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 چکیده

که وجود اقتصاد سایه، امکان طوريط نزدیکی با یکدیگر دارند، بهابرتدو پدیدة پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ا
کند. در توهم مالی، به دلیل درك نادرست شهروندان از بار مالیاتی، فراهم میایجاد توهم مالی را براي دولت 

یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم هاي دولت افزایش میهزینه ،در نتیجه ،تقاضا براي کاالها و خدمات عمومی و
-1391هاي ن طی سالدر اقتصاد ایرا ،مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوي ارتباطات خطی ساختاري (لیزرل)

-نتایج  حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ش، 1357

داري بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که اقتصاد سایه داراي اثر مثبت و معنیکه دهند 
بتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهاي آن وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مث

ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی مهمعالوه بر این، باشد. هاي دولت میرشد بدهی
 کند.  است که دولت از آن در جهت انحراف ادراك مؤدیان مالیاتی استفاده می
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 مقدمه. 1

م معرفی شد. از 1903ر د 2پوویانی نظریه توهم مالی، براي نخستین بار در کتاب 1موضوع توهم مالی
اي اقتصادي است که باعث ایجاد احساس کاهش بار مالیاتی و افزایش نظر پوویانی توهم مالی پدیده

افتد که در آنها درآمد دولت شود. توهم مالی بیشتر در کشورهایی اتفاق میهاي اجتماعی میمزیت
شوند. افراد در این و یا کنترل نمی هاي عمومی به صورت کامل توسط مؤدیان مالیاتی شناختهو هزینه

صورت همزمان هاي عمومی، در طی دوره مالیاتی، بهکنند که افزایش در هزینهجوامع درك نمی
شود. این امر موجب انتقال افزایش مالیات به شود، بلکه از طریق کسري بودجه جبران میجبران نمی

کند که پوویانی بر این نکته تأکید میزاست. شود که تورمهاي بعد و یا افزایش عرضه پول میسال
. ماندکنند که در آن بار مالیاتی واقعی پنهان میاي طراحی میمنتخبین سیاسی سیستم مالی را به گونه

 گیرد. ها و  مخارج عمومی را در بر میتحلیل پوویانی هر دو طرف بودجه یعنی مالیات
هاي اقتصادي به طور شوند و فعالیتشور نقض میدر اقتصاد سایه، قوانین و مقررات رسمی ک

شود. فرار از پرداخت مالیات و رعایت نکردن هاي دولتی انجام میپنهان و خارج از نظارت
هاي هاي ورود افراد به فعالیتهاي تولیدي یکی از انگیزهاستاندارهاي الزم براي انجام یافتن فعالیت

هاي اقتصاد گیري فعالیتمالیاتی  یکی از علل مهم در شکل ترتیب، باراي است. بدیناقتصاد سایه
کند که باشد. از سوي دیگر، با توجه به آنکه دولت با خلق توهم مالی وضعیتی را فراهم میسایه می

-کنند، اندازه توهم مالی میها را کمتر از حد برآورد میدر آن مالیات دهندگان، بار واقعی مالیات

اي کشور مؤثر باشد. در کشورهاي داراي بخش اقتصاد سایۀ بزرگ، تصاد سایهتواند بر حجم اق
شود تا هاي دولت، موجب میوجود نهادهایی ضعیف و محیطی توأم با بی اطمینانی نسبت به سیاست

توهم مالی تنها ابزار در اختیار دولت جهت کاهش فشار بار مالیاتی و حجم اقتصاد سایه باشد. بدین 
 3تواند به صورت بالقوه توهم مالی ایجاد کند (بوئناي بزرگ میمیت یک اقتصاد سایهترتیب، حاک
اي بر عملکرد اقتصاد کشور در بخش رسمی اثر دارند توهم مالی و اقتصاد سایه ).2012و همکاران، 

ار و میزان متغیرهاي اقتصاد کالن نظیر وضعیت بودجه دولت و درآمدهاي مالیاتی را تحت تأثیر قر
 دهند.  می

 

