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Abstract
Due to the increase in economic sanctions in recent years, the government has 

been encouraged to decentralize the system dependent on oil revenues and replace it 
with tax revenues. The aim of the research is to investigate the effects of 
macroeconomic variables on the underground economy with an emphasis on the 
fiscal policy instruments in Iran in 1973-2021. For this purpose, at first, the value of 
the underground economy was estimated by the mimic method. The results showed 
that the average underground economy (proportion of production) is equal to 15.19 
percent over 48 years. The results of estimating the model in two formats using the 
ARDL approach indicate that government size (based on total, current and capital 
expenditures) has an inverse effect and tax burden (based on total and indirect tax) 
has a direct effect on the underground economy, but direct tax has no significant 
effect. Considering the decreasing trend in the government size and the almost 
increasing trend in the tax burden, it can be said that the decrease in the government 
size and the increase in the tax burden have been effective on the increasing trend of 
the relative size of the underground economy. Also, the informal exchange rate and 
the inflation rate have a direct effect on the underground economy, but in terms of 
size, the inflation rate is inelastic. Therefore, according to the high elasticity of the 
underground economy respect to the tax burden, the government should consider a 
suitable combination of tax components according to their elasticity and be able to 
control and reduce the underground economy to some extent by defining the duties 
of the government, reducing the current expenditures and allocating more capital 
expenditures. 
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 چكيده
اقتصادی، دولت به تمرکززدایی از نظام  های های اخیر به دلیل افزایش تحریم در سال

شده است. با توجه به ترغیب وابسته به درآمدهای نفتی و جایهزینی آن با درآمدهای مالیاتی 
چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات متغیرهای کالن اقتصادی بر اقتصاد 

 1400تا  1352زیرزمینی با تأکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 
و نتایج نشان شده بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش میمیک برآورد . باشد می
درصد است.  19/15سال، میانهین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی  48طی که  ه استداد

های رگرسیونی با وقفه رهیافت خودپژوهش در دو قالب بر مبنای نتایج حاصل از برآورد الهوی 
حاکی از آن است که اندازه کل، جاری و عمرانی دولت با اثری معکوس و بار مالیاتی  توزیعی

مالیات غیرمستقیم با اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و مالیات مستقیم کل و بار 
 اثر معناداری ندارد. با توجه به روند کاهشی در اندازه دولت و روند تقریباً افزایشی در بار

مالیاتی، بر روند  توان اذعان داشت که کاهش در اندازه دولت و افزایش در بارمالیاتی، می
اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است. همچنین نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم  افزایشیِ

لذا با  ،کشش استاندازه، نرخ تورم کم نظرولی از  ،نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند
بایست ترکیب مناسبی از اجزای ، دولت مییاتیمال بارتوجه به کشش باالی اقتصاد زیرزمینی به 

ها درنظر بهیرد و با تعریف دقیق وظایف دولت و کاهش لیاتی را با توجه به کشش آنما
کنترل و تا  ،های بیشتر عمرانی بتواند اقتصاد زیرزمینی راهای جاری و اختصاص هزینه هزینه

 حدودی کاهش دهد.
 .JEL: C23 ،G21 ،I32بندی طبقه

 سیاست مالی، اقتصاد زیرزمینی، روش میمیک، ایران کليدی:های واژ

                                                           
  نویسنده مسئول، شماره تماس:*. 
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 مقدمه -1

های اقتصادی است که از دید ناظران ازآنجاکه اقتصاد زیرزمینی آن بخش از فعالیت
های ملی و آمارهای رسمی عنوان ماند و آمار مربوط به آن در حسابرسمی دور می

همچون ) دی و اجتماعیهای اقتصاتواند ریشه بسیاری از نابسامانی شود؛ مینمی
نادرست و کاهش رفاه اجتماعی( تلقی شود.  یگذار سیاستدرآمدها و  یتخصیص ناکارا

منظور طراحی  های مختلف اقتصاد زیرزمینی بهبه همین دلیل شناخت ابعاد و جنبه
ی مناسب جهت کاهش و یا جلوگیری از گسترش این پدیده پیچیده ضرورت ها سیاست

حجم اقتصاد زیرزمینی در  ،(2002) المللی پولزارش صندوق بیندارد. با توجه به گ
دیهر  بیان درصد از تولید ناخالص داخلی است. به 35-44توسعه حدود  کشورهای درحال

های نامولد زیرزمینی های رسمی اقتصاد صرف فعالیتدرصد از فعالیت 35-44حدود 
رسد وجود این حجم وسیع از اندازه اقتصاد زیرزمینی که بخش شود. به نظر میمی

توسعه از جمله نظام مالیاتی ناکارا،  های کشورهای درحالی از آن ناشی از ویژگیبزرگ
ویژه نفت( و گسترش  به) وجود تورم و بیکاری فزاینده، وابستهی شدید به منابع طبیعی

گذاری مؤثر رهای جذب سرمایهفساد و رانت جویی، ضعف کیفیت نهادی، فقدان بست
های تجاری گسترده و درآمد سرانه پایین است، سبب ایجاد خارجی، وجود محدودیت

شکاف عمیق در نسبت اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی کشورهای موردنظر شده 
. با توجه به دهد می را کاهش ها سیاستاست و بدین طریق اثربخشی انواع مختلف 

ها و شرایط اقتصادی، اجتماعی و قتصاد زیرزمینی تابعی از ویژگیگیری اکه شکل این
سیاسی کشورها است و این خصوصیات از یک ساختار اقتصادی به ساختار اقتصادی 
 دیهر متفاوت است، دالیل ایجاد اقتصاد زیرزمینی نیز در ساختارهای اقتصادی مختلف

یافته( متفاوت های توسعهتوسعه نسبت به کشور مثال در کشورهای درحال عنوان به)
کاهش شکاف نسبت اقتصاد  منظور بهبنابراین  ؛(1399آبادی و همکاران، شاه) باشد می

ها زیرزمینی به اقتصاد رسمی کشورها، باید عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی آن
رشد در راستای دستیابی به باید ها بنابراین در جهت کنترل این فعالیت شناسایی شود؛

برآورد حجم  موردهای اخیر مطالعات بسیاری در و توسعه پایدار قدم نهاد. در سال
 (، عرب مازار1377) (، گرمارودی1369) اقتصاد زیرزمینی در ایران توسط خلعتبری

 (، علیزاده و غفاری1389) (، خواجوی و همکاران1386) پور(، شکیبایی و رئیس1380)
 (، پیرایی و رجائی1392) (، فطرس و میالن1392) پور نژاد عمران و نیک(، تقی1392)
آبادی و (، شاه1395) (، حسنوند و همکاران1393) پور (، ابونوری و نیک1394)
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پژوهش حاضر هدف است.  انجام گرفته( 1401) ( و شریفی و همکاران1399) همکاران
 وظایف انجام برای ها دولت .باشد میتحلیل اثر ابزارهای مالی دولت بر اقتصاد زیرزمینی 

 ینتر مهم از یکی دیرباز مالیات از و دارند مطمئن و باثبات مالی منبع به نیاز خود عمومی

 ،(1999) ١و همکارانال  .است بوده وظایفشان انجام برای ها دولت مالی تأمین منابع
 یها دولت تیفیک کننده منعکس اتیمال یدر اجرا یریکه سخته کنند یاستدالل م

محاسبه ها را  توسط شرکت یاتیو فرار مال یاندازه دولت محل تأثیر باشد و می یمحل
داشته  یاتیبر فرار مال یمنف ایمثبت  تأثیر تواند یاندازه دولت م ،ینظر ازلحاظ. ندا هکرد

 یو بر رو دهد می شیرا افزایی اجرا یها نهیتوسعه اندازه دولت هز ،سو یکباشد. از 
را باال  یاتیمال یها نرخ اکه ممکن است دولت را مجبور کند ت آورد یفشار م یبودجه مال

، یک عالوه بر این کند. اتیها را وادار به فرار از مال و شرکت (2005، ٢آسم اغلوببرد )
و گول ؛ 1997، ٣بانرجیشود ) ممکن است منجر به فساد بیشتری تر بزرگدولت 
از سوی دیهر، اندازه  شود. یات میمنجر به فرار از مال معموالًفساد  و( 1998، 4نلسون

یک  (.2009، 2010، 5بیسلی و پرسون) باشد میکننده ظرفیت دولتی  دولت منعکس
یک اندازه بزرگ دولتی همچنین توانایی اجرای قانون را دارد،  قوی دولت با ظرفیت

 بالقوه فرار مالیاتی را کاهش طور بهآوری مالیات و اجرای قانون که  تواند با جمع می
بر این، یک ظرفیت دولتی قوی نیز به این معنی است که  افزونباشد.  بسته هم، دهد می

. تنظیم قوانین قرار دهد ها شهروندان و شرکت در اختیارباال  باکیفیتخدمات عمومی 
پرداخت ها در  تر برای شرکت مندی از خدمات عمومی به گزینه جذاب مالیاتی و بهره

بنابراین، اندازه دولت  شود؛میزان فرار مالیاتی کاسته می است و از شده تبدیل مالیات
سطح باالتر مالیات، انهیزه بیشتری برای  باید اثر منفی بر فرار مالیاتی داشته باشد.

حال هیچ تضمینی  های اقتصادی زیرزمینی و فرار مالیاتی است. بااین شرکت در فعالیت
 تأثیربر فعالیت اقتصادی زیرزمینی  طور متقارن وجود ندارد که تغییرات مالیاتی به

شوند تا از  ینیرزمیوارد بخش ز سرعت بهممکن است  عوامل که درحالی نیبنابرا بهذارد؛
 اتی، کاهش نرخ مالییدر صورت عدم شناسا، کنند یریجلوگ یاتیفشار مال شیافزا

                                                           
1. La Porta, et al. 

2. Acemoglo 

3. Banergee 

4. Geol & Nelson 

5. Besley & Persson 
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، ١)زیهلس و همکاران داشته باشد ینیرزمیز های فعالیتبر  یکم تأثیرممکن است 
1999.) 

امکان پاسخ نامتقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در نرخ مالیات مؤثر برخی از 
، هرچه نرخ مالیات بیشتر باشد، انهیزه برای سو پیامدهای مهم سیاست است. از یک

سطح  ،هرید یاز سوشود.  های زیرزمینی و فرار مالیاتی بیشتر میشرکت در فعالیت
ها  دولت و پرداخت یها نهیهز شیافزا یفشار را برا زمینی،زیردر اقتصاد  تیفعال یباال

درآمد دولت  شیافزا یبرا موردنیاز اتیمال ،اتیمالنرخ پایین  که درحالی ،کند یم کیتحر
ها ممکن است اثرات (. انواع مختلف مالیات2003 ،٢کریستوپولوس) دهد می شیرا افزا

انواع یکسانی بر اندازه اقتصاد سایه نداشته باشند، زیرا اول، حساسیت جامعه به افزایش 
های عملی فرار مالیاتی در مورد انواع  حل ، دوم، راهباشد ها یکسان نمی مختلف مالیات

زی سا جایهزین) ها ها یکسان نیست. در نتیجه، فهم اثر تغییر در ترکیب مالیات مالیات
تواند راهنمای مؤثری برای تعدیل ترکیب  ها( بر اندازه بخش اقتصاد سایه میمالیات
(. در تئوری مالیه 1399فراهتی، ) سازی این بخش باشدها باهدف محدودمالیات

هاست که  عمومی، اثرات کارایی مالیات مصرف در مقایسه با مالیات بر درآمد سال
که اثرات  دهد نشان میرای مالیات مصرف عمومی های اولیه ب بررسیشده است.  بررسی

منفی کمتری نسبت به مالیات بر درآمد و اینکه در انتخاب بین حال و آینده مصرف 
 کند. مالیات بر مصرف بخشی از ذخیره درآمد ملی را بیشتر افزایش می دخالتکمتر 

واترین شود ) می و بنابراین منجر به تشکیل سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی باالتر دهد می
ها بر اقتصاد  ات مختلف ابزارهای مالی و ترکیب آنتأثیر(. با توجه به 2008، ٣و اولمان

نسبت مخارج  تأثیرخصوص  سایه، هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه به
ای دولت و نسبت دولت به تولید ناخالص داخلی )و اجزای آن، نسبت اعتبارات هزینه

و نسبت کل مالیات به تولید  ای دولت به تولید ناخالص داخلی(های سرمایهداراییتملک 
و اجزای آن، نسبت مالیات مستقیم و غیرمستقیم به تولید ناخالص ) ناخالص داخلی

رگرسیون  با استفاده از مدل خود 1400 الی 1352های سری زمانی برای داده داخلی(،
دوم به  بخش در مقدمه، از در ادامه و بعدی این منظور . براباشد می 4های توزیعیبا وقفه

