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  چکیده
ستانی با محدود شدن درآمدهاي نفتـی در ایـران،  افـزایش    نیاز به تأمین مالی بخش عمومی از طریق مالیات

گـذاران و مشـاوران   تواند بـه سیاسـت  این شرایط، بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می است.  دریافته
هاي مالیاتی و سهم تـأمین اجتمـاعی، دو متغیـر اصـلی اثرگـذار بـر حجـم        اقتصادي کشور کمک کند. نرخ

سـازي  الگـو هاي تعادل عمومی بـراي  اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو
مالیاتی، تکانه سهم تأمین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، اقتصـاد  هاي اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه

خـوبی  دهند که الگوي ارائه شده تقریباً بهاست. نتایج ارزیابی نشان میدهکرزیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده 
بیـانگر آن اسـت کـه تکانـه      همچنـین کند. نتایج پـژوهش  ازي میسرفتار ادواري و نوسانات متغیرها را شبیه

مالیات بر درآمد و سهم تأمین اجتماعی منجر به کاهش تولیـد رسـمی، افـزایش     ،مثبت نرخ مالیات شرکتی
شود. تفاوت آنها در اندازه تأثیرشان اسـت.  تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می

است و به طبع آن مدهاي نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی شدهتکانه مثبت درآ
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 است.فرار مالیاتی را کاهش داده

  
  )، ایرانDSGE: اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی، الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی(هاکلیدواژه

 JEL :O17 ،H26 ،E62 ،O53 ،E26بندي طبقه
 

  مقدمه
سـتانی، بـا محـدود شـدن درآمـدهاي نفتـی در       مالی بخش عمومی از طریق مالیات تأمین نیاز به

 هـا گذاران و دولـت افزایش یافته است. به این منظور، بررسی اقتصاد زیرزمینی براي سیاست 1ایران

هـاي زیرزمینـی سـبب افـزایش فـرار مالیـاتی و       داراي اهمیت  فراوانی است. زیرا، نخسـت فعالیـت  
هاي اقتصادي گردد. دوم ، با وجود حجم باالي اقتصاد زیرزمینی دادههاي دولت میکاهش درآمد

.. از مقادیر واقعی خود منحرف شده و غیـر قابـل اعتمـاد خواهـد     .مانند مصرف، بیکاري، درآمد و
هاي فعال در بخش رسمی قدرت رقابت با فعاالن اقتصاد زیرزمینی را از دست مـی بود. سوم، بنگاه

خاطر ماهیت پنهان بودن این به کندکاري که در این بخش فعالیت میطرف دیگر، نیرويدهند. از 
 اجتماعی و مانند آن، محرومند. تأمینهاي الزم مانند بیمه بیکاري، ها، از حمایتفعالیت

 ايویژه مؤلفهتولید کننده نفت، داراي  عنوان کشوردر حال توسعهاقتصاد زیرزمینی در ایران به 
، عـدم  کشورهاي در حال توسعه با توجه به ضـعف در سیسـتم مالیـاتی، بوروکراسـی اداري    است. 

هاي تجاري و مانند آن، اقتصاد زیرزمینـی بزرگتـري   گسترش اخالق مالیاتی، بیکاري و محدودیت
دارند. اما نفتی بودن اقتصاد نیز خود تبعاتی را بدنبال دارد. نخست، وجود درآمدهاي هنگفت نفتی 

-کند. ایـن وضـعیت مـی   ستانی را سست میگیري دولت در مالیاتیار دولت ، نیاز به سختدر اخت
عنـوان تکانـه بـه    که، تغییر قیمت نفت نیـز بـه  زند. دیگر اینگسترش اقتصاد زیرزمینی دامن تواند به

  2شود.اقتصاد( رسمی و زیرزمینی)، منجر به نابسامانی اقتصادي می
گـذاران و مشـاورین   توانـد بـه سیاسـت   زمینـی و فـرار مالیـاتی مـی    بنابراین، بررسی اقتصـاد زیر 
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  قرار داده است. ریتأثروش نفت را به شدت تحت هاي نفتی اخیر درآمدهاي دولت از فتحریم -1
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اقتصادي کشور کمک کند. در چند سال اخیر مطالعـات زیـادي بـه بررسـی اقتصـاد زیرزمینـی در       
هـاي  در پـژوهش  DSGEهـاي  اند. با توجه به اقبال محافل علمی و تحقیقاتی به الگـو ایران پرداخته

سازي هاي تعادل عمومی به بررسی و الگوفاده از چارچوب الگوعلمی، این مطالعه سعی دارد با است
مالیاتی(ماننـد  اجتمـاعی و   تأمینهاي نفتی، سهم اقتصاد زیرزمینی ایران بپردازد. همچنین، اثر تکانه

  ها)، را بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی بررسی کند. تغییر نرخ مالیات
انی نظري و مروري بـر مطالعـات انجـام شـده،     سازماندهی مقاله چنین است: در بخش بعدي، مب

سازي پردازد. در قسمت چهارم، الگوي پیشنهادي شبیهآمده است. قسمت سوم، به تصریح الگو می
بـه نتـایج و    اسـت. در پایـان،   گردیدههاي مختلف ارائه و توابع واکنش متغیرها نسبت به تکانه شده

 .است شدهاشاره  پیشنهادها
  

  و مرور مطالعاتی مبانی نظري   -2
 وارد ادبیـات اقتصـادي شـده اسـت.     ،کـه واژه اقتصـاد زیـر زمینـی     شـود مـی نـیم قرنـی   حـدود  

-هاي متفاوتی را براي آن استفاده و تعریف کـرده پژوهشگران با توجه به محدوده مورد مطالعه، نام
رویکـرد   "ازهـاي مـرتبط بـا اقتصـاد زیرزمینـی      بنـدي واژه )، بـراي طبقـه  1990Feige,اند. فایگ (

یا رسمی یا روزمینی و فعالیت غیرمالك تمایز بین فعالیت رسمی «برد: بهره می 1"نهادگرایی جدید
یا نـه. انـواع    چوب قواعد نهادي رایج بازي قرار داردرزیرزمینی این است که آیا آن فعالیت در چا

-کنند، متمایز میقض میهاي زیرزمینی، بر اساس قواعد نهادي خاصی که آنها را نمختلف فعالیت
هاي اقتصاد زیرزمینی را به چهار نوع غیر قانونی، گزارش نشده، ثبت نشـده و  فایگ فعالیت». شوند

گونـه  اقتصـاد زیرزمینـی را ایـن     )،khala’tbari,1989(بـري کنـد. خلعـت  بندي میغیررسمی طبقه
تعریف  قالب اقتصاد رسمی هاي مولد ارزش افزوده که دراي از فعالیتمجموعه« کند: تعریف می

هاي غیر انتفاعی، و نیز آن دسـته از  هاي خارج از بازار خانوار و سازمانشود. فعالیتو گنجانده نمی
 ». شوند...هاي بازار که به دالیل گوناگون دور از چشم مقامات نگاه داشته میفعالیت

اجتمـاعی   تـأمین الیاتی باال و  سهم هاي مترین علل اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی نرخاز مهم 
________________________________________________________________ 

1- New Institutional Approach 
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هستند. وسعت پدیده اقتصاد زیرزمینی و میـزان اهمیـت آن در جوامـع مختلـف بـه عـواملی ماننـد        
ها و عوارض دولتـی بسـتگی   انسجام و کارآمدي نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی جامعه و نرخ مالیات

