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برآورد حجم قاچاق کاال در ایران به روش MIMIC
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1

چکیده
این مطالعه به بررسی مهمترین عوامل موثر بر قاچاق کاال در ایران طی دوره زمانی  2939-88پرداخته است.
در این مطاالعاه براي بررورد ارزق قااچااق کاال در ایران از روق شااااخصهاي چندگانه و علل چندگانه

1

( )MIMICاساتااده شاده است .بر اسان نتایا این مطالعه ،مجم قاچاق طی دوره مورد بررسی روند پر اراز
و نشااي ی داشااته اساات .این مي ان در سااال  2939به نس ا ت  93/31درصااد (مداک)ر) از مادار توليد ناخالص
داخلی (به قيمت ثابت سال  )2933و در سال  2932به نس ت  23/32درصد (مداقل) از توليد ناخالص داخلی
و به طور متوسط معادل با  12/88درصد از توليد ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی بوده است .نتایا این
مطالعه همچنين نشااان داد که نرت تور  ،رموزق ،شاااخص باز بودن اقتصاااد و اندازه دولت مهمترین عوامل
موثر بر قاچاق کاال در ایران هساتند .قاچاق کاال بر روي ارروردههاي ناتی و تااضاا براي پول تثثير گذاشته
است ،اما تاثير رن بر ارروردههاي ناتی در مجموع بيشتر از اثر رن بر روي تااضاي پول است.
واژگان کلیدی :قاچاق کاال ،روق ،MIMICتوليد ناخالص داخلی ،ایران.

Keywords: Smuggling, MIMIC Approach, GDP, Iran
JEL Classification: E26, O17, H26.
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 -1مقدمه
قاچاق 2را میتوان به صورت واردات مخای کاال از یک موزه جغراايایی به موزهاي دیگر (ديالم
و هنري )1222 1،یا ارار از مالياتها با دور زدن کنترلهاي مرزي (مرمن )1222 ،9تعریف کرد.
امروزه مجم اقتصاد زیرزمينی در جهان و به ویژه در کشورهاي در مال توسعه در مال اا ایش
است .بر اسان برخی از برروردها اقتصاد زیرزمينی به طور متوسط  12درصد از توليد ناخالص
داخلی ( )GDPدر کشورهاي در مال توسعه 98 ،درصد از  GDPکشورهاي در مال گذار و 23درصد
از  GDPکشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )OECD( 1را تشکيل میدهد (اشنایدر،3
 .)1223بر اسان رمارهاي ستاد م ارزه با قاچاق کاال و ارز ایران ،تعداد پروندههاي قاچاق در ایران
از  18813ااره در سال  2931به  91322ااره در سال  2983رسيده است .3از رنجا که کشايات قاچاق
کاال در ایران تنها بخشی از اقتصاد زیرزمينی است ،این امر ماکی از گسترده بودن تجارت یير قانونی
در ایران است.
از طرای دیگر ،بر اسان رمارهاي مرک رمار ایران ،روند دررمد سرانه واقعی در ایران بهگونهاي
است که دررمد سرانه واقعی در سال  2933به اندازه دررمد سرانه واقعی سال  2932بوده است و
اختالف بين دررمدها و ه ینههاي خانوار که بر اسان رمار گاهی تا  92درصد ني میرسد (مرک
رمار ایران ،سالهاي مختلف) ،اا ایش پيوسته نرت بيکاري ،ارار مالياتی ،اختالف زیاد بين ظرايت
مالياتی و ماليات وصولی و بدتر شدن وضع توزیع دررمد در سالهاي اخير همگی نشانههایی از این
است که مسابهاي ملی ایران نمیتواند واقعيتهاي اقتصادي را به طور کامل گ ارق کنند .یکی
از دالیل این امر گ ارق نشدن برخی از اعاليتهاي اقتصادي در ایران و مشکالت موجود در
اندازهگيري اینگونه اعاليتها است.
رشد قاچاق کاال عواقب نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد کالن ،به ویژه بخش مالی دارد .با توجه به
دشواري مشاهده و اندازهگيري قاچاق کاال ،این امر موجب ارزیابی یير واقعی شرایط اقتصادي و
اجتماعی ااراد و خانوارها در خارج از کشور میشود و به دليل ماهيت پنهان رن در رمارهاي رسمی
ث ت نمیشود و وجود رن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصادي کشور خواهد شد .این امر
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میتواند کارایی سياستها ي توزیعی و تخصيصی دولت را با چالش مواجه سازد .از سوي دیگر،
قاچاق باعث کاهش دررمدهاي عمومی ،تغيير ساختارهاي داخلی یک جامعه از طریق ایجاد نهادهاي
داخلی قدرتمند یير قانونی و تغيير الگوي مصرف جامعه ني میشود (دومينگ  .)2333 ،2عالوه بر
این ،ممکن است قاچاق اثرات منای بر روي شاخصهاي رسمی مانند رشد و توزیع دررمد داشته
باشد .هدف این مطالعه بررورد ارزق قاچاق کاال در ایران با استااده از روق شاخصهاي چندگانه-
علل چندگانه )MIMIC( 1است.
 -2قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کاال در ایران
قاچاق کاال ممکن است به منظور اجتناب از پرداخت ماليات و عوارض قانونی بر روي کاالهاي
وارداتی مجاز باشد ،یا به منظور ورود کاالهایی یير مجاز مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر باشد
که تجارت رنها به دالیل شرعی و قانونی در ایران ممنوع است .قوانين و ماررات اصلی مربوط به
قاچاق کاال در ایران شامل «قانون مجازات مرتک ين قاچاق» مصوب سال « ،2921قانون امور گمرکی»
مصوب سال  2932و «قانون تع یرات مکومتی» مصوب سال  2931است .قانون مجازات مرتک ين
قاچاق مصوب سال  ،2921انواع مختلف قاچاق را بهصورت زیر تعریف کرده است )2( :قاچاق
محصوالت قانونی؛ ( )1واردات قاچاق محصوالت یير قانونی؛ ( )9صادرات قاچاق کاالهاي یير
قانونی؛ ( )1قاچاق محصوالت انحصاري؛ و ( )3اعاليتهاي ویژه.
قاچاق محصوالت قانونی ،واردات یا صادرات محصوالتی است که دولت در هنگا تنظيم بودجه
ساالنه خود دررمدهاي مالياتی و عوارض دریااتی خود را بر اسان رنها بررورد میکند .از نظر
قانونی ،با پرداخت ماليات یا عوارض رسمی میتوان به تجارت این محصوالت پرداخت .اما
قاچاقچيان با امتناع از پرداخت ماليات و ماوق گمرکی ،به قاچاق این کاالها م ادرت میورزند و
دولت را از بخش مهمی از دررمدهاي قانونی خود محرو میکنند .گروه دو و سو واردات و
صادرات محصوالت یير قانونی است که قانون امور گمرکی این محصوالت را مشخص کرده
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است .2گروه چهار ني قاچاق محصوالت انحصاري است که شامل محصوالتی است که انحصاراً
در اختيار نهادهاي دولتی است و تجارت این کاالها بدون اجازه قانونی دولت ،قاچاق محسوب
میشود .رخرین گروه شامل اعاليتهاي خاصی است که در مايات قاچاق نيست ،اما از منظر قانون
همانند قاچاق در نظر گراته میشوند.1
قوانين و ماررات اصلی مربوط به قاچاق کاال و ارز ،شامل مجازاتهاي اختياري دولت مصوب
 2931و دستورالعملهاي اجرایی رن در سال  2982است .بر این اسان ،مجازات براي قاچاق کاال
بستگی به مادار کاال دارد که در دو گروه جاي میگيرند )2( :محصوالت با ارزق برابر یا کمتر از
 22ميليون ریال؛ و ( )1محصوالت با ارزق بيش از  22ميليون ریال .سهم کاالي قاچاق کشف شده
مربوط به گروه اول در سال  2989و  2981به ترتيب  83/3و  83/3درصد بوده است .اگر چه قاچاق
با ارزق برابر یا کمتر از  22ميليون ریال بخش عمدهاي از کل موارد کشف شده را به خود اختصاص
داده است ،اما ارزق نس ی رن بسيار پایينتر از ارزق گروه دو است .سهم ارزق این نوع قاچاق
کاال از ارزق کل کاالهاي قاچاق کشف شده در سال  2989و  2981بهترتيب  23و  12/3درصد
بوده است.9
 -3وضعیت کسب و کار)2111( 4
بانک جهانی هر سال در گ ارشی تحت عنوان کسب و کار ،وضعيت اقتصادي کشورهاي جهان را
از ل حاظ سهولت تجارت رسمی در این کشورها و در ماایسه با سایر کشورها مورد بررسی قرار
میدهد .بر اسان گ ارق کسب و کار سال ( 1222بانک جهانی ،)1222 ،ایران در ميان  289اقتصاد
دنيا ،از نظر سهولت تجارت در رت ه  213قرار گراته است .این در مالی است که کشورهایی مانند
امارات متحده عربی ،عربستان سعودي و اردن به ترتيب در رت ههاي 12 ،22و  33قرار گراتهاند.
وضعيت ایران در زمينه ه ینه واردات (ه ینه دالري به ازاي هر کانتينر واردات) در خاورميانه و
شمال راریاا ني بسيار نامطلوب بوده ،به طوري که تنها عملکرد عراق از ایران بدتر بوده است .این
 .2به عنوان م)ال ،کاالهاي وارداتی قاچاق همچون سالحهاي نظامی ،مواد مخدر و متون چاپی که ضد مذهب یا هنجارهاي اجتماعی
باشند.
 . 1قانونگذار عالوه بر صادرات و واردات قاچاق ،ناض ماررات تعریف شده داخلی را ني در برخی از موارد قاچاق میداند ،مانند
ممل و نال یير قانونی چوب و هي