 مطالعات مختصری از مرور به سوم، شود. سپس بخش پرداخته می ادبیات نظری تحقیق

                                                           
1. ZGiles, et al. 

2. Christoupo 

3. Watrin & Ullmann 
4. Auto Regressive Distributed Lag 
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 هاتصریح الهوی تحقیق و توصیف داده به چهارم، بخش در یابد. می اختصاص تجربی

در نهایت،  و گیرد میصورت  تجربی نتایج تحلیل شود. در بخش پنجم،پرداخته می
 د.شو می پیشنهادهای تحقیق ارائه بندی و جمع

 ادبيات نظری پژوهش -2

 مفهوم اقتصاد زيرزمينی -2-1
 آن به مربوط مسائل و زیرزمینی اقتصاد پدیده به که اقتصادی متون مطالعه

 از حیطه این دادن نشان برای یگوناگون های واژه که اند، بیانهر این هستند پرداخته

 زیرزمینی اقتصاد در ذکرشده تعاریف بیشتر .است شده برده کار به های اقتصادی فعالیت

 متفاوت طبیعت از ناشی زیرزمینی اقتصاد تعریف باشند. دشواریکلی می و پیچیده

 پژوهشهر که یابد می اهمیت زمانی مسئله است. این به آن مربوط اقتصادی های فعالیت

 در موجود های کاستی پیدا کند. ازجمله تولید ملی آگاهی محاسبه دقت میزان از بخواهد

 پدیده، این گیری اندازه برای شده مفهوم طراحی چارچوب در زیرزمینی، اقتصاد ادبیات

، 4، غیرقانونی٣ای ، سایه٢، پنهان١مانند؛ زیرزمینی متنوع بسیار های واژه کارگیری به
اسفندیار و ) باشد می 9و موازی 8می، غیررس7نشده ، ثبت6، گزارش نشده5غیرقابل مشاهده

هایی  فعالیت کامل طور به را زیرزمینی (، اقتصاد1376) ١٠توماس(. 1381جمال منش، 
 های ادامه فعالیت در. کند می تعریف شوند، گزارش نمی ملی های حساب در عللی به که

 ترتیب به ها آن از تعریف هرکدام به و کرده تفکیک بخش چهار به را زیرزمینی اقتصادی
 تولید را خدماتی و کاال بخش خانوار است. این بخش نخست بخش .است پرداخته زیر
 محصوالت است که این خانوار بخش ویژگی. شود می مصرف بخش همین در که کند می
 سبب آن در تولیدی کاالهای برای قیمت فقدان و گردد می عرضه بازار به کمتر آن

. شود می گرفته نادیده ملی های حساب در درنتیجه و هشد ارزش کاالها زیابیدشواری ار

                                                           
1. Underground 

2. Hidden 

3. Shadow 

4. Illegal 

5. Unobservable 

6. Unreported 

7. Unrecorded 

8. Informal 

9. Parallel 

10. Thomas 



 1401 بهار ،  1ی  ،  شماره57ی  تحقيقات اقتصادی / دوره   90

 

 خانم خدمات نظیر شود، می خانه انجام در که مزدی بدون های فعالیت کشورها تمام در
 شود. دومین بخش، بخش می گرفته نادیده ملی های حساب در اغلب طورکلی به خانه،

 کنار در خانهی تولیدات بر عالوه توسعه، درحال کشورهای از بسیاری غیررسمی است. در
 نیز دیهری بخش مدرن، صنعتی بخش و کشاورزی( در بخش )اغلب سنتی تولیدات

 که باشد، می بخش غیررسمی همان این. باشد می اقتصاددانان موردتوجه که دارد وجود
 بدون وران پیشه و کسبه همچنین و ها آن کارکنان و جزء تولیدکنندگان شامل معموالً
 ولی است، غیررسمی خدمات دیهر و ونقل حمل تجاری، کارکنان خدمات و کارگر
 ازنظر خانهی(، های دارد. )کارگاه قرار ها خانه در اغلب که کارگر بدون کوچک های کارگاه
 این غیررسمی بخش مورد در توجه قابل نکته. دباش می بیشتری اهمیتدارای  تعداد،
 ندارد قانونی منع ها آن مصرف نیز و بخش این توسط تولیدی و خدمات کاالها که است

 پرهزینه و دشوار ،ملی از حسابداری غیررسمی بخش گذاشتن کنار علت و است؛ مجاز و
نامنظم، سومین بخش  . بخشباشد می بخش این در آماری اطالعات آوری جمع بودن
 غیرقانونی ماهیت از نوعی وبیش کم بخش این در شده بندی طبقه های فعالیت تمام است.
 در ایمنی تدابیر رعایت و کار مقررات )نظیر مقررات از فرار از مالیات، فرار مثل بودن

 گونه این به توجه تازگی به. دارند را آن امثال و اجتماعی بیمه در تقلب و کارگاه(
 های واژه شدن متداول آن نتیجه و بوده افزایش به رو پیشرفته کشورهای در ها فعالیت

 کشورهای از برخی و انهلستان در مثال طور به و است این پدیده بیان برای متفاوتی
 عمده ویژگی. است یافته زیرزمینی شهرت اقتصاد به امریکا در سیاه و اقتصاد به اروپایی
 و کاال تولید اصل بودن مجاز و قانونی باوجود که است این بخش این های فعالیت
 چون. است گرفته صورت غیرقانونی و خالف کاری آن توزیع و تولید در نحوه خدمت،
 نحوه در فقط و است مجاز و خدمات کاالها جزو نامنظم، بخش در تولیدشده کاالهای

تولید  از جلوگیری مملکتی، مقامات هدف لذا است، شده شکنی قانون آن توزیع یا تولید
 صورت تولید جریان در که است هایی شکنی قانون با مقابله ها آن تالش بلکه نیست، ها آن
 ها فعالیت شامل غیرقانونی بخش تولیدات غیرقانونی است. . بخش چهارم، بخشگیرد می

 خریدوفروش و اخاذی، تولید دزدی، مال نظیر قانون خالف خدمات و کاالها تولید و
 و کاران خالف اینکه به توجه با. باشد می غیره و کشورها( برخی )در فحشا افیونی، مواد

 هم مالیات پرداخت از است بدیهی کنند، نمی گزارش را خود عمل خالف جنایتکاران،
 (.1376کنند )توماس و همکاران،  می فرار
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 علل پيدايش اقتصاد پنهان -2-2
شرایط اقتصادی  و پیدایش اقتصداد پنهدان تدابعی از خصوصدیات و یریگ شکل 

بنابراین  ،ساختار دیهر متفاوت استبه  که از یک سداختار اقتصدادی باشد میکشورها 
. درباره باشد مینیز در ساختارهای اقتصادی مختلف، متفاوت  دالیل ایجاد این پدیدده

است که در  شده یانمطالعات گذشته عوامل مختلفدی ب پیدایش اقتصاد پنهان در علل
بار  .دشو یعنوان متغیرهای علل اشاره م ها به آن ینتر مهماین پژوهش به برخدی از 

پنهان و فرار مالیاتی، نرخ  علل اقتصاد ینتر مهممتون اقتصاد پنهان یکی از  ی: درمالیات
مختلف توسط دولت، این  یها عوارض به شکل . وضع مالیدات وباشد میمالیاتی باال 

مالیاتی  تا بسته به انسجام و کارآمدی نظدام مالیداتی، فرهندگ سازد یم زمینه را فراهم
اقتصادی  های یتسازی فعالپنهان معه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی،موجود در جا

 ١نظر اشدنایدر و انسدت مالیات و عوارض، صورت پدذیرد. از منظور گریدز از پرداخدت به
نیروی کار در اقتصاد سایه یا  مالیات بر انتخداب میدزان فراغدت و عرضده(. نرخ 2000)

شود، تأثیرگذار است؛ زیرا هر چه شکاف بین وضع نمی اتبخشی از اقتصاد که بر آن مالی
بیشتر باشد  پرداختی بنهاه به نیروی کدار در بخدش رسدمی بدا غیررسدمی هزینده

برای تأمین اجتماعی پرداخت کند،  یا بنهاه سهم بیشدتری (شود مالیات بیشتری گرفته)
بخدش پنهدان خواهندد برای فعالیت در  انهیزه بیشتری هم بنهاه و هم نیروی کدار

 های گیلز و تددزهمچنین، بر اساس یافته .داشدت
درصدی  10کاهش  یدک(، 2002)٢

پنهدان  ، اقتصاد(نرخ مالیاتی کل)داخلی  در نسبت مالیات کدل بده تولیدد ناخدالص
تدوان . در نتیجه، مدیدهد می کاهش تولید ناخالص داخلیدرصد  2اندازه  کاندادا را به

حجم اقتصاد  که افزایش بار مالیاتی موجدب افدزایش کردساده را مطرح  دیهایدن فرض
 .پنهان در ایران خواهد شد

مطالعات پیشین ایران  در (:درآمددهای نفتدی)درآمدهای حاصل از مندابع طبیعدی 
کمتر توجه شده است. ارزیابی اثر این متغیر  به اثر درآمدهای نفتی بدر اقتصداد پنهدان

د. با شو تلقدی یتبااهم تواند یتوجه به نقش آن در اقتصاد ایران م پنهان بدا بر اقتصاد
 افزایش . این امر تورم را نیزیابد یم افزایش درآمدهای نفتی، بودجه جاری دولت افدزایش

تعداد خانوارهایی که زیر سطح فقر قرار خواهند گرفت  . بدا افدزایش تدورمدهد می
شود. با زیاد می های زیرزمینی نیزمایل به شرکت در فعالیتنتیجه ت یابد، درمی افزایش

                                                           
1. Schneider & Enste 
2. Giles & Tedds 
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یابد. این امر نیز افزایش می افزایش درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی دولدت
کیفیت نهادی و  افزایش داده و در صورت ضعف هدای دولتدی راگذاری بنهاه سرمایه

. در شود یم اریقدانونی جد یها رانت یسو جامعه، سودهای حاصله به فرهنهدی در
گردد )صامتی و تشدید می نتیجه، از این کانال نیز افزایش حجم اقتصاد پنهدان

افزایش درآمدهای نفتی انتظار بر این است کده حجدم  نتیجه، با در (.1388، همکاران
 .پنهان نیز افزایش یابد و بالعکس اقتصداد

برای زندگی  ع الزمافزایش درآمد سرانه و تأمین حدداقل منداب: سرانه درآمد
غیررسمی را کاهش داده و موجب  تواند انهیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و می

از آن دارد که با افزایش  شود. شواهد تجربی نیز حکایت کاهش حجم اقتصاد پنهدان
بر  مثال، عنوان یابدد. بهها کاهش میسرانه کشورها، حجم اقتصاد پنهان در آن درآمد

تر در یک کشور، سرانه پایین(، تولید ناخالص داخلی 2012هدای اشدنایدر )اساس یافتده
 در کشدورهای ویژه د؛ بهکندر اقتصاد سایه را فراهم می فعالیت انهیزه باالتری برای

کشورهای  تدری را نسدبت بدهپدایینتولید ناخالص داخلی سرانه  توسعه کده درحال
 .بیشتر است در اقتصداد سدایهیافته دارند، انهیدزه فعالیدت توسعه

افزایش در اندازه بخدش  (،1988) ١همکارانبر اساس مطالعه آیهنر و : حجم دولت
بخش  های یتاقتصادی، گرایش وارد شدن به فعال عمدومی یدا درجده مقدررات سیسدتم

این متغیر  است کده بدا افدزایش این بر . نتیجه انتظاردهد می را افزایش اقتصاد پنهان
 .ندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کندا

 آثار اقتصاد پنهان -2-3
 عنوان متغیرهای در زمینه آثار اقتصاد پنهان در این پژوهش به دو اثر مهم آن به 

 د.شو یواکنش اشاره م
برای  سیاری از مطالعات در ایران و جهان: بشتقاضای پول در گرد -الف

 این فرض استوار بوده است که پولی بدر یها روش استفاده ازگیری اقتصاد پنهان با  اندازه
معامالت خود را با پول نقد  تا دهند یغیرقانونی ترجیح م هدای اقتصدادیعامالن فعالیت

رود با افزایش اندازه می این اساس، انتظدار (. بر1388دهند )صامتی و همکاران،  انجام
 .یش یابدافزا نسبت پول در گردش نیز ،اقتصاد پنهان

                                                           
1.  Aigner, et al. 
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بد، یا میاقتصاد سایه افزایش  زمان که : هرنرخ مشارکت نيروی کار در اقتصاد -ب
و به اقتصاد سایه روی  دونش  خارجنیروی کار بیشتری از اقتصاد رسمی  رود انتظار می

 (.1390نصراللهی و همکاران،آورند ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   های پژوهش منبع: یافته