یک گرایش قوي را براي کار کـردن  دارد. فرضیه معمول این است که یک افزایش در بار مالیاتی 
ــی  ــاد م ــی ایج ــاد زیرزمین ــد (در اقتص ــکن ــانزي ()، Giles,1999( زگیل ــو Tanzi,1999ت  ()، دالن

Dell’Anno,2007  اشنایدر()،بوهن وBuehn & Schneider,2012(.(  
 & Aigner, Schneider( ، اشـنایدر و گـوش  آیگنـر از دالیـل ورود بـه بخـش زیرزمینـی کـه      

Ghosh, 1988   ،() گیلزGiles,1998(  کنند، افزایش در اندازه بخش عمـومی  کید میتأنیز بر آن
و یا درجه مقررات سیستم اقتصادي است که گرایش وارد شـدن بـه اقتصـاد زیرزمینـی را افـزایش      

ورود به بخش رسمی را باال  هايهزینهدهند. زیرا  افزایش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر می
کنـد و هزینـه فرصـت ورود بـه بخـش      تر میرد و در این میان ورود به بخش زیرزمینی را سهلبمی

،گیلـز و تـدز   ) Dell’Anno &Solomon,2006آنو و سـالومن ( دلکند. زیرزمینی، کاهش پیدا می
)Giles & Tedds, 2002(  معتقدند رشد بیکاري، با کاهش هزینه ورود به بخش خصوصی،  انگیزه

دهد. از ایـن رو بـه افـزایش حجـم اقتصـاد      هاي غیر مجاز و ممنوعه را افرایش میحوزه فعالیت در
  کند. زیرزمینی کمک می

 مختلـف  هـاي روش از اسـتفاده  بـا  ایـران  زیرزمینی اقتصادبررسی   برآورد فراوانی به مطالعات

 & Shakibaei(صـادقی  و شـکیبایی  بـه  تـوان می اند. ازجملهپرداخته MIMICو فازي پولی، منطق

Sadeghi , 2003(،  مـازار  عـرب)Arab mazar, 2001(،  همکـاران  و صـامتی )Sameti, Sameti 

and Dalaei milan, 2009(، پـور  ابونوري و نیک Abunori &) Nikpor,2014 در  .کـرد  ) اشـاره
و مطالعاتی اند تعادل عمومی تصادفی در  ایران انجام شده هايمدلادامه، مطالعاتی که با استفاده از 

-که در جهان به بحث اقتصاد زیرزمینی در چارچوب الگوي تعادل عمومی پویاي تصادفی پرداخته
  گیرند. میاند به طور مختصر مورد بررسی قرار 

تـوان بـا   مطالعات انجام شده داخلی با استفاده از الگوي تعـادل عمـومی پویـاي تصـادفی را مـی     
بندي کرد. در رابطه با اهداف ر نظر گرفته شده در الگو،  طبقههاي دتوجه به اهداف مطالعه و تکانه

 & Bahrami و اصـالنی (  بھرامي)، Fakhrhoseini, 2011مطالعـات انجـام شـده فخرحسـینی (    

Aslani,2011 ،( ) ــوري و رجــایی ــاران  )، Abunori & Rajaei,2011ابون ــینی و همک فخرحس
)Fakhhoseini & et al , 2012 (   و فطـرس و همکـاران) Fotros & et al, 2015   بـه ارزیـابی ،(
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 & Taghavi اند. تقوي و صـفرزاده ( هاي مختلف بر متغیرهاي کالن اقتصادي پرداختهاثرات تکانه

Safarzadeh,2009 ) نرخ بهینه رشد نقدینگی در ایران، مهرگان و دلیـري (Mehregan & Daliri, 

 Fotros et و فطـرس و همکـاران (  هـاي پـولی دولـت    هـا در برابـر سیاسـت   واکنش بانک) 2013

al,2014  (اند.اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادي و تورم  را مورد مطالعه قرار داده  
وري) و تکانه قیمت نفت را در از سوي دیگر، اغلب مطالعات انجام شده، تکانه فناوري (یا بهره

 ,Shahmoradi & Ebrahimiاند. در این میان شـاهمرادي و ابراهیمـی (  الگوهاي خود لحاظ کرده

)، تکانه حجم پول را نیـز مـورد توجـه    Motavaseli & et al, 2010) و متوسلی و همکاران (2010
) تکانـه نـرخ بهـره خـارجی،     Shahrestani & Arbabi,2009انـد. شهرسـتانی و اربـابی (   قـرار داده 

و ابونـوري و  گـذاري در مسـکن   ) تکانـه سـرمایه  Bahrami & Aslani, 2011بهرامـی و اصـالنی (  
انـد. متوسـلی و   تکانه قیمت انرژي را مورد توجـه قـرار داده  )، Abunori & Rajaei,2011رجایی (

)، Taghavi & Safarzadeh, 2009)، تقـوي و صـفرزاده (  Motavaseli et al, 2010همکـاران ( 
 ,Fakhrhoseini et al)، فخرحسـینی و همکـاران (  Moshiri et al, 2011مشـیري و همکـاران (  

) تکانه مخارج دولـت را نیـز در الگـوي    Mehregan & Daliri, 2013) و مهرگان و دلیري (2012
  اند.خود لحاظ کرده

انـد، بـه بررسـی    مطالعات داخلی که از الگوي تعـادل عمـومی پویـاي تصـادفی اسـتفاده کـرده      
انـد. ایـن   اختهکالن اقتصادي نپرد متغیرهاينرخ مالیاتی و اثر آن روي تولید زیرزمینی و  هايتکانه

هـاي تعـادل عمـومی پویـاي     بـا گسـترش کـاربرد الگـو     اخیـراً مطالعه سعی در انجام این کار دارد. 
تصادفی از این رویکرد براي بررسی اقتصاد زیرزمینی در جهان استفاده شده اسـت.  ایـن مطالعـات     

هـاي  بـه فعالیـت  اند؛ بخـش رسـمی مربـوط    ها را به دو بخش رسمی و زیرزمینی  تقسیم کردههبنگا
 تـأمین موران مالیـاتی و  ی اسـت کـه دور از چشـم مـأ    هـای رسمی و بخش زیرزمینی مربوط به بخش

کننـد. در ادامـه، بـه بعضـی از ایـن      اجتمـاعی، فعالیـت مـی    تـأمین اجتماعی با فرار از مالیات و بیمه 
  شود.مطالعات و نتایج آنها اشاره می

بار از یک الگوي دو بخشی تعـادل  ) براي اولینBusato & Chiarini,2004بوساتو و چیارینی (
هـا نتیجـه   انـد. آن عمومی پویا براي ارزیابی اقتصاد زیرزمینی از دیدگاه دورهـاي تجـاري پرداختـه   

دهـد. دوم، الگـوي   ها را بهبود مـی اند که نخست، استفاده از این رویکرد برازش الگو با دادهگرفته
هـاي زیرزمینـی فرصـت    کند. سوم، فعالیتموقتی را تولید می هايطراحی شده انتشار داخلی تکانه
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شان را از طریق تخصیص کار بـین  تسهیم ریسک را با اجازه دادن به خانوار براي تثبیت درآمدهاي
)، در Busato & Chiarini,2013کند. بوساتو و چیـارینی ( دو بخش رسمی و زیرزمینی، ایجاد می

ثرات تعادلی سیاست مالی در قالب یک الگوي تعادل عمومی پویـا،  پژوهشی براي ایتالیا به مطالعه ا
اند. ایـن پـژوهش نشـان    هاي زیرزمینی در آن ترکیب شده است، پرداختهکه فرار مالیاتی و فعالیت

هـاي عقالیـی بـراي    دهد که یک الگوي تعادل عمومی پویا با  احتساب فـرار مالیـاتی، تصـریح   می
دهد. همچنین، از دیدگاه حداکثرسـازي  دست میهمتردهی محتمل بهاي الفر مختلف با پارامنحنی

پرداخـت مالیـات بهتـر از اجـراي     گان بهدرآمد، پیام سیاستی این است که ملزم کردن مالیات دهند
  تنبیه در صورت جرم است.  

