآورد حجم اقتصــاد زیرزمینی با اســتفاده از تقاضــا برای پول با این فر  که  تقاضای پول

ـــورت میینی بهمیرززمعامالت  ـــورت نقدی ص گیرد و افزایش در اقتصـــاد ص

 زیرزمینی، تقاضا برای پول را افزایش خواهد داد.

های فیزیکی نهاده

 صرف برق()م

برآورد رشـد اقتصاد زیرزمینی با استفاده از مصرف برق با این فر  که مصرف 

ــت. در این روش نرخ  ــادی اس ــاخص فیزیکی فعالیت کلی اقتص برق بهترین ش

شود. این تفاوت رشد رسـمی از نرخ رشـد کل مصرف برق کم می GDPرشـد 

 کند.اقتصاد زیرزمینی را برآورد می

 مدل

رویـکـرد مــتــغیر 

 هانپن

تابعی از متغیرهای مشــاهده شده که  عنوانبهبرآورد حجم اقتصـاد زیرزمینی  

ـــده بر اقتصـــاد زیرزمینی اثر می ، بار مالیاتی، با مثالعنوانبهگـذارد. فر  ش

ای از وجود اقتصـــاد زیرزمینی نشــانه عنوانبهمقررات دولتی و متغیرهایی که 

و غیره. مزیت این روش از این  هستند نظیر پول نقد، زمان کار رسمی، بیکاری

 گیرد.طور همزمان عوامل و اثرات متعددی را در نظر میبابت است که به

 5118منبع: اشنایدر و انست، 

در پژوهش حاضر از روش تقاضای پول برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استفاده شده 

 توسط روش نیا بعدها ،دنمو استفاده روش(، برای اولین بار از این 0423) 0کاگاناست. 

 که ستا نیا روش نیا در یاساس فر . ه شدداد (، بسط0431) یتانز( و 0411) گاتمن

 یبرا اتقاض شیافزا نیبنابرا؛ ردیگیم انجام نقد پول توسط اقتصاد نیا در معامالت تمام

 در ینزات. شود منظور ینیرزمیز اقتصاد گسترش یبرا یشاخصعنوان به تواندیم نقد پول

 ذکر یاتیمال یهانرخ را ینیرزمیز اقتصاد شیافزا عامل نیترمهم خود یشنهادیپ مدل

 ینیرزمیز اقتصاد حجم سنجش یبرا هاروش نیترمتداول از واقع در روش نیا. دینمایم

 (.5102، 5)فرناندز و والسکو است

( که 0431ی )یافته تانزدر این مطالعه برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی از مدل تعمیم

گیری حجم اقتصاد زیرزمینی بسط داده شده، ( برای اندازه5102) توسط فرناندز و والسکو

 (.0شود )مدل استفاده می

ln(𝐶)𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1ln(𝑇𝑡) + 𝛽2ln𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽3 ln 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 + 𝜇𝑡   (0) 

                                                 
1 Cagan (1958)  
2 Fernández & Velasco 
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ـــتـه، مقـدار  ـــت )پول در گردش( که از بانک اختیار عموم  پول نقـد درمتغیر وابس اس

های زمانی بانک مرکزی به دسـت آورده شـده است. این متغیر در سطح های سـریداده

باشـد؛ لذا، از متغیر جمعیت برای این هدف اسـتفاده شــده است. به اسـتانی موجود نمی

شده، در این  ( استفاده5102عبارتی، همانند شـاخصـی که در مطالعه فرناندز و والسکو )

مطالعه این متغیر با ضـرب مقدار اسـکناس و مسـکوک در دست مردم به سهم جمعیتی 

(C) .به دست آمده است 

از تقسیم درآمد مالیاتی به  (Tی )اتیبار مالدر خصـوص متغیرهای توضـیحی نیز، اندازه 

GDP صدسـت آمده است. متغیر توضیحی دیگر مورد استفاده، تولید ناخالهر اسـتان به 

، ثابت شده است. 0838سال  CPIها است که با استفاده از شاخص قیمت اسـتان داخلی

هر  0838شهری سال  CPIباشـد که بر اســاس شــاخص متغیر دیگر، شـاخص تورم می

 یعاد تیوضـع در بارکی ،شـودیم برآورددو بار  مدل نیا اسـتان محاسـبه شـده اســت.

