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چکیده:
قیاخالجرائمبرتأکیدبارانیدر ااقتصاد زیرزمینیهدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص 

) و به روش MIMICعلل چندگانه (-هاي چند گانهشاخصبا استفاده از روش و اقتصادي، 
دهد که نتایج تحقیق نشان می.است1363-1390یدوره زمانیی طیراست نماحداکثر 

افزایش جرائم اخالقی پنهان موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. از طرفی 
ترین علت افزایش در جرائم سوادي مهمافزایش فساد اداري، طالق، شاخص فالکت و بی

سوادي، شاخص باز بودن اقتصاد، مچنین، افزایش فساد اداري، طالق، بیاخالقی پنهان است. ه
ترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. این بررسی نشان حجم دولت و درآمد سرانه مهم

ترین عامل کاهش اقتصاد زیرزمینی و جرائم اخالقی دهد که افزایش امنیت در جامعه مهممی
سوادي ارترین متغیر افزایش جرائم اخالقی پنهان و بیپنهان است. فساد اداري تأثیرگذ

عالوه افزایش جرائم اخالقی پنهان تأثیرگذارترین متغیر افزایش اقتصاد زیرزمینی است. به
موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و اذیت و افزایش بخش اقتصاد زیرزمینی باعث افزایش 

دهد که اي دیگر این تحقیق نشان میهگردد. یافتهشرب خمر، نقدینگی و مصرف انرژي می
و کمترین 1388و 1367کمترین و بیشترین رشد بخش جرائم اخالقی پنهان به ترتیب در سال 

اتفاق افتاده است.1385و 1365هاي و بیشترین رشد اقتصاد زیرزمینی در سال
JEL:C01 ،C22 ،C51 ،E26 ،H2ي بندطبقه

، امنیت، فساد اداري، شرب خمر، ایرانMIMICاقتصاد زیرزمینی، هاي کلیدي:واژه

چمران اهوازاقتصاد دانشگاه شهید اناستادیار.)morteza.afghah@gmail.com(

57-86صفحات ، 1394تابستان ، 2، شماره 12دوره هاي اقتصادي سابق)، داري (بررسیفصلنامه اقتصاد مق
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مقدمه-1
هايناهنجاريافزایشووقوع جرمجهان،شهرهايدرمسائلترینپیچیدهازیکی

وسیلهه باوپیرامونمحیططورکلیبهیامکانباانسانرابطهشکبی. استاجتماعی
توانودانشآگاهی،سطحبهتوجهباانسانهر. یابدمینموداوهايکنشمجموعه

ومحیطیشرایطاینطرفیازوپرداختهمحیطدرتصرفودخلبهخودفنی
بروز.نمایدمیمشخصرااورفتارهايشیوهوعملنحوهوحدودکهاستمکانی
دوشبرمالیمشکالتتحمیلوناامنیحسایجادباعثناهنجاريوجرمانواع

قوعومیزانتصاعديافزایشامروزه. شودمیکشورقضاییتشکیالتودولتجامعه،
جهانکشورهاياکثردرخصوص جمعیت شهريجمعیت بهافزایشموازاتبهجرم
درکهاستسوم اینعمدتاً جهانکشورهايمشکالتازیکی. استمشاهدهقابل

ر بدون دوپرداخته»جرمنفس«بامقابلهبهمجردوانتزاعیروشبهمواردبیشتر
کار زهبر فرد یا افراد بحاکمفرهنگیواقتصادياجتماعی،مکانی،نظر گرفتن شرایط

بابارزهمگامنخستینکهاستحالیدرکنند. اینبرخورد مینامطلوبپدیدهبا این
بدون. استمرتبط با آناثراتکاهشوزاجرمعواملبردنبینانحرافات اجتماعی از

یزهعمل، انگاختصار گفت که ذاتباید بهافعالی،رود به بحث چیستی مالك اخالقو
دخالت دارند. مصادیق عمل در نیک یا بد بودن عملپیامدهايوو آثاراز انجام عمل

تعریف است. به یک اعتبار، عمل نیک و عمل بد بر اساس مالك اخالق افعالی قابل
، مطلوب باشدتوصیف به عمل صالح یا عمل عادالنهقابل اصطالح اسالمی،اگر فعلی به

تحسین است و در غیر این صورت، مذموم و قابل تقبیح است و از منظر حقوقی و قابل
ممکن است جرم تلقی شود. با توجه به تعریفی که از اخالق افعالی داده شد، همه 

به اعمال اخالقی اعمال مجرمانه ناشی از اخالق افعالی هستند. به این اعتبار، اعمال 
عواملتوانمینگاه،یکبندي است. ازطبقهو غیراخالقی (به معناي اخص) قابل

)مکانیومحیطی(بیرونیعواملو) فردي(درونیعواملاصلیدودستهبهرازاجرم
. نمودبنديطبقه

علیهمانند: جرائممختلفیهايحوزهبهجرائماختصاصی،جزايحقوقدر
ئمجرا،)معنويشخصیتعلیهجرائموجسمانیتمامیتعلیهجرائمملشا(اشخاص

القاخوعفت علیهجرائمعمومی،آسایشوامنیتعلیهجرائممالکیت،واموالعلیه
هرشود. در قانون مجازات اسالمی جمهوري اسالمی ایران غیره تقسیم میوعمومی
رمج،استشدهتعیینمجازاتآنبرايقانوندرکهفعلتركیافعلازاعمرفتاري
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عمد، ). اعمالی مانند قتل1370(قانون مجازات اسالمی، کتاب اول، شودمیمحسوب
، جعلوارتشاءعفت، اختالس،منافیوجرح، تخریب، اعمالضربعمد، ایرادغیرقتل

راهنماییخمر، تخلفاتبالمحل، شربچکمزاحمت، صدوروعدوانیسرقت، تصرف
مستأجر و سایر نمونه اعمالی هستند که در قانون واطفال، موجررانندگی، جرائمو

شوند. مجازات اسالمی جرم محسوب می
هاي قانونی و غیرقانونی نامشخص در یکی از مصادیق مهم اقتصادي که با فعالیت

جامعه سروکار دارد، اقتصاد زیرزمینی است. در مورد اقتصاد زیرزمینی تعریف مورد 
). در بسیاري از 12000وافقی در ادبیات اقتصادي وجود ندارد (اگونک و یلماز،ت

، 4، سیاه3اي، سایه2یی نظیر اقتصاد: غیررسمیهاواژهمطالعات اقتصاد زیرزمینی از 
استفاده شده است 9و غیرقانونی8، نامنظم7مشاهده، غیر قابل6، مخفی5خاکستري

). مطالعات تجربی نشان 2000؛ اگونک و یلماز، 2006، 10(آلدرس لید و همکاران
در اقتصاد زیرزمینی معموالً با جرم و جنایت همراه است (مظفر و تیفعالدهد می
گري، یی مانند دادوستد داروهاي غیرمجاز، روسپیهاتیفعال) و 2006، 11انگ
اسمیت و ؛ 2009، 12گیرد (امیر، مسرون و ابراهیمیمشویی و قمار را در بر پول

اقتصاد زیرزمینی فعالیتی است که در ”)، 1992(ژرمنانگنظراز). 2008کریستو، 
. این تعریف شامل دو نوع ردیگیمحاشیه قوانین کیفري، اجتماعی و مالیاتی انجام 

ادي که اقتصهايفعالیتاقتصاد زیرزمینی پنهان و اقتصاد پایاپاي و خودگردان است. 
، مانند فرار از مالیات، عوارض گمرکی، اندشدهممنوع اعالم بر اساس قوانین و مقررات

ها، بندي، سهمیههامتیقاجتماعی و سایر مطالبات دولتی، کنترل نیتأمهاي هزینه
هاي پنهان در یک اقتصاد است. بر اساس ترین فعالیتاستانداردها و ... از مهم

1 Öğünç and Yilmaz
2 unofficial
3 shadow
4 Black
5 grey
6 Hidden
7 Unobserved
8 irregular
9 illicit
10 Alderslade, Talmage and Freeman
11 Muzafar and Eng
12 Amir, Masron, and Ibrahim
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، اقتصاد زیرزمینی شامل دو بخش کلی قانونی و 13هاي صورت گرفتهتحقیق
هایی مانند درآمدهايکلی شامل فعالیتصورتبهغیرقانونی است. بخش قانونی 

وکاالهانشده،گزارشهايثروت، داراییسود ودستمزد،کار،ازنشدهگزارش
ی، نقانوخدماتوکاالهاپایاپايشغلی، مبادلهمزایايوکارشخصی، تخفیفخدمات
درآمد، کردنمخفیوکارنکردنشخصی، ثبتمعامالتیاوشخصیتولیدات
وخودبرايشخصکهچیزيآنقانون و هرچارچوبدرغیرقانونیهايفعالیت