را براي ورود بخش زیرزمینی بـه آن، بـراي اتحادیـه     13)، الگوي کوست Vogel,2012ووگل(
به بررسـی   DSGEرش داده است. وي با استفاده از الگوسازي اقتصاد زیرزمینی در قالب اروپا گست

هاي مالی در یک اقتصاد با فرار مالیـاتی پرداختـه اسـت. نتـایج وي نشـان      منحنی الفر و محدودیت
و  %72(2دهند که محدودیت مالی براي مالیات شرکتی و مالیات بر نیروي کـار در الگـوي مبنـا   می
) است و بـراي مالیـات بـر مصـرف     %37و  %32هاي واقعی اتحادیه اروپا(تر از میانگین نرخ) باال54%

  هاست.هیچ محدودیت مالی وجود ندارد و این نوع مالیات کاراتر از دیگر انواع مالیات
انـدازه اقتصـاد    DSGE) بـا اسـتفاده از چـارچوب    Orsi & et al, 2012اورسـی و همکـاران(  

توانند کاال را در بـازار رسـمی یـا    ها میاند. در این ساختار بنگاهیا برآورد کردهزیرزمینی را در ایتال
توانند با انگیزه فرار مالیاتی نیروي کار خـود را بـین   در بازار زیرزمینی تولید کنند. خانوارها نیز می

چوال هـاي کـانترفک  ها در ادامه با استفاده از تحلیلدو بخش رسمی و زیرزمینی تخصیص دهند. آن
 انـد. هـا بـر اقتصـاد زیرزمینـی و درآمـدهاي مالیـاتی پرداختـه       به بررسی اثرگذاري کـاهش مالیـات  

دهند افزایش احتمال کشف یا افزایش جریمه مالیـاتی همـراه بـا    هاي کانترفکچوال نشان میتحلیل
 نآ کنـد و بـه دنبـال   داري پیـدا مـی  ها، اقتصـاد زیرزمینـی کـاهش معنـی    کاهش مالیم نرخ مالیات

  یابد.درآمدهاي مالیاتی دولت افزایش می
________________________________________________________________ 

1- (Quarterly Estimation and Simulation Tool) :QUEST ـیون  الگو ي تعادل عمومی پویاي تصادفی است که توسط کمس
    اقتصادي اتحادیه اروپا براي اتحادیه اروپا طراحی شده است.

2- Benchmark 
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ــاران (  ــو وو همک ــک الگــوي دو    Colombo and et al, 2013کولومب )بــا اســتفاده از ی
اند، بـه بررسـی   هاي بازار مالی را به حساب آوردهکه چسبندگی قیمت و اصطکاك DSGEبخشی

با دو حقیقـت آشـکار شـده    ها اند. الگوي آنهاي بانکی پرداختهواکنش اقتصاد زیرزمینی به بحران
هاي فعـال در بخـش زیرزمینـی بیشـتر از     که بنگاهدر مورد اقتصاد زیرزمینی سازگار است. اول این

کنند. دوم، بازار مالی به دو بخش رسـمی و غیـر رسـمی تقسـیم شـده      تکنولوژي کاربر استفاده می
محدود شده است. نتایج  3نیمالی بیرو تأمینهاي فعال در بخش زیرزمینی به دسترسی بنگاهاست و 

عنـوان  بـانکی بـه   هـاي بحـران دهنـد کـه گسـترش اقتصـاد زیرزمینـی در مواقـع       همچنین نشـان مـی  
کند و در این مواقع سهم بزرگی از کاهش اقتصاد رسمی را به خـود  گیري قدرتمند عمل میضربه

  کند.جذب می
تصـاد زیرزمینـی، تـاکنون بررسـی     با توجه به مطالعات انجام شده در ایران و جهـان در زمینـه اق  

هاي تعادل عمومی پویاي تصادفی، انجام نشده است. این اقتصاد زیرزمینی ایران  در چارچوب الگو
 پژوهش سعی در انجام آن دارد.

 
  تصریح الگو  -3 

 & Busato چارچوب اصـلی الگـوي ایـن پـژوهش برگرفتـه از مقـاالت بوسـاتو و چیـارینی (        

Chiarini,2004و همکاران (ی ) و اورسOrsi & et al, 2012 است. اقتصادي در نظر گرفته مـی (-
کنند. کاالهاي تولیدي بنگاه تولید می هاي رقابتی کاالي همگنی با نماد شود که بنگاه

 تأمینشود. دولت به منظور گذاري به خانوار همگن و دولت فروخته میبه منظور مصرف و سرمایه
کند. اقتصـاد بـه بخـش رسـمی و     آوري میمالیات جمع اها و خانوارهومی از بنگاهمالی مخارج عم

شـوند.  هاي بخش زیرزمینی توسـط مقامـات دولتـی ثبـت نمـی     زیرزمینی تقسیم شده است. فعالیت
اجتمـاعی و یـا بـراي فـرار از      تـأمین فـرار مالیـاتی، فـرار از پرداخـت سـهم بیمـه       ها با انگیـزه  بنگاه

کنند. اگر فـرار کشـف شـود مجبـور بـه پرداخـت       ، در بخش زیرزمینی تولید میکاغذبازي اداري
مالیات و جریمه اضافی خواهند شد. خانوار نیز بـراي فـرار از مالیـات بـر درآمـد شخصـی، عرضـه        

________________________________________________________________ 

3-Outside finance 
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نیـز در بـازار    کنـد  و سـرمایه را  نیروي کار خود را از بخش رسمی به بخـش زیرزمینـی روانـه مـی    
بـین بنگـاه، خـانوار و دولـت در یـک فضـاي        هـا واکـنش همه کـنش و   د.نمایزیرزمینی عرضه می

هاي مالی و وري، تکانههاي بهرهمدت اقتصاد توسط تکانههاي کوتاهدهد؛ پویاییرخ می 4تصادفی
 شود. تکانه درآمدهاي نفتی  هدایت می

  
 بنگاه

 & Orsiکـاران ( و هم) و اورسـی  Busato & Chiarini,2004 به پیروي از بوساتو و چیارینی (

et al, 2012(،  براي دو بخش اقتصاد الگوي دو بخشی در نظر گرفته شده است. دو تابع تولید مجزا
فرض شده است. یکی، تابع تولید بخش رسمی و دیگري، تابع تولید زیرزمینی. تابع تولیـد رسـمی   

  به صورت تابع کاب داگالس و به صورت زیر تصریح شده است:  iبنگاه 

  
نیـز پیشـرفت فنـی     نیروي کار رسـمی و    سرمایه رسمی، ،   آن که در

دهنـد. هـر واحـد از    کند، را نشـان مـی  تبعیت می که  کاربر را که از فرایند
 مشـمول   شـود میشده، محاسبه از محصول تولید  هاهزینهدرآمد شرکتی(سود) که بعد از کسر 