((𝐶)𝑡𝑎𝑥 )ــفر ارزش رفتنگدر نظر  با زین بارکی و  .(𝑤𝑡𝑎𝑥(𝐶)ی )اتیمال یهانرخ یبرا ص

 تاس ینیرزمیز اقتصاد گردش در نقد پول حجم دهندهنشـان نیتخم دو نیا نیب تفاوت

ــر نتیجه به8)رابطه  ــت آمده از حجم پول )(. در مرحله بعد، با کس (، پول قانونی M1دس

(LM به دست آمده و با استفاده از رابطه مقداری پول )زیر، سرعت گردش پول  صورتبه

 شود. محاسبه می
(5) 

𝑉 =
𝐺𝐷𝑃

𝐿𝑀
 

در ادامه، با این فر  که سـرعت گردش پول در بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد برابر 

ضرب حجم پول در اقتصاد غیررسمی )پول ( از حاصلUEاست، حجم اقتصاد زیرزمینی )

 شود:( برآورد می9رابطه ) صورتبهغیرقانونی( در سرعت گردش پول 
(8) 𝐼𝑀 =  ((𝐶)𝑡𝑎𝑥 − (𝐶)𝑤𝑡𝑎𝑥) 

(9) 𝑈𝐸 = 𝐼𝑀 ∗ 𝑉 

 معرفی مدل بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی -3-2

در چارچوب نظری مطرح شد، جهت بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد  آنچهبنا بر 

 ( در نظر گرفته شده است. 2زیرزمینی، مدل )

 
(2) 

𝐿𝑈𝐸𝐺 = 𝑓(𝐿𝑇, 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑃, L𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝐿𝑢, 𝐿𝑆) 
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LGDPP لگاریتم درآمد سرانه ثابت شده به :

 0816سال 

LUEG لگاریتم نســبت حجم اقتصــاد زیرزمینی بر :
GDP 

LS نرخ کارکنان -یخوداشتغال: لگاریتم نرخ 

 مستقل بخش خصوصی

LTمیزان درآمدهای مالیاتی  -: لگـاریتم بـار مالیاتی

 . 011ولید ناخالص داخلی هر استان ضرب در به ت

Luلگاریتم نرخ بیکاری :  

ها منتشر های آماری استانبرای برآورد از سالنامه ازیموردنی هادادهالزم به ذکر است که 

 آوری گردیده است.شده توسط مرکز آمار ایران جمع

 الگو یپارامترها برآورد -4  
ـــد، یکی از اهداف این مطالعه برآورد حجم های قبل بیاطور که در قســـمتهمان ن ش

؛ لذا بخش یافته مشتمل بر دو قسمت الف( برآورد حجم اقتصاد اسـتاقتصـاد زیرزمینی 

 شود. زیرزمینی و ب( عوامل مؤثر بر میزان حجم اقتصاد زیرزمینی پرداخته می

 برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی -4-1

( برآورد شــده است که نتایج 9( تا )0ابط )اندازه و حجم اقتصـاد زیرزمینی با توجه به رو

( آورده شـده 5( و )0های )حاصـل از تخمین و برآورد حجم اقتصـاد زیرزمینی در شـکل

 است.

 
ها در هر سال طی دوره استان GDP(: نمودار میانگین اقتصاد زیرزمینی از 1شکل )

 )درصد( 44-1331
 های تحقیقمنبع: یافته

سهم  0831-0849شود طی دوره ( مشاهده می8جدول )( و 0طور که در شـکل )همان

ـــت.  ـــاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی به لحاظ آماری در حال افزایش بوده اس اقتص

درصـد رسیده است. برآوردها گویای  4/52به  8/5های برآورد شـده از سـهم کهیطوربه
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ـــال  ـــتند که از س اتی و میزان تولید در واکنش به تغییرات تورم، بار مالی 0841این هس

ــت  ــده اس ــیب باالتری برخوردار ش ــاد زیرزمینی از ش ناخالص داخلی، میزان حجم اقتص

استان بررسی شده کشور، طی دوره  81شود همه طور که مشـاهده می(. همان8)جدول 

درصد دارای روند صعودی از حجم اقتصاد  2به لحاظ آماری در سطح خطای  49-0831

توسط م طوربهاند. در کل در سطح کشور د ناخالص داخلی بودهزیرزمینی نسـبت به تولی

ی به نیرزمیاقتصاد زدرصد به نسبت  8/0به لحاظ آماری طی دوره مورد بررسـی سـاالنه 

GDP  .اضافه شده است   

ها و (: نتایج رگرسیون روند روی حجم اقتصاد زیرزمینی در سطح استان3جدول )

 کشور

 ضریب روند استان/ کشور ضریب روند / کشوراستان ضریب روند استان/ کشور

 کشور
***8/0 

(115/1) 
 خ.شمالی

***3/5 
(111/1) 

 کهگیلویه
***0/5 

(119/1) 