هاي گردد، است. بخش غیرقانونی فعالیتدهد ولی ثبت نمیمیانجامنزدیکان
مهاجرت غیرقانونی و ارز، نامشروع نظیر قاچاق اسلحه، مواد مخدر، اعضاي بدن، 

شویی،پولگري،یرمجاز، روسپیغداروهايدادوستدوتولیددزدي،کاالهايتجارت
هویت، مبادلهسرقتاطالعات،تجارترایانه،سیستمجعل، هک،برداريکالهقمار،

یی و اربآدمیی، شوپولي تجاري، فرار مالیاتی، هاناماز سوءاستفادهدارو و نیز پایاپاي
گیرد. تروریسم را در بر می

ظر بایست متغیرهایی مدنگیري اقتصاد زیرزمینی میلذا در مبحث بررسی اندازه
قرار گیرد که بتواند بخش پنهان در دو بخش قانونی و غیرقانونی اقتصاد زیرزمینی 

هاي داخلی و خارجی غافل مانده اي که از دید بسیاري از تحقیقرا تفسیر کند، مقوله
لذا هدف اصلی در این تحقیق پاسخ دادن به این پرسش است که آیا عالوه بر است. 

نقش متغیرهاي اقتصادي بر اقتصاد زیرزمینی، نقش جرائم اخالقی و اقتصادي مانند 
جعل)، صدوروارتشاءقتل (شامل: قتل عمد و غیر عمد)، فساد (شامل: اختالس،

عفت، منافیوجرح، اعمالضربدخمر، آزار و اذیت (شامل: ایرابالمحل، شربچک
تواند اثرگذار مزاحمت)، طالق و سرقت بر اقتصاد زیرزمینی میوعدوانیتصرف

ي این تأثیرات چقدر است؟ آیا تأثیر این جرائم بر اقتصاد زیرزمینی باشد؟ اندازه
طور غیرمستقیم اثرگذار هستند؟ لذا در این پژوهش با طور مستقیم است و یا بهبه

ده از متغیرهایی که معرف هر دو بخش قانونی و غیرقانونی اقتصاد زیرزمینی استفا
با استفاده از روشرانیدر ااثر جرائم اخالقی و اقتصادي بر اقتصاد زیرزمینی است،

.)2009(13) و اسمیت و کریستو2008(13)؛ مارینو1997(13)؛ میروس و روگر1997(13فیگ13
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1363-1390یدوره زمان)، طیMIMIC(14علل چندگانه-هاي چند گانهشاخص
. 15مورد بررسی قرار می گیرد

مبانی نظري -2
عقالییرفتاراقتصادي،صرفاًتحلیلباومدل نظريیکارائه)، با1968(16بکر

فرضباوجرمتعریفازبکر پساست.قرار دادهتحلیلوبررسیموردرامجرمان
بالقوهرممجبرايانتظارموردمطلوبیتتابعیککنند،میرفتارعقالییافرادینکها

ولیپمحکومیت، درآمدمانند کل مطلوبیت، احتمالکند که در آن از عواملی میارائه
از جرم و مقدار پولی مجازات استفاده گردیده است. سپس با استفاده از حداکثر ناشی

)صورت سازي تابع مطلوبیت، تابع تقاضاي جرم انفرادي به , , )i i i i iO O p f u را
ام در یک دوره انجام iفرد کهاستجرائمیتعدادiOکند که در آن تعریف می

مجازات تعیین شده براي مجرم و i ،ifاحتمال محکومیت براي فرد ipدهد، می
iu سایر عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم است. با افزایش,i ip f انتظار این است که

). در تحقیقات بعدي جرم را از 167-217ص،1968ارتکاب جرم کاهش یابد (بکر،
موردسودتابعاینمنظر سود مورد انتظار ناشی از جرم مورد بررسی قرار دادند. در

ازناشیانتظارموردهايهزینهودرآمدهاتفاوت میانصورتبهجرمازناشیانتظار
هايهزینهازبیشجرمنهاییمنافعاگرآنکه درنحويبهاستشدهتعریفجرم

تفاقاجرمبنابراینودارداقتصاديتوجیهارتکاب جرمباشد،جرمانتظارنهایی مورد
تظارانموردهايهزینهیاافزایشراجرمکه منافععاملیهرتحلیلاینطبق. افتدمی

، ترجمه یداهللا 17یولنواست (کوترمؤثرارتکاب جرمدردهدکاهشراجرمازناشی
انتظارجامعه،درو فقربیکاريباوجودمثالعنوان ). به 604-606، 1388دادگر،

کیعنوانبهجرمفقیر بهوبیکارافرادچراکهیابدافزایشجرمارتکابنرخرودمی
اجتماعیهايمحرومیتو درآمديکمبودهايتواندمیکهنگرندمیدرآمديفرصت

يسوازبخشد.بهبودآنان رااجتماعیواقتصاديهايموقعیتونمودهجبرانراآنان
افرادبهنسبتفقیربیکار وافرادبرايدستگیريوزندانمجازاتفرصتهزینهدیگر

14 Multiple-Indicators Multiple-Causes (MIMIC)
بخش غیرقانونی اقتصاد زیرزمینی به ادبیات اقتصاد و بخش جرائم اقتصادي پنهان به ادبیات حقوق نزدیک 15

تر است. در این تحقیق از هر دو مفهوم در مراحل مختلف تحقیق استفاده گردیده است. 
16 Becker
17 Robert B. Cooter Jr. and Thomas Ulen
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اشینانتظارموردتوانند سودمیعاملدوایناست؛ در نتیجه،کمترپردرآمدوشاغل
کنند وتشویقجرمبه ارتکابراافرادودادهافزایشبالقوهمجرمانبرايراجرماز

فقر، فقدان وبیکاريبرعالوه.گردندجامعهدرجنایتوجرمباعث افزایش نرخ
افزایش سواد. استمؤثرجرمارتکابانگیزهبرمختلفطرقازسوادسطحوآموزش

وريبهرهرشدطریقازونمودهمندقاعدهراافراداجتماعیرفتارسویکو آموزش از
توانازاستفادهبهجامعهتمایلدیگرسويازودهدمیافزایشراآنانسطح درآمد

ارکتمشبهراکردهتحصیلافراددیده،آموزشومتخصصنیروهايمدیریتیفکري و
ربیشتآنانبرايراجرمفرصتهزینهونمایدمیتشویققانونیهايدر فعالیت

اسوادبافرادبیندرجرمارتکابيانگیزهرودمیانتظارعواملایندرنتیجهکند.می
باشد (صادقی و همکاران، کمترسوادبییاسوادکمافرادبهکرده نسبتتحصیلو

1384 .(

پیشینه مطالعات-3
مطالعات خارجی -3-1

18زیرزمینی انجام شده است. بهاگواتیگیري اقتصاد ي اندازهمطالعات فراوانی درزمینه

هاي واردات ) با استفاده از روش تفاوت در آمار تجارت رسمی و مقایسه داده1964(
این نماییدر این کشورها، پدیده کمشدهثبتترکیه از کشورهاي مختلف با صادرات 

ی معرفها یعنی اقتصاد زیرزمینیعنوان تنها دلیل معنادار اختالف دادهواردات را به
) نشان دادند که اقتصاد زیرزمینی به کاهش 1973(19نماید. بهاگواتی و هانسنمی

شود، اگرچه تحت شرایطی خاص ممکن است که رفاه جامعه رفاه جامعه منجر می
زمانی اقتصاد زیرزمینی و تجارت قانونی، اقتصاد نیز افزایش یابد؛ اما در حالت هم

) 1974(20یواساندهد. بهاگواتی و سرینکاهش میزیرزمینی لزوماً رفاه اجتماعی را
الملل و در قالب یک مدل اي تحت عنوان تجارت غیرقانونی در تجارت بیندر مطالعه

ریاضی نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند. بر مبناي این تحقیق در 
ینی تحت شرایط هنگام برخورد با محدودیت در تجارت قانونی و وجود اقتصاد زیرزم

21رقابتی، اقتصاد زیرزمینی ممکن است که رفاه را افزایش یا کاهش دهد. شیخ

18 Bhagwati
19 Bhagwati andHansen
20 Bhagwati and Srinivasan
21 Sheikh
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ضمن نقد مطالعه بهاگواتی و هانسن، آثار رفاهی اقتصاد زیرزمینی را مورد )1974(
زمانی تجارت بررسی و تحلیل قرار داده است. بر مبناي این تحقیق، در حالت هم

