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 چکیده

-7531 در پژوهش حاضر به بررسی اثر برخی از متغیرهای اقتصاد کالن  بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران برای دوره زمانی

استفاده شده است. نتایج  2(ARDLهای توزیعی )با وقفه برای این منظور از روش خود رگرسیونی .پرداخته شده است 7511

به دست آمده نشان دادند که بار مالیات مستقیم، بار مالیات غیرمستقیم ، نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص نرخ ارز اثر مستقیم 

مستقیم بیشترین اثر را بر حجم بر اندازه اقتصاد زیرزمینی دارند. همچنین از متغیرهای نام برده شده بار مالیاتی مستقیم و غیر 

 اقتصاد زیرزمینی ایران دارند.

 .،اقتصادایران ARDLواژگان کلیدی : اقتصادزیرزمینی،روش 
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2Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). 
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 مقدمه -7

 شکست اقتصادی، نابرابری افزایش دولت، مالی منابع بر فشار ارز، و کاال قاچاق عوامل، بهینه غیر تخصیص مالیاتی، فرار    

 غیرقانونی ماهیت دلیل به. است زیرزمینی اقتصاد توسعه پیامدهای ینترمهم جمله از فساد گسترش و مالی و پولی هایسیاست

برای بسیاری از سیاستمداران این . ندارد وجود زمینه این در رسمی آمارهای زیرزمینی، اقتصاد زیرمجموعه هایفعالیت پنهان و

در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر حجم  .اقتصاد زیرزمینی را بدانندهای خود بر مهم است که پیامدهای تصمیم گیری

برای این منظور مقاله حاضر در پنج بخش ارائه  پرداخته شده است. 7511-7531ای هسالاقتصاد زیرزمینی در ایران در خالل 

در بخش سوم روش پژوهش تشریح  شود.شده است. در بخش دوم به تعاریف و کلیاتی در باره اقتصاد زیرزمینی پرداخته می

 شود. در بخش انهتایی نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آورده شده است.های پژوهش بررسی میشود. در بخش چهارم یافتهمی

 ادبیات موضوع -2

های با نامکند که، در متون مختلف آن را با مروری بر ادبیات موضوع در حوزه اقتصاد زیرزمینی این نکته جلب توجه می     

 ،4نشدهثبت ،5ایسایه ،2غیررسمی ،7زیرزمینی توان بهها میکنند. از جمله آنهای برآورد مختلف استفاده میمختلف و روش

همراه  74بازاری و نا 75نامنظم ،72ثانوی ،77سیاه ،70موازی ،9پنهان ،1مشاهده غیرقابل ،1غیرقانونی ،6نشده ، مشاهده3نشده گزارش

 .73با پیشوند اقتصاد اشاره کرد

 ادامه در. کندمی تعریف آیند،نمی ملی هایحساب در عللی به که هاییفعالیت کلیه را زیرزمینی اقتصاد 76توماس     

 .است پرداخته زیر ترتیب به هاآن از کدام هر تعریف به و کرده، تفکیك بخش چهار به را زیرزمینی اقتصاد هایفعالیت

                                                            
1 Underground. 

2 Informal. 

3 Shadow. 

4 Unrecorded. 

5 Unreported. 

6 Unobserved. 

7 Illegal. 

8 Unobservable. 

9 Hidden. 

10 Parallel. 

11 Black. 

12 Second. 

13 Irregular. 

14 Nonmarket. 

 (.7514مازار یزدی، علی )عرب 73
16 Thomas. 



 

3 
 

 است این خانوار بخش ویژگی. شودمی مصرف بخش همین در که کندمی تولید را خدماتی و کاال بخش این: خانوار بخش     

 ارزش ارزیابی که شودمی باعث آن در تولیدی کاالهای برای قیمت فقدان و گرددمی عرضه بازار به کمتر آن محصوالت که

 خانه در که مزدی بدون هایفعالیت کشورها تمام در. شود گرفته نادیده ملی هایحساب در نتیجه در و باشد دشوار کاالها

 .شودمی گرفته نادیده ملی هایحساب در اغلب یا کلی طور به خانه، خانم خدمات نظیر شود،می انجام

 در اغلب) سنتی تولیدات کنار در خانگی، تولیدات بر عالوه توسعه، حال در کشورهای از بسیاری در: غیررسمی بخش     

 بخش همان این. است اقتصاددانان توجه مورد که دارد وجود نیز دیگری بخش مدرن، صنعتی بخش و( کشاورزی بخش

 کارکنان و کارگر بدون ورانپیشه و کسبه همچنین و هاآن کارکنان و جزء تولیدکنندگان شامل معموالً که است غیررسمی

 دارد قرار هاخانه در اغلب که کارگر بدون کوچك هایکارگاه ولی است، غیررسمی خدمات دیگر و ونقلحمل تجاری، خدمات

 و کاالها که است این غیررسمی بخش مورد در توجهقابل نکته. دارد تریبیش اهمیت تعداد، نظر از ،(خانگی هایکارگاه)

 از غیررسمی بخش گذاشتن کنار علت و. است مجاز و ندارد قانونی منع هاآن مصرف نیز و بخش این توسط تولیدی خدمات

 .است بخش این در آماری اطالعات آوریجمع بودن پرهزینه و دشوار ملی حسابداری

 از فرار مثل بودن غیرقانونی ماهیت از نوعی بیش و کم بخش این در شده بندیطبقه هایفعالیت تمام: نامنظم بخش     

 اخیراً. دارند را آن امثال و اجتماعی بیمه در تقلب و( کارگاه در ایمنی تدابیر رعایت و کار مقررات نظیر) مقررات از فرار مالیات،

 این بیان برای متفاوتی هایواژه شدن متداول آن نتیجه و بوده افزایش به رو پیشرفته کشورهای در هافعالیت گونهاین به توجه

 "زیرزمینی اقتصاد"به  امریکا در و " سیاه اقتصاد" به اروپایی کشورهای از برخی و انگلستان در مثال طور به که است پدیده

 در خدمت، و کاال تولید اصل بودن مجاز و قانونی وجود با که است این بخش این هایفعالیت عمده ویژگی. است یافته شهرت

 و کاالها جزو نامنظم، بخش در تولیدشده کاالهای چون. است گرفته صورت غیرقانونی و خالف کاری آن توزیع و تولید نحوه

 تولید از جلوگیری مملکتی، مقامات هدف لذا است، شده شکنیقانون آن توزیع یا تولید نحوه در فقط و است مجاز خدمات

 .گیردمی صورت تولید جریان در که است هاییشکنیقانون با مقابله هاآن تالش بلکه نیست، هاآن

 اخاذی، دزدی، مال نظیر قانون خالف خدمات و کاالها تولید و هافعالیت شامل غیرقانونی بخش تولیدات: غیرقانونی بخش     

 عمل جنایتکاران، و کارانخالف اینکه به توجه با است. غیره و( کشورها برخی در) فحشا افیونی، مواد فروش و خرید و تولید

 7.کنندمی فرار هم مالیات پرداخت از است بدیهی کنند،نمی گزارش را خود خالف

 غیررسمی اقتصاد هایفعالیت ساختار 1جدول 

 ماهیت تولید / توزیع ماهیت تولید مبادالت ارزی بخش

 خانوار

 غیررسمی

 نامنظم

 غیرقانونی

 ندارد

 دارد

 دارد

 دارد

 قانونی

 قانونی

 قانونی

 غیرقانونی

 قانونی

 قانونی

 غیرقانونی

 غیرقانونی
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 (.7516) دیگران و توماس:  منبع 

شود و دوم کند، اول اینکه تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می( حداقل دو تعریف ارائه می7999) 7تانزی     

این مطلب است  کنندهشود. اولین مقیاس تلویحاً بیانشود و توسط آنان کشف نمیدرآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی

سازد که سازمان دهد است و دومین مقیاس خاطرنشان میآمارهای رسمی نشان میتر از آنچه که که کشور مورد مطالعه غنی

رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی کند. از اینمالیاتی کشور، درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول گردد دریافت می

 .شودنیز گفته می

 قائل تمایز رویکرد دو میان زیرزمینی، اقتصاد تعریف در بتوانیم ما دارد امکان که دادند نشان ( 2000)2همکاران و فلمینگ     

 دهد و همچنین رویکردمی نشان اقتصادی ینشدهثبت هایفعالیت عنوان به را زیرزمینی اقتصاد که تعریفی شویم. ابتدا رویکرد