 آ. شرقی
***9/0 

(119/1) 
 خوزستان

***8/0 
(115/1) 

 گلستان
**1/1 
(115/1) 

 آ. غربی
***1/1 

(110/1) 
 زنجان

***11/5 
(119/1) 

 گیالن
***2/1 
(0/1) 

 اردبیل
**8/1 

(1114/1) 
 سمنان

**3/1 
(115/1) 

 لرستان
**8/9 
(116/1) 

 اصفهان
***4/1 

(115/1) 
 سیستان

***11/5 
(112/1) 

 مازندران
***6/1 

(110/1) 

 ایالم
***10/9 
(10/1( 

 فارس
**9/1 
(110/1) 

 مرکزی
***2/0 

(115/1) 

 بوشهر
**1/1 
(115/1) 

 قزوین
***5/0 

(115/1) 
 هرمزگان

***0/0 
(118/1) 

 تهران
***61/1 

(1110/1) 
 قم

***5/51 
(112/1) 

 همدان
***3/1 

(115/1) 

 چهارمحال
***4/0 

(119/1) 
 کردستان

***2/1 
(110/1) 

 یزد
***4/0 

(119/1) 

 خ.جنوبی
**8/0 
(116/1) 

 کرمان
***9/1 

(110/1) 
 

 خ.رضوی
***3/1 

(110/1) 
 کرمانشاه

***9/0 
(118/1) 

 2است. **به مفهوم این است که در سطح خطای  داریعنمدرصد  01*به مفهوم این است که در سطح خطای 

  دار است.درصد معنی 0دار است. ***به مفهوم این است که در سطح خطای درصد معنی

 قیتحق محاسبات: منبع
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( میانگین حجم اقتصــاد زیرزمینی هر اســتان طی دوره مورد بررســی آورده 5در شــکل )

، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، خراســـان های ایالمشــده که طی آن به ترتیب، اســتان

ــمالی، یزد و چهارمحال و بختیاری  ــاخص، قلمداد  عنوانبهش ــتان اول در این ش پنج اس

 شوند. می

 
-44برای هر استان طی دوره  GDP(: نمودار میانگین اقتصاد زیرزمینی از 2شکل )

1331 
 های تحقیقمنبع: یافته

 رزمینیبررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زی -4-1

ای گیری شد، در راستهای پیشینه پژوهش و مباحث تئوریکی نتیجهآنچه از بخش بنا بر

داخلی  ناخالص دیتولبررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی، متغیرهای بار مالیاتی، 

دهنده در مدل متغیرهای توضیح عنوانبهسرانه، تورم، نرخ بیکاری و نرخ خوداشتغالی 

 ر گرفته شدند.مفهومی در نظ

 دیتا استفاده شده است.  پانلها از مدل در این راستا، با توجه به نوع داده

مدل اقتصادسنجی  صورتبه( 2برای بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی، رابطه )

 ( برآورد شده است. 6)رگرسیون 
(6) 𝑈𝐸𝑖𝑡 =𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑇𝑖𝑡 +𝛽2GDPP +𝛽3𝐼𝑛𝑓𝑖𝑡 +𝛽4𝐿𝑢𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝑠𝑖𝑡 +𝜀𝑖𝑡 

های داده صورتبهمورد مطالعه  یهادادهبرای برآورد این مدل در ابتدا با توجه به اینکه 

ی تابلوی یهادادهلیمر برای تشخیص انتخاب بین روش  Fتابلویی هستند، در ابتدا از آزمون 

عیین روش برازش مدل استفاده شده است. در این آزمون ترکیبی جهت ت یهادادهو روش 

( 1Hهای تلفیقی( و فرضیه مخالف )بیانگر یکسان بودن عر  از مبدأها )داده 0Hفرضیه 

( نتایج آزمون 9های تابلویی( است. در جدول )ناهمسانی عر  از مبدأها )داده دهندهنشان
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F  در سطح خطای یک درصد دهدیمکه نتایج نشان  طورهمانگزارش شده است.  لیمر ،

مبنی بر استفاده از روش  0Hدار است. بنابراین فرضیه ناهمسانی عر  از مبدأها معنی

 .شودیمتابلویی استفاده  یهادادهرد شده و از روش  1Hتلفیقی به نفع فرضیه  یهاداده

 ز آزمونانتخاب مدل مناسب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی ا منظوربهدر مرحله بعد 

هاسمن استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون مبنی بر وجود اثرات تصادفی و فرضیه 