ماصل از درختان جنگلی که با متخلاان ط ق ت صره  3ماده  23و ماده  18قانون مااظت و

بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ،مصوب  2931/3/13مجازات مرتک ين قاچاق ،برخورد میشود.
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ه ینه براي ایران در سال  1228معادل با  2992دالر به ازاي هر کانتينر واردات بوده است ،مال رنکه
بهترین عملکرد در این رت هبندي مربوط به سنگاپور با  193دالر به ازاي هر کانتينر واردات بوده
است .باال بودن ه ینههاي تجارت رسمی در ایران یکی از دالیل عمده گرایش تجار به تجارت یير
قانونی است .جدول ( )2ماایسه ه ینههاي تجارت بينالملل ایران و سایر کشورها را نشان میدهد.
جدول  :1مقایسه هزینههای تجارت بینالملل ایران و سایر کشورها
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منبع :گ ارق کسب و کار ()1222

 -4چارچوب نظری تحقیق
به موازات رشد مطالعات تجربی در زمينه قاچاق ،پدیده قاچاق و تجارت یير قانونی از سالهاي
 2332به بعد مورد توجه اقتصاددانان و نظریهپردازان تجارت بينالملل قرار گرات .نخستين دیدگاهها
درباره اقتصاد زیرزمينی توسط بهاگواتی و هانسن )2339( 2مطرح شد .بر م ناي این تحايق در مالت
عد همزمانی قاچاق و تجارت قانونی ،قاچاق کاال به کاهش رااه جامعه منجر میشود .ال ته تحت
شرایطی خاص ،ممکن است که رااه جامعه ني اا ایش یابد .اما در مالت همزمانی قاچاق و تجارت
قانونی ،قاچاق ل وماً رااه اجتماعی را کاهش میدهد .بهاگواتی و سرینیواسان )2331( 1در مطالعهاي
1
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تحت عنوان تجارت یير قانونی در تجارت بينالملل و در قالب یک مدل ریاضی نتایا مطالعه
بهاگواتی و هانسن را مورد تائيد قرار دادهاند .بر م ناي این تحايق در هنگا برخورد با محدودیت در
تجارت قانونی و وجود قاچاق کاال تحت شرایط رقابتی ،قاچاق ممکن است که رااه را اا ایش یا
کاهش دهد.
شيخ )2331( 2ضمن ناد مطالعه بهاگواتی و هانسن ،رثار رااهی قاچاق را مورد بررسی و تحليل قرار
داده است .بر م ناي این تحايق ،در مالت همزمانی قاچاق و تجارت قانونی ،قاچاق ممکن است که
رااه جامعه را اا ایش یا کاهش دهد ،با این ارض که قاچاق عالوه بر ه ینههاي ریسک کشف و
مصادره کاالي قاچاق از همان عوامل توليدي استااده میکند که در اعاليتهاي توليدي قانونی مورد
استااده قرار میگيرد .از سوي دیگر ،پيت )2382( 1در بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق کاال
بهوسيله یک مدل نابرابري قيمت نشان داد که در مالت همزمان بودن تجارت قانونی و قاچاق در
شرایط رقابتی ،بنگاهها هنگامی م ادرت به تجارت یير قانونی کاال میکنند که شرط قرار گراتن
بنگاه ها در ناطه تعادلی بلندمدت ،تااوت قيمت (یعنی تااوت ميان قيمت داخلی قاچاق و قيمت
شامل تعراه) باشد.
نورتن )2388( 9ني در مطالعهاي تحت عنوان نظریه اقتصادي قاچاق به بررسی رثار قاچاق کاالهاي
کشاورزي در ميان کشورهاي جامعه اقتصادي اروپا پرداخته و با ارائه یک مدل نظري نشان داده
است که با اا ایش ه ینههاي تجارت بينالملل ،از جمله اا ایش نرت تعراه در واردات کاال به بازار
داخلی با ارض عد کشف و مصادره ،مجم قاچاق کاال ني اا ایش مییابد.
 -4مروری بر مطالعات تجربی انجام شده
کيگاان ) 2338( 1براي بررورد دررمادهاي گ ارق نشاااده مرد در ایاالت متحده امریکا از روق
نس ت ناد 3استااده کرده است .وي در این مطالعه ،ابتدا نس ت اسکنان و مسکوک در دست مرد
به سپردههاي دیداري را براي کل اقتصاد محاس ه کرد و سپس با ارض عد وجود اقتصاد زیرزمينی
در یک دوره خاص ،نساا ت ناد رن دوره را به عنوان نساا ت ناد مطلوب اقتصاااد رساامی در نظر
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گرات .در مرمله بعد با اساتااده از اختالف بين نس ت ناد محاس ه شده در کل اقتصاد و نس ت ناد
مطلوب در اقتصاد رسمی ،مجم اقتصاد زیرزمينی را با استااده از تئوري ماداري پول محاس ه نمود.
از دیگر مطالعات تجربی اوليه در مورد اقتصاااد زیرزمينی ،میتوان به مطالعه بهاگواتی )2331( 2در
مورد اقتصااد ترکيه اشاره کرد .در این مطالعه بهاگواتی با استااده از روق تااوت در رمار تجارت
رساامی و از ماایسااه داده هاي واردات ترکيه از کشااورهاي مختلف با صااادرات ث ت شااده در این
کشاااورها ،پدیده کم نمایی 1این واردات را به عنوان تنها دليل معنادار اختالف دادهها یعنی قاچاق
کاال معرای مینماید .ماتيون )2381( 9ني با استااده از دادههاي اصلی دوره زمانی  2332-2333و
با اساااتااده از روق مداقل مربعات دو مرملهاي و روق نسا ا ت ناد تعدیل شاااده ،مجم اقتصااااد
زیرزمينی را براي انگلستان در سال  2333بين  3/8تا  3/2درصد از توليد ناخالص ملی بررورد کرده
اسات .اشنایدر و انست )1222( 1در مطالعهاي جامع و به روق متغير پنهان ،مجم اقتصاد زیرزمينی
را براي  33کشاور جهان تخمين زده اند .نتایا این تحايق نشان داد که مجم اقتصاد زیرزمينی براي
کشورهاي مختلف جهان هم به صورت نس ی و هم به صورت مطلق ،طی ساليان اخير اا ایش یااته
است .اشنایدر ( )1223در مطالعهاي اندازه اقتصاد سایه براي کشورهاي مختلف دنيا را در سه گروه،
کشاااورهاي در مال توساااعه ،در مال گذار و توساااعه یااته براي دوره زمانی  2333-1222بررورد
کرده اسات .نتایا این مطالعه همچنين نشاان داد که اقتصااد ساایه به طور متوسط در کشورهاي در
مال توساعه  12درصاد ،در کشاورهاي در مال گذار  98درصاد و در کشاورهاي توسعه یااته 23
درصاد از  GDPرساامی این کشاورها را تشااکيل داده اسات.کارلينگر )1223( 3ني در مطالعهاي در
خصااوص  13کشااور در مال گذار و در مال توسااعه براي دوره زمانی  2333-1222نشااان داد که
نرت هااي ماالياات ،تنظيم باازار نيروي کاار و قوانين و ماررات مهمترین عوامل تثثيرگذار بر مجم
اقتصاد سایه در این کشورها بوده است.
اندازهگيري و بررورد قاچاق کاال در ایران پيشينه دیرینهاي ندارد .خلعت ري ( )2933نخستين کسی
است که به اندازهگيري مجم قاچاق کاال در ایران پرداخته است .وي براي بررورد قاچاق کاال در
1Bhagwati