 ميميک. ساختار اقتصاد زيرزمينی در ايران با توجه به مدل 1شكل 

 بر اقتصاد زيرزمينی مؤثرعوامل  -2-4
ین عوامل رشد اقتصاد تر مهمها را از  (، مالیات2000: اشنایدر و انست )بار مالياتی

ها بر انتخاب میزان فراغت و عرضه نیروی کار  مالیات دانند. به اعتقاد آنها یرزمینی میز
گذار است؛ تأثیرشود،  در اقتصاد زیرزمینی یا بخشی از اقتصاد که بر آن مالیات وضع نمی

نه پرداختی بنهاه به نیروی کار در بخش رسمی با زیرا هرچه اختالف میان هزی
 تأمینزیرزمینی بیشتر باشد )مالیات بیشتری گرفته شود( یا بنهاه سهم بیشتری برای 

اجتماعی پرداخت کند، هم بنهاه و هم نیروی کار انهیزه بیشتری برای فعالیت در بخش 
های  این است که مالیات (. باور رایج1393پور،  زیرزمینی خواهند داشت )ابونوری و نیک

 های غیرمستقیم نقش بیشتری در گسترش اقتصاد زیرزمینی مستقیم نسبت به مالیات
های مستقیم شامل مالیات بر  ر کشورها مالیات(. در بیشت1387د )نادران و صدیقی، دارن

های غیرمستقیم شامل  مالیات بر ثروت و مالیات ها، درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت
(، فرار 2000) ١بر کاال و خدمات و مالیات بر واردات است. ازنظر کاراگاتا و گیلزمالیات 

                                                           
1. Caragata & Giles 

 بار مالیات کل

 بار مالیات بر واردات

 اندازه دولت

 نقدینگیحجم 

 درآمد سرانه

 درآمدهای نفتی

اقتصاد 

 زیرزمینی

نرخ مشارکت نیروی 

 کار
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های  های مستقیم )مالیات بر درآمد( نسبت به مالیات مالیاتی در مورد مالیات
توان پنهان  تر می درآمد را نسبت به فروش راحت هاغیرمستقیم بیشتر است. به اعتقاد آن

داشتن درآمد در مقایسه با فروش  تری برای پنهان نهههای بیش افراد فرصت چراکهکرد؛ 
خریدها  که درصورتی ،کننده مالیات معلوم است دارند و منابع درآمدی شخص پرداخت

شود که تحت تملک و مدیریت افرادی هستند که  هایی انجام می در فروشهاه
به اینکه فرار  گونه ارتباط شخصی ندارند. با توجه ها هیچ کنندگان مالیات با آن پرداخت

شود،  شدن اندازه اقتصاد زیرزمینی شناخته می تر بزرگمالیاتی یکی از عوامل اصلی 
های  رود جایهزینی مالیات مستقیم )مالیات بر درآمد(، برای مالیات انتظار می

 غیرمستقیم منجر به گسترش بخش زیرزمینی شود.
(، اگر فرار مالیاتی در صنایع خاصی 1993) ١دیهر به اعتقاد کسلمن سوی از

به همان میزان  ،نندک متمرکز شود و افرادی که از پرداخت مالیات بر درآمد اجتناب می
آنهاه تغییر در  .ند)مالیات بر فروش( نیز اجتناب دارهای غیرمستقیم  از پرداخت مالیات

چیزی بر فرار مالیاتی غیرمستقیم احتماالً اثر کوچک یا نا –ترکیب مالیاتی مستقیم 
خواهد داشت. ازآنجاکه در بخش زیرزمینی همانند بخش رسمی اقتصاد، کاالها و 

های غیرمستقیم در  شوند؛ بنابراین راهی برای فرار از پرداخت مالیات خدمات مصرف می
 ،این در حالی است که برای بعضی از عامالن اقتصادی ،بخش زیرزمینی وجود ندارد

ها( انهیزه اصلی  مدی )شامل مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر شرکتهای درآ مالیات
گونه  بنابراین حتی زمانی که هیچ شوند. پس فعالیت در بخش زیرزمینی محسوب می

ارتباط تجربی میان مالیات مستقیم و اندازه اقتصاد زیرزمینی وجود ندارد، با توجه به 
های  مالیات دریافترزمینی و عدم امکان مالیات غیرمستقیم از بخش زی دریافتامکان 

شود )طیب نیا و محمدی،  درآمدی از این بخش، تغییر ترکیب مالیاتی توصیه می
2008.) 

(، بر این باورند که چون مالیات روی 2009همکاران ) و ٣( و بوهن2004) ٢اشنایدر
 4کند. تانزی ی کار در اقتصاد زیرزمینی را تحریک می انتخاب ساعت کار اثر دارد، عرضه

د و یا مالیات سرانه تقریباً ثابت باش میوجود نمکه مالیات  دارد هنهامی (، بیان می2008)

                                                           
1. Kesselman 

2. Schneider 
3. Buhn 

4. Tanzi 
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، باشد میهای بسیار آشکار  است و یا اینکه مالیات احتمالی و مربوط به فعالیت
١گیلس و تدسهمچنین  های اقتصاد زیرزمینی ناشی از مالیات وجود ندارد. فعالیت

 

ای مشابه  نتیجه(؛ 2010) ٣(؛ دل اآلنو و هالیچی اوغلو2003) ٢کریستوپولوس(؛ 2002)
بار مالیاتی و یا اجزای آن  ،اصلی اقتصاد زیرزمینی علت اند که در مطالعات خود داشته

های  مثال، مالیات غیرمستقیم، مالیات مستقیم، کمک عنوان )به .استعنوان شده 
انتظار  اساس عالمت مثبتی در این ضرایب قابل بر این اجتماعی و مالیات بر سرمایه(.

( اظهار داشتند، کاهش رژیم مالی 2013) 4اشنایدر و ویلیامز طورکه هماناست. 
زیاد منجر به کاهش در اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. این فرضیه توسط  احتمال به

 شده است.  دیهر نیز اثبات چندین مطالعه
 یدر اجرا گیری سختکه  کنند یاستدالل م، (1999)و همکاران : دال اندازه دولت

و  یاندازه دولت محل تأثیرآنها  است. یمحل یها دولت تیفیک یکننده منعکس اتیمال
 تواند یاندازه دولت م ،ینظر ازلحاظ. ندا همحاسبه کردها را  توسط شرکت یاتیفرار مال

 ،توسعه اندازه دولت ،سو یکداشته باشد. از  یاتیبر فرار مال یمنف ایمثبت  تأثیر
که ممکن است  آورد یفشار م یبودجه مال یو بر رو دهد می شیرا افزایی اجرا یها نهیهز

ها را وادار  و شرکت (2005، آسم اغلورا باال ببرد ) یاتیمال یها نرخ ادولت را مجبور کند ت
ممکن است منجر به فساد  تر بزرگ، یک دولت بر این افزون کند. اتیبه فرار از مال

منجر به فرار از  معموالًو فساد  (1998 ،و نلسونگول ؛ 1997، بانرجیشود ) بیشتری
بیسلی و ) استکننده ظرفیت دولتی  از سوی دیهر، اندازه دولت منعکس شود. مالیات می

همچنین را دارد،  توانایی اجرای قانون قوی یک دولت با ظرفیت .(2010،2009پرسون، 
بالقوه فرار  طور بهآوری مالیات و اجرای قانون که  تواند با جمع ندازه بزرگ دولتی مییک ا

بر این، یک ظرفیت دولتی قوی نیز به  افزونباشد.  بسته هم، دهد می مالیاتی را کاهش
قرار  ها شهروندان و شرکت در اختیارباال  باکیفیتاین معنی است که خدمات عمومی 

تر برای  مندی از خدمات عمومی به گزینه جذاب اتی و بهره. تنظیم قوانین مالیدهد
 شود؛است و از میزان فرار مالیاتی کاسته می شده تبدیل پرداخت مالیاتها در  شرکت

از نهاه یک شهروند،  بنابراین، اندازه دولت باید اثر منفی بر فرار مالیاتی داشته باشد.

                                                           
1. Giles & Tedds 

2. Christopoulos 

3. Dell’Anno & Halicioglu 

4. Schneider & Williams 
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شده دولت است. خدمات عمومی  قیمت پرداختی برای خدمات عمومی ارائه ،مالیات
شان به همراه دارد؛ بنابراین  بهتر، رضایت بیشتر شهروندان را سازگار با وظیفه مالیاتی

شود )تقی نژاد و نیک پور،  ها برای پرداخت مالیات بیشتر می فعالیت انهیزه گزارش
1392.) 

از سیستم  کنند نارضایتی مردم ستدالل می(، ا2017) 1ویلیام و هورودنیک
هایی است که با  ین شکستتر مهمای از  های جاده بهداشتی و ناکافی بودن زیرساخت

 دهندگان از ناعادالنه بودن سیستم مالیاتی، روحیه مالیات را کاهش درک مالیات افزایش
اندازه  بین رابطه .است دولت اندازه مالیاتی، فرار میزان بر اثرگذار عوامل . ازجملهدهد می

با  دولت گاه کرد؛ بررسی توانمی مختلفی جهات از را مالیات پرداخت از فرار و دولت
باز  را مالیاتی فرار راه مالیاتی، های معافیت و مالیاتی حمایتی یها سیاست از برخی اتخاذ

فرار  نباشد، برقرار مالیاتی نظام در کارآمد اطالعاتی سیستم که درصورتی و کند می
کنار  در کارآمد مالیاتی نظام یک دارد وجود که اینکته اما شد، خواهد تر گسترده مالیاتی

 (.1392همکاران،  و )دادگر گیرد می شکل قدرتمند دولت یک
عنوان  به دولت این نکته است که اگر بیانهر ( 2000) ٢وازکوئز مارتینز و آلم دیدگاه

 بهذارد، تصمیم مثبت تأثیر تمکین اجتماعی هنجار بر بتواند مؤثر، رسمی نهاد یک 

 مالیات فرار پرداخت از که افرادی با مقابله در کارآمد ابزاری توان می را آنهای  سازی

در  درستی به ترجیحاتشان که کنند مشاهده شهروندان اگر .کرد قلمداد کنند، می
دریافت  را عمومی کاالهای از کافی عرضه میزان و است شده ارائه دولتی نهادهای

افزایش  را دولت با همکاری به تمایل و کرده هماهنگ دولت با را خود رفتار کنند، می
 این، بر . افزونداشت نخواهند ایسایه اقتصاد به ورود برای ای انهیزه درنتیجه .دهند می

 و دارند دولتی نهادهای به کمتری اعتماد شهروندان است، شایع فساد که اقتصاد یک در
، ٣اشنایدر و تورگلر) یابد می افزایش ایسایه اقتصاد در بودن فعال برای ها انهیزه آن

2007). 
 در دهندگانمالیات اگر که اند هرسید نتیجه این به خود تحقیق در ،(2007) 4امبای

برود،  باال ها آن رفاه و کنند دریافت منصفانه خدمات دولت از خود پرداختی مالیات قبال
برعکس  و یابدمی کاهش مالیات پرداخت از فرار و شد خواهد بیشتر دولت به ها آن اعتماد

                                                           
1. Horodnic & William 

2. Alm & Martinez - Vazquez 

3. Torgler & schneider 

4. Embaye 
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دهد،  هدر هاناکارآمدی سایر و فساد دلیل به را مردم از شده آوری جمع مالیات دولت اگر
این  یافت. در خواهد افزایش مالیاتی فرار به تمایل و داد خواهد دست ز ا را مردم اعتماد
به تولید ناخالص  نسبت دولتی بخش نهایی مصرف هزینه دولت، اندازه از ما تعریف مقاله

 فرار ،دولتی بخش نهایی مصرف هزینه افزایش با که است این بر و انتظار داخلی است؛

 .یابد کاهش مالیاتی

شود که افراد  ویژه کاالهای مصرفی موجب می : باال بودن رشد قیمت کاالها بهتورم
قرار گیرند و برای گذران زندگی مجبور به روی آوردن به بیشتری در زیرخط فقر 

توان گفت که اگر نرخ رشد قیمت  های غیرقانونی شوند. در توجیه این مطلب می فعالیت
ویژه کاالهای مصرفی افراد، بیشتر از نرخ رشد درآمد در بخش رسمی باشد؛  کاالها به

 ،ید. برای پوشش این شکافآ های زندگی و درآمد خانوار شکاف پدید می میان هزینه
یک فرد در دو شغل  همزمانآورند، زیرا امکان حضور  به شغل دوم روی می کارکنان

نژاد و  شوند )تقی لذا افراد مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی می ،رسمی وجود ندارد
 (.1392نیک پور، 

ش حجم افزای سببدر بلندمدت  نرخ ارز بازار غیررسمی :نرخ ارز بازار غيررسمی
 غیرقانونی، تجارت و غیررسمی بازار در ارز نرخ بین ارتباط شود؛ اقتصاد زیرزمینی می

 گزارش کمتر را صادرات مقدار محیطی چنین است. در شده داده نظری نشان ازلحاظ

 دست به غیررسمی برای بازار در را خود صادرات از نشده گزارش ارز و میزان کنند می

 غیررسمی، بازار در ارز تأمین دیهر مهم های رسانند. کانال می فروش به سود بیشتر آوردن

 (2007، ١مارجیت و بیسواس) است شده ارائه های صورتحساب از بیش کانال واردات
ند که بیکاری باال انهیزه برای ا ه(، بیان کرد2007بوهن و همکاران ) :بيكاری

. دهد می اقتصاد زیرزمینی را افزایشهای خوداشتغالی را بیشتر کرده و از این راه  فعالیت
سو اقتصاد زیرزمینی از رشد تولید ناخالص داخلی  (، از یک1386)شکیبایی و رئیس پور، 

انجامد و از سوی دیهر برخی از افرادی که در  که این خود به بیکاری می ،کم کرده
وند. ش اند، قسمتی از اوقات خود را در مشاغل غیررسمی مشغول می بخش رسمی شاغل

 پس ارتباط میان بیکاری و اقتصاد زیرزمینی مبهم است.