اي کشف هبا فرض آنکه اقتصاد زیرزمینی عالوه بر هزینهقانونی و اقتصاد زیرزمینی و
ونی هاي تولیدي قانو مصادره کاالي اقتصاد زیرزمینی از عوامل تولیدي که در فعالیت

گیرند استفاده کند، ممکن است رفاه جامعه افزایش یا کاهش مورد استفاده قرار می
مؤثر در اقتصاد زیرزمینی ) در بررسی علل و عوامل1981(22یابد. از سوي دیگر، پیت

زمان بودن تجارت قانونی وسیله یک مدل نابرابري قیمت نشان داد که در حالت همبه
ها هنگامی مبادرت به تجارت غیرقانونی و اقتصاد زیرزمینی در شرایط رقابتی، بنگاه

ها در نقطه تعادلی بلندمدت، تفاوت قیمت کنند که شرط قرار گرفتن بنگاهکاال می
نی تفاوت میان قیمت داخلی اقتصاد زیرزمینی و قیمت شامل تعرفه) باشد. (یع

اي تحت عنوان نظریه اقتصادي اقتصاد زیرزمینی در ) نیز در مطالعه1988(23نورتن
پی بررسی آثار اقتصاد زیرزمینی کشاورزي در میان کشورهاي جامعه اقتصادي اروپا 

هاي تجارت که با افزایش هزینهبرآمده است و با ارائه یک مدل نظري نشان داد
الملل، ازجمله افزایش نرخ تعرفه در واردات کاال به بازار داخلی با فرض عدم بین

24یابد. دل آنو و اشنایدرکشف و مصادره، حجم اقتصاد زیرزمینی نیز افزایش می

به بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایتالیا و MIMICاي با روش )، در مطالعه2003(
هاي مصرفی از متغیرهاي بار مالیاتی، هزینههاآن. پردازدیمOECDي کشورها
، بیکاري، خوداشتغالی، شاخص کارایی سیستم قضایی و شاخص GDPدولت، 

واقعی و GDPعنوان پیدایش اقتصاد زیرزمینی و از متغیرهاي رشد ، به25قانونیبی
نده آثار اقتصاد کني منعکسهاشاخصعنوان به26هابانکپول در گردش خارج از 

که رابطه بین رشد اقتصادي و دهدیمنشان هاآن. نتایج اندبردهزیرزمینی بهره 
اي به برآورد ) در مطالعه2006(27اقتصاد زیرزمینی منفی است. وانگ و همکاران

2003تا 1961از MIMICاقتصادي زیرزمینی تایوان با استفاده از روش 
از متغیرهاي مالیاتی، لگاریتم مصرف واقعی دولت، نرخ بیکاري، هاآن. اندپرداخته

واقعی GDPعنوان متغیرهاي علل و از متغیرهاي لگاریتم تورم پولی و نرخ جرائم به

22 Pitt
23 Norton
24 Dell’Anno and Schneider
25 Index of IIIegality
26 currency in circulation outside of banks
27 Wang and et al.
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کننده اقتصاد زیرزمینی استفاده ي منعکسهاشاخصعنوان و نسبت خالص پولی به
نی بین اندازه اقتصاد زیرزمیکه همبستگی مثبتیدهدیمنشان هاآن. نتایج اندکرده

و لگاریتم مصرف واقعی دولت، و تورم پولی وجود داشته، و نرخ جرائم و نرخ بیکاري 
)، حجم اقتصاد 2007داري با اقتصاد زیرزمینی نداشتند. دل آنو (نیز همبستگی معنی

با استفاده از روش 1977-2004زیرزمینی را براي کشور پرتغال و در دوره زمانی 
MIMIC که حجم اقتصاد زیرزمینی در پرتغال دهدیمانجام داد. نتایج تحقیق نشان

)، 2007(28یافته است. براشکاهش 2004تا 1977در دوره مورد بررسی از سال 
مقاطعدرآمریکادرجرمهايدادهبراياقتصادسنجیمدلیکتخمینوارائهبا

درصد اثرات2/37ضریببابیکاريکه نرخ: گیردمینتیجه2000و1990زمانی
29است. چوداشتهبررسیموردهايسالطیجرمنرخافزایشبرداريمعنیمثبت و

1998-2004دوره درامریکاایالت50برايپانلهايدادهازاستفاده)، با2008(
هکردتأییدراسرقتوتجاوزخشونت،جرائمبرفقردار شاخصاثر مثبت و معنی

)، حجم اقتصاد زیرزمینی را براي کشور ژاپن و در دوره زمانی 2009(30دوبرهاست. 
محاسبه نمود. وي متغیرهاي MIMICبا استفاده از روش 1980:1-2008:2فصلی 

مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، نرخ امنیت اجتماعی، نیروي کار غیرنظامی 
لل پیدایش و تحول اقتصاد عنوان عبخش دولتی، نرخ بیکاري و خوداشتغالی را به

زیرزمینی و متغیرهاي تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ مشارکت نیروي کار 
عنوان معلول اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته شده است. غیرنظامی و نرخ پول را به

حجم اقتصاد زیرزمینی در ژاپن در دوره مورد بررسی از دهدیمنتایج تحقیق نشان 
به کمترین مقدار خود یعنی 1980ولید ناخالص داخلی در سال درصد ت14مقدار 

است داشتهروند صعودي 2003رسیده و سپس تا سال 1991درصد در سال 7/9
رسیده است. 2008درصد در سال 10که درنهایت به مقدار 

) با2009(31لنیداووقوع جرم، بونانوبرشخصیتیهايویژگیاثربررسیدر
GMMروش بهکل جرموسرقتجرماموال،جرممدلسهتخمینوگرفتننظردر

دارايافراداند که درصدگرفتهنتیجه1950-1980هاي سالطیایتالیاناحیه20در
مدارسدرنام کنندگانثبتدرصدوجمعیتتحصیلهايسالتعداددیپلم،مدرك

28 Brush
29 Choe
30 Ion DOBRE
31 Buonanno and Leonida
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دستمزدسطحسرانه وتولیدمتغیرهايکناردرآموزشمعرفهايشاخصعنوانبه
افزایشباکهنحويبههستندموردمطالعهجرمنوعسهبرداريمعنیاثراتداراي
یابد. میکاهشجرمنرخآموزشسطح

مطالعات داخلی-3-2
به برآورد اندازه بخش غیررسمی MIMIC) با استفاده از روش 1380بابا حیدر (

هاي این مطالعه نشان پرداخته است. یافته1377تا 1350اقتصاد ایران در دوره 
ی بازارهاي مالی، هزینه مبادله باال، بیکاري و ناکارآمدي و کپارچگیعدم که دهدیم

ی به ترتیب مؤثرترین عوامل بر اشتغال در بخش غیررسمی هستند و بوروکراس
ترش از گسعوامل تأثیرپذیرترینمهمگذاري به ترتیب نرخ بازار و سرمایهيوربهره

) نیز در یک مطالعه جامع و گسترده 1380(. عرب مازار یزديباشندیماین بخش 
زمان که دربرگیرنده متغیر پنهان است به برآورد از روش تخمین سیستم معادالت هم

نتایج این تحقیق، حجم اقتصاد حجم اقتصاد زیرزمینی پرداخته است. بر اساس 
10به ترتیب 1368-1377و 1358-1367، 1347-1357زیرزمینی طی سه دوره 

درصد اقتصاد رسمی بوده است. 16درصد و 8درصد، 
) با استفاده از روش تخمین معادله رگرسیونی تقاضاي 1377باقري گرمارودي (

استفاده کرده است. 1374تا 1350هايسالپول برآورد. اندازه این پدیده در طی 
میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی دوره دهدیمنتایج این مطالعه نشان 

MIMIC) با روش 1381درصد اقتصاد رسمی بوده است. فرهادي (23مورد بررسی 

پرداخته 1378تا 1338به برآورد و بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره زمانی 
زیرزمینی در ایران را طی دوره مورد بررسی اقتصادنگین حجم نسبی است. وي میا

) با استفاده از الگوي 1382درصد اقتصاد رسمی برآورد نموده است. احمدي (15
MIMIC تا 1345به برآورد و بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره زمانی

مطلق و حجم نسبی که حجمدهدیمپرداخته است. نتایج این مطالعه نشان 1378
اقتصاد زیرزمینی نسبت به تولید ناخالص داخلی واقعی با نوسانات ناچیزي در حال 