invoicing

2Under-

3Matthews
4

Enste
. Karlinger
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ایران از روق نس ت ناد کيگان بهره برده است .در این تحايق ،با م نا قرار گراتن سالهاي -2933
 2933به عنوان سال پایه ،مجم اقتصاد زیرزمينی براي سال  2933بررورد شده است .نتایا ماصل از
این مطالعه نشان داد که مجم اقتصاد زیرزمينی در سال  2933معادل با 8/91درصد از دررمد اقتصاد
رسمی بوده است .عرب مازار ی دي ( )2982ني در یک مطالعه جامع و گسترده از روق تخمين
سيستم معادالت همزمان که در برگيرنده متغير پنهان است ،به بررورد مجم اقتصاد زیرزمينی پرداخته
است .در این تحايق بار مالياتی ،شاخص باز بودن اقتصاد ،رشد قيمت کاالي مصرای ،بيکاري و
دررمد سرانه به عنو ان علل و تااوت نرت ارز رسمی و یير رسمی ،تااضا براي پول ناد و مصرف
انرژي به عنوان شاخصهاي تثثيرپذیر از اقتصاد زیرزمينی در نظر گراته شده است .بر اسان نتایا
این تحايق ،مجم اقتصاد زیرزمينی طی سه دوره  2938-2933 ،2913-2933و  2938-2933بهترتيب
 22درصد 8 ،درصد و  23درصد اقتصاد رسمی بوده است .باقري گرمارودي ( )2933از طریق تخمين
معادله رگرسيونی تااضا براي پول ،به بررورد اندازه اقتصاد زیرزمينی طی سالهاي  2932تا 2931
اقدا کرده است .نتایا این تحايق نشان داد که ميانگين اندازه نس ی اقتصاد زیرزمينی طی دوره مورد
بررسی  19درصد از اقتصاد رسمی بوده است .ارزانگان ( )1223ني با استااده از روق متغير پنهان
که شکل خاصی از معادالت ساختاري است ،مجم تجارت یير قانونی را براي دوره زمانی -1221
 2332بررورد کرده است .نتایا ماصل از این مطالعه نشان داد که مجم اقتصاد زیرزمينی در دوره
مورد بررسی علیریم نوسان زیاد ،در برخی از سالها 29 ،درصد از کل تجارت رسمی را تشکيل
میداده است .صامتی و دیگران ( )2988ني با استااده از رویکرد متغير پنهان به بررورد مجم قاچاق
کاال طی دوره زمانی  2911-2981پرداختهاند .نتایا این مطالعه نشان داد که ميانگين مجم قاچاق
کاال در ایران در دوره مورد بررسی  23/31درصد از اقتصاد رسمی بوده است .نتایا این مطالعه
همچنين نشان داد که اقتصاد زیرزمينی در ایران به طور معنیداري از دو متغير نرت بيکاري و
محدودیتهاي تجاري ت عيت میکند.
 -6روش تجزیه و تحلیل دادهها
مدل معادالت ساختاري )SEM( 2رابطه بين متغير پنهان یير قابل مشاهده و شاخصها و علل مشاهده
شده ( )MIMICرا نشان میدهد .این مدل به صورت گسترده در بسياري از علو اجتماعی از ق يل
جامعه شناسی ،بازاریابی و اقتصاد کاربرد دارد .در اقتصاد ،یکی از اولين تحاياات در زمينه کاربرد
1

. Structural Equation Model
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روق  SEMتوسط گلدبرگر 2در سال  2333انجا شده است .در این مااله شکل خاصی از معادالت
ساختاري به نا شاخصهاي چندگانه و علل چندگانه استااده شده است.
مدل  MIMICدو ج ء اصلی دارد ،یک معادله ساختاري و یک معادله اندازهگيري .معادله ساختاري
با یک مجموعه از شاخصهاي قابل مشاهده متناظر است:
𝑖𝑢 𝑌𝑖 = 𝜆𝑖 𝜂 +

()2

در اینجا  Yiنشان دهنده شاخصهاي قابل مشاهده قاچاق کاال (مانند تااضاي پول و مصرف
ارروردههاي ناتی) 𝜂 ،متغير پنهان𝑢𝑖 ،ها خطاهاي تصادای و λها پارامترهاي ساختاري مدل
اندازهگيري هستند.
معادله اندازهگيري ني بهصورت زیر است:
𝜈 𝜂 = 𝛾1 𝑥1 + 𝛾2 𝑥2 + ⋯ + 𝛾𝑝 𝑥𝑝 +

()1

که در رن  xpنشانگر یک مجموعه از متغيرهاي علی قابل مشاهده از ق يل نرت بيکاري ،نرت تور و
نرت تعراه واقعی γp ،پارامترهاي ساختاري مدل υ ،متغير اخالل و  ηمتغير پنهان (قاچاق) است.
معادله ( )2و ( )1بهصورت زیر قابل بازنویسی است:
)(9

Y = λη + υ
𝜐 η = γ𝑥 +

()1
در این معادالت ارض میشود که بين جمالت خطا هم ستگی وجود ندارد ،یعنی:
2

 𝐸(𝑢ˊ𝑢) = Өو  𝐸(𝜈 2 ) = 𝜎 2و

𝜊 = )𝜈𝑢(𝐸

براي بهدست روردن یک تابع از متغيرهاي قابل مشاهده ،میتوان معادله ( )1را در معادله ( )9براي
مل مدل جایگذاري کرد:
()3