                                                           
1. Biswas & Marjit 
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 ادبيات تجربی پژوهش -3

ی ها پژوهشهای اخیر  های بروز اقتصاد زیرزمینی در دهه در زمینه اندازه و علت
که با استفاده از  ها پژوهشدر کشورهای مختلف صورت گرفته است. این  گوناگونی

های متفاوت صورت پذیرفته، نتایج نامشابه و  وشکارگیری ر متغیرهای گوناگون و با به
ها اشاره  تناقضی را به همراه داشته است که به خالصه برخی از آنی اوقات بعضدر 
 شود. می

(، این مطالعه ماهیت رابطه بین اندازه اقتصاد زیرزمینی و 2021) 1آبادا و همکاران
 1980، طی دوره زمانی 2یاماتو-تودا نرخ بیکاری در کشور نیجریه را با استفاده از روش

که یک ارتباط قوی و مثبت بین نرخ  ه استو نتایج نشان داد هبررسی کرد 2018تا 
منظور جذب  بیکاری و اقتصاد زیرزمینی وجود دارد که توانایی اقتصاد زیرزمینی را به

 کند. کارگران بیکار از اقتصاد رسمی تأیید می
 اندازه و اقتصادی آزادسازی بین رابطه مطالعه این ،(2020) ٣بادرلدیان و فرزانهان

 های سال بین زمانی سری های داده از استفاده با را مصر کشور در زیرزمینی اقتصاد
 که ییها سیاستد، ده می نشان نتایج در این راستا .ه استکرد بررسی 2013 تا 1976
 زیرزمینی اقتصاد گسترش ندهست قادر کنند، می تقویت را اقتصادی آزادسازی و تجارت

 .کنند تعدیل را مصر در
 علل و چندگانه های شاخص روش از استفاده با ،(2018) 4داویدسکو و دالنو
 تا 2003 زمانی دوره برای را تانزانیا کشور زیرزمینی اقتصاد تخمین مقاله این چندگانه،

 را آن بالقوه های شاخص و علل و زیرزمینی اقتصاد بین آماری روابط آزمایش و 2015
 اقتصاد اندازه کاهش برای د کهده می نشان نتایج ر این راستاد .اند هکرد بررسی

 دولت های هزینه تا دارد نهه ثابت زمان باگذشت را بیکاری و تورم باید دولت زیرزمینی،
 ایجاد را مالیات آوری جمع بر فشار مالیات، پایه بودن محدود دلیل به زیرا دهد؛ کاهش را

 .کند می
 کننده تعیین عوامل تأثیر ارزیابی باهدف مقاله این ،(2016) 5همکاران و گاسپرنینه

 تا 2005 های سال طی اوکراین کشور در زیرزمینی اقتصاد دامنه بر زیرزمینی اقتصاد

                                                           
1. Abada, et al. 

2. Toda-Yamamoto 

3. Farzanegan & Badreldin 

4. Dellanno & Davidescu 

5. Gaspareniene, et al. 
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 اقتصاد درصد 99 که ه استداد نشان نتایج بدین منظور .ه استشد انجام 2012
 نرخ کلی، اشتغال مالیات، نرخ کننده تعیین عوامل تعیین با کشور اوکراین در زیرزمینی

 تأثیر کار، سن در افراد مشارکت و داخلی ناخالص تولید خدمات، و کاال واردات
 .دارد کشور این در زیرزمینی اقتصاد دامنه بر ای دوسویه

هدف این مقاله تخمین اندازه اقتصاد زیرزمینی در (، 2011) ١الخاندرو و دوبره
با استفاده از رویکرد تقاضای ارز و  2008تا  1998برای دوره زمانی کشور رومانی 

ای بین اقتصاد زیرزمینی و نرخ بیکاری در مورد رومانی وجود  ارزیابی اینکه آیا رابطه
اقتصاد زیرزمینی طی  د کهده مینتایج این پژوهش نشان  ه است،دارد، انجام شد

به  1999ند تا اینکه در پایان سال ک طور مداوم رشد می به 1999تا  1998های  سال
درصد از تولید  27یابد و حدود  آرامی کاهش می رسد. سپس، به حداکثر میزان خود می

که دهد  نشان میوتحلیل  ی تجزیهطورکل بهکند.  ناخالص داخلی رسمی را تثبیت می
دوره بعدی کمک  8به کاهش اقتصاد زیرزمینی در  ،درصدی نرخ بیکاری یکافزایش 

 کند. می
شده در جهت برآورد و شناسدایی  انجام های مطالعهبیشتر ی داخلی، ها پژوهشدر 
اقتصاد زیرزمینی  علدل و آثدار به بررسدی تدریجبه زیرزمینی صورت گرفته و  اقتصداد
و  اقتصداد کدالن یساز تحقیقات، با مدل شده اسدت و در ادامده تکمیدل ایدن پرداخته

بر  های اقتصادیبررسی تکانه اقتصاد زیرزمینی به سمی واقتصاد ر تفکیدک دو بخدش
 گیری اقتصادبرای اندازهپژوهشهران از  رخیشده اسدت. ب  اقتصاد زیرزمینی پرداخته

با این استدالل که  د.اندکرده برای پول استفاده زیرزمینی از روش نسبت نقد یا تقاضدا
و کتمان  یکار برای پنهان ،نندکمی افدرادی کده در بخدش زیرزمیندی فعالیدت

هدایی کده در ایدران بدا  فعالیدت بیشتر. کنند یاستفاده م درآمدهای خود از پول نقد
است  شده انجام مالیداتی فدرار نقد برای برآورد اقتصاد زیرزمیندی و تقاضای پول روش

(، 1377ی )باقری گرما رود(، 1377) محمددی(، 1369) خلعتبدریی ها پژوهششامل 
. باشد می ،(1390) خدداکی امددین( و 1378آذرمنددد )(، 1378) صدباغیو  پدورنحس

 مطالعات نشان داده است کده حجدم اقتصداد زیرزمیندی و فدرار کلدی ایدن نتدایج

 ایمطالعده در همکاران وپور  یدیام ت.مالیاتی در طول زمان روندی افزایشی داشته اس
با روش نسبت نقد  را ایران در مالیاتی فرار اندازه و زیرزمینی اقتصداد روندد و انددازه

                                                           
1. Alexandru & Dobre 
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( بدا پدول تقاضدای تدابع)تدانزی  پدولی روش طریدق از تحقیق ین. در اندا هکرد برآورد
 در زیرزمینی اقتصادحجدددم  VECMو  VAR اقتصادسدددنجی روش از اسددتفاده

 دهدمی نشان این پژوهش نتایج. تاس شددهبدرآورد  1392 تا 1352 بازه زمانی در ایران
 رونددی د بررسدی،رمو دوره طدی بدرآوردی یاتیفرار مال و زیرزمیندی اقتصاد حجم که

 دارد. صدعودی
گیری  منظور اندازه به علل و آثدار های مبتنی بر از روش پژوهشهرانتعدادی دیهر از 

از قبیدل رهیافدت تقاضدا بدرای  هدایی روشکه شامل  اند دهکراقتصاد زیرزمینی استفاده 
. در این پژوهش برای باشد می گانده علدل چندد-چندگانه هدایروش شداخصو پدول 

 شده استفاده  علل چندگانه-های چندگانهیرزمینی از روش شاخصزمحاسبه اقتصاد 
چارچوب واحد، اطالعات مربوط به علل و آثار  هدا در قالدب یدکدر ایدن روش است.

که د گیر می قدرار یبررس زمان مورد طور هم زیرزمینی و فرار مالیاتی به اقتصداد مختلدف
دیزجی  زاده عباس(، 1399همکاران )آبادی و ی شاهها پژوهشتوان به در این راستا می

 آبادی و همکاران راستا شاهدر این د. ( اشاره کر1394و پیرایی و رجائی )( 1397)
دارای فراوانی  توسعه را در کشورهای منتخب درحال (، حجم اقتصاد زیرزمینی1399)

آثار چندگانه  –به روش علل چندگانه  2015الی  2004منابع طبیعی برای دوره زمانی 
که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی  دهد نشان مینتایج این پژوهش  ند.ا هدکرمحاسبه 

ری مستقیم خارجی و گذا اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورود سرمایه
درآمد سرانه ازجمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب 

ترین اثر مثبت و شاخص باز  باشند که در این میان نرخ بیکاری بیش یمتوسعه  درحال
که نرخ تورم، بار  درحالی ،ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارندبودن اقتصادی بیش

داری در پیدایش این پدیده در کشورهای  ت مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنیمالیا
منتخب ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش، 

 اقتصاد رسمی( است.) اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول تأثیرترین بیش
 -استفاده از روش شاخص چندگانه (، در این مطالعه با 1397زاده دیزجی ) عباس

 1394تا  1359علل چندگانه، اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران را برای دوره زمانی 
ین آثار ناشی آمده از تر مهمین علل ایجادکننده اقتصاد زیرزمینی و تر مهمو  هبرآورد شد

این  .سته ازمان موردبررسی قرار گرفت صورت هم آن در قالب معادالت ساختاری و به
پژوهش بیانهر اثر مثبت متغیرهای مرتبط با حجم اقتصاد زیرزمینی شامل، نرخ تورم، 
نرخ تعرفه، مالیات، نابرابری درآمدها و نرخ ارز رسمی در ایران بر حجم نسبی اقتصاد 



    ... زیرزمینی اقتصاد بر اقتصادی کالن متغیرهای اثر تحلیلشهریار زروکی و دیهران /    101

 

ابعاد اقتصاد زیرزمینی و  بررسی ( نیز به1394پیرایی و رجائی ) .دباش میزیرزمینی 
 پژوهشاند، نتایج این پرداخته 1392 الی 1353 در طدول دوره زمدانیآثدار آن  علدل و

 از بدین .بیشترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بدر بدازار پدول اسدت دهد کده نشان می

خدمات مصرفی بیشترین  کداال و های پیددایش اقتصداد زیرزمیندی، شداخص بهدای علت
 .استا را دار اثر مثبت بر اقتصداد زیرزمیندی

توسعه مالی و فرار مالیاتی بر اندازه  تأثیر(، به بررسی 1401) شریفی و همکاران
خود ند. بدین منظور در این پژوهش از الهوی ا هاقتصاد زیرزمینی پرداخت

استفاده  1394الی  1350های سری زمانی برای داده شده  افزودهبرداری عامل  رگرسیون
ی اقتصاد زیرزمینی در پاسخ به یک شوک د که پویایده میو نتایج نشان  ه استشد
اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی، مسیر نزولی خواهد داشت. همچنین، یک  به

افزایش اقتصاد زیرزمینی در  سبباندازه یک انحراف معیار در درآمد مالیاتی  شوک به
 طی زمان خواهد شد.