1. Fiscal Illusion 
2. Puviani 
3. Buehn, et al. 
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اي براي اولین بار در اقتصاد ایران در این مقاله رابطۀ بین دو پدیدة پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه
اي، مدل تحقیق، گیرد. با توجه به ماهیت پنهان دو متغیر توهم مالی و اقتصاد سایهمورد بررسی قرار می

 ،هاي اقتصاد ایرانتصریح و با استفاده از داده 1الگوي ارتباطات خطی ساختاري یا لیزرل چارچوب در
ط تجربی بین توهم مالی و ابتراشود تا از این طریق تخمین زده می ش،1391-1357هاي طی سال

 گیرد.اي مورد بررسی قرار اقتصاد سایه
   

 مروري بر پیشینه نظري و تجربی تحقیق. 2
توسط  ،ها)پارامترهاي مالی کلیدي (مالیات در دیدگاه سنّتی مفهوم درك نادرست سیستماتیک از

ها به صورت مستقیم )، اگر همه مالیات1848( 2توهم مالی نام دارد. طبق استدالل میل ،مؤدیان مالیاتی
هاي ها بسیار بیشتر از آنچه که هستند، درك خواهند شد و امنیتی که اکنون در هزینهباشند، مالیات

میل بر آثار اریب به سمت باالي توهم مالی در  ،رفت. بدین ترتیبعمومی وجود ندارد شکل خواهد گ
ماهیت توهم مالی بر مبناي  که دهندهاي بخش عمومی تأکید داشت. مشاهدات اولیه میل نشان میهزینه

گذار از ابزارهاي مالی براي ایجاد احساس گیرد. این امر زمانی که سیاستتوهم سیاسی شکل می
پیوندد ند، به وقوع میکهاي دولت جهت فریب مودیان مالیاتی استفاده ت به کمکپرداخت کمتر نسب

-هاي دموکراتیک که در آن شهروندان مزایا و هزینه). تئوري توهم مالی در حکومت1941، 3(فسیانی

د ها را کمتر از حد واقعی آن برآورهزینه ،طور معمولبه ،هاي دولت را به نادرستی تعبیر وهاي فعالیت
کنند و هاي دولت میبرقرار است. افراد در این کشورها، زمان اندکی را صرف یادگیري برنامه ،کنندمی

بعدها را ). این نظریه 1961، 5است (داونز 4رسد منشأ توهم مالی، جهل سیاسیبه نظر می ،بنابراین
جهل سیاسی است، اما  شرط الزم براي توهم مالی،که د. وي اعالم کرد کر) تأیید 1967( 6بوکانان

اریبی را در  ،در نتیجه ،کافی نیست. به این علت که جهل سیاسی منجر به تولید الگویی تصادفی شده و
آورد. بر مبناي این مفهوم، در توهم مالی مؤدیان مالیاتی ارزش بیشتري را وجود میهاي مالیاتی بهبدهی

1. LISREL Linear Structural Relationships 
2. Mill 
3. Fasiani 
4. Ignorance of policy 
5. Downs 
6. Buchanan 
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شوند که این اقدام در نهایت منجر به اندازه ل میشان قائهاي عمومی نسبت به ارزش واقعیبراي هزینه

 ). 1988، 1بیش از حد بخش دولتی خواهد شد (اوتس
) بررسی شده، مورد توجه 1976( 2واگنر از سويدر ادبیات تحقیق پنج شکل از توهم مالی که 

 ،یاتیفریب مؤدیان مال ، به منظورگذارانبیشتري قرار گرفته است. براساس این دیدگاه سیاست
نام دارد. در یک سیستم  3چندین گزینه در اختیار دارند. نخستین گزینه که فرضیه پیچیدگی درآمدي

کنند؛ این امر منجر به مالیاتی با پیچیدگی بیشتر، مؤدیان مالیاتی به دشواري بار مالیاتی را درك می
اهد شد (کالیس و دهندگان خودولت بدون درك کامل مالیاتاز سوي هاي عمومی افزایش هزینه