Y = (𝛾𝑥 + 𝜈)λ + υ

1

. Goldberger
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همچنين ،میتوان با تعریف  ∏=λƳو  ،w= λv + uرابطه ( )3را به صورت زیر بازنویسی نمود.
در این صورت ،میتوان شکل کاهش یااته مدل  MIMICرا به دست رورد.
𝑤 𝑌 = ∏́ 𝑥 +

()3

ار نموداري مدل پيشنهادي براي بررورد مجم قاچاق کاال در ایران بهصورت زیر است.
درآمد سرانه
تورم
آموزش
تقاضای پول

نرخ ارز رسمی
قاچاق

نرخ ارز غیر رسمی

مصرف انرژی

بیکاری
بار مالیاتی
حجم دولت
محدودیتهای تجاری

نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق

همچنين ماتریس دستگاه معادالت باال به صورت زیر است.
𝜀1
Y
𝜆
] 𝜀[ [ 1 ]=[ 1 ] [𝜂] +
Y2 𝜆2
2

()8

()9

X1
X2
X3
X4
]𝜐[ 𝛾9 ] X 5 +
X6
X7
X8
] [X 9

𝛾8

𝛾7

𝛾6

𝛾5

𝛾4

[𝜂]=[𝛾1 𝛾2 𝛾3
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 -7علل پیدایش قاچاق کاال در ایران
مهم ترین علل پيدایش قاچاق کاال در ایران ع ارتند از :وضع ماليات و محدودیتهاي بيش از مد،
پایين بودن سطح رموزق ،نوسانات بازار ارز ،نرت تور باال ،نرت بيکاري باال ،ب رگ بودن دولت،
پایين بودن دررمد سرانه ،و باز ن ودن اقتصاد.
وضع ماليات و محدودیتهاي بيش از مد موجب میشود که تجار در مواجه با محدودیتهاي زیاد
تجاري ،امتماالً به سوي تجارت یير قانونی مانند قاچاق یا به سمت ارائه صورت مسابهاي یير
واقعی در صادرات یا واردات تمایل پيدا کنند .بخش گستردهاي از ادبيات نظري و تجربی قاچاق
نشان داده است که وضع مالياتها و اعمال محدودیتهاي زیاد منجر به قاچاق و گسترق اقتصاد
زیرزمينی میشود .ايالکتيس )2331( 2اثر م) ت موانع تعراهاي را بر انگي ه ااراد براي تجارت یير
قانونی نشان داده است .عالوه بر این ،محدودیتهاي تجاري باعث اختالف بين قيمتهاي داخلی و
بازارهاي بينالمللی میشود و این تااوت قيمت براي کاالهاي وارداتی ،انگي هاي جذاب براي
واردات یير قانونی و ارار از ماليات ایجاد میکند .در این مالت ،تااضا براي واردات کاال با
محدودیتهاي زیادي روبرو میشود و رنچه عمالً در بازارهاي داخلی داد و ستد میشود ،در مراک
گمرکی ممنوع تلای میگردد .در این شرایط تااضاهایی که از طریق قانونی ني قابل تثمين است ،به
موزه تجارت یير قانونی ارجاع میشود و همين مسثله زمينه قاچاق کاالهاي وارداتی را گسترق
میدهد .در این تحايق براي بررسی اثر مالياتها و محدودیتهاي بيش از مد در قاچاق کاال از نرت
تعراه واقعی (ماليات بر واردات بر کل واردات) استااده شده است.
براي م ارزه با اعاليت هاي یير قانونی ،مانند قاچاق کاال به شااايت و ت ليغات نياز است .شااايت به
معناي در دسترن بودن اطالعات و ت ليغات به معناي در اختيار گذاشتن اطالعات است .درک
اطالعات از طریق شاافسازي منوط به سطح عمومی رموزق و پرورق در جامعه است .شااايت
بدون رموزق همانند گسترق رزادي مط وعات بدون دادن اب ارهاي مورد نياز براي تج یه و تحليل
دادههاي خا در مط وعات است .گسترق رموزق و پرورق توانایی جامعه را براي قضاوت و کنترل
راتار دولت اا ایش میدهد .جامعه تحصيل کرده ناشی بسيار مهم به عنوان عامل کنترل خارجی بر
1

. Phylaktis
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روي اساد دارد .رابطه منای بين رموزق و پرورق و اساد در مطالعه تریسمن )1222( 2نشان داده
شده است .در این مطالعه براي نشان دادن اثر رموزق بر قاچاق کاال از نرت بیسوادي استااده شده
است و انتظار میرود که رابطهاي م) ت بين قاچاق کاال و نرت بیسوادي برقرار باشد .نوسانات بازار
ارز ني میتواند به عنوان یک عامل اساسی براي گسترق اعاليتهاي یير قانونی تلای شود .تغييرات
نرت ارز در بازار ایران قابل توجه است .بي وان و مارجيت )1223( 1از لحاظ نظري ارت اط بين نرت
ارز در بازار سياه و تجارت یير قانونی را نشان دادهاند .در چنين محيطی صادرکنندگان به کمنمایی
در مادار واقعی صادرات خود و اروق صادرات گ ارق نشده خود در بازار سياه براي سود بيشتر
تشویق میشوند .در واقع ،صادرات قاچاق تثمين کننده ارز در بازار سياه است .کانالهاي مهم دیگر
تامين ارز در بازار سياه ،کانال واردات بيش از صورت مسابهاي ارائه شده ،ارز گردشگران
خارجی و انحراف از موالهها از طریق کانالهاي یير رسمی است .ج ران کسري بودجه از طریق
اروق دالر در بازار یير رسمی ني میتواند عامل تغيير نرت ارز باشد .در این مطالعه نرت ارز در بازار
رسمی و نرت ارز در بازار یير رسمی به عنوان متغيرهاي موثر در ایجاد قاچاق کاال در نظر گراته
میشود .انتظار میرود که با اا ایش نرت ارز در بازار رسمی به دليل باال راتن ه ینههاي واردات
رسمی مجم قاچاق کاال اا ایش یابد و با اا ایش نرت ارز در بازار یير رسمی به دليل اا ایش
ه ینههاي قاچاق کاال ،مجم قاچاق کاال کاهش یابد .نرت تور باال ني میتواند بهعنوان عامل موثر
بر مجم قاچاق باشد .با اا ایش تور خانوارهاي بيشتري در زیر خط اار قرار میگيرند .همين عامل
زمينهساز روي روردن ااراد ااير و محرو بيشتري به سوي قاچاق میشود .در تحايق ماضر از رشد
بهاي کل کاالهاي مصرای براي نشان دادن اثر تور در پيدایش قاچاق کاال استااده شده است .نرت
بيکاري باال یکی از مهم ترین معضالت کشورهاي در مال توسعه است .اثر این متغير بر قاچاق کاال
م هم است .از یک سو ،انتظار میرود که با اا ایش نرت بيکاري انگي ه براي اعاليت در بخش یير
قانونی اا ایش یابد و بخشی از نيروي کار یير شایل به اعاليت در بازار یير رسمی تشویق شوند .از
طرای دیگر ،ممکن است با کاهش نرت بيکاري و اا ایش دررمد در اثر رشد اقتصادي ،تااضا براي
کاالها و خدمات قانونی و یير قانونی اا ایش یابد و بنابراین س ب اا ایش قاچاق کاال شود .تان