های اقتصادی بر یم(، در پژوهشی به بررسی اثر تحر1400) عسهری و همکاران
 به روش خود 1398الی  1357اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران در طی دوره زمانی 

 ه استآمد دست به مطالعه این در ند. آنچها ههای گسترده پرداختتوضیح برداری با وقفه
یا  و هاتحریم تعداد تحریم، دوره طول شامل تحریم مختلف ابعاد که دهد می نشان

 گذاشته ایران غیررسمی اقتصاد اندازه بر معناداری و مثبت تأثیر ها آن بودن چندجانبه
 درآمد و نقدینهی مالیاتی، درآمد ارز، نرخ قبیل شکاف از متغیرها همچنین دیهر. است
 تولید ناخالص متغیرهای و دارند غیررسمی اقتصاد میزان بر مثبت اثری ،گاز و نفت

 و منفی تأثیر خصوصی، بخش به اعطایی اعتبارات نسبت تجارت، بودن باز سرانه، داخلی
 دارند. اقتصاد غیررسمی میزان بر معناداری

(، این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون انتقال مالیم 1399نژاد و رضازاده ) قاسم
اندازه دولت بر رابطه اقتصاد زیرزمینی و  تأثیری تغییر رژیمی، ها مدل عنوان یکی از به

اند.  هداد قراربررسی  مورد 1397تا  1348درآمد در ایران را طی دوره زمانی  نابرابری
مثبت و افزایش  تأثیردر رژیم اول افزایش اقتصاد زیرزمینی،  دهد که نتایج نشان می

منفی بر نابرابری درآمد دارد. در رژیم دوم نیز  تأثیرتولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، 
متفاوت از حالت قبل بر  تأثیراقتصاد زیرزمینی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 

منفی  تأثیردیهر با افزایش اندازه دولت، اقتصاد زیرزمینی  عبارت نابرابری درآمد دارند. به
 .نابرابری درآمد دارندمثبت بر  تأثیرو تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 
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برای اقتصاد ایران رابطده بدین در پژوهش خود  (،1396) و حسینی نصراللهی
ساختاری و روش  معدادالت بخدش مدالی و اقتصداد زیرزمیندی را بدا اسدتفاده از توسدعه

ند. نتدایج ا هدکربررسی  1391الی  1352 دورهعلدل چندگانده در  -هشداخص چندگان
گشایش در توسعه مالی یکی از عوامل اثرگذار بر  کدهدهد  میدان نش این پژوهش
کاهش  های اعتبداری وبخش است و توسعه مالی سبب کاهش هزینه عملکرد ایدن

نشان  پژوهشحاصل از این  نتدایج. شود می فعالیت در بخش زیرزمینی برایانهیزه 
اقتصداد  الی، اندازهیک واحد افزایش در توسعه م متوسط به ازای طور بهکه  دهد می

 .یابددرصد کاهش می 5مقدار  زیرزمیندی بده
های مالی تکانه هدای نفتدی و به بررسی تأثیر شوک (،1395) فطرس و دالئی میالن

همچندین فدرار  اقتصاد زیرزمینی و بدر اقتصداد رسدمی و (مانند تغییر نرخ مالیداتی)
چارچوب مدل تعادل عمومی پویای  در 1389تا  1369 مالیداتی بدرای دوره زمدانی

شرکتی، مالیات  مالیدات ند که تکانده مثبدت ندرخا هنتیجه گرفت آنهااند. پرداخته تصادفی
کدداهش تولیددد رسددمی، افددزایش  اجتمداعی منجدر بده بر درآمدد و سدهم تدأمین

 است.شده  مالیاتی فرارتولیددد زیرزمینددی و افددزایش 
نرخ بیکاری بر  تأثیر(، در پژوهش خود به بررسی 1395ن )حسنوند و همکارا
، با 2009تا  1999توسعه، طی دوره زمانی  کشور درحال 67اقتصاد زیرزمینی برای 

ند و بر این اساس نتایج ا هیافته سیستمی پرداخت زن گشتاورهای تعمیماستفاده از تخمین
ی تأثیردمطالعه نرخ بیکاری که در کشورهای مور ه استحاصل از این رویکرد نشان داد

 مثبتی بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارد.
های بار مالیاتی  (، در پژوهش خود به بررسی اثر شاخص1393پور ) ابونوری و نیک

بر اساس رهیافت خود  1395تا  1345بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 
 ه استاساس نتایج گام اول نشان دادند. بر این ا ههای توزیعی پرداخت رگرسیون با وقفه

عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در  ،که بار مالیاتی، اندازه دولت و محدودیت تجاری
که رشد بار مالیات بر واردات، دهد  میایران هستند. همچنین نتایج گام دوم نیز نشان 

اد پنهان را د و رشد بار مالیات کل، حجم اقتصشو ب افزایش حجم اقتصاد پنهان میموج
. درمجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و دهد می کاهش

 .باشد میمعنادار 
انباشتهی و  هم هدای استفاده از تحلیل در پژوهشی با ،(1396) ابریشمی و همکاران

هدا در  مالیات میان اقتصاد زیرزمینی و بده بررسدی ارتبداط متقدارن مدل تصحیح خطا،
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های غیرمستقیم بر گسدترش  ند تأثیر مالیاتا هنتیجه گرفت هدا اندد. آن ایدران پرداختده
بیشتر و در  مددت های مسدتقیم در کوتداه در ایران از تأثیر مالیات زیرزمینی اقتصداد

 ،اندازه اقتصداد زیرزمیندی در بلندمددت افدزایشبر هدای مسدتقیم  مقابل، تأثیر مالیات
 .اسدت بیشتر

 الگو پژوهش و روش برآورد -3

 ارائه الگوی پژوهش -3-1
 علل چندگانه با هدف برآورد حجم اقتصاد زيرزمينی –ارائه الگوی شاخص چندگانه 

 و هاشاخص و مشاهده غیرقابل پنهان متغیر بین رابطه 1ساختاری معادالت مدل
 از بسیاری در گستردهصورت  به مدل این. دهد می نشان را (MIMIC) شده مشاهده علل
 کاربرد زمینه در تحقیقات از اولین یکی اقتصاد در. دارد کاربرد اقتصاد و اجتماعی علوم
 وی شکل مطالعه در. است شده انجام 1979 سال در 2گلدبرگر طتوس SEM روش

. است شده استفاده چندگانه علل و چندگانه شاخص بنام ساختاری معادالت از خاصی
 معادله. گیریاندازه معادله یک و ساختاری معادله یک دارد، اصلی جزءدو  میمیک مدل

 است: متناظر مشاهده های قابل شاخص از مجموعه یک با ساختاری
(1)  Yi = λiɳ + ui 

رشد حجم های قابل مشاهده اقتصاد زیرزمینی )شاخص دهنده نشان Yi  که
متغیر پنهان )اقتصاد  ɳ. باشد می نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد( نقدینهی و

گیری هستند. پارامترهای ساختاری مدل اندازه λ تصادفی و خطاهای ui( زیرزمینی
 :باشد میزیر صورت  بهگیری معادله اندازه

(2) ɳ =   ϒ1 X1 + ϒ2 X2 +⋯+ ϒp Xp +  ѵ  

بار نشانهر یک مجموعه از متغیرهای علی قابل مشاهده از قبیل  Xp آن  که در
درآمدهای  مالیات بر واردات، اندازه دولت، نرخ رشد درآمد سرانه، سهممالیات کل، بار 

 ɳ جز اخالل و ѵساختاری مدل،  پارامترهای ϒp. باشد می نفتی از تولید ناخالص داخلی
زیر قابل بازنویسی صورت  به . معادالت فوقباشد میاد زیرزمینی( متغیر پنهان )اقتص

 :باشد می
(3) Y = λɳ + u 

                                                           
1. Structural Equation Model 

2. Goldberger 
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(4) ɳ = ϒ X +  ѵ 
 شود که بین جمالت خطا همبستهی وجود ندارد، یعنی: این معادالت فرض میدر 

(5)  E(uѵ) = E(ѵ2)  و  0 = σ2 و E(u ´u) = θ2 
( را در 4توان معادله )آوردن یک تابع از متغیرهای قابل مشاهده، می دست بهبرای 

 ( برای حل مدل جایهزین کرد:3معادله )
(6) Y = ϒ X + u  

. فرم نموداری باشد می MIMIC یافته مدلکاهش شکل باال  لهمعاد حقیقتدر 
. باشد میزیر  صورت بهاد زیرزمینی در ایران حجم اقتص برآوردمدل پیشنهادی برای 

 زیر است:صورت  بههمچنین ماتریس دستهاه معادالت باال 

 (𝑦1
𝑦2
) =   (𝜆1

𝜆2
) (ɳ) + (ԑ1

ԑ2
)  

اقتصاد ی پیشنهاد شده برای برآورد حجم ها مدل برای انتخاب مدل برتر از بین
 - . روش اول، روش فری و وکگیرد میاستفاده قرار  زیرزمینی در ایران، دو روش مورد

مدل برتر، سازگاری عالئم متغیرها با  است که بر اساس آن اولویت در انتخاب 1هانمان
است که در  مبانی نظری و معناداری ضرایب از نظر آماری است. روش دوم، روش گیلز

. رویکرد انتخاب مدل نهایی در باشد میعمومی مدل  های برازشآن اولویت با شاخص
ی سازگار با ها مدل پژوهش رویکرد دوگانه خواهد بود. بر اساس این رویکرد ابتدا این

سپس از بین آنها مدلی که از نظر معیارهای برازش  اند ومبانی نظری انتخاب شده
 ر انتخاب شده است.مدل برت عنوان بهعمومی در وضعیت بهتری قرار دارد، 

 هدف بررسی اثرات متغيرهای کالن اقتصهادی بهر اقتصهاد    ارائه الگو پژوهش با
 زيرزمينی

 شامل ،اول قالب دارد. وجود فرضپیش طور به قالب دو اقتصادی یها پژوهش در
 در و باشد میها نئوکالسیک مورد استفاده لعموطور م بهاست که  بنیان خرد یها مدل
 در نظر دهند. باقرار می مدنظررا  کالن اقتصاد و سنجیاقتصاد ی پایه ها مدل دوم، قالب

(، 1387) ی نادران و صدیقی مطالعه مانند شده انجام که زیادی مطالعات گرفتن
ADقالب دوم ( از 1399) ( و فراهتی1392) صمیمی و اکبری − HOC  شده  ستفادها

، باشد میبا مرور مطالعات موجود و با توجه به اهدافی که پژوهش حاضر در پی آن است. 

                                                           
1. Fery & Weck - Hannemann 
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های توزیعی تصریح  با وقفه الهوی پژوهش در دو قالب بر اساس رهیافت خود رگرسیونی
همراه دیهر  شود. در قالب نخست، نسبت کل مالیات و نسبت کل مخارج دولت به می

ینی لحاظ شده است. در قالب دوم نیز نسبت کل گذار بر اقتصاد زیرزمتأثیرمتغیرهای 
نسبت مخارج کل دولت نیز  مالیات به دو قسمت نسبت مالیات مستقیم و غیرمستقیم و

های مصرف نهایی بخش(  ای )هزینه جاری یا هزینه هبه دو قسمت نسبت اعتبارات هزین
یه ثابت ای )مخارج عمرانی یا تشکیل سرما های سرمایه دولت و نسبت تملک دارایی

 شود.در الهو لحاظ می بخش( دولت تفکیک و در کنار سایر متغیرهای کالن اقتصادی،

 قالب اول -الگوی پژوهش -

عنوان متغیر  به UE( است که در آن 7بنای معادله )قالب اول از الهوی پژوهش بر م
به تولید ناخالص دخلی به قیمت پایه  نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی وابسته بیانهر

شده   استفاده تابع تقاضا پول() پول تانزی . برای محاسبه این متغیر از رهیافتباشد یم
مخارج کل دولت به  نسبت GE نسبت کل مالیات به تولید ناخالص داخلی، ،TTاست. 

نرخ  Infنرخ بیکاری و  UnEmنرخ ارز )دالر( بازار آزاد،  IFExRتولید ناخالص داخلی، 
 است.تورم 
 (7)  ΔUEt = αUEt−1 + βTTt + ϒΔGEt−1 + ρΔIFExRt−1 + ϴUnEmt 

+ϕInft +∑αi

p−1

I =1

ΔUEt−i +∑βiTTt−i

q−1

i=0

+∑ϒiΔGEt−i

r−1

i=0

 

+∑ρiΔIFExRt−i

s−1

i=0

+∑ϴiUnEmt−i

v−1

i=0

+ ∑ ϕiInft−i + Ut

w−1

i=0

 

 قالب دوم -الگوی پژوهش -

( است که در آن متغیرهای یکسان 8قالب دوم از الهوی پژوهش بر مبنای معادله )
برخوردار است. تفاوت این قالب با قالب اول، در تفکیک مخارج کل و از تعریفی مشابه 

نسبت مالیات مستقیم و  که نسبت کل مالیات به دو بخش یروط به باشد، می کل مالیات
 تقسیم و نسبت مخارج دولت )اندازه دولت( نیز به دو بخش ،نسبت مالیات غیرمستقیم

ای )مخارج عمرانی(  های سرمایه داراییای )هزینه جاری( و تملک  نسبت اعتبارات هزینه
  دولت به تولید ناخالص داخلی تفکیک شده است.