بوده است. شیافزا
هاستفاداقتصادسنجی بامدلیکتخمینوارائهبا)1384همکاران (وصادقی

اقتصادي مؤثرعوامل1376-1380دوره درکشوراستان26برايپانلهايدادهاز
همحققان نتیجایناند.دادهقراربررسیوتحلیلموردراعمدقتلوسرقتجرائمبر
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عللترینمهمترتیببهو فقردرآمدينابرابريبیکاري،نرخگیرند کهمی
تخمینازپس)،1384نژاد (روند. حسینیمیشماربهعمدقتلوجرمدهندهتوضیح

دورهدرکشورهاياستانسطحدرپانلهايدادهازاستفادهباسرقتمدل جرم
جمعیتجوانیهمراهبهدرآمديکه نابرابرياستگرفتهنتیجه1377-1380زمانی 

)، به بررسی 1386شوند. شکیبایی و رئیس پور (میجرم محسوببرمؤثرعللاز
32DYMIMICبر اساس روش 1351-1380روند تحوالت اقتصاد سایه در دوره 

مطالعه از متغیرهاي بار مالیاتی، مصرف دولتی، بیکاري، سهم . ایناندپرداخته
خوداشتغالی، شاخص کارایی سیستم نیروي انتظامی و شاخص غیرقانونی بودن را 

ی و تولید ناخالص داخلهابانکعنوان متغیرهاي علل و متغیرهاي نقدینگی خارج از به
رده ي زیرزمینی استفاده ککننده اقتصادعنوان متغیرهاي منعکسبه قیمت ثابت را به

درصد از تولید 10که اقتصاد سایه از مقدار حدود دهدیماست. این مطالعه نشان 
رسیده 1360درصد در سال 15شده و به میزان شروع1351ناخالص داخلی در سال 

کاهش داشته است و بعد از آن روند صعودي به خود 1367است. سپس تا سال 
نو شریفیارسیده است. ملکمیان1380درصد در سال 22گرفته و درنهایت به مقدار 

هاي در زندانزندانیزنانمیاندرجرمارتکاببرمؤثراجتماعیعوامل) 1388(
دگی زنشاخصباکهرافقرمحققان،این. انددادهقراربررسیموردراگلستاناستان

پاییننظیراجتماعیعواملدر کنارشدهمعرفیخیزجرموفقیرنشینمحالتدر
.نددانمیمؤثرجرمارتکابدرمذهبیباورهايبودنضعیفوتحصیالتسطحبودن

روش پژوهش-4
)MIMICعلل چندگانه (-هاي چندگانهشاخصروش -4-1

مشاهده، ) رابطه بین متغیر پنهان و غیرقابل SEM(33الگوي معادالت ساختاري
صورت گسترده دهد. این الگو به) را نشان میMIMIC(شدهها و علل مشاهدهشاخص

شناسی، بازاریابی و اقتصاد کاربرد دارند. در بسیاري از علوم اجتماعی از قبیل جامعه
34توسط گلدبرگSEMي کاربرد روش در اقتصاد، یکی از اولین تحقیقات در زمینه

انجام شد که در آن شکل خاصی از معادالت ساختاري به نام 1979در سال 
MIMICطورکلی مدل شود. بهندگانه و علل چندگانه بکار گرفته میهاي چشاخص

32 Dynamic MIMIC
33 Structural Equation Model
34 Goldberg
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معادله ساختاري با یک . گیريدو جزء اصلی دارد: معادله ساختاري و معادله اندازه
شود:صورت زیر متناظر  میمشاهده بههاي قابلمجموعه از شاخص

)1(i i iY u  

مشاهده با بخش پنهان، هاي معلول قابلدهنده شاخصنشانiYکه در آن؛

دهنده ها نشاندهنده خطاي تصادفی ونشانها iuمتناظر با متغیر پنهان، 
گیري گیري است. در این رابطه معادله اندازهاندازهمدلپارامترهاي ساختاري

شود: صورت زیر تعریف میبه

)2(1 1 2 2 ... p px x x v       

یک مجموعه از متغیرهاي علی دهندهنشان)px)p=1, 2,…,iکه در آن؛ 
p)=1,iواقعی است،نرخ تعرفهومشاهده از قبیل نرخ بیکاري، نرخ تورمقابل

p2,…, (ساختاري مدل،کننده پارامترهايمنعکس ν جمله اختالل وانگریب
مثال یک نمودار مفهومی عنوانمتغیر پنهان (مانند اقتصاد زیرزمینی) است. به

صورت زیر باشد:تواند بهمتغیرهاي ساختاري می

مدل مفهومی متغیر پنهان:1نمودار 

صورت برداري زیر قابل بازنویسی است: به)2() و 1معادله (
)3(Y u 

)4(x v  
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MIMIC) یک مدل از مدل ساختاري است که بر اساس روش 4) و (3معادالت (

) به همدیگر 4) و (3که معادالت (). درصورتی1968، 35حل است (هوگ و تریمنقابل
مرتبط شوند داریم:

)5(Z X v    

)6(Z X e   

بیانگر متغیرهاي پنهان و Zي بردار متغیرهاي علی و دهندهنشانXکه در آن 
هستند. در این صورت زمانی که متغیر پنهان از یک مورد به دو یا چند متغیر پنهان 

کند، از فرم تبعی معادالت همزمان تبعیت خواهد کرد. با جایگزینی معادله تغییر می
صورت زیر به دست خواهد آمد:) و یا برعکس به6) در (5(

)7(1k X  

)8(2Z k X  

1که در آن 1
k

 






 ،
1

v e








 ،2 1
k

 






و 
1

e v








است. 

معرفی متغیرهاي مدل-4-2
در این تحقیق از برخی جرائم تعریف شده در قانون مجازات متغیرهاي جرم: 

هاي مختومه شده، استفاده گردیده است. این جرائم صورت پروندهاسالمی به
عمد و غیر جعل)، قتل (شامل: قتل وارتشاءاند از فساد (شامل: اختالس،عبارت

وجرح، ضرببالمحل، طالق، آزار و اذیت (شامل: ایرادچکعمد)، سرقت، صدور
خمر. ممکن است برخی از مزاحمت) و شربوعدوانیعفت، تصرفمنافیاعمال

عنوان عنوان متغیرهاي تأثیرگذار و برخی دیگر بهجرائم آشکار تعریف شده در باال به
متغیرهاي تأثیرپذیر تعریف گردند.

رفتاريواعمال(اقتصاديفساددسته؛سهبهفسادصورت کلیبهفساد اداري: 
اللاختوگرددمیجامعهدرطبقاتیعمیقشکافوثروتازدیادباعثکهغیرقانونی

اهمال،کاغذبازي،کاري،کمشامل(اداريفساد،)داردپیدررااقتصادينظمدر

35 Hodge and Traiman
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یافعلهر(فرهنگیفسادو) اختالسوارتشاءوقدرتازسوءاستفادهساالري،دیوان
اعتقاداتوهاارزشوباورهابهصدمهایرادیامخدوش کردنباعثکهفعلترك

. با این وصف، در تحقیق حاضر فقط )1380،23محمد نبی،(است)گرددجامعه
ند: ااختالس، ارتشاء و جعل (با تعاریف زیر) به عنوان فساد اداري در نظر گرفته شده

آمده فسادبامقابلهبرايمتحدمللسازمانکنوانسیون17مادهدراختالس:)1
یادولتیوجوهیامالازغیرمجازتصرفواستفادهبرداشت،هرگونه"است که: 

خودمنافعجهتدولتیمقامتوسطباارزشدیگرچیزهروبهاداراوراقیاشخصی
ست،اشدهواگذارويبهشغلیموقعیتبهبناکهرادیگرينهادهریاشخصهریا

است دانستهجرمیاو36اختالسعنوانتحتباشدگرفتهصورتعمدباچنانچه
)UNCAC37 ،2003 .(

غیررسمییارسمیمأموربهاستمالیدر مفهوم حقوقی، رشوه دادنارتشاء:)2
ارکآناینکهولوقضایی،واداريکارهايازکاريانجاممنظوربهبلديیادولتی
بهیاکنددریافترامالآنمستقیمخواهنباشد؛مالگیرندهشغلبهمربوط
). 1380محمد نبی،(بگیرد راآندیگرشخصیواسطه

اشخاص امضايیامهرساختن، سندیانوشتهآگاهانهتغییریاساختنجعل:)3
سیاه، اثبات، محو، الحاق، بردنقلم، تراشیدن، خراشیدنیا غیررسمی،رسمی
ار بردنکبهیانوشته دیگربهاينوشتهالحاقیاسندتاریخدربردندستیاکردن

استفادهبراياصلعنوانبههاآنجا زدنقصدبهآنصاحباجازهبدوندیگريمهر
). 1380محمد نبی،(غیر است ضرربهودیگريیاخود

مفهوم اقتصادي جرائم پنهان هاي باال، اختالس و ارتشاء به بر اساس تعریف
اشاره دارد و جعل هم مصداق جرائم اقتصادي مانند جعل چک و سفته و اوراق بهادار 
دارد و هم در مصداق جرائم غیراقتصادي مانند جعل گذرنامه، جعل کارت خدمت 

صورت کلی و بر اساس تعاریف باال متغیر فساد اداري گیرد. لذا بهوظیفه قرار می
)C1وان متغیر تأثیرگذار بر دو بخش جرائم اخالقی پنهان و اقتصاد زیرزمینی عن)، به

مدنظر قرار خواهد گرفت. 