ي9

( ) 2333معتاد است که رابطه بين نرت بيکاري و اقتصاد سایه م هم است و نظریه اقتصادي نمیتواند
به طور قطع جهت رابطه نرت بيکاري و اقتصاد سایه را تعيين کند .از این رو ،عالمت این متغير با
1.
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تااوت تحليل تجربی در هر کشور ،میتواند متااوت باشد .ارزانگان ( )1223اثر منای نرت بيکاري
و صامتی و دیگران ( )2988و عرب مازار ی دي ( )2982اثر م) ت این متغير را بر اقتصاد زیرزمينی
نشان داده اند .اا ایش مجم دولت و دخالت دولت در اقتصاد ،ممکن است زمينه ظهور یا گسترق
قاچاق کاال را اا ایش دهد .بر اسان مطالعه رینگر و دیگران ،)2388( 2بين اا ایش اندازه دولت و
گرایش به سمت اقتصاد زیرزمينی رابطه مستايم وجود دارد .بنابراین ،انتظار میرود که با اا ایش
دخالت و ناش دولت در اقتصاد ،گرایش بهسمت اعاليتهاي مرت ط با قاچاق ني اا ایش یابد .اثر
دررمد سرانه بر قاچاق کاال ني م هم است .از یک سو ،انتظار میرود که اا ایش دررمد سرانه س ب
اا ایش تااضا شود .اا ایش تااضا ممکن است شامل تااضا براي کاالهاي قانونی و یير قانونی شود
و بنابراین مجم قاچاق را اا ایش دهد .از طرای دیگر ،با کاهش سطح دررمد سرانه ،خانوارهاي
بيشتري در زیر خط اار قرار گيرند و این امر س ب گرایش این ااراد به سمت تجارت یير قانونی
براي ج ران کاهش دررمد شود .بنابراین ،در کل اثر دررمد سرانه بر قاچاق کاال م هم است .تحايق
بارون و ديتال )1221( 1وجود رابطه م) ت بين دررمد سرانه و اعاليتهاي مرت ط با اساد را نشان
داده است .باز بودن اقتصاد و کاهش محدودیتهاي تجاري موجب کاهش گرایش به سمت تجارت
یير قانونی (قاچاق) میشود .با اا ایش محدودیتهاي تجاري ،ماررات دست و پاگير و اا ایش
موانع تعراهاي و یير تعراهاي ،تجار بهسوي اعاليتهاي تجاري یير قانونی گرایش مییابند .با این
مال ،مطالعات دیگري ني ماکی از رن است که رزاد سازي سریع تجارت بدون وجود شااايت و
اجراي کاررمد قوانين ممکن است که سطح اساد را اا ایش دهد .در واقع ،رزادسازي سریع تجارت
میتواند ارصتهاي بيشتري براي اساد و قاچاق به وجود رورد .تجربه ایران در اا ایش واردات یير
قانونی در مناطق رزاد تجاري در مطالعه عرب مازار ی دي ( )2982و ارزانگان ( )1223ني نشان داده
شده است .صامتی و دیگران ( )2988اثر منای شاخص باز بودن اقتصاد را بر اقتصاد زیرزمينی نشان
دادهاند.

1

. Aigner
. Barun and Di Tella

2
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 -8مهمترین متغیرهای متأثر از قاچاق
یکی از مهمترین متغيرهاي تحت تثثير قاچاق کاال ،تااضا براي پول است .بسياري از مطالعات انجا
گراته درباره قاچاق کاال بر روقهاي پولی متمرک بوده است؛ زیرا استدالل میشود کسانی که
درگير اعاليتهاي مرت ط با قاچاق هستند ،ترجيح میدهند که معامالت خود را با پول ناد انجا
دهند .از اینرو ،انتظار میرود که با اا ایش مجم قاچاق کاال ،تااضا براي پول در گردق ني اا ایش
یابد .در این مطالعه از رشد تااضا براي پول به عنوان شاخصی براي نشان دادن رثار قاچاق کاال
استااده شده است و انتظار میرود که بين این دو متغير رابطه م) تی برقرار باشد.
یکی دیگر از متغيرهایی که از قاچاق کاال تثثير میپذیرد ،مصرف ارروردههاي ناتی است .مصرف
ارروردههاي ناتی تحت تثثير قاچاق و پرداخت یارانههاي قابل توجه به ارروردههاي ناتی در ایران
است .پرداخت یارانه باعث میشود که قيمت بازاري ارروردههاي ناتی در ایران نس ت به کشورهاي
همسایه مانند عراق ،ااغانستان و پاکستان کمتر باشد و انگي ه براي قاچاق ارروردههاي ناتی به این
کشورها اا ایش یابد .با توجه به رمار ،مصرف سرانه بن ین در استانهاي مرزي  22تا  32درصد
نس ت به استانهاي مرک ي باالتر است ( مرک رمار ایران )2932 ،که سهم عمدهاي از رن براي
کسب سود ناشی از تااوت قيمت بازاري رن ،به کشورهاي همسایه قاچاق میشود .انتظار میرود
که قاچاق کاال اثر م) ت بر مصرف ارروردههاي ناتی در ایران داشته باشد.
 -9دادهها ،مدلسازی و نتایج تخمین
سري زمانی مورد استااده در این مطالعه دوره زمانی  2939-88است .کليه دادههاي مورد استااده در
این مطالعه ،بج مصرف نهایی انرژي ،از سایت بانک مرک ي ایران گراته شده است .دادههاي
مصرف نه ایی انرژي از سایت وزارت نيرو به دست رمده است .اهرست متغيرهاي استااده شده و
تعریف رنها در جدول ( )2پيوست ارائه شده است.
تمامی سريهاي زمانی از لحاظ مانایی به وسيله رزمون دیکی -اولر تعميم یااته 2مورد رزمون قرار
گراتهاند .ارض مانایی سري زمانی متغيرهاي نرت تعراه واقعی ،شاخص باز بودن اقتصاد ،نرت
بیسوادي ،رشد تااضاي پول و رشد مصرف انرژي تثیيد شده است و متغيرها ( I)2هستند .متغيرهاي
تور  ،مجم دولت ،نرت بيکاري ،نرت ارز و دررمد سرانه در سطح مانا نيستند (( ،I))2ولی تااضل