 کند.می تاکید اجتماعی محیط و نهادی قوانین رابطه بر رفتاری که

 زیرزمینی اقتصاد بر اثرگذار عوامل -2-1

 مورد اجتماعی و سیاسی اقتصادی، زمینه سه در را زیرزمینی اقتصاد بر اثرگذار عوامل توانمی کلی بندیتقسیم یك در     

 اقتصادی، شرایط اینکه به نسبت بلکه نیستند دنیا جای همه در برابر اثرگذاری دارای عوامل این واقع در. داد قرار بررسی

 به زیرزمینی اقتصاد در عوامل برخی اثرگذاری همچنین. دارند متفاوتی تأثیر باشد، چگونه کشور یك اجتماعی و سیاسی

 .پردازیممی هاآن ترینمهم از برخی به اینجا در. است زیرزمینی اقتصاد ماهیت دلیل به این و نیست مشخص روشنی

 مالیات  -2-1-1

 از بخشی یا ایسایه اقتصاد در کار نیروی عرضه بر همچنین و بوده تأثیرگذار کار نیروی فراغت میزان انتخاب بر هامالیات     

 و بنگاه برای رسمی بخش در کار نیروی هزینه بین اختالف چه هر زیرا تأثیرگذارند، شود،نمی وضع مالیات آن بر که اقتصاد

 تأمین برای تریبیش سهم بنگاه یا و شود گرفته تریبیش مالیات باشد، تر بیش بخش این در کار نیروی دریافتی دستمزد

 این که زمانی تا. دارند زیرزمینی بخش در فعالیت برای باالتری انگیزه کار نیروی هم و هابنگاه هم کند، پرداخت اجتماعی

 افزایش و وجود کلیدی عوامل از عوامل این باشد، وابسته اجتماعی تأمین سیستم و کل مالیاتی بار به وسیعی صورت به اختالف

 .5شوندمی محسوب ایسایه اقتصاد

 به شوندمی تشویق مردم بنابراین ماند،می باقی افراد یافته برایتحقق درآمد از کمتری بخش یابد، افزایش مالیات که زمانی     

 فرار میزان مالیاتی بار افزایش با بنابراین. باشد داشته وجود هاآن در مالیات از امکان فرار که آورند روی هاییفعالیت سمت

 و عوارض مالیات وضع که است کرده بیان( 7510یزدی ) مازار عرب. یابدمی افزایش زیرزمینی اقتصاد نتیجه اندازه در و مالیاتی

 مالیاتی فرهنگ مالیاتی، نظام و کارآمدی انسجام به بسته تا سازدمی فراهم را زمینه این دولت، توسط گوناگون هایشکل به

                                                            
1 Tanzi, v.(1999). 
2Fleming and Others (2000). 
3 Schneider, Enste (2000). 
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 و مالیات پرداخت از گریز منظور به اقتصادی هایفعالیت سازی پنهان دریافتی، عوارض و مالیات نرخ نیز و جامعه در موجود

 .گیرد صورت کمابیش عوارض،

 به دلیل که معتقدندبرخی  است. 2و روحیه مالیاتی 7شود، اخالق مالیاتیها مطرح میعوامل دیگری که در بحث مالیات     

نشان  مالیات پرداخت فرار از به متفاوتی هایگرایش کشورهای مختلف، دهندگانمالیات مختلف است که مالیاتی اخالق

 پرداخت به نسبت بیشتر اخالقی شود. تعهدمی مالیات تعریف پرداخت برای ذاتی انگیزه صورت به مالیاتی دهند. روحیهمی

 نتیجه در و یابد کاهش مقدارش و شده دانسته غیراخالقی عمل مالیاتی اجتناب فرار یا و کاریپنهان که شودمی موجب مالیات

 .5شودمی کم های زیرزمینیفعالیت

یك عامل مهم  عنوان به تواندمی زیرزمینی، خود بخش روی عواقب آن بر مطالعه کافی بدون مالیات نرخ کاهش و افزایش     

 حرکت تشدیدکننده عوامل جمله از توانمی را بلندمدت و مستمر هایروش و هاسیاست و کارآمد مالیاتی نظام نبود. دیگر باشد

 4بخش غیررسمی دانست. به ورود و مالیات از فرار سمت به

 غیررسمی و رسمی ارز نرخ اختالف -2-1-2

 این دنبال به سودجو افراد زیرا شودمی ارز سیاه بازار گسترش غیررسمی در مقیاس خرد موجب و رسمی ارز نرخ اختالف     

در مقیاس کالن اقتصادی افراد دارای رانت و امتیازات  .یابند دست کالن سودهای به غیررسمی در بازار ارز فروش با که هستند

ویژه از این اختالف محسوس نرخ ارز برای واردات با نرخ رسمی و فروش در بازار با نرخ غیررسمی سبب برهم زدن تعادل بازار و 

و بازدارنده کافی را  شوند. این پدیده در کشورهایی که قانون قدرت اجراییافزایش قیمت و تورم در گروه کاالیی خاصی می

افراد  ارز سبب ایجاد انگیزه بودن نرخی چند تواند تأثیر زیادی بر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی بگذارد. همچنینندارد می

 .3شودقاچاق می واردات و صادرات مشارکت در  برای

 تورم -2-1-3

 برای و گیرند قرار فقر خط زیر در تریافراد بیش که شودمی موجب مصرفی کاالهای ویژه به کاالها قیمت رشد بودن باال 

 قیمت رشد اگر که گفت توانمی مطلب این توجیه در. شوند های غیرقانونیفعالیت به آوردن روی به مجبور زندگی گذران

 بیشتر خانوار درآمد از هزینه فاصله باشد، رسمی بخش در درآمد و حقوق رشد از بیشتر مصرفی افراد کاالهای ویژه به کاالها

                                                            
1 Tax Ethics. 

2 Tax Morale. 

3 Torgler, B., Schneider, F.(2009). 
 (.7519سلیمی فر. کیوانفر ) 4
 (.7512احمدی، ) 3
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 فرد یك حضور امکان از آنجایی که و آورند روی دوم شغل به شوندمی مجبور زندگی هایهزینه تأمین برای کارمندان و شودمی

 .  7شوندمی غیررسمی در بخش فعالیت به مجبور افراد ندارد، وجود رسمی شغل دو در همزمان طور به

 دولت -2-1-4

 دخالت و است. این واقعیت، حضور شده روشن اقتصاد ایسایه بخش افزایش مورد در مهمی واقعیت گذشته هایدهه در     

زیرزمینی  اقتصاد افزایش برای رابط یك عنوان به دولت. است اقتصادی هایفعالیت عرصه در بروکراسی نظام و مدارانسیاست

 بخش در فعالیت ها برایآن یانگیزه و شودمی کاسته افراد عمل آزادی میزان از اقتصاد، در دولت مداخله افزایش با. است

 از تواندنمی دولت همچنین. باشند داشته زیرزمینی فعالیت بخش در که دهندمی ترجیح افراد لذا. دهدمی کاهش را رسمی

 هایهزینه سن، حداقل دستمزد، حداقل کار، ساعت محدودیت کار، قوانین بازار مانند قوانین فشار. بگریزد مالیاتی بار اتهام

 از اقتصادی هایبحران موقعیت و خارجیان کار هایمحدودیت و کار محیط باال، استانداردهای هایتعرفه و تجاری بیمه، موانع

 قانونی، مجوزهای دریافت طوالنی هایزمان است. همچنین وجود دولت هایسیاست به وابسته که هستند عواملی جمله

  .2دهدمی سوق زیرزمینی بخش در تولید یعنی مجوز بدون تولید سمت به را زیادی تولیدکنندگان

رسمی  نهادهای یا دولت زیرا دانست، زیرزمینی برای اقتصاد قوی انگیزاننده یك را قوانین فشار در ( افزایش2077) 5جی     

 که هاییانتخاب سایر برای است ممکن افراد بنابراین کنند تضمین تجاری هایبرای انجمن را طرفانهبی کامالً قوانین توانندنمی

 افزایش تواند منجر بهمی نیز غیرضروری هایهزینه و دولت هایهزینه در افزایش. کنند جستجو شود،می عمل زیرزمینی شامل

 .کند زیاد دهندگانمالیات برای را مالی بار تواندمی دولت غیر عقالیی بودجه زیرا شود زیرزمینی اقتصاد

 بیکاری -2-1-5

 به. باشد توسعه حال در در کشورهای خصوص به زیرزمینی بخش گسترش عوامل جمله از تواندمی بیکاری باالی هاینرخ     

 باالی هاینرخ وجود. شد خواهد پنهان به بخش فرد ورود اجباری یا خواسته ساززمینه رسمی، شغل وجود عدم بهتر، عبارت

 در شغلی یافتن دنبال به خانواده زندگی تأمین برای افراد است شده ایران باعث جمله از توسعه حال در کشورهای در بیکاری