(8) ΔUEt = αUEt−1 + δDTt + ƞInDTt + ΩGCt−1 + μGIt−1 + ρIFExRt−1 
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مرکز آمار  و مرکزی ایران بانک درگاه از موردنیاز یها داده که است توضیح به الزم
 .است شده  ایران استخراج

 های پژوهش توصيف داده -3-2
 زیر دوره 8 و دوره کل در پژوهش اصلی متغیرهای میانهین ها،تبیین داده جهت

مطابق با این جدول در دوره قبل از . باشد می (1) جدول شرح به است که شده محاسبه 
انقالب اسالمی، میانهین کل مالیات، مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید به 

. میانهین کل مخارج به تولید و باشد میدرصد  40/3و  80/3؛ 20/7ترتیب برابر با 
ولید به ترتیب ای دولت به تهای سرمایهدارایی ای دولت به تولید و تملکاعتبارات هزینه

ریال  85/83درصد است. میانهین دالر غیررسمی نیز  18و  50/21؛  50/39برابر با 
. در باشد می 59/6. میانهین اندازه اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی باشد می

دوره جنگ تحمیلی و برنامه اول کاهش میانهین تمامی متغیرها به غیر از نرخ دالر 
. در دوره جنگ شود مشاهده میاسالمی  ه دوره قبل از انقالبغیررسمی نسبت ب

گیری  طور چشم تحمیلی که دوران رکود اقتصادی کشور است، نسبت مخارج دولت به
رسد که نسبت به  درصد می 90/28یابد و میانهین این متغیر در این دوره به  کاهش می
تر شدن اندازه دولت  وچکه کیابد و این امر منجر ب درصد کاهش می -83/26دوره قبل 

درصد کاهش  6د. در دوره جنگ، میانهین مالیات کل نسبت به تولید به عدد شو می
یابد. و در نهایت میانهین اندازه اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی نسبت به  می

. با باشد میدر این دوره  28/10ن یهروند افزایشی داشته و دارای میاندوران قبل جنگ 
ساله که با شروع کار دولت سازندگی همراه است به  5در اين دوره روع برنامه اول توسعه ش

های اقتصادی کشور پس از جنگ موجب کاهش مخارج دولت نسبت به  بازسازی زيرساخت سبب
 -06/29 که نسبت به دوره قبل باشد میدرصد  5٠/٢٠میانگین مخارج دولت  .شود تولید می
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که نسبت  باشد میدرصد  6٠/4میانگین مالیات کل به تولید . در این دوره ه استکاهش یافت
توان ازجمله  باز اقتصادی دولت را می  ته است. همچنین سیاستداش  به دوره قبل کاهش

 1373غیررسمی در آن دوران دانست. در سال  عوامل مؤثر در افزایش روزافزون نرخ ارز
مشاهده جهش ناگهانی در نرخ ارز  لی شاهدازپیش تورم داخ و به دنبال فشار بیش

دوم توسعه  درصد است و این جهش ارزی در سال اول برنامه 45که بیش از  شود می
کند. در برنامه دوم که با  درصد را تجربه می 52ادامه داشته و نرخ ارز جهشی باالتر از 
ندی صعودی ، میانهین تمامی متغیرها دارای روهکاهش شدید رشد اقتصادی همراه بود

کاهش رشد مخارج دولت  باوجودکاهش شدید رشد اقتصادی این دوره ، در باشد می
و افزایش اندازه دولت  شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی تر بزرگ سبب

درصد  30/22د. در این دوره میانهین مخارج دولت به تولید شو میدر طی این دوره 
درصد رشد داشته است. همچنین میانهین مالیات  78/8است که نسبت به برنامه اول 

که روندی افزایشی نسبت به برنامه اول  باشد میدرصد  90/5کل به تولید در این دوره 
که  باشد می درصد 76/17دارد. میانهین حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید در این دوره 

در برنامه سوم میانهین درصد کاهش داشته است.  10/3نسبت به دوره اول به میزان 
غیراز نرخ دالر بازار غیررسمی و نسبت مالیات مستقیم به تولید روندی نزولی  متغیرها به

دارای  غیررسمینرخ ارز  سوم توسعهو در برنامه دوم نسبت به دوره دوم توسعه دارد. 
 300افزایش حدود موجب نرخ ارز رسمی  و تأکید دولت برای حفظ روندی تکراری است

 طور همیندر برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول توسعه و  غیررسمیصدی نرخ ارز در
 متغیر در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه درصدی این 50افزایش 

رشد باالی مخارج دولت  ا وجودطی دوره برنامه سوم توسعه ب رونق اقتصادی شود. می
مرکزی و دولت عمومی در این دوره  موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت

شود. میانهین مخارج کل دولت به تولید و میانهین مالیات کل به تولید در این دوره  می
و  -36/4که نسبت به دوره قبل به ترتیب  باشد میدرصد  40/5و  40/21به ترتیب برابر 

در این  . میانهین اقتصاد زیرزمینی به تولیده استدرصد رشدشان کاهش یافت -47/8
که نسبت به دوره دوم افزایش داشته است. باوجود  ،باشد میدرصد  60/18دوره 
رم توسعه، میانهین مالیات کل به تولید، مالیات مستقیم به تولید ها در برنامه چها تحریم

و میانهین مالیات   نسبت به برنامه سوم توسعه افزایش و نرخ دالر بازار غیررسمی
ای دولت به تولید و مخارج کل دولت به تولید، اعتبارات هزینهغیرمستقیم به تولید، 

ه یافت  کاهش ای دولت به تولید نسبت به دوره سوم توسعه،های سرمایهتملک دارایی
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 30/20و  50/6. میانهین مالیات کل به تولید و مخارج دولت به تولید به ترتیب، است
درصد نسبت به برنامه سوم رشد  63/12. میانهین مالیات کل در دوره چهارم باشد می

درصد نسبت به برنامه سوم  -14/5داشته است. میانهین مخارج کل در دوره چهارم 
های قبل که همچون دوره باشد میریال  33/9645کاهش داشته است. میانهین نرخ ارز 

که  باشد میدرصد  95/20نی به تولید میانهین حجم اقتصاد زیرزمی سیر صعودی دارد.
درصد رشد چشمهیری داشته و باالترین میانهین نسبت  63/12نسبت به برنامه سوم 

افزایش مالیات کل و  به ها با توجهتمامی دوره اندازه اقتصاد زیرزمینی به تولید نسبت به
نی دارند، را گذار بر زیرزمیتأثیرکاهش اندازه دولت نسبت به دوره قبل، که متغیرهای 

  داشته است.
 

 . ميانگين متغيرهای پژوهش )درصد(1جدول 
 نرخ

دالر 
 غيررسمی
 )تومان(

 تملک
 دارايی

توليد به 
 )درصد(

اعتبارات 
 ایهزينه

 توليدبه 
 )درصد(

 مخارج
 دولت

توليد  به
 )درصد(

ماليات 
 غيرمستقيم

 توليد به
 )درصد(

ماليات 
 مستقيم

توليد  به
 )درصد(

 کل
 ماليات

توليد  به
 )درصد(

اقتصاد 
 زيرزمينی

 توليدبه 
 )درصد(

 زير دوره

 قبل از انقالب 597/6 20/7 80/3 40/3 5/39 5/21 18 85/83

 جنگ تحمیلی 289/10 6 10/3 90/2 90/28 40/17 50/11 66/573

10/1663 50/8 10/12 50/20 2 60/2 60/4 322/18 
 برنامه 

 اول

20/5673 70/9 60/12 30/22 50/2 30/3 90/5 764/17 
 برنامه 

 دوم

40/8223 10/9 30/12 40/21 60/2 90/2 40/5 600/18 
 برنامه 
 سوم

33/9645 70/8 70//11 30/20 30/2 30/4 50/6 957/20 
 برنامه 
 چهارم

33/29201 40/6 40/11 80/17 90/2 50/3 40/6 144/19 
 برنامه 
 پنجم

60/159293 10/5 12 20/17 4 20/4 20/8 713/14 1396-1400 

 میانهین دوره 198/15 062/0 034/0 028/0 243/0 143/0 100/0 22750

 های پژوهشمنبع: یافته

 

غیراز مالیات غیرمستقیم به تولید و نرخ  میانهین تمامی متغیرها به ،در برنامه پنجم
 ناشی های دلیل اعمال محدودیت . در این دوران بهه استدالر بازار غیررسمی کاهش یافت
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های حاصل از آن، با توجه به اینکه میانهین مخارج کل دولت به تولید  از تحریم و نهرانی
و  داشته استدرصد کاهش  31/12و نسبت به برنامه چهارم  باشد میدرصد  80/17

 53/1که نسبت به برنامه چهارم  باشد میدرصد  40/6میانهین مالیات کل به تولید 
ها و کاهش درآمد دولت نرخ ارز  ی باوجود تحریمسوییافته است. از  درصد کاهش

. میانهین نرخ ارز غیررسمی در برنامه پنجم ه استغیررسمی دچار جهشی دیهر شد
رسد که در مقایسه با برنامه چهارم افزایش  ریال می 33/29201توسعه به عدد چشمهیر 

درصد  14/19زیادی داشته است. میانهین حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید  بسیار
درصد کاهش داشته است. در دوره  63/8؛ که این متغیر نسبت به دوره چهارم باشد می

به دوره  درصد و نسبت 20/8نسبت مالیات کل به تولید  با توجه به اینکه 1400-1396
درصد و نسبت به دورۀ پنجم کاهش  20/17پنجم افزایش داشته و مخارج کل به تولید 

که نسبت به دورۀ  ،باشد میریال  6/159293خ ارز در این دوره اما میانهین نر ه،داشت
پنجم رشد چشمهیر داشته است. اما در این زیر دوره نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید 

 .ه استدرصد نسبت به دوره پنجم کاهش کاهش یافت 14/23که  باشد میدرصد  71/14
( 1) در نمودار به تولید بهتر روند حرکتی، نسبت اقتصاد زیرزمینی درکمنظور  به
 1388، بیشترین مقدار اقتصاد سایه برای سال (1با توجه به نمودار )است.  شده  ترسیم

 .باشد می 1359. و کمترین مقدار اقتصاد زیرزمینی به تولید برای سال باشد می
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های پژوهشمنبع: یافته
 درصد() ناخالص داخلی. نسبت اقتصاد زيرزمينی به توليد 1 نمودار 



 1401 بهار ،  1ی  ،  شماره57ی  تحقيقات اقتصادی / دوره   110

 

 نتايج پژوهش

شود. پیش از برآورد اشاره شد الهوی پژوهش در دو قالب برآورد می طورکه همان
الهو الزم است تا آزمون پایایی متغیرها انجام شود. برای این منظور از آزمون ریشه واحد 

 ریشه آزمون نتایج . خالصهشده استپرون استفاده  -یافته و فیلیپسفولر تعمیم -دیکی
 یافته )گزارش شده درفولر تعمیم-متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد دیکی واحد

درجه  دارای تحقیق این در بررسی مورد متغیرهای از کدام هیچ دهد می ( نشان2جدول 
 یک با ایستا و تعدادی از متغیرها ،در سطح برخی متغیرها و نیستند دوم مرتبه انباشتهی

 باشند.  ایستا می تفاضل
 

 پرون-يافته و فيليپس فولر تعميم-های ريشه واحد ديكی آزمون .2 جدول
 

 متغيرها
 فيليپس پرون يافته تعميم -ديكی فولر

 در تفاضل در سطح
 مرتبه اول

 در تفاضل در سطح
 مرتبه اول

 آماره
 آزمون

 سطح
 احتمال

 آماره
 آزمون

 سطح
 احتمال

 آماره
 آزمون

 سطح
 احتمال

 آماره
 آزمون

 سطح
 احتمال

 000/0 -2/12 138/0 -02/3 000/0 -2/11 187/0 -85/2 حجم اقتصاد زيرزمينی به توليد
 - - 006/0 -78/3 - - 006/0 -75/3 ماليات مستقيم به توليد

 - - 066/0 -79/2 - - 087/0 -67/2 ماليات غيرمستقيم به توليد
 - - 088/0 -67/2 - - 098/0 -61/2 کل ماليات به توليد

 000/0 -91/7 311/0 -53/2 000/0 -03/7 311/0 -53/2 ای به توليد اعتبارات هزينه
 000/0 -85/6 222/0 -75/2 000/0 -85/6 172/0 -90/2 ای دولت به توليد های سرمايه تملک دارايی

 000/0 -17/7 226/0 -74/2 000/0 -16/7 280/0 -60/2 مخارج کل دولت به توليد
 000/0 -36/5 809/0 -52/1 000/0 -38/5 920/0 -09/1 بازار آزادنرخ ارز )دالر( 