36 Embezzlement Misappropriation
37 United Nations Convention against Corruption
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گیرد، صورت عمد و غیر عمد به دالیل ثانویه صورت میکه قتل نفس بهازآنجاییقتل: 
عنوان متغیر تأثیرپذیر از جرائم اخالقی پنهان در نظر گرفته شده است. این متغیر به
شود.نشان داده میC2صورت بهاختصاربه

ازدسمقمقصدبرايیااتالفقصدبا انگیزه شخصی و یا به غیرمالبردنسرقت: 
و یا تجارت و خریدوفروش آن و یا استفاده آنامثالومریضخانهبهدادنقبیل

که بردن مال به طریق ممکن ). ازآنجایی1378شود (صبري، نکردن سرقت نامیده می
وجرح، آزار و دیگر جرائم اخالقی دلیلی مرتبط با جرائمی همچون ضربو به هر

عنوان متغیر تأثیرپذیر از هر دو بخش ) بهC3گیرد، متغیر سرقت (پنهان قرار می
گیرد. جرائم اقتصادي و اخالقی پنهان مدنظر قرار می

منظور اغواء دیگرانشود که افراد بهاین متغیر به وضعیتی اطالق میچک بالمحل: 
برداري و فریب و یا به دلیل کمبود نقدینگی، چکی صادر کنند که به پول نقد و کاله

عنوان متغیر تأثیرگذار بر ) بهC4بر این اساس متغیر چک بالمحل (تبدیل نشود. 
گیرد. اقتصاد زیرزمینی مدنظر قرار می

گردد، اما ازآنجاکه بسیاري از طالق اگرچه جزء جرائم اجتماعی محسوب نمیطالق:
هاي اجتماعی را هم براي زوجین و هم براي فرزندان به وجود اختالالت و ناهنجاري

گیرد. عنوان متغیر تأثیرگذار بر بخش جرائم اخالقی پنهان مدنظر قرار میآورد، بهمی
شود.شان داده مینC5صورت اختصار بهاین متغیر به

عدوانیعفت، تصرفمنافیوجرح، اعمالضربدر این تحقیق به ایرادآزار و اذیت:
شود.مزاحمت گفته میو

دیگريبهشود که در آن فردي عمداًبه وضعیتی اطالق میوجرح:ایراد ضرب)1
ازعضويازکارافتادنیاشکستنیانقصانموجبکهآوردواردضربییاجرح
الزویامنافعیاحواسازیکینقصیافقدانیادائمیمرضبهمنتهییااعضاء
). 614اسالمی، ماده مجازاتوي گردد (قانونعلیهعقل

ابجزآنوجودکهاستغیرمتعارفیوجنسیرابطههرگونهاعمال منافی عفت: )2
).1377(شامبیاتی،نیستمجازقانونیوشرعیشوهروزن

مالکسیاینکهو مزاحمت یعنیعدوانیتصرفتصرف عدوانی و مزاحمت: )3
وکندخارجتصرفشازاورضایتبدوناستدیگريتصرفدرکهراغیرمنقولی

). 1379گردد (زراعت، متصرفخود
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عنوان متغیر تأثیرپذیر از )، بهC6هاي باال، متغیر آزار و اذیت (بر اساس تعریف
پنهان مدنظر قرار خواهد گرفت.بخش جرائم اخالقی 

هاي الکلی جزو کاالهاي غیر قانونی که بسیاري از نوشیدنیازآنجاییشرب خمر: 
صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور هستند، بسیاري از این کاالها به

عنوان متغیر تأثیرپذیر تعریف ) بهC7شوند. لذا بر این اساس متغیر شرب خمر (می
گردد. 

درامنیتافزایشباجرموقوعازپیشگیريطورکلیبهاخص امنیت اجتماعی:ش
دیگر، با افزایش امنیت در جامعه جرم رو به عبارتیدارد. بهمستقیمارتباطجامعه

امنیت، حفظگذارد. البته امنیت از سه زاویه قابل بررسی است: تولیدکاهش می
دراین صورت اگر اقدامات صورت گرفتهامنیت. در ضدعناصرباامنیت و مبارزه

ودهیسازمانریزي،برنامهباجامعهافزایش امنیتوجرموقوعازپیشگیريجهت
وکارشناسانه، علمیدیدگاهازجامعهافرادوامنیتمتولیانبیندرهماهنگی
یتخصصمسیرازاقداماتاینبرکنترلونظارتهدایت،وپذیردصورتتخصصی

ماعی، اجتافزایش نظمشاهدشود؛ مسلماًگرفتهبهرهکارشناساناینازنظراتوباشد
بهجامعه، دسترسیتوسعهونوآوري، پیشرفتوخالقیتجامعه، افزایشآرامش
جرائم چه اقتصادي مانند و درنهایت کاهشپیشرفتهومدرنتجهیزاتوامکانات

خواهیم بود. افزایشآزار و اذیتبرداري و قاچاق و چه اخالقی مانند سرقت و کاله
موقعدرجامعهافرادسایربرايکهناامنیاحساسبرعالوهجوامع،درجرموقوع

موجبماننددیگريمستقیمصدماتگردد،میحاصلآنازاطالعیاومشاهده
مهبیحققیمتافزایشکاالها وقیمتافزایشحفاظتی،اقداماتهايهزینهافزایش
منظور معرفیسازد. در این تحقیق بهبه جامعه وارد میبیمه نیزهايشرکتتوسط

افزوده تولید افزوده بخش انتظامی و دفاعی به ارزششاخص امنیت از نسبت ارزش
شود. نامیده میS1اختصار ناخالص داخلی استفاده گردیده است. این متغیر به

هاي زیاد تجاري، در مواجهه با محدودیتازحد:هاي بیشها و محدودیتمالیات
احتمال گرایش افراد به تجارت غیرقانونی و اقتصاد زیرزمینی یا ارائه 

ايغیرواقعی در صادرات یا واردات افزایش می یابد. بخش گستردههايحسابصورت
هاي باال منجر به ها و محدودیتاز ادبیات نظري و تجربی نشان داده است که مالیات

) اثر مثبت موانع 1992(38شود. فیالکتیسرش جرائم اقتصادي پنهان میگست
38 Phylaktis
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اي را بر انگیزه افراد براي تجارت غیرقانونی نشان داده است. افزایش بار مالیات تعرفه
بر واردات، موجب کم نمایی ارزش کاالهاي وارداتی و اقدام به واردات کاال از مبادي 

. شودیمایش حجم اقتصاد غیرقانونی منجر به افزدرنتیجهو شودیمغیرقانونی 
ها بر اقتصاد زیرزمینی در این تحقیق از تعرفه واردات منظور بررسی اثر مالیاتبه
)X1 .استفاده شده است (

یک نشانگر اقتصادي است که از افزودن نرخ 39شاخص فالکتشاخص فالکت: 
راي بیکاري رو به افزایش بآید. تورم فزاینده در کنار بیکاري به نرخ تورم به دست می

. با افزایش تورم 40هاي اقتصادي و اجتماعی در بر خواهد داشتیک کشور، هزینه
ساز روي آوردن گیرند. همین عامل زمینهخانوارهاي بیشتري در زیرخط فقر قرار می

باهکرودیمانتظارنیبنابراشود. سوي اقتصاد زیرزمینی میافراد فقیر و محروم به
ندهیزافافزایشن،یابرعالوه. ابدیشیافزاپنهاناقتصاداندازهفقردهیپدگسترش

وافراددرآمد شیافزاهاي فزاینده مالیات ناشی ازمنجر به نرختواندیمهامتیق
ت.قابل انتظار اسغیرقانونیتیفعالافزایشزینقیطراین ازوگرددمنجرها بنگاه