 از زندگی باالی هایوجود هزینه و سو یك از شغل به اندازه مورد نیاز جامعه وجود عدم حقیقت، در .باشند غیررسمی بخش

این  اثرگذاری جهت مورد در. آورد روی پنهان فعالیت در بخش به که کندمی مجاب ناخواسته یا خواسته را فرد دیگر، سوی

 تواندمی آن افزایش و اقتصادی بوده کالن متغیرهای جمله از بیکاری که چرا. شودمی هاییبینیپیش پنهان اقتصاد بر عامل

 .4کار باشد نیروی بازار تقاضای و کاهش رکود دوران به اقتصاد ورود نتیجه

 فساد  -2-1-6

                                                            
 (.7519) کیوانفر. فر سلیمی 7

 (.7513نیلی، م. ملکی. ) 2

3 Jie, S.W., Tat, H.H., Rasli, A. (2011). 
 (.7516شکیبایی، رئیس پور. ) 4
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 نیز المللینهادهای بین دیگر پذیرش که مورد 7جهانی بانك از شدهارائه تعریف این به توانمی فساد مفهوم تبیین برای     

 عمومی قدرت از از سوءاستفاده است عبارت شده، ارائه جهانی بانك که توسط مالی فساد کارکردی تعریف. داشت اشاره است،

 ویژه به گیرد؛سرچشمه می بازار اقتصاد و دولت متقابل کنش از اغلب که است ایعارضه مالی خصوصی. فساد منافع کسب برای

 و چندوجهی پیچیده، زیادی تا حدود مالی عینی فساد نمودهای. باشد داشته عهده بر زادرون نقشی ناچار به نیز دولت خود اگر

 ناکارآمدی تا دولت کارمند یك به غیرقانونی پرداخت ساده فعل از فساد مالی عارضه .است متفاوت هایشیوه و هاشکل دارای

 هم و اقتصادی، یا ساختاری سیاسی مشکل یك عنوان به هم مالی فساد. گیردمی بر در را اقتصادی یا سیاسی نظام فراگیر یك

 2.است تأمل قابل فردی تربیتی یا اخالقی معضل عنوان به

 ممنوعیت -2-1-7

 غیرمجاز که دارند وجود عملیاتی. هستند مجاز کشورها درسایر کهدرحالی هستند ممنوع کشورها از بعضی در هافعالیت برخی

 اغلب. هستند جنایتکارانه هایفعالیت جزو حتی یا و شدهاند گماشته کار به غیرقانونی صورتبه هاآن در کسانی زیرا هستند،

 بوجود عملیات اینگونه دلیل همین به کنند می ایجاد باالیی سود و هستند باالیی تقاضای دارای هافعالیت نوع این تولیدات

 ربا، بصورت پول دادن قرض غیرقانونی، هایبازی سفته داروها، غیرقانونی توزیع و تولید هافعالیت این عمده شکل. اند آمده

 گزارش هایتخمین. باشندمی قبیل این از مواردی... و شده ممنوع مواد اسلحه، مانند ممنوع یا خطرناك مواد فروش و تولید

 این داخل فیزیکی یا واقعی تولید برحسب بزرگ منابع بنابراین. هستند باال بسیار شده، ممنوع هایفعالیت این منافع از شده

 اضافه...( و اخاذی بچه، دزدیدن دستمزد، اخذ با کشتار دزدیها، مانند) واضحتر بزهکارانه هایفعالیت به نباید و هستند هافعالیت

. دانندمی غیرمجاز را آنها کشورها سایر کهحالی در دانندمی مجاز را فعالیتها این از بعضی حداقل کشورها، از بعضی. شود

 این و داندمی مجاز هستند، غیرقانونی دیگر کشورهای در که را داروها از برخی مصرف و فروش هلند کشور مثال عنوانبه

 اقتصاد گیریاندازه و تعریف اصلی موضوع غیرمجاز، و جنایتکارانه هایفعالیت افزایش با. آیدمی ملی تولید محاسبات در فعالیت

 گیریاندازه این برای را بزرگی اختالف تواندمی آنها ممانعت و شمول ها،فعالیت این باالی برآوردهای دلیل به. است زیرزمینی

 .کند ایجاد

 فرمایی خویش و اشتغالی خود فعالیتهای -2-1-8

 دالیلی به که شودمی گرفته درنظر کنندمی فعالیت فرمایی خویش صورت به که کار نیروی از درصدی بصورت هافعالیت این 

 نیست برخوردار اقتصادی توجیه از آنها بر دولت نظارت گرفته، تعلق مالیاتی درآمد پایین سطح و بودن کوچك پراکندگی، مانند

  .شوندمی محسوب زیرزمینی اقتصاد جزو بنابراین

 کاهش درآمدهای دولت -2-2-2

                                                            
1  World Bank. 

 (.7519صادقی ، ح و همکاران ) 2
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های های اقتصادی مشمول مالیات از چشم سازمانافزایش حجم اقتصاد زیرزمینی به معنی مخفی ماندن بسیاری از فعالیت     

 .7کاهدمالیاتی است و اضافه بر آن اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی نیز از درآمد مالیاتی دولت می

 هاگذاریعدم کارآمدی سیاست -2-2-3

گذاری با این اطالعات انجام شود. حال اگر سیاستوجود بخش زیرزمینی همواره سبب اثرگذاری بر اطالعات اقتصادی می     

کشاند. همچنین سبب برهم زدن شود و هم تفسیر نتایج را به سمت خطا میگذاری میشود، هم سبب اشتباه در سیاست

 .2شودمی تخصیص منابع

 فشار بر تولیدکنندگان داخلی -2-2-4

توانند توان رقابت در های پدیده اقتصاد زیرزمینی است. کاالی قاچاق و مواد اولیه قاچاق میقاچاق هم از جمله فعالیت     

کوتاه مدت و توان بقا در بلندمدت را از تولیدات بخش رسمی بگیرند. زیرا با نپرداختن تعرفه و عوارض واردشده و ملزم به 

تری از شده پایینرو قیمت تمام ها وجود ندارد از ایننین قوانین نهادی بازار کار هم در آنداشتن استانداردها نیستند. همچ

 .5تولیدات رسمی دارند

 کاهش رفاه اجتماعی -2-2-5

شوند. همچنین دولت برای ارائه های انتقالی با مشکل روبرو میبه دلیل کاهش درآمدهای دولت توزیع درآمد و کمك     

شده یز توان کمتری دارد. پس رفاه اجتماعی کاهش خواهد یافت مگر اینکه بر اساس اصل جبران، رفاه اضافهکاالهای عمومی ن

یابد. همچنین افراد صورت رفاه جامعه افزایش می افراد فعال در بخش زیرزمینی بیشتر از زیان بقیه افراد جامعه باشد، در این

 .4کنندفاصله طبقاتی در جامعه را بیشتر میفعال در این بخش درآمدهای باالیی کسب کرده که 

 مروری بر مطالعات انجام شده -2-3

 مطالعات داخلی -2-3-1

شود به بررسی اقتصاد زیرزمینی پرداختند. در یك کشور که شامل ایران نیز می 65( با استفاده از آمار 7513نیلی و ملکی )     

خواری را با یك مدل متغیرهای بار مالیاتی، شدت مقررات، دخالت دولت و فساد و رانت 2002بررسی مقطعی برای سال 

تری از اقتصاد غیررسمی برخوردارند. های با درآمد سرانه باالتر از سطح پایینمقطعی اقتصادسنجی برآورد کردند. کشور

 تری از اقتصاد غیررسمی  است.ی بزرگکشورهای با سطح فساد باال دارای اندازه

                                                            
 همان. 7

 همان. 2
 (.7514حق پناهیان، حورا) 5
 (.7511صامتی و همکاران، ) 4
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 مهای هها در ایران با استفاده از تحلیل( ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات7516ابریشمی و همکاران )    

چندگانه از نتایج  علل -چندگانه هایشاخص ها با توجه به خصوصیات روشانباشتگی و مدل تصحیح خطا بررسی شد. آن

درصد رشد کنند،  70های مستقیم و غیرمستقیم ( استفاده کردند. بر اساس نتایج اگر مالیات7510مازار )پژوهش عرب 

های درصد رشد خواهند داشت. همچنین اگر مالیات 9/3و  5/4همان ترتیب های اقتصاد زیرزمینی در دوره جاری به فعالیت

درصد  22و  75ترتیب  همان به جاری دوره در زیرزمینی اقتصاد هایدرصد کاهش یابند، فعالیت 70مستقیم و غیرمستقیم 