تواننـد  ها مـی است. بنگاه  شود که مالیات شرکتی تصادفی یا مالیات عملکردتصادفی می
قسمتی از تولید خود را پنهان کنند و از پرداخت مالیات عملکرد فرار کنند. در اینجـا فـرض شـده    

  :کندمیزیر تبعیت  از فرایند تصادفی  است که 
 

از توزیـع نرمـال بـا      و  دهـد یمـ مقدار نرخ مالیـات شـرکتی در حالـت پایـدار را نشـان       که 
کـه از   دهـد میوري بخش رسمی را نشان ، بهره برخوردار است.  میانگین صفر و واریانس

 کند:یت میفرآیند خود بازگشتی زیر تبع

 
  برخوردار است. از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس که 

سـرمایه  نیـز  بـه صـورت کـاب داگـالس  و بـا ترکیبـی از          iتابع تولید زیرزمینـی بنگـاه   
________________________________________________________________ 

4- stochastic 
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  نیروي کار زیرزمینی به صورت زیر تصریح شده است: زیرزمینی و 

  
 ریزخود بازگشتی ندیکه از فرآدهند وري بخش زیرزمینی را نشان میبهرهو که

  :کندیم تیتبع
 

 برخوردار است. از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس که 
در نظر گرفته شده  )A & B(یمتفاوت عامل فنیدر اینجا براي دو بخش رسمی و زیرزمینی، دو  

وري نیـروي کـار در دو بخـش اسـت. ایـن ویژگـی در راسـتاي        است که ناشی از تفـاوت در بهـره  
 Gallaway and )، گـاالوي و برناسـک (  Marcelli et al, 1999مارسلی و همکـاران (  هايپژوهش

Bernasek,2002   زیرزمینـی را  ) است که ارتباط قوي بین  سطح آموزش و مشارکت در بـازار کـار
. فرض شده است که کاالي تولیدي دو بخش رسمی و زیرزمینی از هم متمایز نیستند دهندمینشان 

  در تعادل برابر است. یعنی: قیمتشانو 

  
گیـرد. همچنـین بـراي    قیمتی است که بنگاه فعال در بازار رقابت انحصاري، در نظـر مـی   که 

نرمـال شـده اسـت. کـل      1به عدد  این به بعد قیمت مشترك  ساده سازي فرض شده است که از
  :شودمیبه صورت زیر تعریف  ،  tدرزمان iتولید نهایی بنگاه 

  
هـا نـرخ   رقـابتی هسـتند. بنگـاه    کـامالً در این الگو فرض شده است بازار نیروي کـار و سـرمایه   

پردازنـد.  به ترتیب براي اجاره هر واحد از سرمایه در بازار رسمی و زیرزمینی مـی را  و  بهره
اجتماعی اسـت   تأمینسهم  ، است که هزینه هر نفر نیروي کار در بازار رسمی 

ده اسـت.فرض شـ    . 5باشـد که شامل سهم کارفرما از بیمه نیروي کار و بیمه بیکاري مـی 

________________________________________________________________ 

 5. مطـابق مـاده   درصد آن به عهـده کارفرمـا اسـت    20درصد حق بیمه تأمین اجتماعی  30قانون تأمین اجتماعی از  18ماده  1مطابق تبصره  -5
هـاي  قـانون مالیـات    181مـادة  درصد از حقوق دریافتی باید به عنوان بیمه بیکاري از طرف کارفرما  پرداخـت شـود.     3قانون بیمه بیکاري نیز 

ر را جهت بازدیـد  نف هایی مرکب از سهتواند به منظور نظارت بر اجراي قوانین و مقررات مالیاتی هیأتسازمان امور مالیاتی کشور می -مستقیم
وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد اي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب نامهآیینو کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق 
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  :کندمیاز فرایند تصادفی زیر تبعیت   اجتماعی  تأمیناست که سهم 
 

برخوردار اسـت.هزینه هـر نفـر نیـروي      از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس که 
  شود:زیر تعریف می است که به صورت i ،TC،است. کل هزینه بنگاه  کار در بخش زیرزمینی

  
کـار زیرزمینـی سـوق    کار را به سوي بـازار نیـروي  ها با انگیزه فرار مالیاتی، تقاضاي نیرويبنگاه

هـاي  هاي معمولی و فعالیتدهند. از سوي دیگر دولت( سازمان امور مالیاتی، از طریق رسیدگیمی
هاي ناگهانی)) ممکـن اسـت   ی(رسیدگ 6هاي مستقیمقانون مالیات 181رسیدگی مطابق تبصره ماده 

) فرار مالیاتی را کشف کند و در صورت کشف مالیات،نرخ مالیات  ( به احتمال 
شـود. درآمـد خـالص در دو    ، گرفتـه مـی  نرخ جریمه اضـافی  بر تولید پنهان شده، همراه با 

  صورت زیر است:حالت کشف و عدم کشف به

 
، و اگـر فـرار    )، سود بنگاه بای که فرار مالیاتی بنگاه کشف نشود(با احتمالزمان

شود.سود انتظـاري بنگـاه نیـز بـه صـورت      نشان داده می ) سود بنگاه با pکشف شود (بااحتمال
  زیراست:

  
گاه در بازار رقابتی سود انتظاري خـود را حـداکثر   دهد.  بنعملگر امید انتظاري را نشان می  

  :کندمی

                                                                                                 
) این قانون درآمد مشمول  97) مادة (  3هیأت مذکور در بند (  بود اعزام نماید. در صورتی که مؤدي از ارائۀ دفاتر خودداري نماید با موافقت

 الرأس تشخیص خواهد شد.سال مربوط از طریق علیمالیات 

را اعم ازاینکه مؤدیان	مور مالیاتی کشور کلیۀ دفاتر و اسناد و مدارك مالی توانند حسب تجویز سازمان اموضوع این ماده می	هیأتهاي  -تبصره 
مورد بازرسی قرار دهند و یا منظور کسب اطالعات الزم و ارائۀ آن به ادارة امور مالیاتی ذیربط مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به 

 کنند. را در قبال ارائۀ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربط منتقل سنوات قبلدر صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك 
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سازي باال، تابع تقاضاي نیروي کار و سرمایه براي دو بخش زیرزمینـی و  شرایط مرتبه اول بهینه

  دهد:رسمی را بدست می

 

 

 

  
. دهـد مـی ترتیب  تقاضاي بنگاه براي سرمایه رسمی و زیرزمینـی را نشـان   ) به12) و (11معادله (

-) نیز  به ترتیب  تقاضاي بنگاه براي نیروي کار رسمی و  زیرزمینی را نشـان مـی  14) و (13معادله (
 دهد. 
  