 - - 057/0 -86/2 - - 073/0 -75/2 نرخ بيكاری
 - - 064/0 -81/2 - - 002/0 -12/4 نرخ تورم

 های پژوهشمنبع: یافته
 

توان از رهیافت خودتوضیحی با می ،با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد
برآورد الهو در یادآوری است که در های توزیعی در برآورد الهو بهره جست. الزم به وقفه

 های آزمون در که است آن از حاکی تشخیصی های آزمون هر دو قالب، نتایج

 بر) واریانس ناهمسانی و نرمالیتی آزمون گادفری(،-بریوش اساس خودهمبستهی )بر

 نرمال خودهمبستهی، وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه گادفری(-پادگان-بریوش اساس

از  اطمینان منظور همچنین به شود. نمی رد پسماند جمالت در واریانس همسانی و بودن
استفاده شده است. مقدار آماره این  ها کرانه متغیرها از آزمون بلندمدت بین رابطه وجود
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 از ،است تر بزرگدرصد  90آزمون در هر دو برآورد از کرانه یک و دو در سطح اطمینان 
درصد  90بلندمدت بین متغیرها در سطح اطمینان  رابطه وجود عدم فرض رو این

 شود. پذیرفته نمی

 قالب اول -نتايج حاصل از برآورد الگو -
. با توجه به استت به تعیین وقفه بهینه نیاز مددر کوتاه ARDLبرای برآورد الهوی 

بیزین استفاده  - فه بهینه از معیار شوارتزتعیین وق برایتعداد مشاهدات در این الهو 
ی دو بوده و الهوی انتخابی بیزین نشانهر وقفه بهینه -ی آماره شوارتزشده است. کمینه

مدت، بلندمدت به . نتایج برآورد کوتاهباشد می ARDLصورت  به
برآوردی الهو  ( گزارش شده است. نتایج ضرایب3) تصحیح خطا در جدول همراه جمله

( -53/0مدت گویای آن است که مخارج کل دولت با اثری معکوس )و با ضریب  کوتاه در
بر حجم اقتصاد زیرزمینی همراه است. برخالف مخارج دولت، مالیات کل در دوره جاری 

( 34/0ساله اثری مستقیم )و با ضریب  ای دو( و با وقفه56/0اثری مستقیم )و با ضریب 
و با ضریب دارای اثری مستقیم ) بازار آزادد زیرزمینی دارد. نرخ ارز بر حجم اقتصا

( است. تورم نیز مطابق انتظار در دوره جاری و در وقفه دوم به ترتیب اثری 049/0
( بر اقتصاد زیرزمینی دارد. همچنین نرخ 0069/0و  0062/0مستقیم )و با ضریب 

 ( و با وقفۀ یکساله اثری معکوس339/0 بیکاری در دوره جاری اثر مستقیم )و با ضریب
نرخ بیکاری از  تأثیر ( بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارد. جهت برآیند-475/0)و با ضریب 

که ضریب این متغیر اثری معنادار بر اقتصاد زیرزمینی  ه استآزمون والد استفاده شد
 ندارد.

نسبت مخارج  که دهد می مدت بوده و نشاننتایج بلندمدت در راستای نتایج کوتاه
که  نحوی به ،کل دولت )اندازه کل دولت( اثری معکوس بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارد

 77/0درصدی در اندازه دولت، نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید را به میزان  کاهش یک
( مبنی بر کاهش 1البته باید توجه داشت که مطابق جدول ) ؛دهد می درصد افزایش

کاهش نسبی آن در کل دوره مورد بررسی و  دنبال ها و به دوره اندازه دولت طی زیر
افزایش در این نسبت مطابق همچنین اثر معکوس آن بر اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی؛ 

در کشورهای  ( در اقتصاد ایران از منظر نظری قابل توجیه است.1با جدول و نمودار )
 تأمینهای خود، به مالیات وابسته نیستند و مخارج و هزینه تأمینها برای  نفتی دولت

های اقتصادی دولت در این کشورها، از طریق درآمد حاصل از مالی بسیاری از فعالیت
 تأمین برخالف نفتی درآمدهای توسط دولت مالی تأمین شود. بافروش نفت فراهم می

 شده و اقتصادی رشد موجب دولتی مخارج افزایش مالیاتی، بار افزایش توسط مالی
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 معکوس ارتباط به منجر درنهایت و کند می پیدا کاهش تولید به زیرزمینی اقتصاد نسبت
شود. به بیانی دیهر باوجود درآمدهای نفتی،  می زیرزمینی اقتصاد و دولت مخارج بین

را افزایش  باشد میمالیاتی  مالی، بار مالیاتی که از عوامل اصلی فرار تأمیندولت برای 
رو  از این ،کندمخارج دولتی استفاده می تأمیندهد و از درآمدهای نفتی برای نمی

کاهد و منجر به های زیرزمینی میافزایش مخارج دولتی با درامدهای نفتی از فعالیت
که این نتیجه معکوس بین اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی  ،شودافزایش تولید می

د. مالیات کن ارائه می( 1399نژاد و رضازاده )ل قاسمای مشابه با مطالعاتی از قبینتیجه
که در بلندمدت با افزایشی  یروط به ،کل اثری مستقیم بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارد

درصد  15/1درصدی در این عامل، نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید به میزان  یک
 مالیات،توان گفت که به هنهام افزایش توجیه نظری نتیجه می موردیابد. در افزایش می

بنابراین  ماند؛می های اقتصادی باقیافراد و بنهاه یافته برای تحقق درآمد از کمتری بخش
 در مالیات از فرار امکان که آورند روی هایی به فعالیت شوند می واحدهای اقتصادی تشویق

یابد. نی به تولید افزایش میآن نسبت اقتصاد زیرزمی دنبال داشته باشد و به وجود ها آن
 افزایش بار)توان اظهار داشت که با افزایش نسبت مالیات کل به تولید بر این اساس می

افزایش یابد. نکته دیهر  زیرزمینی اقتصاد اندازه مالیاتی و در نتیجه فرار میزان ،مالیاتی(
و درصد  آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی نسبت به تغییرات در این عامل باکشش است

 مالیاتی، اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی را با درصد بیشتری افزایش افزایش معین در بار
 . باشد می ( همسو1401که با مطالعه شریفی و همکاران ) دهد می

شود.  یش اقتصاد زیرزمینی میافزا سببدر بلندمدت  نرخ ارز )دالر( بازار آزاد
این عامل، نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید به درصدی در   یکبا که افزایشی  یروط به

یابد. در باب توجیه نظری و با توجه به شرایط اقتصادی درصد افزایش می 07/0میزان 
 ،بینی را از تولیدکنندگان ریزی و پیش قدرت برنامه ،گسیخته نرخ ارز افزایش افسارایران، 

 رو ازاینکند،  ی آتی القا میها را در تعیین قیمت فروش برای سفارش نااطمینانیسلب و 
به چرخه  ها آنکه با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق  تالش هستندهای تولیدی در  بنهاه

گذاری  تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند. شرایط فوق میزان تقاضا برای سرمایه
تبدیل شود، آن هنهام که ارز به یک دارایی  ؛های تولیدی را کاهش خواهد داد در بنهاه

آیند. این شرایط منجر به  فعاالن اقتصادی درصدد نههداری ثروت خود بر پایه ارز برمی
کاهش افق  درنهایتهای مولد و  با فعالیت های سوداگرانه جایهزینی فعالیت

کند و با کاهش تولید، نسبت شد و درنهایت تولید کاهش پیدا میگذاری خواهد  سرمایه
( 1400یابد که با مطالعه هواس بیهی و همکاران )لید افزایش میاقتصاد زیرزمینی به تو

 .باشد میهمسو 
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 . برآورد الگو در قالب اول3جدول 

 سطح احتمال tآماره  ضريب متغيرهای توضيحی
 مدت کوتاه

 
UE(−1) 31/0 09/6 000/0 
GE 53/0- 74/4- 000/0 
TT 56/0 27/5 000/0 
TT(−1) 11/0- 004/1 322/0 
TT(−2) 34/0 44/3 001/0 
IFExR 049/0 85/2 007/0 
Inf 0062/0 24/3 003/0 
Inf(−1) 0012/0 544/0 590/0 
Inf(−2) 0069/0 21/3 003/0 
UnEm 339/0 67/2 030/0 
UnEm(−1) 475/0- 66/2- 012/0 

 000/0 -6/14 -69/0 جمله تصحيح خطا
 GE 77/0- 80/4- 000/0 بلندمدت

TT 15/1 96/8 000/0 
IFExR 07/0 10/3 004/0 
Inf 02/0 99/5 000/0 
UnEm 20/0- 81/0- 425/0 

 مدتآزمون والد در کوتاه
 سطح احتمال Fمقدار آماره  مجموع ضرایب متغیر

UnEm 14/0- 66/0 422/0 
 های تشخيصیآزمون

 003/1 مقدار آماره آزمون خودهمبستهی سریالی
 606/0 سطح احتمال

 381/0 مقدار آماره آزمون ناهمسانی واریانس
 537/0 سطح احتمال

 039/0 مقدار آماره آمون نرمالیتی
 980/0 سطح احتمال

 ها آزمون کرانه
 آماره آزمون کرانه دو کرانه یک سطح خطا

 15/4 06/3 درصد 1 8/25
 38/3 39/2 درصد 5
 3 08/2 درصد 10

 های پژوهشمنبع: یافته
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م بر اقتصاد زیرزمینی دارد. مدت اثری مستقیمانند کوتاه نیز در بلندمدت بهتورم 
درصدی در نسبت اقتصاد  02/0درصدی در تورم با افزایشی  که افزایشی یک یروط به

 اسمی درآمد که درصورتی و تورم باوجود حقیقت زیرزمینی به تولید همراه است. در

 فرض با. در نتیجه یافت خواهد کاهش یندهآتصرف در  قابل حقیقی درآمد نکند، تغییر

 پرداخت از فرار با تاکنند می سعی مالیات کنندگان پرداخت پولی، توهم وجود عدم

آن افزایش در  دنبال و به دنبرس قبل واقعی تصرف قابل درآمد میزان همان به ،مالیات
همسو با مطالعاتی  ،لذا این نتیجه ،تبی اقتصاد زیرزمینی را قابل انتظار اسحجم نس

مانند دوره  . نرخ بیکاری بهباشد می( 1391زاده و رفیعی طباطبایی ) همچون عماد
داری بر اقتصاد زیرزمینی همراه نیست. درمجموع  مدت در بلندمدت نیز با اثر معنا کوتاه

رسد که اثرپذیری و حساسیت حجم اقتصاد زیرزمینی از در بلندمدت چنین به نظر می
که حجم  یروط به ،ازآن اندازه دولت قرار دارد بیش از سایر عوامل است. پس مالیات کل

نرخ ارز و   بت بهاقتصاد زیرزمینی نسبت به مالیات کل و اندازه دولت باکشش بوده و نس
 .باشد کشش می تورم بی

 قالب دوم -نتايج حاصل از برآورد الگو -
و تعداد  ARDLتوجه به رهیافت در برآورد قالب دوم از الهوی پژوهش با 

شده است. در  بیزین در تعیین وقفه بهینه استفاده -مشاهدات، از معیار اطالعات شوارتز
بیزین، وقفه بهینه برابر با دو بوده و الهوی -این قالب نیز بر مبنای کمینه معیار شوارتز

مدت، کوتاه برآورد. نتایج باشد می ARDL()صورت  بهانتخابی 
شده است.   ( گزارش4) بلندمدت به همراه جمله تصحیح خطا از قالب دوم در جدول

که مشابه با مخارج  دهد می مدت نشان نتایج ضرایب برآوردی الهو در قالب دوم در کوتاه
)با ضریب  در دوره جاری و با وقفه دوساله ای کل دولت در برآورد قبل، اعتبارات هزینه

( اثری -16/0)با ضریب  ای در دوره جاری های سرمایه تملک دارایی و( -47/0و  -50/0
مالیات مستقیم بر حجم اقتصاد زیرزمینی  . اثرمعکوس بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارد

( و مالیات غیرمستقیم با وقفه 39/0 ضریب د. اما مالیات غیرمستقیم ) باباش معنادار نمی
ر مستقیم بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. اثر سایر اث ،(222/0دوساله ) با ضریب 

نوع و معناداری مشابه با نتایج قالب اول است.  نظرتورم از  و متغیرها یعنی نرخ ارز
مدت در این قالب نیز نرخ ارز غیررسمی و تورم در دوره جاری و که در کوتاه یروط به

رزمینی مؤثر بوده است. با توجه صورت مستقیم بر حجم اقتصاد زی وقفه دوساله به تورم با
مدت با اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی در مجموع نرخ بیکاری در کوتاه ،به آزمون والد
 همراه نیست.