1

. Augmented Dickey – Fuller (ADF) Test
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مرت ه اول رنها مانا (( )I)2است .از این رو ،از سطح متغيرهاي مانا و از تااضل مرت ه اول متغيرهاي
نامانا ( I)2در مدلسازي استااده شده است.
بررورد قاچاق کاال به وسيله بسته نر اا اري لي رلو به روق مداک)ر راستنمایی انجا گراته است .از
رنجا که در مدلیابی معادالت ساختاري هدف رسيدن به بهترین مدل از نظر معيارهاي برازق و
سازگاري عالئم متغيرها با م انی نظري است ،در چارچوب روقشناسی تحايق بيشتر از  222مدل
مورد بررسی و رزمون قرار گرات و از ميان رنها مدلهایی به عنوان مدلهاي برتر انتخاب شدند که
سازگار با م انی نظري و توسط شاخصهاي برازق و رزمون معناداري ضرایب تثیيد شده باشند .در
اینجا ذکر دو نکته ضروري است:
نکته نخست اینکه براي راع مشکل شناسایی پارمترهاي الگو ناگری شدیم که یکی از شاخصهاي
تحت تثثير قاچاق کاال را به یک مادار از پيش تعيين شده ت) يت کنيم .این عمل باعث میشود که
در بررورد الگو ،ماادیر مطلق متغيرها مورد نظر ن اشند و تنها ماادیر نس ی رنها مورد توجه قرار گيرد.
براي این کار ،در دو مالت جداگانه مصرف نهایی انرژي و تااضاي پول به مادار از پيش تعيين شده
یک ت) يت شد .در مالتی که تااضاي پول به مادار ثابت یک ت) يت شد ،عملکرد شاخصها به نس ت
بهتر بود .بنابراین به تااضاي پول در کليه مدلها ضریب ثابت یک داده شد.
دو اینکه متغير تااضاي پول در دو مالت جداگانه بهصورت تااضاي پول و رشد تااضاي پول وارد
مدل شد .نتایا مدلهاي شامل رشد تااضاي پول در ماایسه بهتر است .به همين دليل ،در سایر مدلها
ني از رشد تااضاي پول استااده شد .به طور مشابه ،به جاي متغير مصرف نهایی انرژي ،متغير رشد
مصرف نهایی انرژي براي مدلسازي رثار قاچاق کاال استااده شد .شاخص باز بودن اقتصاد به دو
صورت نس ت صادرات به توليد ناخالص داخلی و نس ت صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلی
تعریف شده است .از این دو شاخص جداگانه در مدلسازي استااده شد .با توجه به نتایا مطلوب
شاخص اول ،از این شاخص براي بررورد قاچاق کاال استااده شده است.
در اینجا نتایا تخمين مدلهاي برتر به صورت جداگانه بحث میشود.
 .2در تمامی مدلهاي بررورد شده ،عالئم متغيرها با م انی نظري سازگار است و ماادیر پارامترها از
پایداري نس ی برخوردارند.
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 .1در تمامی مدل هاي بررورد شده ،متغير دررمد سرانه و مجم دولت از نظر رماري معنادار هستند.
متغيرهاي نرت بیسوادي و نرت تور در اک)ر مدلها و متغير نرت بيکاري در برخی از مدلها از نظر
رماري معنادارند .اما متغيرهاي نرت ارز رسمی و یير رسمی در هيچ یک از مدلها ،از نظر رماري
معنادار نيستند .متغير جایگ ین شاخص باز بودن اقتصاد در برخی از مدلها عالمت رن م) ت و در
برخی دیگر منای است و در برخی از مدلها در سطح  32درصد معنادار است.
 .9در بين شاخصهاي منعکس کننده اقتصاد زیرزمينی ،عالمت متغير تااضاي پول در تمامی مدلها،
از نظر رماري معنادار و م) ت است؛ به این معنا که با اا ایش مجم قاچاق کاال ،رشد تااضاي پول
براي اعاليتهاي مرت ط با قاچاق ني اا ایش مییابد .متغير رشد مصرف ارروردههاي ناتی ني در
تمامی مدلها ،از نظر رماري معنادار است؛ یعنی با اا ایش مجم قاچاق کاال ،مصرف ارروردهاي
ناتی ني اا ایش مییابد.
 .1در بين متغيرهاي علی مدلهاي بررورد شده ،شاخص باز بودن اقتصاد ،نرت تور  ،نرت بيکاري و
مجم دولت به ترتيب از وزن باالتر و بنابراین اهميت بيشتري از نظر تثثيرگذاري بر قاچاق کاال
برخوردار هستند.
 .3متغير شاخص باز بودن اقتصاد با سطح اعتماد مدود  32درصد از نظر رماري معنادار است.2
عالمت این متغير در برخی از مدلها م) ت بوده که با مطالعه عربمازار ی دي ( )2982سازگار است
و در برخی از مدلهاي دیگر منای است که با مطالعه صامتی و دیگران ( )2988سازگاري دارد .تثثير
این متغير بر تجارت یير قانونی در مطالعه ارزانگان ( )1223هم م) ت و هم منای است .تثثير منای
این شاخص به معناي این است که با کاهش محدودیتهاي تجاري ،مجم قاچاق کاال ني کاهش
مییابد .اما تثثير م) ت رن به معناي این است که رزادسازي سریع تجارت بدون وجود شااايت و
اجراي کاررمد قوانين ممکن است که مجم قاچاق را اا ایش دهد .تجربه ایران در اا ایش واردات
یير قانونی از طریق مناطق رزاد تجاري (عرب مازار ی دي )2982 ،شاهدي بر این ادعا است.
 .3متغير نرت بيکاري در تمامی مدلها داراي عالمت م) ت است که مطابق با مطالعات ق لی میباشد.
 . 3متغيرهاي نرت ارز رسمی و یير رسمی که از نظر رماري معنادار نيستند ،در تمامی مدلها از وزن
و اهميت کمی برخوردار هستند و بنابراین در گ ینش مدل نهایی منظور نشدهاند.
 .8متغير دررمد سرانه در تمامی مدلها از نظر رماري معنادار و داراي عالمت م) ت است؛ یعنی با
اا ایش سطح دررمد سرانه ،مجم قاچاق کاال ني اا ایش مییابد.
سطح اعتماد بايه متغيرها  33درصد

است2.
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با توجه به نتایا یاد شده ،براي انتخاب مدل برتر از بين مدلهاي پيشنهادي براي بررورد مجم قاچاق
کاال در ایران ،دو روق مورد استااده قرار میگيرد .روق اول ،روق اري و وک -هانمان)2381( 2
است که بر اسان رن اولویت در انتخاب مدل برتر با سازگاري عالئم متغيرها با م انی نظري و
معناداري ضرایب از نظر رماري است .روق دو  ،روق گيل  )2333( 1است که در رن اولویت
باشاخصهاي برازق عمومی مدل است .رویکرد انتخاب مدل نهایی در این تحايق رویکرد دوگانه
است .بر اسان این رویکرد ،ابتدا مدلهاي سازگار با م انی نظري و معنادار از نظر رماري انتخاب
شدهاند و سپس از ميان این مدلها ،مدلی که از نظر معيارهاي برازق عمومی لي رل در وضعيت
بهتري قرار دارد ،به عنوان مدل برتر انتخاب شده است .معيارهاي برازق عمومی لي رل براي مدلهاي
برتر در جدول  1پيوست نشان داده شده است.
شاخص مجذور کاي )Chi-square( 9و معيار اطالعات رکائيک)AIC(1ازجمله معيارهاي برازق
عمومی لي رل هستند که ماادیر کوچکتر رنها بيانگر برازق بهتر مدل است .این معيارها بر پایه این
ارض استوار است که هر اندازه تااوت ميان ماتریس کوواریانس ماصل از دادههاي نمونه و ماتریس
واریانس و کوواریانس مدل کمتر باشد ،برازندگی مدل با دادههاي تجربی بيشتر است .این معيارها
تحت تثثير مجم نمونه هستند و با تغيير مجم نمونه ،ماادیر رنها ني تغيير میکند .عالوه بر این
معيارها ،معيارهاي شاخص خوبی برازق ،)GFI( 3شاخص خوبی برازق تعدیل شده )AGFI( 3و
شاخص خوبی برازق هنجار نشده ( )NFIني از شاخصهاي خوبی برازق مدل به شمار میریند.
ماادیر این شاخص ها بين یک و صار است و هر چه این ماادیر به یک ن دیکتر باشند ،گویاي
برازق بهتر مدل هستند .این شاخصها تحت تثثير مجم نمونه نيستند و بر برتري نس ی برازق عمومی
لي رل تاکيد دارند .از دیگر معيارهاي برتري ،شاخص ریشه ميانگين مجذورات خطاي

تاریب3

( )RMESAاست .ماادیر این شاخصها براي مدلهاي بسيار خوب کمتر یا مساوي  8درصد است.
ماادیر بيشتر از  8درصد بيانگر برازق ضعيف است.
1.