 خانوار

  در بخش خانوار، تابع مطلوبیت آنی خانوار نوعی ، به صورت زیر تصریح شده است:

  
زیـل ذهنـی،   نـرخ تن  زمانی است. ، که معکوس کشش جانشینی بین که 

 دهند، و  پارامترهاي ترجیحی، که عدم مطلوبیت کارکردن را نشان می
دهنده عکس کشش کل عرضه نیروي کار و عرضه نیروي کار زیرزمینی به ترتیب نشان و 

گیـرد. ایـن فـرض    ، مـی  است. خانوار مطلوبیت اش را از مصرف نسبت به نرخ تکنولوژي ، 
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)نیـز  An & Schorfheide, 2007کند. آن و شورفیده (رشد  متوازن را تضمین می حرکت در مسیر
دهنده عرضه نیروي کار رسـمی  به ترتیب نشان و  اند. را یک جزء برونزا در نظر گرفته  

، عـدم مطلوبیـت کـل فـرد از کـارکردن را ارائـه        و زیرزمینی است. عبـارت  

نـی) کـار کـردن در    ( روا7هاي ذهنی، هزینهیعنی   ،که عبارت آخرکند. در حالیمی
هـاي فقـدان بیمـه    توانـد بـه عنـوان هزینـه    کند. در واقع این عبارت مـی می بخش زیرزمینی را نشان

  ر شود.سالمتی و اجتماعی در بخش زیرزمینی تفسی
که جانشـینی کـاملی بـین     شودمی)فرض Orsi & et al, 2012به پیروي از اورسی و همکاران (

به این معنی که که خانوار براي انتقال عرضـه نیـروي کـار از یـک بخـش بـه        ؛ها وجود داردبخش
 شوند. این ویژگی با اسـتفاده از عبـارت دوم در معادلـه تـابع    بخش دیگر، هزینه اضافی متحمل نمی

هـاي کـاري را نشـان    مطلوبیت در نظر گرفته شده است، که عدم مطلوبیت کـل حاصـل از فعالیـت   
 .دهدمی

دهد و به ازاي آن دستمزد و ها اجاره میخانوار نیروي کار و سرمایه در اختیار خود را به  بنگاه
صـورت  ، بهداري شده بوسیله خانوار شود که ذخیره سرمایه نگهکند. فرض میبهره دریافت می

 کند:زیر نمو می

 
نـــرخ اســـتهالك ســـرمایه  دهـــد، را نشـــان مـــی  tســـرمایه گـــذاري در زمـــان کـــه

)  Justiniano et al, 2010). در اینجا به پیـروي از جاسـتینیانو و همکـاران (   است(
شـود، تصـادفی و از   تبدیل به سرمایه فیزیکی مـی  شود که کارایی که با آن کاالي نهاییفرض می

 ,Justiniano et alاز نظـر جاسـتینیانو و همکـاران (    کند.، تبعیت می یک تکانه برونزا زودگذر

ایـن تغییـرات برونـزا ناشـی از عوامـل      )Greenwoodet al, 1998) و گرینـوود و همکـاران (  2010
اي نقش دارند. همچنین اختالل در فراینـدي کـه   اي سرمایهتکنولوژیکی خاص که در تولید کااله

، از گـذاري  شود، هستند. تکانه سرمایهمی 8ي مولدتولید شده تبدیل به سرمایه ايسرمایهکاالي 

________________________________________________________________ 
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 کند:فرآیند تصادفی زیر تبعیت می

  
  برخوردار است.  از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  که

سـمی بـه   رخانوار نوعی براي فرار از مالیات بر درآمد، خدمات نیروي کار خود را از بازارکـار  
کند. جریان کند و سرمایه را در بخش زیرزمینی عرضه میبازار کار زیرزمینی تخصیص مجدد می

، درآمد ، شامل دریافت مالیات بر  درآمدي بدست آمده از بخش زیرزمینی
از فراینـد تصـادفی زیـر      فرض شده است که نرخ مالیات بـر درآمـد      .نخواهد بود. 

  :کندمیتبعیت 
 

  برخوردار است. از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس که 
 واهد بود:محدودیت بودجه خانوار به صورت زیر خ 

 
-مـی  تـأمین شود، شرط زیر را که ذخیره سرمایه که در دو بخش رسمی و زیرزمینی عرضه می

  کند:

  
 مسئله حداکثرسازي مطلوبیت خانوار نوعی به صورت فراینـد انتخـاب   

زمانی را با توجه به قانون حرکـت سـرمایه، قیـد بودجـه و شـرط ذخیـره       است که تابع مطلوبیت بین
  کند.رمایه حداکثر میس

 
شرایط مرتبه اول مسئله حداکثرسازي مطلوبیت خانوار تابع عرضه نیروي کار و سرمایه در بازار 

  کند:و مصرف بهینه خانوار را مشخص می رسمی و زیرزمینی
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کـه   )، معادلـه اولـر اسـت،   22ضریب الگرانژ محدودیت قید بودجه خانوار است. معادلـه ( 
 دهـد مـی )، کل عرضه نیروي کـار را نشـان   23کند. معادله (شرایط بهینگی بین زمانی را  فراهم می

  که شامل عرضه نیروي کار رسمی و زیرزمینی است. 
. ایـن معادلـه   دهـد می)،تخصیص بهینه سرمایه عرضه شده در بازار زیرزمینی را نشان 25معادله (

) بایستی برابر نرخ بهـره رسـمی بعـد از کسـر     ه زیرزمینی(دهد در تعادل نرخ بهره سرماینشان می
  ) باشد.مالیات بر درآمد (

. اگـر  کنـد مـی )، نیز تخصیص بهینه عرضه نیروي کار در بخش زیرزمینی را تشریح 24معادله (
کننده عرضه ، عوامل تعیین ) را با هم ترکیب کنیم با حل آن بر اساس24) و معادله (23معادله (

  آید:نیروي کار در بخش زیرزمینی بدست می

 
، بیشـتر از آن قسـمت از   اگر دستمزد دریافتی از بـازار غیررسـمی    دهدمیاین معادله نشان 

 ) باشد، عرضه نیروي کـار ، بعد از کسر نرخ مالیات بر درآمد(دستمزد رسمی 
مثبت خواهد بود. در غیر این صورت، نیروي کـاري در بخـش زیرزمینـی     ،در بخش زیرزمینی 

، که نشان دهنده عدم مطلوبیـت حاصـل از   عرضه نخواهد شد. همچنین با افزایش مقدار پارامتر 
کند. پیدا می فعالیت کاري در بخش زیرزمینی است، عرضه نیروي کار در بخش زیرزمینی کاهش

، شـکاف بـین دسـتمزد رسـمی و     در نتیجه، براي تثبیت عرضه نیروي کار زیرزمینی بـا افـزایش   
 زیرزمینی بایستی باال باشد که عدم مطلوبیت حاصل از کارکردن در بخش زیرزمینی را جبران کند. 

  
 



  125 ...تعادلهاي مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگوهاي اثر تکانه

 بخش دولت

ست. هـدف دولـت متـوازن کـردن     الگو ا مؤثراقتصادي  هايعاملبخش دولت، یکی دیگر از 
  شود. اي به صورت زیر نوشته میبودجه خود  است. براي سادگی، محدودیت بودجه دولتی دوره

 
هاي طرف راست درآمـدهاي انتظـاري دولـت و طـرف چـپ مخـارج دولـت را نشـان         عبارت

یه را دهد. عبارت اول سمت راست، درآمدهاي حاصل از مالیات بر درآمد نیروي کـار و سـرما  می
مالیاتی در  جرائمها و جمع درآمد حاصل از مالیات عملکرد بنگاهدهد. عبارت دوم حاصلنشان می

دهـد کـه فـرض    صورت کشف فرار مالیاتی است. عبارت پایانی نیز، درآمدهاي نفتی را نشـان مـی  
  شود.شود درآمدهاي دولتی به طور مستقیم وارد خزانه دولت میمی

صورت زیر به   ، یعنی tبر فرار مالیاتی، کل فرار مالیاتی در زمان  هاتکانهبراي بررسی اثر  
  تعریف شده است:

  
دهـد؛ عبـارت   اجتماعی  نیروي کار نشـان مـی   نیتأمسهم  که عبارت اول وجوه حاصل از فرار

سـوم،  دوم، وجوه جاصل از فرار مالیات بر درآمد نیروي کار  و سـرمایه زیرزمینـی اسـت. عبـارت     
 دهد.وجوه حاصل از  فرار مالیات بر اشخاص حقوقی یا مالیات عملکرد را نشان می

  
 بخش نفت

توان استفاده کـرد. رهیافـت اول بـه پیـروي از     براي ورود بخش نفت به الگو از دو رهیافت می
شـودکه در بیشـتر کشـورهاي نفـت خیـز  تولیـد نفـت بـر اسـاس          متوسلی و ابراهیمـی، اسـتناد مـی   

عنوان مثال، کشورهاي تولید کننـده عضـو اپـک،  تولیـد     گیرد. به سازي سود صورت نمیحداکثر
کنند.  لـذا بـه تبعیـت از    صادراتی خود را بر اساس سهمیه  تعیین شده توسط نهاد مذکور تنظیم می

شـود  اند، فرض میتحقیقات دیگر که بخش نفت را وارد الگو تعادل عمومی پویایی تصادفی کرده
  کند:حاصل از صادرات نفت از فرایند برونزاي زیر پیروي می درآمدهاي
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جریان درآمد حقیقی حاصل ،  tجریان درآمد حقیقی حاصل از نفت در دوره  که 

آیند ، ضریب فرسطح با ثبات (پایاي) جریان درآمدهاي نفتی است.  و  t- 1از نفت در دوره 
ــانس  خودرگرســیونی درآمــدهاي نفتــی اســت.   ــانگین صــفر و واری ــا می ــع نرمــال ب  از توزی
  ) برابر است با:برخورداراست. درآمدهاي جاري  نفتی(

  
ارز (قیمت دالر آمریکـا بـه   قیمت   قیمت جهانی  نفت و مقدار صادرات نفت، که    

بـه صـورت    و درآمدهاي حقیقی نیز از تقسیم درآمدهاي جاري نفتی بر شـاخص قیمـت   ریال ) باشد. 
  :دیآیمزیر بدست 

  
شـود و قیمـت آن توسـط بـازار جهـانی      تمام نفت استخراجی صادر مـی  شودمیدر اینجا فرض 

  شود. تعیین می
وري در دو تـابع تولیـد   شود که نوسانات درآمد نفت بر تکانه بهـره در رهیافت دوم، فرض می 

-آن بر بهره ریتأثنوسانات قیمت نفت بر تولید، از طریق  ریتأثاست؛ یعنی،  مؤثررسمی و زیرزمینی  
باشد. زیرا، از یک سو، در کشورهاي تولیدکننده نفت، اغلب واردات کاالها به صـادرات  وري می

دهـد.  اي تشکیل میاز این واردات، را واردات کاالهاي سرمایه ياعمده نفت بستگی دارد و بخش
اي و از این طریق تواند بر واردات کاالهاي سرمایهبنابراین، تغییر قیمت نفت و درآمدهاي نفتی  می

هـاي  دیگر، با افزایش قیمت نفت، دولت بـا ارائـه کمـک   وري تولید اثرگذار باشد. از سويهبر بهر
-وري نیروي کار بـا سـرمایه  ها در جهت بهبود بهرهشتر به بخش آموزش، افزایش هزینهبالعوض بی

کنـد. کاونـد و   وري تولیـد کمـک مـی   هاي ضمن خدمت به بهببود بهـره گذاري بیشتر در آموزش
) با استفاده از یـک الگـوي ادوار تجـاري حقیقـی      Kavand and Shahmoradi,2011شاهمرادي (

وري در ایران را مـورد تائیـد قـرار    ود ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و بهرهبراي اقتصاد ایران، وج
) Conway and Gleb, 1988) و کـانوي و گلـب (  Auty and Gleb, 1986اند. آتی و گلـب ( داده

وري در کشـورهاي  هـاي بهـره  نفتی و نوسـان  يدرآمدهاکنند، بین نوسان قیمت نفت و نیز بیان می
) 29اط قوي وجود دارد. فرایند خود بازگشتی درآمد نفتی به صورت رابطـه ( داراي منابع نفتی ارتب
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  گذارد. وري تولید رسمی و زیرزمینی اثر میخواهد بود. که به صورت زیر بر بهره
  وري تولید رسمی:در بهره-

  
 وري تولید زیرزمینی :  در بهره-

 
  

  تعادل متقارن
هـا   متقارن  و محدود  به شرایطی است که همه بنگـاه ها با توجه به تعادل در این پژوهش تحلیل

با استفاده از مقدار برابر عوامل تولید رسمی و زیرزمینـی از نظـر مقـداري تولیـد یکسـانی خواهنـد       
داشت. تعادل متقارن مدل از نظر فرمولی با توجه به شرایط تسـویه بازارهـاي کـاال،  نیـروي کـار و      

  آید:سرمایه بدست می
 

 

 
 

 گو و تجزیه و تحلیل آنحل ال

  و حل الگو هاداده
وري نیروي کـار(نرخ رشـد اقتصـادي ) مانـا      براي حل الگو ابتدا متغیرهاي نامانا با تقسیم بر بهره

اند. سپس با فرض شرایط تقارن مقادیر تعادل پایدار متغیرها بدست آمدند و متغیرها بـر اسـاس   شده
)، معادالت الگوي Uhlig, 1999 استفاده از  روش اوهلیگ ( پارامترها بازنویسی شدند. در پایان، با

ارائه شده در بخش باال  لگاریتم خطی شده است. سپس، جهت حل سیستم معادالت خطـی شـده،   
-نوبسی شـده تحت متلب، برنامه  4-4-3به همراه پارامترهاي کالیبره شده، محاسبه و در برنامه داینر

-برآورد شدند. داده ،9MIMICقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش هاي ااند.  براي این منظور، داده

________________________________________________________________ 
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، 1376هاي ثابـت سـال  به صورت ساالنه، به قیمت 1389تا  1345هاي موردنیاز براي دوره زمانی از 
افـزار ایـویز و فیلتـر    از سایت سرهاي زمانی بانک مرکزي ایران،استخراج شـد و بـا اسـتفاده از نـرم    

  دهد. )، مقادیر پارامترهاي الگو را گزارش می1اند.جدول(شده پرسکات روندزدایی-هدریک
 . مقادیر پارامتردهی الگو1جدول

 پارامتر شرح مقدار  منبع
 )Abounori, & Rajaee, 2012( 538/0   کشش تولید رسمی نسبت به نیروي کار رسمی  

) Argentiero & Bollino, 2013( 75/0 
وي کار کشش تولید زیرزمینی نسبت به نیر 

  زیرزمینی

 P احتمال کشف فرار مالیاتی  084/0 محاسبات پژوهش
 S  جرائم  5/0 محاسبات پژوهش
  متوسط نرخ مالیات بر درآمد  1/0 محاسبات پژوهش
  هاشرکتنرخ مالیات بر سود   25/0 محاسبات پژوهش
  اجتماعی تأمینسهم   23/0 محاسبات پژوهش

 )Zanganeh, 2009( 025/0  نرخ استهالك سرمایه فیزیکی  
 )Bhattacharjee & Thoenissen, 2007 ( 5/1  عکس کشش  جانشینی بین زمانی مصرف   