است.  2/0و  4/7به ترتیب غیرمستقیم نیز  و مستقیم هایدرصدی مالیات 70کاهش خواهد داشت. برآورد اثر بلندمدت تغییر 

های مستقیم در های غیرمستقیم بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران، از تأثیر مالیاتدر آخر ادعا کردند که، تأثیر مالیات

 روی افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی در بلندمدت بیشتر است. های مستقیم برکوتاه مدت بیشتر و در مقابل تأثیر مالیات

ای ایران به طور ( در پژوهش خود از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی برای بررسی اقتصاد سایه7516ی و رئیس پور )شکیبای     

با متغیرهای  7510 - 7537های چندگانه پویا را برای سال علل -چندگانه هایشاخص ها روشهمزمان استفاده کردند. آن

بیکاری، نرخ رشد جرائم، مصرف حقیقی دولت، نرخ خوداشتغالی از جمله های مستقیم، فشار مالیات بر واردات، فشار مالیات

ای کننده آثار اقتصاد سایهها و تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص منعکسگیری و میزان نقدینگی خارج از بانكعلل شکل

رسی را به سه دهه تقسیم کنیم، میانگین ای ایران اگر دوره مورد بردهد حجم اقتصاد سایهدر ایران به کاربردند. نتایج نشان می

درصد تولید ناخالص داخلی است. در کل دوره مورد بررسی این  40/76و دهه آخر  06/70درصد، دهه دوم  27/70دهه اول 

 درصد تولید ناخالص داخلی است. 56/72میانگین برابر 

های گسترده اثر دهنده با وقفهالگوی خود توضیح با استفاده از 7512 - 7537های ( برای سال7511نادران و صدیقی )     

داری بر اقتصاد زیرزمینی دهد بار مالیاتی مستقیم اثر معنیها بر اقتصاد زیرزمینی ایران را بررسی کردند. نتایج نشان میمالیات

ستقیم، مالیات بر واردات رابطه داری است. در بین اجزا بار مالیاتی غیرمندارد. بار مالیاتی غیرمستقیم دارای اثر مثبت و معنی

درصد در  7دار است. به طوری که با افزایش داری با اقتصاد زیرزمینی ندارد ولی این رابطه برای مالیات بر فروش معنیمعنی

درصد  2های غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی حدود نسبت کل مالیات

 یابد.می افزایش

چندگانه اقتصاد زیرزمینی ایران را بررسی کردند.  علل -چندگانه هایشاخص ( با استفاده از روش7511صامتی و همکاران )     

 از حاصل بار مالیاتی، درآمدهای تورم، تجاری، هایمحدودیت بیکاری، دهد کهمی نشان شدهانتخاب هایمدل برآورد نتایج

 آزمون از استفاده با است. سپس زیرزمینی در ایران اقتصاد گسترش بر اثرگذار عوامل از جمله دولت حجم و طبیعی منابع

 مورد ساله 47 دوره در پدیده این نسبی اندازه آزمون شده است. رسمی اقتصاد و اقتصاد زیرزمینی بین علی گرنجر، رابطه علیت

خود یعنی  مقدار حداقل به 7546 سال در و شروع 7544 سال در رسمی اقتصاد درصد 24/6از و داشته، افزایشی بررسی روند

 حداکثر مقدار به 7510 سال در که است. هایینشیب و فراز با همراه مسیر این طی در و رسدمی رسمی اقتصاد درصد 30/3

 اندازه میانگین .یابدمی خاتمه 7514 سال در رسمی اقتصاد درصد 73/26 به و رسدمی رسمی اقتصاد درصد 16/21 یعنی خود

 دهدمی نشان دست آمده به نتایج. است بوده رسمی اقتصاد درصد 34/71 ساله 47 دوره این طی در زیرزمینی اقتصاد نسبی

 .کندمی تبعیت های تجاریمحدودیت و بیکاری متغیر دو از داریمعنی طور به ایران در زیرزمینی اقتصاد تحول و تغییر روند
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 اقتصاد شکاف درآمدی استفاده کردند. حجم روش از غیررسمی اقتصاد اندازه محاسبه ( برای7519کیوانفر )فر و  سلیمی     

 افزایشی روند تحقیق، از حاصل نتایج. شده است برآورد 7511 - 7567 هایسال در ایران اقتصاد در شهری بخش در غیررسمی

برابر  غیررسمی اقتصاد اندازه 61 سال در که به طوریدهد نشان می تحمیلی جنگ هایسال در را غیررسمی بخش حجم

می دیده بررسی مورد دوره در اقتصاد پنهان بخش در نوساناتی نیز تحمیلی جنگ از پس. درصد اقتصاد رسمی است 11/61

 از پس پایانی در بخش. رسمی است اقتصاد درصد 21/9و برابر  7512اقتصاد غیررسمی مربوط به سال  میزان شود کمترین

 بر اختصاصی هایگروه به تفکیك تورم نرخ معمولی اثر مربعات حداقل روش از استفاده با آزمون، مورد متغیرهای پایایی بررسی

 غیررسمی بخش افزایش کاال، گروه در تورم نرخ افزایش تنها دهدمی نتایج نشان. است شده غیررسمی سنجیده بخش اندازه

 .دارد دنبال به را شهری

ی اقتصاد گیری تأثیر اندازهسعی به اندازه 7( با استفاده از فن تصحیح خطای برداری7519آبادی و همکاران ) مهرابی بشر     

ای از روش منطق فازی استفاده کردند. برای برآورد اقتصاد سایه 7516 - 7537های ای بر رشد اقتصادی ایران برای سالسایه

ای نرخ موثر مالیاتی و شاخصی از قوانین و مقررات دولت به عنوان عوامل ایجادکننده اقتصاد سایهها از متغیرهای شده است. آن

درصد تولید ناخالص داخلی در نوسان است.  45تا  3/72ای در دوره مورد بررسی در محدوده استفاده کردند. اندازه اقتصاد سایه

مدت و هم در بلندمدت  های پژوهش نشان داد که هم در کوتاهافتهدرصد است. ی 3/21میانگین این نسبت در این دوره زمانی 

درصد اندازه اقتصاد  7داری وجود دارد و در بلندمدت با افزایش ای و رشد اقتصادی رابطه منفی و معنیبین اندازه اقتصاد سایه

 شود.درصد کاسته می 52/0ای، رشد اقتصادی به میزان سایه

 7516-7533های ( با کاربردی از منطق فازی به تخمین روند اقتصاد زیرزمینی ایران برای سال7590اردکانی و همکاران )     

ها با استفاده از دو متغیر ورودی مورد استفاده درآمد سرانه و بار مالیاتی مستقیم حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را اند. آنپرداخته

رآمد سرانه و بار مالیاتی مستقیم از عوامل مهم ایجاد اقتصاد زیرزمینی در دهد با فرض اینکه دبرآورد کردند. نتایج نشان می

 برخوردار است. 7516 - 7510های ایران باشند، این پدیده از یك روند پایداری نسبی طی سال

مبنای متغیرهای ( با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن به تخمین ارزش اقتصاد غیررسمی در ایران بر 7597مداح و نوع ایران )    

 روش از استفاده با شده،گزارش و تولید کل تفاوت با برابر است که غیررسمی اقتصاد پنهان محیطی پرداختند. متغیرزیست

سال طی ایران، اقتصاد برای جنگل مساحت و کربن اکسیددی انتشار محیطی شاملزیست متغیرهای بر مبنای و فیلتر کالمن

 مساحت تولید کل، میان داریمعنی و بلندمدت یرابطه که دهدمی نشان نتایج. است تخمین زده شده 7511 - 7539های 

 مستقیم، ترتیب به رابطه این. دارد وجود ایران اقتصاد در کربن اکسیددی انتشار با صنعتی هایتعداد کارگاه و هاجنگل

و  -63/7، 319/0ترتیب  به کربن اکسیددی انتشار بر فوق متغیر سه تأثیر ضریب اندازه و شده برآورد مستقیم و غیرمستقیم

 این بر که بیشتر است شدهگزارش تولید از هاسال تمامی در شده، برآورد تولید کل آمده، دست به نتایج اساس است. بر 031/0

 مورد هایسال در کشور واقعی ناخالص تولید از غیررسمی سهم اقتصاد. شودمی تأیید ایران، در غیررسمی اقتصاد وجود اساس،

 .است شده درصد برآورد 6/53 متوسط آن از تولید ناخالص داخلی به طور مطالعه،

                                                            
1 Vector Error Correction Model (VECM). 
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 - 7534های ای ایران و اثر آن بر آلودگی هوا برای سال( به بررسی اقتصاد سایه7597نصراللهی و طالعی اردکانی )    

کنش این ای، به بررسی اثر برهممستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایهپرداختند. در آن پژوهش عالوه بر بررسی اثرات 7516

پردازد. متغیرهای افزار لیزرل میای به منظور تخمین روند و حجم آن با کاربرد نرممتغیرها بر روی متغیر پنهان اقتصاد سایه

تولید ناخالص داخلی ساالنه، نسبت نرخ بیکاری، بار مالیات مستقیم و نرخ رشد بار مالیات مستقیم، نرخ تورم، نرخ رشد 

های دیداری و نرخ مشارکت جمعیت فعال به کل جمعیت و شاخص سیاسی به عنوان علل ایجاد و مصرف انرژی و حجم سپرده

ای چندگانه برای تخمین اقتصاد سایه علل -چندگانه هایشاخص کننده اقتصاد زیرزمینی با روشمردان به عنوان آثار منعکس

 3/72ای به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی دهد میانگین نسبت حجم اقتصاد سایهنتایج نشان می بررسی شد.