    ... زیرزمینی اقتصاد بر اقتصادی کالن متغیرهای اثر تحلیلشهریار زروکی و دیهران /    115

 

 برآورد الگو در قالب دوم .4جدول 
 سطح احتمال tآماره  ضريب متغيرهای توضيحی

 مدت کوتاه
 

UE(−1) 28/0 21/5 000/0 
UE(−2) 24/0- 15/5- 000/0 
GC 50/0- 62/3- 001/0 
GC(−1) 21/0 44/1 162/0 
GC(−2) 47/0- 18/4- 000/0 
GI 16/0- 41/2- 023/0 
DT 084/0 18/1 249/0 
InDT 39/0 01/8- 000/0 

InDT(−1) 064/0- 91/0- 368/0 
InDT(−2) 222/0 84/3- 001/0 
IFExR 014/0 21/0 833/0 
IFExR(−1) 19/0 10/3 004/0 
Inf 007/0 45/4 000/0 
Inf(−1) 004/0 24/2 034/0 
Inf(−2) 010/0 22/5 000/0 
UnEm 31/0 46/2 021/0 
UnEm(−1) 40/0- 93/2- 007/0 

 000/0 -7/15 -96/0 جمله تصحيح خطا

 بلندمدت

GC 79/0- 01/6- 000/0 
GI 17/0- 28/2- 031/0 
DT 087/0 16/1 257/0 
InDT 57/0 52/9 000/0 
IFExR 21/0 64/5 000/0 
Inf 022/0 91/6 000/0 
UnEm 10/0- 62/0- 539/0 

 مدتآزمون والد در کوتاه
 سطح احتمال F آماره مقدار مجموع ضرایب متغیر

UnEm 09/0- 39/0 533/0 
 های تشخيصیآزمون

 آزمون خودهمبستهی سریالی
 87/8 مقدار آماره

 114/0 سطح احتمال

 42/0 مقدار آماره آزمون ناهمسانی واریانس
 518/0 سطح احتمال

 34/1 مقدار آماره آمون نرمالیتی
 512/0 سطح احتمال

 ها آزمون کرانه
 کرانه دو کرانه یک سطح خطا

 
 آماره آزمون

21/0 

 31/5 83/3 درصد 1
 09/4 89/2 درصد 5
 57/3 48/2 درصد 10
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ای دولت اثری  های سرمایه بلندمدت تملک دارایی نتایج نشان می دهد که در 
که مطابق با روند کاهشی این عامل در  یروط به ،معکوس بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارد

توان ضریب برآوردی این عامل را چنین تفسیر نمود که کاهشی (، می1جدول )
رصدی در د 17/0ای دولت با افزایشی  های سرمایه درصدی در نسبت تملک دارایی یک

رود هرچه انتظار می حقیقت نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید همراه است. در
سهم مخارج عمرانی دولت به تولید کاهش یابد؛ ارائه خدمات عمومی و عرضه کاالهای 

تر برای  های عمرانی و سیستم بهداشت عمومی بهتر و باکیفیت عمومی، زیرساخت
نند که ترجیحاتشان کشهروندان مشاهده زمانی که ه نتیج یابد. درشهروندان کاهش می

شود. از این مجرا اعتمادشان به دولت کمتر می ،درستی در نهادهای دولتی ارائه نشده به
آن سهم و وزن فعالیت در بخش  دنبال ایجاد و به ،انهیزه کمتری برای پرداخت مالیات

( بر -79/0دولت )با ضریب  ای نسبت اعتبارات هزینهاثر زیرزمینی افزایش خواهد شد. 
و با توجه به روند کاهشی نسبت  اثری معکوس نیزنسبت حجم اقتصاد زیرزمینی 

توان اذعان داشت که (، می1) مطابق با جدول ،ای دولت در اقتصاد ایراناعتبارات هزینه
 کاهش اندازه جاری دولت منجر به افزایش حجم نسبی اقتصاد زیرزمینی دولت شود.

مدت در بلندمدت نیز با اثر مستقیم همراه است که غیرمستقیم مشابه کوتاهمالیات 
( بوده است و مالیات 1387نتیجه پژوهش در راستای مطالعاتی نظیر نادران و صدیقی )
( 1399آبادی و همکاران ) مستقیم نیز اثر معناداری ندارد. در مقاالتی همچون شاه

ت. نرخ ارز بازار آزاد و تورم مشابه با الهوی آمده اس دست نتیجه مشابه همین پژوهش به
قبل اثری مستقیم داشته و بیکاری با اثر معناداری همراه نیست. درمجموع مطابق با 

توان اظهار داشت که در بلندمدت مالیات غیرمستقیم می ،نتایج برآورد الهو در قالب دوم
قتصاد زیرزمین همراه ( بر حجم نسبی ا57/0ریب ضبا بیشترین اثرگذاری مستقیم )با 

همچنین تورم در  در جایهاه دوم قرار دارد. (21/0ازآن نرخ ارز )با ضریب  است و پس
 ،ین در طرف مقابلافزون بر ا. باشد می( 022/0 ضریب با اثر مستقیم )با ،جایهاه سوم

معکوس بیشتری بر  تأثیر ،ای دولت در مقابل نسبت تملک دارایینسبت اعتبارات هزینه
 اقتصاد زیرزمینی دارد. حجم 

 گيری نتيجه -4

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی 
با تأکید بر ابزارهای مالی دولت پرداخته است. برای این منظور ابتدا حجم اقتصاد 
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سبه . نتایج محاه استزیرزمینی در اقتصاد ایران با روش میمیک برآورد و محاسبه شد
سال  48مجموع طی  حجم اقتصاد زیرزمینی نسبت به تولید حاکی از آن است که در

که  دهد می درصد برخوردار است. روند حرکتی نشان19/15 از میانهینی برابر با ،اخیر
اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی افزایشی بوده و به باالترین سطح در  ،پس از انقالب

های بعدی روندی درصد رسیده و در دوره 95/20ن زیردوره برنامه چهارم به میزا
ابزار مالی  ویژه بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی به منظور به کاهشی گرفته است.
های رگرسیون با وقفه ها، الهوی پژوهش بر مبنای رهیافت خود دولت و ترکیب آن

. در قالب نخست، کل مالیات و مخارج کل به همراه ه استتوزیعی در دو قالب ارائه شد
. در قالب دوم از ه استگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی لحاظ شدتأثیردیهر متغیرهای 

یعنی اعتبارات ) و مخارج کل و غیرمستقیم( )یعنی مالیات مستقیم اجزای مالیات کل
نتایج برآورد در . ه استای دولت( استفاده شد های هزینه ای و تملک دارایی هزینه

بلندمدت حاکی از آن است که اندازه کل، اندازه جاری و عمرانی دولت اثری معکوس بر 
حجم اقتصاد زیرزمینی دارد. بر این مبنا و با توجه به روند کاهش اندازه دولت در دوره 
مورد بررسی، کاهش در اندازه دولت با اثر نامطلوب بر حجم اقتصاد زیرزمینی همراه 

ست. البته اندازه ضرایب برآوردی اندازه کل و جاری دولت بیانهر میزان اثرپذیری بوده ا
)کشش( قابل توجه حجم نسبی اقتصاد زیرزمینی از این عوامل است و ضریب عمرانی 

)کشش( کم حجم نسبی اقتصاد زیرزمینی از این عامل  اثرپذیری دهنده نشاندولت 
با اثر درخوری بر  رخ ارز غیررسمی و تورمبررسی، ن بر این اساس در دوره مورد است.

. در نقطه مقابل، کل باشد صاد ایران همراه نمیحجم نسبی اقتصاد زیرزمینی در اقت
مالیات ضمن اثرگذاری مستقیم بر اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی، دارای اندازه اثرگذاری 

مینی نسبت به بار که کشش اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرز یروط بهباشد،  میتوجه  قابل
که در اقتصاد ایران حجم  دهد می درصد است و نشان 15/1 مالیاتی کل ترتیب برابر با

. همچنین بارمالیات باشد مینسبی اقتصاد زیرزمینی بسیار متأثر از بار مالیاتی کل 
مالیاتی مستقیم اثر معناداری بر حجم نسبی اقتصاد  غیرمستقیم اثر مثبت و بار

. نرخ تورم اگرچه استد. نرخ ارز دارای اثر مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی زیرزمینی ندار
پذیری ولی از منظر اندازه، کشش ،اثری مستقیم بر حجم نسبی اقتصاد زیرزمینی دارد

حجم نسبی اقتصاد زیرزمینی نسبت به تورم پایین است. بیکاری نیز در هر دو الهوی 
با توجه به اینکه در مینی همراه نیست؛ درنهایت با اثر معنادار بر اقتصاد زیرز ،برآوردی

های درآمدهای نفتی وجود دارد و دولت ابزارهای مالیاتی را جایهزین کشور محدودیت
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در این جایهزینی با توجه  ،مالی خواهد کرد تأمیناین محدودیت درآمدهای نفتی برای 
لذا  ،باشد میگذار بر اقتصاد زیرزمینی تأثیربه اینکه اجزای مالیاتی از متغیرهای بسیار 

جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز افزایش درآمدهای خود نکاتی  منظور بهبایست دولت می
 را مدنظر قرار دهد. با توجه به اینکه مالیات مستقیم اثری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد

اثری قتصاد زیرزمینی مقابل مالیات غیرمستقیم بر فرار مالیاتی و ااثر کشش( و در  )بی
تواند برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق لذا دولت می ،کشش( )با مثبت است

افزایش بار مالیاتی مستقیم به نسبت بیشتری از افزایش بار مالیاتی غیر مستقیم استفاده 
اثر ه بی با توجه سویکند تا بتواند از فرار مالیاتی و درنتیجه اقتصاد زیرزمینی بکاهد. از 

بایست ترکیب  های جاری و عمرانی( می هزینه) معکوس اندازه دولت و اجزای آن
جاری های  )اثر مطلوب( هزینه معکوس تأثیرمناسبی را انتخاب کند. با توجه به اینکه 

تواند با دولت می لذا ،عمرانی به اقتصاد زیرزمینی بیشتر استهای  نسبت به هزینه
 اقتصاد زیرزمینی را کنترل و تا حدودی کاهش دهد. در جاری خودهای  افزایش هزینه

 سایر و بهره نرخ مالی، و پولی یها سیاست از استفاده با تواند دولت می ارز نیز نرخ بخش
 جلوگیری کند. زیرزمینی اقتصاد افزایش درنتیجه و ارز نرخ افزایش از گذار،تأثیر عوامل

 منابع 

(. بررسی واکنش متقارن 1386ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و هیبتی، نازلی ) .1
 .1-18، 79، تحقیقات اقتصادیاقتصاد زیرزمینی به تغییر مالیات. 

های بار مالیاتی بر  (. اثر شاخص1393پور، عبدالحمید ) ابونوری، اسماعیل و نیک .2
)پیاپی  1) 5، اقتصادیی رشد و توسعه ها پژوهشحجم اقتصاد پنهان در ایران. 

17)) ،90-75. 
 اقتصادی یها حسابیران. ا در زیرزمینی اقتصاد ارزیابی(. 1378) حمید آذرمند، .3

 .25-37، 3. ایران

آن  تأثیر(. اقتصاد زیرزمینی و 1381اصغر و جمال منش، آرش ) اسفندیاری، علی  .4
 .13-48(، 6) 2، پژوهشنامه اقتصادیبر اقتصاد ملی. 

(. 1394) عباس ،معمارنژاد و تیمور جمشید، محمدی، پژویان، رضا، پور، امیدی .5
 پژوهشنامهایران.  در تجربی تحلیل: مالیاتی فرار و زیرزمینی اقتصاد حجم بررسی
 .70-94، 28. مالیات
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 تأثیر(. بررسی 1398چمن، طیبه، مهاجری، پریسا و عرب مازار یزدی، علی ) .10
 .105-139، (72)19، پژوهشنامه اقتصادیتوسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران. 
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 .103-118(، 22) 6، و توسعه اقتصادی

  .5-11، (1)1، رونق مجله. زیرزمینی اقتصاد(. 1369) فیروزه خلعتبری، .13

(. دولت و مالیات 1392اله و صیامی عراقی، ابراهیم ) دادگر، یداله، نظری، روح .14
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 .1-27، (5)2، اقتصادی کاربردی ایران
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 .67-88(، 46)12ی رشد و توسعه اقتصادی، ها پژوهش

ای  (. بررسی روند تحوالت اقتصاد سایه1386پور، علی ) شکیبایی، علیرضا و رئیس .17
ی ها پژوهشی رشد و توسعه پایدار )ها پژوهش. DYMIMICدر ایران: رویکرد 

 .17-36(، 3) 7 اقتصادی(،
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