)Ebrahimi ,2010( 98/0  نرخ تنزیل ذهنی  
  نرخ رشد بهره وري نیروي کار 0426/1 نرخ رشد تولید حقیقی اقتصاد ایران

 عدم مطلوبیت کار کردن پارامتر  )Busato & Chiarini,2013( 22/2)95/0(محاسبات پژوهش
 

 )Busato & Chiarini,2013( 98/0)5/1(محاسبات پژوهش
پارامتر عدم مطلوبیت کارکردن در بخش  

  زیرزمینی

  معکوس عرضه نیروي کار کل  97/0 محاسبات پژوهش
 معکوس عرضه نیروي کار زیرزمینی  96/0 محاسبات پژوهش

 
 پژوهش محاسبات ودیگر  مطالعاتاج از استخر: منبع

  
بعضی از پارامترها از مطالعات قبلی استخراج شده است که به نام نویسنده یا نویسـندگان اشـاره   

) Busato & Chiarini,2004(یا احتمال کشف با استناد به مطالعه بوساتو و چیارونی  Pشده است. 
 tهاي ثبت شده در زمـان  به تعداد کل بنگاه tزمانهاي بررسی شده در ، میانگین نسبت تعداد بنگاه

بـه کـل    91،92،93.که در این مطالعه از میانگین نسبت فروش ابرازي رسیدگی شده درسالباشدمی
از قـانون   ،sها استفاده شـده اسـت. پارامترهـاي     فروش تجمعی در هر کدام از این سال

، B0،B1 ،ξ ،φماعی استخراج شده است.  مقادیر پارامترهاي اجت تأمینهاي مستقیم  و قانون مالیات
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انـد  داده ارائـه )، Busato & Chiarini,2013هـاي کـه بوسـاتو و چیـارونی (    نیز با استفاده از نسـبت 
 محاسبه شده است.

بر متغیرهاي  تولید  ،اجتماعی و تکانه نفتی تأمینمالیاتی، سهم  هاينرخهاي تصادفی تکانه تأثیر
هاي دستگاه معادالت مزبور نسـبت بـه   تکانه ، تولید زیرزمینی و  فرار مالیاتی  و تابع واکنشرسمی

طول دوره زمـانی، جهـت بازگشـت    تابع واکنش آنی متغیرها ترسم شد و . اندمحاسبه شده، هامتغیر
  .مشخص شدند، با ثباتمتغیرهاي معادالت، به مسیر 

زاي الگـو بـا   بدسـت آمـده از متغیرهـاي درون    ارزیـابی الگـو، نخسـت، گشـتاورهاي    منظور به 
براي مشـاهده  العمل آنی متغیرها د. سپس، توابع عکسنشوهاي واقعی، مقایسه میگشتاورهاي داده

)، گشتاورهاي استخراج شده از الگو و 2شوند. جدول (بررسی میتکانه بر متغیرهاي موردنظر  تأثیر
 دهد.ورت خالصه نشان میصهها در دنیاي واقعی را بگشتاورهاي داده

 
  هاي واقعیسازي شده و دادههاي شبیهگشتاورهاي حاصل از داده -2جدول 

 متغیرها
  هم حرکتی با تولید غیرنفتی  نوسانات نسبی  انحراف معیار

هاي داده
  واقعی

هاي داده
  سازي شدهشبیه

هاي داده
  واقعی

هاي داده
  سازي شدهشبیه

هاي داده
  واقعی

هاي داده
  سازي شدهشبیه

تولیدرسمی 
  غیرنفتی

0,103 0,093  1 1  1  1  

مصرف 
  خصوصی

0,077  0,074  0,74  0,79  0,8  0,97  

  0,79  0,79  2,88  2,37  0,268  0,244  سرمایه گذاري 
تولید 

  -0,98  -0,07  3,44  2,92  0,32  0,30  زیرزمینی

 منبع : محاسبات پژوهش
 

اسـت. بـراي محاسـبه    ر تجاري اقتصـاد ایـران   نمایانگر ادوا ،غیرنفتی رسمی انحراف معیار تولید
-نوسان نسبی متغیر، انحراف معیار آن متغیر به انحراف معیار تولید رسمی غیر نفتـی، تقسـیم شـده    

حرکتی متغیرها با تولید غیر نفتی، ضریب همبستگی هر متغیر با تولید است. براي مشخص شدن هم
هـاي واقعـی و گشـتاورهاي بدسـت     رهاي دادهگشـتاو  است. مقایسه رسمی غیر نفتی، گزارش شده

است رفتار ادواري و نوسـانات  خوبی توانسته دهد که الگوي پژوهش، بهافزار، نشان میآمده از نرم
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 سازي کند. متغیرها را شبیه
  

  العمل آنیتوابع عکس
ر هاي مختلف مالی و نفتی است. دیکی از اهداف این پژوهش واکنش متغیرها، نسبت به تکانه

پویـاي   واکـنش تابع عکس العمـل آنـی،   است. ها بررسی شدهادامه، واکنش متغیرها نسبت به تکانه
هـاي نـرخ مالیـات بـر درآمـد و نـرخ        اثـر تکانـه   دهد.نشان می تکانهیک وارد شدن  متغیر را بعد از

لیـد  اجتماعی و تکانه درآمدهاي نفتی بـر متغیرهـاي تولیـد رسـمی، تو     تأمینمالیات شرکتی، سهم 
 زیرزمینی و فرار مالیاتی در زیر بررسی شده است. 

  
 )توابع واکنش متغیرها به تکانه نرخ مالیات بر درآمد شرکتی  ( -1- 4-2

)، ، توابع واکنش متغیرها به تکانه نرخ مالیات بر درآمـد شـرکتی (  1قسمت الف  از نمودار  
-ی با تکانه افزایشی نرخ مالیات بر درآمد شرکتی کاهش پیـدا مـی  متغیرتولید رسم. دهدرانشان می

فرضیه معمول این است کـه افـزایش    .رسددوره به صفر می 35کند. این روند به مرور زمان بعد از 
کند. متغیرتولید زیرزمینی بار مالیاتی گرایش قوي را براي کار کردن در اقتصاد زیرزمینی ایجاد می

آهنـگ  بـا   کنـد. ایـن نتیجـه هـم    خ مالیات بر درآمد شـرکتی افـزایش پیـدا مـی    با تکانه افزایشی نر
 & Schneider(، اشـنایدر و انسـت   )Buehn & Schneider, 2012مطالعـات بـوهن و اشـنایدر(   

Enste, 2000  ) کارگاتـا و گیلـز ،(Caragata & Giles, 2000  ) دراسـک وگیلـز ،(Draeseke & 

Giles, 1999) لویزا ،(Loayza, 1996( زو گیل )Giles, 1999   بـر   مـؤثر ) است که یکـی از عوامـل
  دانند. مالیاتی می هاينرخافزایش اقتصاد زیرزمینی را ناشی از افزایش 

در اینجـا نیــز، هماننـد مطالعــات ذکـر شــده در بـاال، تکانــه مثبـت در نــرخ مالیـات بــر درآمــد       
مینی و منجر بـه افـزایش فـرار    شرکتی(مالیات عملکرد) باعث سوق دادن تولید به سمت تولید زیرز

 مالیاتی شده است. 
  