ترین معضالت کشورهاي بیکاري یکی از مهماز طرف دیگر، نرخ باالي
ظار سو، انتتوسعه است. اثر این متغیر بر اقتصاد زیرزمینی مبهم است: از یکدرحال

ابد یرود که با افزایش نرخ بیکاري انگیزه براي فعالیت در بخش غیرقانونی افزایش می
از طرفیو بخشی از نیروي کار بدون شغل به سمت بازار غیررسمی حرکت کنند، 

دیگر با کاهش نرخ بیکاري که ممکن است درنتیجه افزایش رشد اقتصادي ایجاد 
شده است سبب افزایش تقاضا شود که این افزایش تقاضا هم کاالهاي قانونی و هم 

که رابطه بین نرخ کند) بیان می1999(41کاالهاي غیرقانونی را شامل شود. تانزي
ت یا منفی مثبتواندینمبراین نظریه اقتصادي بیکاري و اقتصاد سایه مبهم است. بنا

طور قطعی بیان کند. درواقع، عالمت این بودن رابطه نرخ بیکاري و اقتصاد سایه را به
) اثر منفی نرخ 2007متغیر بستگی به تحلیل تجربی در هر کشوري دارد. فرزانگان (

یر را بر اقتصاد ) و عرب مازار اثر مثبت این متغ1388بیکاري و صامتی و همکاران (
) یکی از معیارهاي وضعیت اقتصادي و X2اند. شاخص فالکت (زیرزمینی نشان داده

دهد و در این تحقیق جایگزین شاخص فقر شده اجتماعی در کشورها را نشان می
39 Misery Index

Robertشاخص فالکت از جمله این نماگرهاي اقتصادي است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (40

Barro و آرتور اوکان ()Arthur Okan میالدي معرفی شد.70) در دهه
41 Tanzi
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)، افراد طبقات پایین در ساختار اجتماعی، افراد 1938(است. در نظریه فشار مرتون
د و انشود شکست خوردهدن به آنچه موفقیت نامیده میناامیدي هستند که در رسی

رو ها با افراد موفق اطرافشان روبهتر است که آناین شکست زمانی آزار دهنده
العمل مرتکب جرمعنوان عکسشوند و بهشوند. افراد ناموفق با جامعه بیگانه میمی
جرائم اعم از اقتصاديشوند. لذا انتظار نظري این است که با افزایش فقر تمامی می

عنوان متغیر تأثیرگذار بر هر دو و اخالقی در جامعه افزایش یابد. لذا این متغیر به
شود.بخش جرائم اقتصادي و اخالقی پنهان در نظر گرفته می

و تبلیغات نیاز است. هاي غیرقانونی به شفافیت: براي مبارزه با فعالیتآموزش
شفافیت به معناي در دسترس بودن اطالعات و تبلیغات به معناي در اختیار گذاشتن 

سازي منوط به سطح عمومی اطالعات است. درك اطالعات از طریق شفاف
در جامعه است. شفافیت بدون آموزش همانند گسترش آزادي وپرورشآموزش

وتحلیل دادهاي خام در مطبوعات براي تجزیهمطبوعات بدون دادن ابزارهاي موردنیاز 
وپرورش توانایی جامعه را براي قضاوت و کنترل رفتار دولت است. گسترش آموزش

عنوان عامل کنترل خارجی کرده نقشی بسیار مهم بهدهد. جامعه تحصیلافزایش می
42منوپرورش و فساد در مطالعه تریسبر روي فساد دارد. رابطه معکوس بین آموزش

طورکلی در مهار جرائم اثر مثبت دارد. ) نشان داده شده است. لذا آموزش به2000(
سوادي استفاده شده است و در این مطالعه براي نشان دادن اثر آموزش از نرخ بی

ار سوادي برقراي مثبت بین جرائم اقتصادي و اخالقی و نرخ بیرود رابطهانتظار می
. شودیمنشان داده X3ورت صاختصار بهباشد. این متغیر به
عنوان یک عامل اساسی براي تواند به: تحوالت بازار ارز نیز میتحوالت بازار ارز

) 2007(43هاي غیرقانونی در نظر گرفته شود. بیزواس و مارجیتگسترش فعالیت
ند. اازلحاظ نظري ارتباط بین نرخ ارز در بازار سیاه و تجارت غیرقانونی را نشان داده

یی در مقدار واقعی صادرات و صادرات کم نمانین محیطی صادرکنندگان به در چ
شوند. درواقع صادرات گزارش نشده خود در بازار سیاه براي سود بیشتر تشویق می

ارز نیتأمهاي مهم دیگر ارز در بازار سیاه است. کانالکنندهتأمیناقتصاد زیرزمینی 
شده، ارز گردشگران هاي ارائهحسابتدر بازار سیاه، کانال واردات بیش از صور

هاي غیررسمی است. جبران کسري بودجه ها از طریق کانالخارجی و انحراف از حواله

42 Treismann
43 Biswas and Marjit
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عامل تغییر نرخ ارز باشد. در این تواندیمزیناز طریق فروش ارز در بازار غیررسمی 
غیرهاي مؤثر عنوان متمطالعه نرخ ارز در بازار رسمی و نرخ ارز در بازار غیررسمی به

اند. در این تحقیق از شکاف ارز در ایجاد اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته شده
رود که با اقتصاد ) استفاده شده است و انتظار میX4غیررسمی از ارز رسمی (

زیرزمینی رابطه مثبت داشته باشد.  
هاي تجاري، گرایشرود با کاهش محدودیتانتظار میشاخص باز بودن اقتصاد: 

هاي تجاري، مقرراتبه سمت تجارت غیرقانونی نیز کاهش یابد. با افزایش محدودیت
تجاري هايسوي فعالیتاي، افراد بهاي و غیرتعرفهو افزایش موانع تعرفهر دست و پاگی

دهند آزادسازي حال برخی از مطالعات نشان میبااینیابند. غیرقانونی گرایش می
ت و اجراي کارآمد قوانین ممکن است سطح فساد سریع تجارت بدون وجود شفافی

ي بیشتري براي هافرصتتواند را افزایش دهد. درواقع آزادسازي سریع تجارت می
زایش ایران در افتجربهبه وجود آورد. اقتصاد زیرزمینی هاي غیرقانونی فساد و فعالیت

واردات غیرقانونی در مناطق آزاد تجاري در مطالعه عرب مازار و فرزانگان نیز نشان 
) اثر منفی شاخص باز بودن اقتصاد را بر 1388داده شده است. صامتی و همکاران (

منظور محاسبه شاخص باز بودن اقتصاد، از شاخص نسبت بهاند. این بخش نشان داده
نشان داده X5صورت ناخالص داخلی استفاده شده است که بهواردات به تولید

.شودیم
بین افزایش اندازه دولت و گرایش 44اینگر و همکارانمطالعهبر اساس اندازه دولت: 

ا افزایش رود ببه سمت اقتصاد زیرزمینی رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین انتظار می
هاي مرتبط با اقتصاد سایهدخالت و نقش دولت در اقتصاد، گرایش به سمت فعالیت

هاي دولت به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یابد. بر این اساس از شاخص هزینه
نشان داده X6صورت اختصار بهعنوان متغیر اندازه دولت استفاده شده است که بهبه
. شودیم

ش . افزایشودرود افزایش درآمد سرانه سبب افزایش تقاضا انتظار مینه:درآمد سرا
تقاضا ممکن است هم کاالهاي قانونی و هم کاالهاي غیرقانونی را شامل شود. از سوي 
دیگر ممکن است با کاهش سطح درآمد سرانه، خانوارهاي بیشتري در زیرخط فقر 

44 Aigner et al.
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45تالرقانونی شود (بارون و ديها به سمت تجارت غیقرار گیرند و سبب گرایش آن

. شودیمنشان داده X7صورت اختصار به). درآمد سرانه به2004(
ده هاي پولی متمرکز بوبسیاري از مطالعات اقتصاد زیرزمینی بر روشتقاضاي پول: 

هاي مرتبط با اقتصاد زیرزمینی شود کسانی که درگیر فعالیتاست. استدالل می
رو انتظار معامالت خود را با پول نقد انجام دهند. ازایندهند کههستند ترجیح می

رود با افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی تقاضا براي پول در گردش نیز افزایش یابد. می
عنوان شاخصی براي نشان دادن دالیل غیرقانونی بر این اساس از رشد تقاضاي پول به

نشان داده Y1صورت اختصار بهاقتصاد زیرزمینی استفاده خواهد شد. تقاضاي پول به
. شودیم