درصد افزایش  71/0ای، آلودگی هوا به میزان درصد بوده و به طور متوسط به ازا هر یك واحد افزایش در اندازه اقتصاد سایه

 یابد. می

 مطالعات خارجی -2-3-2

 پژوهش حدود. دارد ایسایه اقتصاد بر را اثری چه  عمومی بخش ملی حاکمیت کیفیت که کرد بررسی( 2072) 7روگ     

 ساختاری معادالت مدل کارگیریبه با و شاخص 31 از مجموعه یك با وی. است( OECD کشور 21) اروپایی کشور53 برای

 قانون، اعتبار و ارزش اداری، سیستم توسعه، سطح جمله از ایسایه اقتصاد هایکنندهتعیین. است داده انجام را تحلیل این

  کار نیروی دستمزد و بیکاری کار، بازار قوانین مالیاتی، اخالق نظارت، و مالیاتی پیچیدگی مالیات، و اجتماعی تأمین ایپرداخته

 هایشکنندهتعیین به زیادی حد تا ایسایه اقتصاد اندازه که دادند نشان هاتحلیل. است شده گرفته نظر در شاخص عنوان به

 مورد باید و هستند تأثیرگذاری عوامل اداری سیستم و عمومی حاکمیت کیفیت کشور، یك کلی توسعه سطح. است مرتبط

 داخلی ناخالص تولید درصد 7 با نیوزیلند به مربوط ایسایه اقتصاد برای شده برآورد حجم کمترین. باشند گذارانسیاست توجه

 .است درصد 70 با لتونی و رومانی کشور دو برای ترینبیش و بوده

 700 برای قانون حاکمیت و هابنگاه نقش بر ویژه تاکید با را زیرزمینی اقتصاد ( عوامل ایجاد2072) 2همکاران و سینگ     

 اقتصادی، و اجتماعی سیاسی، هایسازمان بودن غیررسمی یا رسمی بار مالیاتی، مانند کشور بررسی کردند. متغیرهایی

 و هابنگاه رسمی برای مالی هایبخش به عدم امکان دسترسی و غیررسمی اشتغال افزایش کار، های بازدارنده بازارمحدودیت

 کار استفاده کردند. متغیر ها از روش حداقل مربعات معمولی برای ایناست. آن زیرزمینی از عوامل ایجاد اقتصاد را اشخاص

بر  مالیات نهایی نرخ و شد گرفته( 2070همکاران ) و محاسبات اشنایدر از آن مقادیر که است بوده ایسایه اقتصاد وابسته،

 وقتی که دهدنشان می نتایج .شدند گرفته در نظر توضیحی متغیرهای تورم به عنوان و نرخ سرانه درآمد، تولید ناخالص واقعی

 اقتصاد زیرزمینی در هافعالیت کردن پنهان برای باالیی انگیزه باشد، روبرو فساد و متناقض اجرای و قوانین سخت با تجارت

 تری در ایجاد و توسعه اقتصادعوامل مهم نرخ مالیات، به نسبت هابنگاه که دهندمی نشان تجربی شواهد همچنین کندمی ایجاد

 روند.زیرزمینی بشمار می

                                                            
1 Ruge, M. 

2 Singh, A., Jain-Chandra, S., Mohommad, A. 
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( به بررسی اثر امکان اجتناب از پرداخت مالیاتی به صورت قانونی بر فرار مالیاتی غیرقانونی و در پی 2072) 7نك و همکاران     

تواند با ای پرداختند. با استفاده از فرمول کردن مدل رفتار خانوار در نظریه اقتصاد خرد که هر خانوار میآن بر اقتصاد سایه

ای شرکت کند، برای این کار از متغیرهای مالیات بر درآمد و عرضه نیروی کار هسازی در بخش رسمی یا سایتوجه به بهینه

ای نشان داد که پیچیدگی نظام مالیاتی اثر منفی در مشارکت در بخش استفاده کردند. نتایج استفاده از آمارهای مقایسه

ای را تواند مشارکت در بخش سایهاتی قانونی میای دارد. یعنی اینکه نظام مالیاتی وسیع و پیچیده با امکانات اجتناب مالیسایه

قبول در بخش رسمی، عرضه نیروی کار در کاهش دهد. همچنین نشان دادند که یك کاهش در حداکثر ساعت کاری قابل

 دهد.ای را گسترش میبخش سایه

 بررسی همچنین و 2005 - 2796 هایبرای سال تایوان در زیرزمینی اقتصاد ( به بررسی2072)2همکاران و وانگمینهان     

 اقتصاد اندازه از را متفاوتی کدام نتایج شده هراستفاده روش 2از  .پرداختند تایوان در مالیات نرخ تغییر به آن نامتقارن پاسخ

 پول نقد نسبت برای 7621/0مقدار  فرض با که بود 4گاتمن 5سپرده به نقد پول نسبت نشان دادند. روش اول روش زیرزمینی

درصد تولید ناخالص  41 تا 75مقدار آن از  که کردند محاسبه سال هر برای را زیرزمینی اقتصاد مقادیر پایه، سال در سپرده به

 درصد 20 تا 1 از محاسبه اقتصاد زیرزمینی شده مقدار که بوده تانزی 3پول تقاضای روش است. روش دوم، نوسان در داخلی

 مقدار تانزی. انددانسته دو روش در فروض در تفاوت دلیل به را مقادیر در تفاوت هاآناست.  نوسان در تولید ناخالص داخلی

 آنان. داندمی ایسایه هایفعالیت همه دربرگیرنده را گاتمن آن اما داندمی مالیات از ناشی ایسایه اقتصاد تنها را شدهمحاسبه

 است. غیرمستقیم مالیات از ترقوی زیرزمینی اقتصاد بر مالیات مستقیم اثر که گرفتند نتیجه همچنین

یافته یافته برای بسیاری از کشورهای توسعهای و اعتماد تعمیم( به بررسی رابطه بین اقتصاد سایه2072) 6هرنانکورت و مون     

 - 7999تماد برای (، و از شاخص سازی اع2004و  2001ای اشنایدر )ها از برآورد اقتصاد سایهو در حال توسعه پرداختند. آن

استفاده کردند. نتایج نشان داد که این رابطه به صورت بسیار قوی منفی است. یعنی کشورهای دارای سطح شاخص  2004

 تری برخوردارند.  ای کوچكاعتماد باالتر از اندازه اقتصاد سایه

غیررسمی برای مناطق شهری مکزیك در ( به تحلیل رابطه مهاجرت، ساختار شغلی و اقتصاد 2075) 1شیهان و ریوزمنا     

جامعه مکزیکی با تاکید بر مهاجرت با امریکا  36ها از اطالعات نقشه مهاجرت مکزیك برای پرداختند. آن 2000 - 7910دوره 

استفاده کردند و با روش رگرسیونی منطقی چند سطحی در چند مقطع، مشارکت افراد با پیشینه مهاجرت به امریکا را در 

مهاجرت تمایل بیشتری به شرکت در بخش  یهای باتجربهسمی و غیررسمی بررسی کردند. نتایج نشان داد که خانوادهبخش ر

                                                            
1 Neck, R· Wächter, R. Schneider, F. 

2 Han-Min Wang, D. Hui-Kuang Yu, T. Hu, c. 

3 Cash Deposit Ratio Approach. 

4 Gutmann. 

5 Currency Demand Approach. 

6 D’Hernoncourt, J. Méon, P G. 

7 Sheehan, C. Riosmena, F. 
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های دارای اقتصاد پویا دیده شوند. این تمایل بیشتر در بخشدرصد در بخش رسمی مشغول می 70غیررسمی را دارند و تنها 