 )به تکانه نرخ مالیات بر  درآمد شخصی  ( متغیرهاتوابع واکنش  -2- 4-2

) را ، توابع واکنش متغیرها به تکانه نرخ مالیات بـر درآمـد شخصـی (   1قسمت ب از نمودار 
کنـد و ایـن   افزایشی نرخ مالیات بر درآمد کاهش پیدا می متغیر تولید رسمی با تکانه. دهدنشان می
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با افزایش نرخ مالیات عرضه نیروي کار رسمی . رسددوره به صفر می 30روند به مرور زمان بعد از 
تبع آن درآمدهاي  دولت کاهش خواهد یافـت. امـا متغیـر تولیـد زیرزمینـی بـا تکانـه        کاهش و به

دوره از  30کندکه اثـر ایـن افـزایش پـس از    افزایش پیدا می افزایشی نرخ مالیات بر درآمد شخصی
در واقع، همسوي نظریات در این زمینه، با افـزایش نـرخ مالیـات بـر درآمـد شخصـی،        .رودبین می

یابد و عرضه نیروي کار از بخـش رسـمی   هاي ورود به بخش زیرزمینی براي افراد کاهش میهزینه
. متغیر فرارمالیاتی با تکانه مثبت نرخ مالیات بـر درآمـد   کندبه سمت بخش زیرزمینی سوق پیدا می

 یابد. شخصی افرایش می
  

 )اجتماعی  ( تأمین. توابع واکنش متغیرها به نرخ بیمه 3- 4-2

. دهد) را نشان میاجتماعی( تأمین، توابع واکنش متغیرها به تکانه سهم 1قسمت ج از نمودار 
دوره طول  35یابد. این کاهش اجتماعی کاهش می تأمینرسمی با تکانه افزایشی سهم  متغیر تولید

کشد تا دوباره به مسیر با ثبات خود بازگردد. اما متغیر تولید زیرزمینی با تکانه افزایشی نرخ بیمه می
و  باجـا  .روددوره از بـین مـی   35کندکـه اثـر ایـن افـزایش پـس از      اجتماعی افزایش پیدا می تأمین

)،که رابطه متقابل بین اقتصاد زیرزمینی و بازار کار رسـمی  Bajada & Schneider, 2009اشنایدر (
 تـأمین کنند که یک همبستگی مثبتی بین سطح باالي  مقررات سیسـتم  ، بیان میاندکردهرا بررسی 

 تـأمین  اجتماعی و گسترس اقتصاد زیرزمینی وجود دارد. فرار مالیـاتی نیـز بـا تکانـه افـزایش سـهم      
 کشد تا به حالت باثبات خود بازگردد. دوره طول می 35یابد و  اجتماعی افزایش می

  
  . توابع واکنش متغیرها به تکانه درآمدهاي نفتی4- 4-2

. دهـد ، توابع واکنش متغیرها به تکانه  افزایش درآمدهاي نفتی را نشان مـی 1قسمت د از نمودار
دوره ایـن   40شود که بعد رآمدهاي نفتی با افزایش مواجه میمتغیر تولید رسمی با تکانه افزایشی د

گـردد. متغیرتولیـد   رود و دوباره تولید رسمی به مسـیر قبلـی خـود بـاز مـی     از بین می کامالًافزایش 
یابد و فرار مالیاتی نیز بـا کـاهش تولیـد    زیرزمینی نیز  با تکانه افزایشی درآمدهاي  نفتی کاهش می

کشـد تـا دوبـاره بـه حالـت بـا ثبـات        دوره طول مـی   35بد که این کاهش یازیرزمینی، کاهش می
ناشـی از   توانـد میبرگردد. دلیل کاهش تولید زیر زمینی با تکانه افزایش درآمدهاي نفتی در ایران 

  اثر جایگزینی بین دو بخش رسمی و زیر زمینی باشد. 
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 ي مختلفهاتکانه بهمتغیرها  واکنش توابع.  1نمودار

 
 محاسبات پژوهش منبع :
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     و پیشنهادهانتایج   -4
هاي عمرانـی نیـروي   گذاري دولت در طرحیعنی، با گسترش بخش زیر زمینی، افزایش سرمایه

  .شودمیشود و باعث کاهش تولید زیر زمینی کار از بخش زیرزمینی به بخش رسمی منتقل می
، نیازمند اقتصاديهاي سیاستتوسعه اقتصادي کشور و تصمیم گیري براي اجراي  ،ریزيبرنامه

. یکـی از اهـداف ایـن    اسـت  بخـش زیرزمینـی   رسمی وبخش  شامل: اقتصاد کلشناخت عملکرد 
سازي اقتصـاد زیرزمینـی ایـران  و    هاي تعادل عمومی براي الگوپژوهش، استفاده از چارچوب الگو

اجتمـاعی) بـر    تـأمین ها و سهم مالی (مانند تغییر نرخ مالیاتهاي هاي نفتی و تکانهبررسی اثر تکانه
دهـد کـه الگـو ارائـه شـده      اقتصاد رسمی، زیرزمینی  و فرار مالیاتی است. نتایج اررزیابی نشان مـی 

 سازي کند. به خوبی توانسته است رفتار ادواري و نوسانات متغیرها را شبیه تقریباً
  

 تغییرات متغیرها در دوره اول با یک تکانه  -3جدول 

  یاتفرار مالی  تولید زیرزمینی  تولید رسمی متغیر                   تکانه  
 0,11 0,055  0.0037-  مالیات شرکتی

 0,073 0,036  0,0028- مالیات بر درآمد شخصی

 0,11 0,06  0,003- اجتماعی  نیتأمسهم 

 0,096- 0,053-  0,0024 نفتی يدرآمدها

 منبع : محاسبات پژوهش
 

مثبت نرخ مالیـات شـرکتی، مالیـات بـر      دهد، تکانهنشان می ، خالصه نتایج پژوهش را3جدول
اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فـرار   تأمیندرآمد و سهم 

درصـد   36/0آن اسـت.  تکانـه مالیـات شـرکتی بـا       تـأثیر است. تفاوت آنها در انـدازه  مالیاتی شده
ولیـد  درصـد کمتـرین کـاهش را  بـر ت     28/0ت بر درآمد شخصی با بیشترین اثر منفی  و تکانه مالیا

درصـد بیشـترین اثـر     6تکانه با  تأمین. همچنین تکانه افزایشی سهم رسمی در دوره اول داشته است
درصد کمترین اثـر مثبـت را بـر تولیـد      6/3مثبت و تکانه افزایشی نرخ مالیات بر درآمد شخصی با 

 11اجتماعی بر فرار مالیـاتی نیـز برابـر     تأمینمالیات شرکتی و سهم  زیرزمینی داشته است. اثر تکانه
  باشد. درصد و مساوي می

درصد در دوره اول  0,24تکانه مثبت درآمدهاي نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی  به اندازه 
بـه  طبع آن کـاهش فـرار مالیـاتی    درصد در دوره اول  و به 3/5و کاهش اقتصاد زیرزمینی به اندازه 
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  است.درصد در دوره اول  شده 6/9اندازه 
کند،  با کاهش بوروکراسی و تالش در جهت بهبود فضاي در پایان،  نتایج پژوهش پیشنهاد می

همگـام بـا    -اجتمـاعی  تـأمین کسب و کار و  کاهش نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم 
النه با افـزایش نـرخ یـک درصـدي مواجـه      اجراي مالیات بر ارزش افزوده در سیستم مالیاتی که سا

 اقدام الزم جهت هدایت تولید زیرزمینی  به سمت تولید رسمی فراهم شود. -است 
 