هاي قابلو پرداخت یارانههاي نفتیمصرف فرآوردههاي نفتی: مصرف فرآورده
ها در ایران شود که قیمت بازاري این فرآوردههاي نفتی باعث میتوجه به فرآورده

نگیزه انسبت به کشورهاي همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان کمتر باشد و 
این هاي نفتی بهبراي گسترش اقتصاد زیرزمینی از طریق صدور غیرقانونی فرآورده

ي اقتصاد زیرزمینی اثر مثبت بر مصرف رود اندازهآید. انتظار میکشورها فراهم می
ورت صاختصار بههاي نفتی بههاي نفتی در ایران داشته باشد. مصرف فرآوردهفرآورده

Y2 شودیمنشان داده.
ها بر اقتصاد زیرزمینی، شده و انتظار نظري آنبا توجه به متغیرهاي معرفی

) 2صورت نمودار (مدل مفهومی اقتصاد زیرزمینی و ارتباط آن با جرائم پنهان به
طور که نشان داده شده است، جرائم اخالقی و جرائم شود. هماننمایش داده می

یرزمینی بررسی گردیده است. بر اساس صورت همزمان بر اقتصاد زاقتصادي پنهان به
)، متغیرهاي فساد اداري، طالق، شاخص امنیت، آموزش و شاخص فالکت 2نمودار (

عنوان متغیرهاي اثرگذار بر جرائم اخالقی پنهان و متغیرهاي قتل، آزار و اذیت، به
عنوان متغیرهاي تأثیرپذیر از جرائم اخالقی پنهان شناسایی سرقت و شرب خمر به

اند. همچنین متغیرهاي فساد اداري، چک بالمحل، بار مالیاتی، شاخص امنیت، هشد
آموزش، شاخص فالکت، حجم دولت، شکاف نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص باز بودن 

عنوان متغیرهاي اثرگذار بر اقتصاد زیرزمینی و متغیرهاي سرقت، شرب اقتصاد به
اي تأثیرپذیر از اقتصاد زیرزمینی عنوان متغیرهخمر، نقدینگی و مصرف انرژي به

اند.شناسایی شده
45 Barun and Di Tella
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مدل مفهومی پژوهش:2نمودار 

صورت مستقیم بر جرائم اخالقی پنهان اثرگذار الزم به ذکر است متغیرهایی که به
ه گذارند. الزم به ذکر است کطور غیرمستقیم بر اقتصاد زیرزمینی اثر میهستند، به

، از متغیرهاي MIMICمنظور برآورد پارامترهاي الگوي اقتصادسنجی به روش به
متغیرها اوالً بدون ریشه واحد و همگرا از رشد استفاده شده است. در این صورت، 

درجه صفر بوده و ثانیاً در چارچوب تصریحی مدل همگرا و همگن هستند.

نتایج برآورد اقتصاد زیرزمینی-5
نتایج آزمون پایایی متغیرها-5-1

فاقد اعتبار خواهد MIMICبدون بررسی آزمون پایایی و پایا بودن متغیرها، روش 
از یافته و با استفادهفولر تعمیم-بود. لذا در این تحقیق، با استفاده از روش دیکی

گیرند. همچنین آماره پایایی متغیرها مورد آزمون قرار میEVIEWS7افزار نرم
ي مورد آزمون در رابطهآکائیک براي تعیین طول وقفه بهینه استفاده خواهد شد. 

ي بدون عرض از مبدأ و بدون روند، با عرض از رابطهاساس سه نوع این تحقیق بر 
که در بهترین حالت ردیگیممبدأ و بدون روند و با عرض از مبدأ و با روند انجام 

. در این حالت در ابتدا در سطح مورد بررسی قرارگرفته گرددیمنتیجه آن منعکس 
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یج . نتاردیگیمررسی قرار ي تفاضلی بعدي مورد بهاسطحو در صورت پایا نبودن 
. 46نشان داده شده است1آزمون پایایی متغیرها در جدول 

نتایج آزمون پایایی:1جدول 
نتیجه )05/0سطح بحرانی ( آماره نوع رابطه متغیر

پایا 99/2- 9/3- با عرض از مبدأ و بدون روند )C1فساد اداري (
پایا 99/2- 1/4- با عرض از مبدأ و بدون روند )C2قتل (
پایا 6/3- 6/4- با عرض از مبدأ و با روند )C3سرقت (
پایا 95/1- 5/2- بدون عرض از مبدأ و بدون روند )C4چک بالمحل (
پایا 98/2- 0/3- با عرض از مبدأ و بدون روند )C5طالق (
پایا 99/2- 8/4- با عرض از مبدأ و بدون روند )C6آزار و اذیت (
پایا 99/2- 7/4- عرض از مبدأ و بدون روندبا  )C7شرب خمر (
پایا 6/3- 8/4- با عرض از مبدأ و با روند )S1شاخص امنیت (
پایا 98/2- 4/5- با عرض از مبدأ و بدون روند )X1بار مالیاتی (
پایا 98/2- 3/6- با عرض از مبدأ و بدون روند )X2شاخص فالکت (
پایا 98/2- 4/5- روندبا عرض از مبدأ و بدون  )X3آموزش (
پایا 95/1- 5/2- با عرض از مبدأ و بدون روند )X4شکاف ارز (
پایا 96/2- 0/7- با عرض از مبدأ و بدون روند )X5شاخص باز بودن اقتصاد (
پایا 95/2- 3/6- با عرض از مبدأ و بدون روند )X6اندازه دولت (
پایا 95/2- 3/6- با عرض از مبدأ و بدون روند )X7سرانه (درآمد 
پایا 95/2- 5/4- با عرض از مبدأ و بدون روند )Y1نقدینگی (
پایا 95/2- 8/4- با عرض از مبدأ و بدون روند )Y2مصرف انرژي (

مأخذ: نتایج پژوهش

شود متغیرها در سطح پایا و همگرا از درجه که در جدول باال مالحظه میطورهمان
صفر هستند. 

نتایج کمی برآورد مدل -5-2
راست و به روش حداکثر 9,1افزاري لیزرلوسیله بسته نرمبرآورد اقتصاد زیرزمینی به

ی معادالت ساختاري، هدف انتخاب بهترین ابیمدل انجام گرفته است. در 47یینما
مدل بر اساس معیارهاي آماري برازش و سازگاري عالئم ضرایب متغیرها با مبانی 

مدل مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. 600نظري است. در این تحقیق بیشتر از 
) از 1999(48براي انتخاب مدل برتر از دو روش استفاده شد: بر اساس روش گیلز

ها بر اساس معیارهاي منطقی و مهم شده در ابتدا مدلهاي ارزیابیبین تمامی مدل

توجه شود که متغیرها به صورت رشد استفاده شده است.  46
47 Maximum likelihood
48 Giles
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مرتب 52AGFIو 2R ،(49RMSE ،50NNFI ،51CFIلیزرل شامل ضریب تعیین (
هاي برتر که بر اساس معیارهاي باال مرتب گردیده گردید؛ سپس از بین این مدل
داري )، بهترین مدل از نظر معنی1984(53هانمان-است، بر اساس روش فري و وك

آماري انتخاب گردید. بر این اساس، نتایج معادالت برآورد شده جرائم اخالقی پنهان 
)Moral) و اقتصاد زیرزمینی (Eco .در معادالت زیر نشان داده شده است (

)9(- : / / / / /
/ / - / /

/

P values
Moral c c s x x

R
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2
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نمودار مدل مفهومی تأییدشده تحقیق در زیر نشان داده شده است. 