Frey and Weck-Hannemann
Giles
3. Chi-Square Index
4. Akanke’s Information Criterion
5. Goodness of Fit Index
6
. Adjusted Goodness of Fit Iindex
7
. Root Mean Square Error of Approximation
2.
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تمامی مدلها از نظر معيارهاي برازق عمومی لي رل در وضعيت مناس ی قرار دارند (جدول پيوست).
پس از ماایسه مدلها از نظر معيارهاي برازق لي رل ،مدل ششم به عنوان مدل برتر انتخاب شد .ار
رگرسيونی این مدل به صورت زیر است.
()22

; R2= 0.81

𝑣𝑜𝑔𝑠𝑚𝑢𝑔 = 0.49𝐼𝑛𝑓 + 0.51𝑢𝑛𝑙𝑎𝑡 + 5.02𝑜𝑝𝑒𝑛 + 0.57

((22

R2= 0.39

;

𝑔𝑢𝑚𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = 0.05

((21

; R2= 0.19

𝑔𝑢𝑚𝑠𝑅𝑚𝑑 = 1.00

ار نرمال استاندارد شده مدل باال بهصورت زیر است.
()29

𝑣𝑜𝑔𝑠𝑚𝑢𝑔 = 0.001 𝑖𝑛𝑓 + 0.45𝑢𝑛𝑙𝑎𝑡 + 0.40𝑜𝑝𝑒𝑛1 + 0.82

()21

𝑔𝑢𝑚𝑠𝑅𝑚𝑑 = 0.44

()23

𝑔𝑢𝑚𝑠𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = 0.62

همانطور که مالمظه میشود ،در این معادله رگرسيونی متغيرهاي نرت تور  ،نرت بیسوادي،
شاخص باز بودن اقتصاد و مجم دولت مضور دارند .با توجه به معادالت باال ،در مجموع اثر این
متغيرها بر قاچاق کاال م) ت است .این نتيجه با م انی نظري و مطالعات ق لی ني سازگار است .اثر
قاچاق بر مصرف اررورده هاي ناتی در مجموع بيشتر از اثر رن بر تااضاي پول است .این امر در
معادله  21و  23ني نشان داده شده است.
 -1-9برآورد شاخص قاچاق کاال و اندازه نسبی و مطلق آن
براي بررورد شاخص قاچاق کاای است که به جاي متغيرهاي توضيحی مدل ،ماادیر عددي رنها در
معادله 22قرار گيرد تا شاخص قاچاق کاال در ایران براي هر سال بهدست رید .نمودار  1روند شاخص
قاچاق کاال در دوره  93ساله ( )2939-88را نشان میدهد.
نمودار :2روند تغییرات شاخص قاچاق کاال در ایران

منبع :محاس ات تحايق
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چنان که مالمظه میشود ،در سال  2939شاخص قاچاق کاال در ایران بيشترین مادار را دارد که
بهطور عمده به اا ایش مخارج جاري دولت در این سال باز میگردد .سپس در یک دوره پر اراز و
نشيب به کمترین مادار خود در سال  2932میرسد .دليل اصلی کاهش روند عددي شاخص قاچاق
کاال در سال  ،2932کاهش مخارج جاري دولت در رن سال نس ت به سالهاي ق ل است .براي ت دیل
شاخص اوق به اندازه نس ی (م)الً درصدي از  )GDPاطالعات جان ی دیگري نياز است .در این
تحايق از شش مطالعه ق لی که مجم قاچاق کاال را براي ایران بررورد کردهاند ،استااده شده است.
از رنجا که تمامی این مطالعات سال  2932را پوشش دادهاند ،این سال به عنوان سال پایه براي
کالي راسيون داده ها انتخاب شد .براي این کار ،از ماادیر بررورد شده قاچاق کاال در سال 2932
ميانگين گراته شد و از ميانگين براي ت دیل شاخص عددي قاچاق کاال به شاخص نس ی استااده شد.
جدول  1خالصه مطالعات اوق را نشان میدهد.
جدول  :2اندازه نسبی قاچاق کاال (درصدی از  GDPرسمی) در سال  1371در مطالعات مختلف
پژوهشگر

روش برآورد

مقدار برآورد

خلعت ري ()2933

نس ت ناد

3

معاونت بررسیهاي استراتژیک ()2933

تخمين تااضاي پول

92

طاهرار ()2933

نس ت ناد

13

باقري گرمارودي ()2933

تخمين تااضاي پول

23

عرب مازار ی دي ()2982

متغير پنهان

29

صامتی و همکاران ()2988

متغير پنهان

28/3

ميانگين

28/3

منبع :مطالعات ذکر شده

بنابراین در صورتی که سال  2932به عنوان سال پایه انتخاب و بايه سالها نس ت به رن نرمال شود،
میتوان شاااخص اوق را به صااورت درصاادي از توليد ناخالص داخلی نشااان داد .شاااخص نس ا ی
قاچاق کاال (به صاورت درصدي از  GDPرسمی به قيمت ثابت سال )2933در نمودار  9نشان داده
شده است.
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نمودار  :3شاخص نسبی قاچاق کاال (به صورت درصدی از  GDPرسمی)

منبع :محاس ات تحايق

در صورتی که شاخص نس ی اوق در  GDPهر سال ضرب شود ،مادار مطلق قاچاق کاال براي هر
سال به قيمت ثابت سال  2933به دست میرید .نمودار  1مادار مطلق قاچاق کاال را براي هر سال در
دوره  93ساله مورد بررسی نشان میدهد.
نمودار  :4مقدار مطلق قاچاق کاال (به قیمت ثابت سال )1376

منبع :محاس ات تحايق

همانطور که از نمودار  9پيداست ،مجم قاچاق کاال طی دوره  93ساله مورد بررسی ،روند اا ایشی
داشته و از  93درصد  GDPرسمی در سال  ،2939پس از طی یک دوره پر اراز و نشيب ،به کمترین
مادار خود در سال  2932یعنی  23/33درصد  GDPرسمی رسيده است .نمودار ( 1و ستون سو
جدول  1پيوست) مادار مجم مطلق قاچاق کاال را نشان میدهد .مادار مطلق قاچاق کاال طی دوره
مورد بررسی روندي اا ایشی داشته است و از  39333/32ميليارد ریال در سال  2939پس از کاهش
مدود  33درصدي به کمترین مادار خود یعنی  92238/22ميليارد ریال در سال  2938رسيده است.
مادار مطلق قاچاق کاال در سال  2983به مداک)ر مادار خود در دوره مورد بررسی یعنی 212233/32
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ميليارد ریال رسيده است .پس از رن با کاهش  3درصدي بالغ بر  291881/33ميليارد ریال در سال
 2988شده است.
 -11نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی علل و عوامل موثر بر قاچاق کاال طی دوره  93ساله ( )2939-88با استااده
از روق شاخص هاي چندگانه و علل چندگانه بود .نتایا این مطالعه نشان داد که مجم قاچاق کاال
علی ریم نوسان زیاد ،طی دوره مورد بررسی روند اا ایشی داشته است .نتایا این مطالعه همچنين
نشان داد که در بين متغيرهاي علی بهترتيب متغيرهاي شاخص باز بودن اقتصاد ،نرت تور و مجم
دولت از وزن باالیی در مدلهاي برروردي برخوردار و مهمترین علل قاچاق کاال در ایران به شمار
می روند .نتایا این مطالعه همچنين ماکی از رن است که اثر قاچاق بر مصرف ارروردههاي ناتی
بيشتر از اثر رن بر تااضاي پول است .ميانگين مجم قاچاق کاال طی دوره مورد بررسی ني علیریم
نوسان زیاد ،در برخی از سالها به طور متوسط معادل با  12/88درصد از توليد ناخالص داخلی (به
قيمت ثابت سال  )2933است.
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منابع و مآخذ
الف :منابع و مآخذ فارسي
 .2باقري گرمارودي ،احمدرضا ( .)2911اقتصاد زیرزمينی ،تخمين و آثار آن بر کسري بودجه و
سرمایهگذاري بخش خصوصی طی سالهاي  ،2930-2911پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
علوم اقتصادي و سياسی ،دانشگاه شهيد بهشتی تهران.
.1