 شود.می

های یك ها از دادهجم اقتصاد زیرزمینی و رابطه آن با توسعه مالی پرداختند. آن( به بررسی ح2075) 7کاپاسو و جاپلی     

شده موفق به استفاده کردند. با استفاده از اطالعات اقتصاد خردی گرفته 2004 - 7993های کشور ایتالیا برای سال 2بانك

ای، ناکارآمدی قضایی یافتگی محدودهسعهشدند. سپس این شاخص را برای تو 5مبنای خرد اقتصاد زیرزمینی ساختن شاخص بر

ای رگرسیون زدند. نتایج نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی به طور قوی و منفی دارای های شخصی و منطقهو سایر مقیاس

های زیرزمینی های رقابتی و نوآورانه، فعالیتیافتگی مالی است. همچنین بیان کردند که بیشتر بخشهمبستگی با توسعه

 تری دارد.سازی و...( اثر بزرگهای بزرگ )گردشگری، ساختمانیافتگی مالی در بخشدهند و توسعهمتری از خود نشان میک

 

 

 پژوهش روش -5

 حدود پژوهش -3-1

 .است ایران به مربوط آن مکانی حدود و 7511-7531 یهاسال پژوهش زمانی حدود

 هاداده آوریجمع روش -3-2

 الکترونیك رسانیاطالع مراکز از منظور این به. شوندمی آوریجمع ایکتابخانه روش به نیاز مورد هایداده و اطالعات کلیه     

 .شودمی استفاده معتبر مأخذ و منابع سایر و دانشگاهی و علمی مراکز ایران، آمار مرکز مرکزی، بانك

 های پایاییآزمون-3-3

 4یافتهآزمون دیکی فولر تعمیم-3-3-1

 و است مرتبه اول توضیح خود فرآیند یك دارای بحث مورد زمانی سری که است قرار این بر فرض ابتدا ناپایایی آزمون برای     

 فرآیند بررسی دارای تحت زمانی سری و نباشد صحیح فرض این اگر اکنون. کردیممی آزمون اساس آن بر را 𝐻0فرضیه  سپس

 موجب این امر و بود نخواهد برخوردار صحیح پویایی تصریح از 𝜌آزمون برای برآورد مورد رابطه باشد، 𝑝مرتبه  توضیح خود

                                                            
1 Capasso, S. Jappelli, T. 

2 Bank of Italy SHIW. 

3 Micro-Based Index of the Underground Economy. 

4 Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. 
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 باشند دیگر همبستگی خود دارای خطا جمالت وقتی. شود همبستگی خود دچار رگرسیون خطای جمالت تا شد خواهد

دست  به بحرانی هایکمیت و حدی توزیع دیگر حالت این در زیرا کرد استفاده پایایی برای فولر و دیکی آزمون از تواننمی

 . نیست درست فولر و دیکی توسط آمده

 ایشان. پرداختند اخالل اجزای خود همبستگی فرض با خود الگوی تعمیم به 7917سال  در فولر و دیکی دلیل همین به     

 اخالل اجزای بین ایجادشده همبستگیزیرا  کردند استفاده وابسته متغیر تأخیری مقادیر از همبستگی خود بردن بین از برای

 به یافتهتعمیم الگوی لذا. رودمی همبستگی از بین هاآن کردن خارج با که است وابسته متغیر تأخیری مقادیر وجود از ناشی

 :است زیر صورت

 

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−7 + ∑ 𝛽𝑖
𝑝

𝑖=2
∆𝑌𝑡−𝑖+7 + 휀𝑡                                                                                         (7)            

  ∆𝑌𝑡−𝑖+7  (.7511)نوفرستی، ی متغیر وابسته است ریتأخمقدار  

 1پرون -آزمون فیلیپس -3-3-2

های مختلف دیکی فولر است با این تفاوت ( بر اساس توضیح حدی آماره7911آماره آزمون پیشنهادی توسط فیلیپس پرون )

اند کنار گذاشته شده است. فیلیپس و پرون شدهبه صورت همانند و مستقل از یکدیگر توزیع 𝑢𝑡که فرض اینکه جمالت اخالل 

ρنشان دادند که آماره آزمون برای آزمون  =  است. 𝜏5در معادله که   7

∆𝑌𝑡 = α + β𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−7 + 𝑢𝑡                                                                                                       (2)  

 اند دارای یك توزیع حدی است. که شامل عبارات زیر است:ها به صورت همانند و مستقل از یکدیگر توزیع نشده 𝑢𝑡وقتی  

𝜎𝑢

2
= lim

𝑛→∞

∑ 𝐸(𝑢𝑡

2
)𝑛

𝑡=7

𝑛
                                                                                                                                                 (5)  

𝜎2 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

∑ 𝐸(𝑢𝑡)
2𝑛

𝑡=1

𝑛
                                                                                                                                                      (4)  

𝜎𝑢و  𝜎2شده باشند، آنگاه یعتوزها به صورت همانند و مستقل از هم  𝑢𝑡اگر      

2
معادل خواهند بود و نتایج فیلیپس و پرون  

توسط  شدهانجامهای این دو مساوی نیستند و در نتیجه آزمون معموالًتوسط دیکی و فولر است. اما  شدهگرفتههمانند نتایج 

دهیم به کمك روابط  از اعتبار الزم برخوردار نیست. فیلیپس و پرون تبدیالت متفاوتی از را که با نمایش می 𝜏5آماره آزمون 

                                                            
1 Phillips &Perron. 
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شده یعتوزها به صورت همانند و مستقل از هم  𝑢𝑡اند. بنابراین اگر مقایسه نموده آن رااند و مقادیر بحرانی فوق استخراج کرده

ها به صورت همانند و مستقل از هم توزیع نشده باشند، باید  𝑢𝑡لر استفاده کرد، ولی اگر فو-دیکی 𝜏5توان از آماره باشند می

 (.7511پیشنهادی فیلیپس و پرون برای آزمون پایایی سری زمانی مورد استفاده قرار گیرد )نوفرستی،  𝑧(𝜏5)آماره 

 ARDL(1(توزیعی هایوقفه با رگرسیون خود روش -3-4

 خود یرابطه یك اساس بر مربعات، حداقل کارگیری روشبه از همگرایی بردار اگر که اندکرده ( ثابت7991) 2شین و پسران     

 توزیع برآوردگر حداقل اینکه بر عالوه آید دست به باشند، شدهتصریح خوبی به آن هایکه وقفه توزیعی هایوقفه با بازگشت

 به مذکور، روش از استفاده مزایای دیگر از. بود خواهد بیشتر برخوردار کارایی و کمتر اریب از کوچك، هاینمونه در دارد، نرمال

 بودن متغیرها است. استفاده از روش حداقل I (7و ) I(0به ) توجه بدون بلندمدت ضرایب از سازگار آوردن برآوردهای دست

 کوتاه مدت پویای هایواکنش نگرفتن نظر در دلیل به حجم کوچك، با هاینمونه برای بلندمدت یرابطه برآورد مربعات در

 سازیشبیه روش از با استفاده (7995) 4( و ایندر7995) 5کرد. بنرجی نخواهد ارائه را تورشی بدون متغیرها، برآورد بین موجود

 شود برآورد الگویی باید بنابراین،. باشد توجه قابل است ممکن برآورد کوچك تورش هاینمونه در که اندداده نشان کارلومونت

 (.7511 نوفرستی،) شوند بیشتری برآورد دقت با الگو ضرایب نتیجه در و باشد داشته خود در را کوتاه مدت که پویایی

 کرد.   بیان زیر صورت به توانمی را ARDL(p,q1,q2,...qk )الگوی  کلی فرم     

𝜑(𝐿, 𝑃)𝑌𝑡 =  ∑ 𝛽𝑖 
𝑘
𝑖=7

(𝐿, 𝑞𝑖)𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑊𝑡 + 𝜇𝑡                                                   (3)  

𝑄(𝐿, 𝑃) = 7 − 𝜑7𝐿 − 𝜑2𝐿2 − ⋯ − 𝜑𝑝𝐿𝑝 

𝛽𝑖(𝐿, 𝑞𝑖) = 𝛽𝑖0 + 𝛽𝑖7𝐿 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑞𝑖
𝐿𝑞𝑖    𝑖 =  7,2,5, … , 𝑘  

 

𝐿𝑌که  طوری به است اول یمرتبه زمانی یوقفه عملگر نشانگر Lفوق،  یرابطه در      = 𝑌𝑡−7  ،𝑌𝑡 وابسته،  متغیر نشانگر

𝑋𝑖𝑡 توضیحی  متغیرهای بردار نشانگر𝑞𝑖(𝑖 = 7, … , 𝑘) توضیحی،  متغیرهای از یك هر به مربوط بهینه هایوقفه تعدادp 

 یا زمانی روند فصلی، متغیرهای مبدأ، از همچون عرض قطعی متغیرهای بردار 𝑊𝑡و  وابسته متغیر به مربوط بهینه یوقفه تعداد

 ثابت است. هایوقفه با برونزا متغیرهای

                                                            
1 Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). 