( نشان داده 9مقابل مبنی بر وجود اثرات ثابت است. خالصه نتایج این آزمون در جدول )

دهد که طی آزمون هاسمن در سطح خطای یک درصد فر  شده است. نتایج نشان می

0H بنابراین، استفاده از روش اثرات تصادفی بر روش اثرات ثابت ترجیح توان رد کرد. را نمی

 شود. داده می

ها و نتایج حاصله تاکنون، تنها از آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس با توجه به شرایط داده

الگرانژ استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون مبنی بر وجود همسانی واریانس و 

( 9طور که در جدول )دم وجود همسانی واریانس است. همانفرضیه مقابل مبنی بر ع

 شود.درصد رد می 0داری گزارش شده است، فر  صفر این آزمون در سطح معنی

از آزمون وولدریج استفاده شده که نتایج بیانگر  پانلهمچنین، برای بررسی خودهمبستگی 

 شد. الزم به ذکر استبادر سطح خطای یک درصد می هاپانلتأیید وجود همبستگی بین 

های زمانی مورد بررسی تعداد کم دوره باوجودهای مربوط به مانایی متغیرها که آزمون

 طی مطالعه حاضر انجام نشده است. 

 GLSها و وجود واریانس ناهمسانی از مدل با توجه به نتایج حاصل از آزمون تیدرنهاپس 

( نشان داده شده است. نتایج 9ول )شود که نتایج آن در جداستفاده می 0افتهیمیتعم

)در دهد که مدل در سطح باالیی شان میداری کلی مدل نآزمون والد در ارتباط با معنی

دار است و بین متغیرهای توضیحی و وابسته رابطه قوی درصد( معنی 0سطح خطای 

 وجود دارد.

  

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

 نوع آزمون
آماره 
 آزمون

p-
value 

-z Pآماره  بیضرا متغیر
Value 

 111/1 65/3 لیمر Fآزمون 
LT 088/1 26/8 111/1 

LGDPP 58/1 61/1 111/1 

 30/1 58/5 آزمون هاسمن
Inff 810/1 66/2 111/1 
Lu 568/1- 65/9- 111/1 

آزمون واریانس 
 ناهمسانی والد

48/38 111/1 Ls 151/1- 58/1- 304/1 
 936/1 11/1 546/1 عر  از مبدأ

 111/1 583.450 آزمون وولدریج
 38/049آماره والد:                            

P-Value                      :111/1آماره والد 

 قیتحق محاسبات: منبع

یابیم که در سطح خطای پنج درصد ( درمی9با توجه به نتایج گزارش شده در جدول )

داری بر حجم تغیر توضیحی بار مالیاتی، درآمد سرانه، تورم، بیکاری اثر معنیچهار م

نتایج حاکی از این است که متغیر بار مالیاتی به لحاظ آماری در  اقتصاد زیرزمینی دارند.

طور متوسط، درصد اثر مثبت بر حجم اقتصاد زیرزمینی زمینی دارد و به 2سطح خطای 

 یابد. درصد افزایش می 08یاتی حجم اقتصاد زیرزمینی با افزایش یک درصدی بار مال

 ی است. بدیننیرزمیاقتصاد زمتغیر تورم نیز به لحاظ آماری دارای اثر مثبت بر حجم 

درصد حجم اقتصاد  8/1متوسط با افزایش یک درصد در تورم، به میزان  طوربهترتیب که 

ر مثبت بر حجم اقتصاد زیرزمینی یابد. از دیگر عواملی که دارای اثزیرزمینی افزایش می

( قابل مشاهده است این عامل در 9طور که در جدول )دارد، درآمد سرانه است. همان

است. متغیر توضیحی دیگر  58/1متوسط دارای ضریب  طوربهسطح خطای یک درصد 

 باشد، نرخ بیکاریدهنده تغییرات حجم اقتصاد زیرزمینی میکه به لحاظ آماری توضیح

، به لحاظ آماری، نیبنیدراه در سطح خطای یک درصد بر آن اثر منفی دارد. اما است ک

 دهد. داری را روی حجم اقتصاد زیرزمینی نشان نمیمتغیر خوداشتغالی اثر معنی

 یریگجهینت -5
های ایران برآورد گردید. بر اساس در این مطالعه حجم اقتصـاد زیرزمینی در سطح استان

ــت آمده ــعودی نتایج به دس ــی از روند ص ــاد زیرزمینی در دوره مورد بررس ، حجم اقتص

برخوردار بوده اسـت. بنابراین، با توجه به تبعات این روند صــعودی بر اقتصاد ایران، الزم 