خلعت بري ،فيروزه (" .)2933اقتصاد زیرزمينی" .مجله رونق .3-22:)2(2

.9

صامتی ،مجيد .سامتی ،مرتضی .و دالئی ميالن ،علی (" .)2911برآورد اقتصاد زیر زمينی در ایران
( :)2911-11به روش  ."MIMICمجله مطالعات اقتصاد بين الملل .13-221 :)93(10

 .1طاهرفر ،کورش ( .)2913نقش فعاليتهاي اقتصاد زیرزمينی در ایران با تاکيد بر انگيزه فرار
مالياتی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
.3

عرب مازار یزدي ،علی (" .)2910اقتصاد سياه در ایران :اندازه ،علل و آثار آن در سه دهه اخير".
فصلنامه برنامه و بودجه  39(3و .9-30 :)31

.3

معاونت بررسیهاي استراتژیک نهاد ریاست جمهوري (" .)2913اقتصاد زیرزمينی در جمهوري
اسالمی ایران" .بولتن اقتصادي .)9( :3
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جدول  :3متغیرها و تعریف آنها
متغیر

نرخ ارز رسمی
نرخ ارز غیر
رسمی

شاخص

تعریف شاخص

واحد سنجش

نرخ ارز رسمی

نرخ ارز در بازار رسمی

درصد

نرخ ارز غیر رسمی

نرخ ارز در بازار غیر رسمی

درصد

نسبت تعداد جمعیت بیکار به کل جمعیت

متغیرهای علی

بیکاری

نرخ بیکاری

آموزش

نرخ باسوادی

بار مالیاتی

نرخ تعرفه واقعی

تورم

نرخ تورم

حجم دولت

مصرف واقعی دولت

درآمد سرانه

درآمد سرانه

درآمد سرانه به قیمت ثابت سال 1731

شاخص باز بودن

نسبت واردات کاال و خدمات به تولید

محدودیتهای

اقتصاد1-

ناخالص داخلی ضرب در 111

تجاری

شاخص باز بودن

نسبت حاصلجمع واردات و صادرات کاال و
خدمات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی
ضرب در 111

درصد

مصرف نهایی انرژی

مصرف نهایی نهایی

بشکه معادل نفت خام

رشد مصرف نهایی

نرخ رشد مصرف فرآوردههای نفتی ضرب

انرژی

در 111

تقاضای پول

تقاضای پول

میلیون ریال

رشد تقاضای پول

نرخ رشد تقاضای پول ضرب در 111

درصد

شاخصها

های نفتی

تقاضای پول

نسبت تعداد افراد با سواد به کل جمعیت
نسبت مالیات بر واردات بر کل وارداتضرب
در 111
رشد شاخص قیمت کاالهای مصرفی ضرب
در 111
مخارج جاری دولت بر تولید ناخالص

اقتصاد2-
مصرف فرآورده-

فعال اقتصادی ضرب در 111

داخلی ضرب در 111

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد
ریال
درصد

درصد
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جدول  :4معیارهای برازش لیزرل
مدل

1

2

7

4

5

1

3

8

DF

7

7

7

7

7

7

4

7

Chi-square

4874

7811

4887

7858

4878

4811

7881

7882

AIC

82874

51811

52887

78858

41878

78885

51881

78882

CAIC

181883

112824

117841

85815

85881

85827

112851

85871

NFI

1882

1884

1881

1881

1881

1881

1887

1881

GFI

1881

1883

1881

1883

1881

1881

1883

1881

AGFI

1835

1838

1832

1831

1831

1831

1833

1834

RMSEA

18151

1811

18138

18131

18118

18171

1811

18181

𝑅2

1831

1831

1887

1838

1881

1881

1888

1888

معیارها

منبع :محاسبات تحقیق
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جدول  :4مدلهای برتر
*مقادیر داخل پرانتز آماره  tاست
مدل

1

2

3

4

4

6

7

8

شاخصها
مصرف نهایی

1811

1814

1811

1814

1811

1815

1811

1811

انرژِی

()2811

()2843

()2815

()2845

()2811

()2822

()2811

()2813

1

1

1

1

1

1

1

1

رشد تقاضای
پول
علل
نرخ بیکاری1
نرخ بی-
سوادی
نرخ تعرفه
واقعی
شاخص باز
بودن
اقتصاد1-
تورم
حجم دولت
نرخ ارز
رسمی
نرخ ارز غیر
رسمی
درآمد سرانه

2817
()1871
-

-

-

7837
()2811

-

1818

1814

1818

()1851

()1811

()1818

1811
()1821

-

1812
()1838

-4824

7848

-7858

()-1832

()1887

()-1871

1841

1852

1834

1855

()2881

()1853

()2811

()1811

1821

1811

()1883

()2858

-

-

()-1883

()1858

-

-

-

-

1878
()1831

1821
()8841

-

-

1848

1881

1885

()1888

()2833

()2881

-

-

-

-

()7851

-

1827

-5888

5812

()2855

-

()8881

-

-

-

-

-

()2841

-

-

()2814

()2825

1858

-

1821

18151

1815

1815

1875

-

()1881

()1882

()2828

1853

-

()11882

-

-

7831

7813

-

-

-

-1818
()-1818

-

1825

1825

()11847

()11855
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جدول  :6مقدار نسبی و مطلق قاچاق کاال

سال

شاخص نسبی
قاچاق کاال

اندازه نسبی قاچاق کاال
درصدی از GDPرسمی به
قیمت (سال )1376

اندازه مطلق قاچاق کاال
(به قیمت ثابت سال )1376

1343

29/33

93/31

39333/31

1344

8/33

11/31

31113/13

1344

3/21

28/33

32283/33

1346

3/13

11/13

33123/33

1347

3/82

13/33

33233/31

1348

3/38

23/31

19223/19

1349

3/38

13/23

31212/33

1361

8/32

11/12

11323/32

1361

3/33

23/33

93188/38

1362

3/32

12/21

32131/13

1363

3/89

23/83

11133/23

1364

3/83

28/22

11391/22

1364

3/23

28/13

93813/33

1366

8/29

12/22

13321/32

1367

8/18

12/33

93319/11

1368

3/11

23/99

92238/22

1369

3/22

28/3

12119/33

1371

3/33

12/33

32191/39

1371

8/39

11/81

33293/92
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ادامه جدول  :6مقدار نسبی و مطلق قاچاق کاال
1372

8/88

27/24

15154/11

1373

8/24

21/55

58557/84

1374

3/41

18/74

57125/41

1374

3/28

18/14

55152/13

1376

3/12

18/17

54422/78

1377

3/73

18/21

54774/11

1378

1/53

13/18

57152/88

1379

1/22

11/23

52585/45

1381

3/18

21/18

13438/55

1381

3/81

21/82

33381/71

1382

3/14

18/88

81582/15

1383

8/17

21/88

81812/41

1384

8/15

27/81

117872/51

1384

8/31

22/34

115171/18

1386

1/45

11/81

82188/78

1387

8/81

25/12

141181/82

1388

8/21

24/18

172884/13

میانگین

7/99

21/88

64994/73