مدل تأییدشده پژوهش:3نمودار 

) به دست خواهد 10) در (9ي تعادلی که با جایگزینی معادله (ي معادلهنتیجه
صورت زیر است:آمد به

49 Root Mean Square Error of Approximation
50 Non-Normed Fit Index
51 Comparative Fit Index
52 Adjusted Goodness of Fit Index
53 Frey and Weck-Hannemann
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)10(
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داري نتایج و معیارهاي ارزیابی طور که از نتایج باال مشخص است، معنیهمان
توضیح بیانگر قدرت 99/0لیزرل در سطح قابل قبولی قرار دارد. ضریب تعیین 

هاي منتخب نیز وضعیت بسیار مناسبی دهندگی باالي متغیرهاي مستقل است. آماره
ي درستنمایی نشان از تخمین مطلوب مدل که آمارهطوريکنند بهرا ارائه می

دهد، سطح خطاي تخمین صفر شده است و معیارهاي نیکویی برازش نیز نزدیک می
دن برآورد است. بر اساس نتایج اند که بیانگر مطلوب بوبه یک برآورد شده

هاي جرائم اقتصادي و اخالقی پنهان در ي بخشدهندهآمده، معادالت توضیحدستبه
زیر نشان داده شده است:
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دهد که متغیرهاي فساد اداري، طالق، شاخص بررسی نتایج تحقیق نشان می
ترین علت افزایش جرائم اخالقی پنهان است. سوادي مهمو بیفالکت (نماینده فقر) 

درصد آماري مورد تأیید واقع 10داري شاخص فالکت در سطح اگرچه سطح معنی
ي منفی را با جرائم شده است. همچنین متغیر شاخص امنیت اجتماعی یک رابطه

ب افزایش دهد. عالوه بر آن رشد جرائم اخالقی پنهان موجاخالقی پنهان نشان می
دهد که متغیرهاي ي تعادلی نشان میاقتصاد زیرزمینی خواهد شد. بررسی رابطه

سوادي، شاخص باز بودن اقتصاد، حجم دولت و درآمد سرانه فساد اداري، طالق، بی
ترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. همچنین چک بالمحل با اقتصاد مهم

د. این رابطه ممکن است به خاطر کاهش دهزیرزمینی رابطه منفی را نشان می
امنیت دهد که افزایشنقدینگی موردنیاز بخش غیرقانونی باشد. این بررسی نشان می

ترین عامل کاهش جرائم اقتصادي و اخالقی پنهان است. از این نتایج در جامعه مهم
مشخص است که فساد اداري تأثیرگذارترین متغیر افزایش جرائم اخالقی پنهان و 

سوادي تأثیرگذارترین متغیر افزایش اقتصاد زیرزمینی است. بررسی معادالت باال بی
دهد که افزایش جرائم اخالقی پنهان موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و نشان می

اذیت خواهد شد و افزایش اقتصاد زیرزمینی باعث افزایش شرب خمر، نقدینگی و 
گردد. مصرف انرژي می

جرائم پنهان و اقتصاد زیرزمینیگیري شاخص اندازه-5-3
اده صورت رشد مورد استفبر اساس معادالت برآورد شده و با توجه به اینکه متغیرها به

صورت رشد ) به11) و (9اند، شاخص اقتصاد زیرزمینی بر اساس معادله (قرارگرفته
قی ) روند رشد جرائم اخال5) و (4شود. نمودار (جرائم اقتصادي و اخالقی تعریف می

.دهدرا نشان می)1363-1390پنهان و اقتصاد زیرزمینی براي ایران در دوره (
دهد، کمترین گونه که نمودار روند رشد بخش جرائم پنهان در ایران نشان میهمان

به 1388و 1375هاي که بیشترین رشد در سالاست درحالی1367رشد در سال 
که نمودار روند رشد اقتصاد گونهدرصد بوده است. همچنین همان13میزان 

1365دهد کمترین رشد اقتصاد زیرزمینی در سال زیرزمینی در ایران نشان می
درصد بوده است. 12به میزان 1385که بیشترین رشد در سال است، درحالی
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روند رشد جرائم اخالقی پنهان در ایران:4نمودار 

ایرانروند رشد اقتصاد زیرزمینی در :5نمودار 
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همچنین از مقادیر رشد محاسبه شده براي شاخص جرائم اخالقی و اقتصاد زیرزمینی 
مشخص است که جرائم اخالقی پنهان در طول دوره ي مورد بررسی همیشه رشد 
مثبت داشته است، به عبارتی در این دوره روند جرائم اخالقی پنهان همیشه صعودي 

مینی اگرچه در برخی از سال ها به دست آمده است. این بررسی براي اقتصاد زیرز
کاهش را نشان می دهد ولی در کل مثبت بودن رشد اقتصاد زیرزمینی بیانگر روند 

صعودي مقدار اقتصاد زیرزمینی در طول دوره ي مورد بررسی است. 

گیرينتیجه-6
بایست متغیرهایی مدنظر قرار گیرند که گیري اقتصاد زیرزمینی میدر مبحث اندازه

اي که لهمسأسیر بخش پنهان در دو بخش قانونی و غیرقانونی آن باشند. بتوانند تف
ن اقتصاد زیرزمینی نادیده گرفته شده است. در این پژوهش با تأکید بر محققااز دید 

ارتباط بخش جرائم اخالقی و اقتصادي و تأثیر آن بر اقتصاد زیرزمینی، شاخص 
علل چندگانه -هاي چند گانهشاخصبا استفاده از روش رانیدر ااقتصاد زیرزمینی
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)MIMICمنظورمحاسبه شده است. بدین1363-1390یدوره زمان)، طی
جعل)، طالق، شاخص امنیت، وارتشاءفساد اداري (شامل اختالس،: جرممتغیرهاي

عنوان متغیرهاي اثرگذار بر جرائم اخالقی پنهان و آموزش و شاخص فالکت به
وجرح، ضربد و غیر عمد)، آزار و اذیت (شامل ایرادمتغیرهاي قتل (شامل قتل عم

عنوان مزاحمت)، سرقت و شرب خمر بهوعدوانیعفت، تصرفمنافیاعمال
اند. همچنین متغیرهاي متغیرهاي تأثیرپذیر از جرائم اخالقی پنهان شناسایی شده

فساد اداري، چک بالمحل، بار مالیاتی، شاخص امنیت، آموزش، شاخص فالکت 
ینده فقر)، حجم دولت، شکاف نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص باز بودن اقتصاد (نما

عنوان متغیرهاي اثرگذار بر اقتصاد زیرزمینی و متغیرهاي سرقت، شرب خمر، به
عنوان متغیرهاي تأثیرپذیر از اقتصاد زیرزمینی شناسایی نقدینگی و مصرف انرژي به

شاخصبرآورددرهادادههمگنیازفادهاستتحقیق،اینقوتنکاتازاند. یکیشده
ستفادهاموردرشدصورتبهمتغیرهاتمامیترتیب کهبدین. استاقتصاد زیرزمینی

قدرتدیگرطرفازوشوداستفادهپایامتغیرهايازطرفازیکتااندقرارگرفته
ياین تحقیق با بسته.باشداقتصاد زیرزمینی مشخصبرمتغیریکاثرگذاري

یی انجام گرفته است و در چارچوب راست نماو به روش حداکثر 9,1افزاري لیزرلنرم
مدل مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که درنهایت600شناسی تحقیق بیشتر از روش

،R،RMSE،NNFI)2(تعیینضریبشاملبرازشنیکیمعیارهايازاستفادهبا
CFIوAGFIگردید. انتخابمدلیک

دهد که متغیرهاي فساد اداري، طالق و بررسی نتایج تحقیق نشان می
ترین علت افزایش جرائم اخالقی پنهان است. عالوه بر آن افزایش سوادي مهمبی

يجرائم اخالقی پنهان موجب افزایش اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. بررسی رابطه
سوادي، شاخص باز بودن دهد که متغیرهاي فساد اداري، طالق، بیتعادلی نشان می

ترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. اقتصاد، حجم دولت و درآمد سرانه مهم
دهد. اینهمچنین افزایش چک بالمحل اثر منفی بر اقتصاد زیرزمینی را نشان می

ترین عامل کاهش جرائم دهد که افزایش امنیت در جامعه مهمبررسی نشان می
ن است. از نتایج مشخص گردید که فساد اداري تأثیرگذارترین اقتصادي و اخالقی پنها

سوادي تأثیرگذارترین متغیر افزایش اقتصاد متغیر افزایش جرائم اخالقی پنهان و بی
دهد که افزایش جرائم اخالقی پنهان زیرزمینی است. بررسی معادالت باال نشان می

ایش اقتصاد زیرزمینی موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و اذیت خواهد شد و افز
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هاي دیگر این گردد. یافتهباعث افزایش شرب خمر، نقدینگی و مصرف انرژي می
دهد که کمترین و بیشترین رشد بخش جرائم اخالقی پنهان به تحقیق نشان می
و کمترین و بیشترین رشد اقتصاد زیرزمینی در 1388و 1367ترتیب در سال 

آمده دسته است. با توجه به نتایج بهاتفاق افتاد1385و 1365هاي سال
شود: پیشنهادهاي زیر ارائه می

پیشنهاد می شود که با کاهش فساد و طالق و افزایش سطح دانش هم -1
موجب کاهش جرایم اخالقی پنهان شد و هم از اقتصاد زیرزمینی کم کرد؛

پیشنهاد می شود که از حجم دولت به منظور کاهش اقتصاد زیرزمینی -2
کاست؛

یشنهاد می شود که با افزایش سطح امنیت از سطح جرائم اخالقی پنهان و پ-3
اقتصاد زیرزمینی کم کرد.
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