است. نوع دوم توهم  5گیري توهم مالی از این دیدگاه شاخص هرفیندال). معیار اندازه1987، 4جونز
جاي بدهی (استقراض) از طریق که دولت مخارج خود را بهاست. در اینجا، زمانی 6مالی، توهم بدهی

، با 7کاردویییبراساس اصل برابري رشود. توهم مالی ایجاد می یند، نوعکدرآمدهاي مالیاتی تأمین 
تفاوت هستند و تشخیص فرض انتظارات عقالیی، مردم بین تأمین مخارج از راه بدهی یا مالیات بی

شود. این اصل را تئوري توهم مالی رد هاي آتی تأدیه میدهند که  بدهی جاري دولت با مالیاتمی
گیرد؛ افراد دچار طور عقالیی شکل نمیارات به). چون در عمل، انتظ2011کند (گار و همکاران، می

هاي مالیاتی آینده را در راضقکه استتوهم بدهی هستند به نحوي ،ترصورت دقیقه توهم مالی و یا ب
هاي جاري سطوح کنند. به عبارت دیگر، مالیاتفرم بدهی عمومی جاري کمتر از حد، برآورد می

کند. این انحراف منجر به هاي جاري تولید میبه استقراضباالتري از ادراك بار مالیاتی نسبت 
معیارهاي هاي عمومی دولت خواهد شد. برآورد کمتر سیستماتیک از مخارج عمومی و هزینه برنامه

داري و مخارج مصرفی نسبت به گیري توهم مالی در این دیدگاه عبارتند از درجه سرمایهاندازه
 سطوح بدهی.

دیگري از توهم مالی است که به مالیات بر امالك و مستغالت تمرکز دارد.  شکل 8ايتوهم اجاره
که شود؛ حال از آنجاییمالیات بر دارایی از طریق فرم افزایش اجاره بها به مستأجران منتقل می

1. Oates 
2. Wagner 
3. Revenue-complexity hypothesis 
4. Cullis and Jones 
5. Herfindal Index 
6. Debt illusion hypothesis 
7. Richardian Equivalence  
8. Renter illusion hypothesis 
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 که مستأجران درك کامل و درستی از قیمت مالیاتی تولیدات بخش عمومی ندارند، بر این باورند
شود تا کمتر است. این موضوع باعث می ها صفر است یا حداقل از مقدار واقعی آنمالیات این کاال

کنند، موافق طور مستقیم مالیات بر دارایی خود را پرداخت میمستأجران در مقایسه با مالکانی که به
شخص توهم مالی در این رویکرد بستگی به مالکیت اموال م باشند.هاي عمومی سطح باالتري از هزینه

درصد  :هاي بیانگر توهم مالی ناشی از اجاره عبارتند ازاز جمله شاخص شده در قلمرو دولت دارد.
هاي شهرداري درحال استفاده و درصد مالکانی که در خانه خود منتخبین صاحب دارایی، درصد خانه

 اقامت دارند.
سیستم مالیاتی با کشش در یک آید؛ وجود مینیز توهم مالی به 1فرضیه کشش درآمديبراساس  

یابند (سیستم مالیات تصاعدي)، یک نوع ها افزایش میدرآمدي باال که در آن با افزایش درآمد، مالیات
هاي مالیاتی، در حالت باال بودن کشش درآمدي توهم مالی وجود دارد. چون با فرض ثابت بودن نرخ

 به ، مخارج بخش عمومیحالنیستند. در این مالیات، مؤدیان مالیاتی قادر به درك درست بار مالیاتی 
افزایش خواهد یافت. طبق مطالعات صورت گرفته معیارهاي توهم مالی براساس فرضیه  طور خودکار

کشش درآمدي عبارتند از مالیات بر درآمد شخصی، مالیات بر درآمد شرکت، دریافتی مالیات بر 
دل درآمد هدیه تقسیم بر کل درآمد ونسبت صورت درصدي از دریافتی کل مالیات، معادرآمد کل به

 مستقیم.مالیات مستقیم به مالیات غیر
هاي بالعوض شکل دیگري از توهم مالی است که در آن به اثر محرّك کمک 2اثر فالي پیپر