های الزم برای هدایت آن است که عوامل مؤثر بر آن مورد شناسایی قرار گیرد تا سیاست

ر بار پنج متغی ریتأثات پژوهش، در این مطالعه اتخاذ شــود. با توجه به مبانی نظری و ادبی
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ـــتغالمـالیاتی، نرخ  ـــرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر حجم اقتصـــاد خوداش ی، درآمد س

 ی ایران مورد بررسی قرار گرفت. هااستانزیرزمینی 

بر اساس نتایج این مطالعه، حجم اقتصاد زیرزمینی با میزان بار مالیاتی رابطه مستقیم 

ب ، افزایش بار مالیاتی موجگریدعبارتبهن موضوع با مبانی نظری سازگار است. دارد که ای

ود. این شتقویت انگیزه فرار مالیاتی عوامل اقتصادی و ورود آنان به اقتصاد زیرزمینی می

موضوع نیازمند اتخاذ یک سیستم مالیاتی بهینه برای غلبه بر آن است. همچنین نتایج 

م بین تورم و حجم اقتصاد زیرزمینی است. با افزایش تورم، بیانگر وجود رابطه مستقی

ای همعاش خود به فعالیت نیتأمگیرند که این افراد برای فقر قرار می رخطیزی زیادی عده

وان تهای پولی مناسب و انضباط مالی دولت میآورند. با اجرای سیاستزیرزمینی روی می

 ی نمود.آن جلوگیر بارانیزاز گسترش تورم و آثار 

تواند اثر مثبت و یا منفی روی بر طبق مبانی نظری درآمد سرانه از عواملی است که می

که طی مطالعه حاضر به لحاظ آماری، اثر آن، حجم اقتصاد زیرزمینی داشته باشد؛ حال آن

 طیشرا و یاقتصاد وضعتفسیر شود که  جهتنیازاتواند صورت مثبت بوده است. این میبه

دارای اثر مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی در جامعه  یاقتصاد یهاحوزه تمام ردوکار کسب

شاخصی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته  عنوانبهدرآمد سرانه اگر ی، به عبارتبوده است. 

 با مثبت رابطه وجود انتظار نتوایم ،نباشد یاقتصاد و یاجتماع توسعه نشانگر وشود 

وه بر این، نتایج بیانگر وجود رابطه منفی بین نرخ بیکاری را داشت. عال ینیرزمیز اقتصاد

جمع آوری شده  0و حجم اقتصاد زیرزمینی است. الزم به ذکر است که آمار نرخ بیکاری

د توانهای رسمی و غیررسمی حساس نیستند و همین مورد میبه فعالیت هایسرشماردر 

                                                 
 ساعت یک حداقل  سرشماری مأمور مراجعه از پیش روز  7که تعریف نرخ بیکاری )مرکز آمار ایران(: افرادی0

 .شوندمی محسوب بیکار ذیل شرط دو داشتن صورت در نبودهاند شغلی نیز دارای و دکارنکردهان

 مؤسساتی کاریابی، در پیگیری یا ثبت نام نظیر را مشخصی اقدامات کار، جستجوی برای گذشته روز 30 در 1-

 .باشند داده انجام ... و استخدامی هایآگهی مطالعه کارفرمایان، با تماس دوستان، از وجوپرس

 داشته را شروع کار آمادگی آینده روز 7 و گذشته روز 7 شامل روزه 15 دوره یک طی یعنی باشند، آماده به کار 2-

 .اندشده محسوب بیکار ذیل افراد همچنین باشند،

 شوند کار مشغول آن به آینده در است قرار و شده مهیا کاری آنان برای یعنی هستند، جدید کار شروع انتظار در -

 .هستند تعریف( آماده به کار )طبق یزن و

 شغل بازگشت به انتظار در»از  منظور تعریف( هستند. )طبق آماده به کار نیز و قبلی شغل به بازگشت انتظار در -

 ندارد شغلی پیوند رسمی و دهدمی دست از را خود کار دالیلی به و بوده کار دارای قبال  فرد که است این «قبلی

 .بردمی بسر خود شغل به ازگشتب انتظار در ولی
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 نرخ باشد. عالوه بر این رگذاریتأثی نیرزمیزبر ارتباط منفی نرخ بیکاری و حجم اقتصاد 

 به ورود از یحاک تواندیم آن شیافزا و است یاقتصادعملکرد کالن  از یشاخص ،یکاریب

 و مجاز و یرسم یهاتیفعال یبرا چه کار، یروین یتقاضاو کاهش  یاقتصاد رکود دوره

 .باشد زیرزمینی و رمجازیغ یهاتیفعال یبرا چه
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