2 Pesaran and shin. 

3 Banerjee. 

4 Inder. 
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 مربعات حداقل روش از استفاده با را مزبور یافزار معادلهنرم شود. اینبرآورد می Microfitافزار ( با استفاده از نرم3معادله )     

𝑃مقادیر  تمامی برای معمولی = 0,7,2 … 𝑚 و 𝑞𝑖 = 0,7,2 … 𝑚  و𝑖 = 7,2, . . 𝑘  یعنی تعداد(𝑚 + 7)𝑘 رگرسیون 

 تعیین ضریب یا کویین -حنان بیزین، -آکاییك، شوارتز معیارهای از یکی از استفاده با بعد یمرحله در .زندمی تخمین مختلف

 .شودمی پرداخته مدل های بهینهوقفه انتخاب به شدهیلتعد

 به توجه با معیار این .کنندمی پیشنهاد مدل یبهینه هایتعیین وقفه برای را بیزین -شوارتز معیار شین و باال، پسران معیارهای از     

 شود. داده دست از آزادی کمتری درجات تعداد نهایت در تا کندمی جوییصرفه هاوقفه تعداد در حجم نمونه، بودن کوچك

 الگوی تصحیح خطا -3-5

 استخراج منظور بهکند. می ارائه انتخابی مدل ( مطابق باECM) 7خطا تصحیح مدل یك Microfit افزارنرم این، بر عالوه     

𝑊𝑡متغیرهای  ARDL(p,q1,q2,...qk )الگوی  اساس بر خطا تصحیح مدل , 𝑌𝑡 , 𝑋7𝑡 , … 𝑋𝑘𝑡 وقفه و با مقادیر بر حسب 

 شود. خطا از رابطه زیر حاصل می تصحیح مدل و شوندیم گرفته نظر در هاآن اول مرتبه تفاضل

∆𝑌𝑡 = −𝜑(𝐿, 𝑃)𝐸𝐶𝑡−7 + ∑ 𝛽𝑖0
𝑘
𝑖=7 ∆𝑋𝑖𝑡 + 𝛿∆𝑊𝑡 − ∑ 𝜑𝑗

∗𝑝−7

𝑗=7
∆𝑌𝑡−𝑗 − ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗

∗𝑝−7

𝑗=7
𝑘
𝑖=7 ∆𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝑈𝑡                                                                            

(6)  

 مشخص مدل کوتاه مدت ساختار پویایی الزم، هایآزمون انجام با و روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده به فوق معادالت

نشان  ضریب این  است بلندمدت تعادل سمت به تعادل سرعت یدهندهنشان 𝐸𝐶𝑡−7ضریب  خطا، تصحیح مدل در .شودمی

 عالمت رودمی شود. انتظارمی تصحیح ی جاریدوره در قبل، یدوره طی 𝑌𝑡وابسته  متغیر تعادل عدم از سهمی دهد چهمی

 .2باشد -7صفر و بین آن مقدار و منفی متغیر این

 

 های پژوهشیافته -4

 مانایی آزمون -4-1

 سری متغیرهای فرض پایایی بر مبنی معمول، و سنتی هایروش به زمانی هایسری از استفاده با اقتصادسنجی سازیمدل     

 باشندمی( واحد ریشه)تصادفی روند یك اغلب حاوی و نیستند پایا اقتصادی، کالن متغیرهای از بسیاری کهدرحالی. است زمانی

 معتبر غیر را آماری هایاستنباط و تخمین روندی چنین که حضور آنجا از. شوندمی حذف مذکور، روند گیری تفاضل با که

 و پایایی مسئله به که شود استفاده زمانی، هایسری از استفاده هنگام توابع، در برآورد هاییروش از است ضروری لذا سازد،می

                                                            
1 Error Correction Model. 

 .(7511) نوفرستی، 2
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 نیست. درجه الزم آن در که است هاییروش جمله های توزیعی ازخود رگرسیون با وقفه الگو. باشندداشته  توجه همجمعی

 نوفرستی،)کرد  راانتخاب مناسب مدل توانمی متغیرها برای مناسب هایوقفه تعیین با صرفاً و باشد یکسان متغیرها پایایی

7511.) 

 شود حاصل این اطمینان تا شود انجام متغیرها تمامی برای مانایی آزمون مدل، برآورد از قبل است الزم نیز روش این در اما     

 هنگام زیرا شود، اجتناب ساختگی از نتایج وسیله این به و نیستند 𝐼(2)یعنی  دو؛ مرتبه از جمعی متغیرها از یك هیچ که

 که است فرض این بر مبتنی Fآزمون  زیرا نیستند، قابل اعتماد شده، محاسبه Fهای آماره مدل، در 𝐼(2)متغیرهای  وجود

 از یك هیچ اینکه تعیین مدل برای در واحد ریشه آزمون انجام لذا. هستند 𝐼(7)و یا  𝐼(0)مدل  در موجود متغیرهای تمامی

 (.7511 همکاران، و است )آذربایجانی ضروری نه، یا هستند بیشتر یا یك از مرتبه جمعی متغیرها

( PPپرون)-( و آزمون فیلیپسADFفولر تعمیم یافته )-پژوهش حاضر از آزمون دیکی در متغیرها پایایی بررسی برای     

یافته  تعمیم فولر-انجام گرفته است. نتایج آزمون دیکی EVEIWS 6ها توسط نرم افزار استفاده شده است. بررسی این آزمون

 ( شماره آورده شده است. 7در جدول )

 تعمیم یافته فولر-دیکی( آزمون 1جدول )

 نتیجه سطح بحرانی مقدار بحرانی آماره محاسباتی متغیر
UE 55/3- 62/2- 11 % پایا 
DIR 75/2- 62/2- 11 % پایا 

INDIR 13/3- 62/2- 11 % پایا 
IE 83/1- 62/2- 11 % ناپایا 

TAR 72/2- 62/2- 11 % پایا 
UN 35/2- 62/2- 11 % ناپایا 

 .نویسندگان محاسبات: منبع

یافته محاسبه شده برای متغیرهای اقتصاد  تعمیم فولر-دیکی شود، قدر مطلق آمارهجدول مشاهده می در که همانطور     

بزرگتر  %70زیرزمینی، بارمالیاتی مستقیم، بارمالیاتی غیرمستقیم و نرخ متوسط تعرفه از قدر مطلق مقدار بحرانی در سطح  

دو متغیر نرخ بیکاری و اختالف  برای شده یافته محاسبه تعمیم فولر-دیکی آماره مطلق هستند. اما قدراست و این متغیرها پایا 

کوچکتر است و این متغیرها ناپایا هستند. برای بررسی  %70  سطح در بحرانی مقدار مطلق قدر نرخ ارز رسمی و غیررسمی از

 ( آورده شده است.2مجدد پایایی این دو متغیر، یکبار تفاضل گیری کرده و نتایج در جدول )

 گیرییافته با یک بار تفاضل تعمیم فولر-( آزمون دیکی2جدول )

 نتیجه سطح بحرانی مقدار بحرانی آماره محاسباتی متغیر

 𝑰(𝟏)پایا  % 1 -68/3  
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IE 

 
 𝑰(𝟏) پایا % 5 -57/2 -66/4

 𝑰(𝟏) پایا % 11 -62/2

 

UN 
 

47/5- 

 𝑰(𝟏) پایا % 1 -68/3

 𝑰(𝟏) پایا % 5 -57/2

 𝑰(𝟏) پایا % 11 -62/2

 .نویسندگانمنبع: محاسبات 

 شده پس از یکبار تفاضل گیری محاسبه یافته تعمیم فولر-دیکی آماره مطلق قدر شود،می مشاهده جدول در که همانطور     

غیررسمی از قدر مطلق مقادیر بحرانی در هر سه سطح بزرگتر است و  و رسمی ارز نرخ اختالف و بیکاری نرخ متغیر برای دو

 این متغیرها پایا هستند.

 در این متغیر موهومی ورود است. علت شده وارد مدل در 𝐷7موهومی  متغیر یك مدل بهتر برازش جهت تخمین این در     

تورم  نرخ یعنی مدل در مورد استفاده متغیر در ساختاری ایران، دارای شکست اقتصاد شرایط به توجه با که است این مدل

(  PPپرون )-فیلیپس آزمون از ساختاری شکست وجود دلیل به حاضر، پژوهش متغیر تورم در پایایی بررسی برای  است.

 .است شده آورده (5شماره ) جدول پرون در -فیلیپس آزمون نتایجاستفاده شده است. 

 پرون-( آزمون فیلیپس3) جدول

 نتیجه بحرانی سطح بحرانی مقدار آماره محاسباتی متغیر

 
IN 

 

15/3- 

 ناپایا % 1 -68/3

 پایا % 5 -57/2

 پایا % 11 -62/2

 .نویسندگان محاسبات: منبع

از  %70و  %3تورم در دو سطح  نرخ متغیر برای شده محاسبه پرون آماره قدرمطلق شود،می همانطور که در جدول مشاهده     

 ناپایا است. %7قدر مطلق مقادیر بحرانی بیشتر است و این متغیر پایا است. اما در سطح 

 همه همجمعی درجه پایا هستند. به دلیل اینکه %70شود که تمام متغیرها در سطح بنابراین از سه جدول فوق نتیجه می     

گسترده  هایوقفه با برداری توان از روش خودتوضیحها معتبر است و میبرای تمام آن Fآزمون  است، دو از کمتر متغیرها

 استفاده کرد.

 برآورد مدل -4-2

های توزیعی مناسب انتخاب شده و نتایج در ، روش خود رگرسیون با وقفه Microfitافزار  نرم توسط تخمین انجام با     

 ( گزارش شده است.4جدول )
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 ( رابطه پویا بین اقتصاد زیرزمینی و عوامل موثر بر آن4جدول )

 DIR INDIR EI TAR UN IN D1 متغیر

 -74/3 24/1 77/1 43/1 54/1 48/3 23/4 ضریب

 48/1 54/1 15/1 16/1 23/1 55/1 75/0 انحراف معیار

 -t 44/5 35/6 34/2 71/2 33/5 48/4 52/2آماره 

 115/1 111/1 111/1 112/1 128/1 111/1 111/1 داریسطح معنی

 .نویسندگان محاسبات: منبع

AIC = 39/61-     SBC = 49/15-  

𝑅2 = 15/0      �̅�2 =  19/0  

توان به صورت معادله های توزیعی را میبه این ترتیب معادله به دست آمده برای اقتصاد زیرزمینی با خود رگرسیون با وقفه     

 ( نوشت.1)

𝑈𝑁 =  4.25𝐷𝐼𝑅 + 5.41𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅 + 0.34𝐸𝐼 + 0.45𝑇𝐴𝑅 + 7.11𝑈𝑁 + 0.24𝐼𝑁 − 5.14𝐷7           (1)                                                                                       

     ( 44/1 )       ( 53/6 ) ( 54/2 )  ( 17/2 )    ( 55/9 )       ( 41/4 ) ( 32/2- )        tآماره                                                                                       

 

 .است آمده بدست بیزین -شوارتز معیار از استفاده با (1معادله) بهینه هایوقفه تعداد

دارند )نادران،  یکدیگر با مثبتی زیرزمینی رابطة اقتصاد و مالیاتی بار تجربی مطالعات ویژه به مطالعات بیشتر در          

 متغیر با و دارد مستقیم و مثبت رابطه بررسی مورد متغیرهای تمام با زیرزمینی اقتصاد که دهد(. نتایج نشان می7511

 . دارد منفی ارتباط تورم نرخ موهومی

توان گفت دهد که همه متغیرهای مدل در سطح باالیی معنادار هستند. با توجه به ضرایب می( نشان می1نتایج در معادله)     

 رسد:مدت به نظر میکه در کوتاه

را در دوره  GDPواحد نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به  25/4یك واحد افزایش در بارمالیاتی مستقیم دوره جاری، به اندازه  -

 دهد. جاری افزایش می

 زیرزمینی اقتصاد حجم نسبت واحد 41/5( دوره جاری، به جز تعرفه بر وارداتیك واحد افزایش در بارمالیاتی غیرمستقیم ) -

 دهد. می در دوره جاری  افزایش را GDP به
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در دوره جاری  را GDP به زیرزمینی اقتصاد حجم نسبت واحد 34/0دوره جاری،  یك واحد افزایش در شاخص نرخ ارز -

 .دهدمی افزایش

در دوره  را GDP به زیرزمینی اقتصاد حجم نسبت واحد 45/0یك واحد افزایش در شاخص تعرفه دوره جاری نیز به اندازه  -

 .دهدمی جاری افزایش

 در دوره جاری افزایش  را GDP به زیرزمینی اقتصاد حجم نسبت واحد 11/7یك واحد افزایش در نرخ بیکاری دوره جاری،  -

 .دهدمی

در دوره جاری   را GDP به زیرزمینی اقتصاد حجم نسبت واحد 24/0یك واحد افزایش در نرخ تورم دوره جاری به اندازه  -

 .دهدمی افزایش

 است. الگو باال دهندگیتوضیح قدرت از حاکی( کندمی بررسی را الگو کل معناداری) Fآماره  همچنین -

درصد تغییرات متغیر  15دهد متغیرهای توضیحی مدل توانایی توضیح است که نشان می 15/0به دست آمده  𝑅2مقدار     

 وابسته را دارند.

 بااست.  92/0داری برابر است و حداقل سطح معنی 07/0با برابر خودهمبستگی وجود عدم یا وجود تشخیص برای LMآماره  -

 .شودمی پذیرفته خودهمبستگی عدم وجود بر مبنی صفر فرضیه % 3 خطای سطح گرفتن نظر در

است. با در نظر  053/0و حداقل سطح معنی داری  43/4برابر  نادرست یا صحیح تبعی شکل تشخیص برای LM آماره -

 شود.می پذیرفته صحیح تبعی شکل بر مبنی صفر فرضیه % 7گرفتن سطح خطای 

 گرفتن نظر در است. با 33/0و در حداقل سطح معناداری  7برابر  پسماند جمالت نرمال توزیع تشخیص برای LM آماره -

 .شودمی پذیرفته پسماند جمالت نرمال توزیع بر مبنی فرضیه صفر % 3خطای  سطح

 در با است. 99/0معناداری  سطح حداقل در 29/0با  برابر ناهمسانی واریانس یا همسانی واریانس برای تشخیص LM آماره -

 شود.می پذیرفته همسانی واریانس بر مبنی صفر فرضیه % 3خطای  سطح گرفتن نظر

 به دست آمده که نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در مدل است. 15/7واتسون  -دوربین آماره

 و پیشنهادها گیرینتیجه -5

 شکست اقتصادی، نابرابری افزایش دولت، مالی منابع بر فشار ارز، و کاال قاچاق عوامل، بهینه غیر تخصیص مالیاتی، فرار    

 غیرقانونی ماهیت دلیل به. است زیرزمینی اقتصاد توسعه پیامدهای ینترمهم جمله از فساد گسترش و مالی و پولی هایسیاست

 .ندارد وجود زمینه این در رسمی آمارهای زیرزمینی، اقتصاد زیرمجموعه هایفعالیت پنهان و
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بررسی شد. برای این منظور از  7511-7531های در پژوهش حاضر عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در خالل سال     

مالیات مستقیم، بار دهد که بار های توزیعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میروش خود رگرسیون با وقفه

مالیات غیرمستقیم )به جز تعرفه بر واردات(، شاخص تعرفه، شاخص نرخ ارز، تورم و بیکاری رابطه مثبت و معناداری با حجم 

کاهش اقتصاد زیرزمینی و کم کردن  برای حاضر تحقیق پژوهش، پیشنهادهای هاییافته به توجه با اقتصاد زیرزمینی دارند.

 شوند:اخالص داخلی به صورت زیر تعریف میسهم آن در تولید ن

 افزایش کارایی نهادهای بازار کار برای کاهش نرخ بیکاری.گسترش و  -

 بهبود بخشیدن نظام مالیاتی کشور و گسترش حوزه نظارتی بر مالیات. -

 های پولی و مالی در جهت کنترل تورم.اجرای سیاست -

 بازار ارز.حفظ ارزش پول ملی و ثبات بخشیدن به  -

 کنترل بازار غیررسمی ارز و کاهش اختالف نرخ ارز رسمی و غیررسمی. -

 اجتناب از چند نرخی بودن ارز. -

 ها.های تشویقی موثر در پرداخت مالیاتایجاد سیاست -

 ایجاد انگیزه برای فعالیت در بخش رسمی به جای بخش غیررسمی مخصوصاً در مرزهای کشور و پدیده قاچاق. -
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