در این شکل از توهم مالی کارگزاران سیاسی  شود.هاي عمومی تأکید میدولت محلی بر هزینه
جاي آنکه درآمد ناشی از هدیه ، ماهیت یکجاي درآمدهاي هدیه را پنهان کنند؛ بهکننده بودجهحداکثر

طور مستقیم از طریق تخفیف و کاهش دهندگان بازگردانده شود؛ بههاي بالعوض به مالیاتیا کمک
هاي دریافتی در جهت مستقیم از طریق کاهش در سهم مالیات، هدیهنرخ مالیات و یا به طور غیر

-افراد دریافت میکه  یهاي بالعوضکمکبه ازاي  ،شوند. همچنیندجه عمومی مصرف میگسترش بو

این موضوع در  .کاهش یافته استقیمت مالیاتی آنها آید که وجود میدر آنها به کنند؛ این تصور غلط
 شود.  نهایت به افزایش مخارج دولت منجر می

1. Revenue-elasticity  hypothesis 
2. Flypaper effect hypothesis 
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) 1996( 1مالی به پژوهش دالري و ورثینگتون از جمله مطالعات تجربی انجام شده در زمینه توهم

توان اشاره کرد. این محقّقان، پنچ فرض توهم مالی را مورد آزمون قرار دادند. در مطالعه دیگري، می

مستقیم هاي غیردن مالیاتکرو وارد  3) با تغییر مدل استاندارد رأي دهنده میانه1999( 2گمل و همکاران
طور مستقیم با مخارج افزایش یافته دولت همراه ه این متغیرها ب که دندو کسري بودجه دولت نشان دا

 دهنده توهم مالی است.هستند که نشان
گیري مالیات را  ) فرضیه استوارت میل از توهم مالی و نیز نحوه شکل2003( 4ساسگروبر و تیران

 مالیاتی نمونه تحت بررسی بار درکه عنوان علّت توهم مالی مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند به
است که در حالت مالیات مستقیم این نتیجه برقرار  شده برآورد حد از کمتر مستقیمغیر مالیات رد

 دموکراسی تصمیمات مالی توهم مالیاتی، درآمدهاي مجدد توزیع و مالیات اصالح در ،نیست. همچنین
 آموزند که بر توهم مالی غلبه کنند.گان میدهندرأي ،سرانجام ،حالبا این. است نموده منحرف را

هاي آلمان را، با توجه ویژه به ) نیز در پژوهش خود وجود توهم مالی در شهرداري2009( 5هاگ
افزایش سهم نسبی درآمد که هاي عمومی محلی، بررسی کرد و نتیجه گرفت درآمدهاي شرکت

الها و خدمات (عمومی) غیرضروري هاي عمومی محلی، مخارج کل سرانه و نیز مخارج کاشرکت
با به ) به منظور تحلیل تجربی توهم مالی 2012( 6دل آنو و دولري دهد.شهرداري را افزایش می

هاي طی سال ،کشور اروپایی 28شاخص توهم مالی را براي کارگیري رویکرد معادالت ساختاري، 
نسبت خوداشتغالی به اشتغال کل، اندازه بار  که توسعه دادند. نتایج این مطالعه نشان داد م،2008تا  1995

مالیاتی و سطح آموزش شهروندي از عوامل توضیح دهنده توهم مالی هستند. نرخ تورم، بدهی عمومی 
، شاخص هرفیندال از پیچیدگی سیستم مالیاتی، نسبت مالیات غیر )GDP صورت درصدي ازه (ب

هاي بیانگر توهم مالی در این روي کار از جمله شاخصمستقیم به مالیات مستقیم، و مالیات بر درآمد نی
ب مدل، بجز شاخص هرفیندال و نسبت یتحقیق بودند. نتایج تحلیل تجربی مدل نشان داد همه ضرا

آنها نتیجه گرفتند  ،دار هستند. همچنینها عالمت مورد انتظار دارند و از لحاظ آماري معنیمالیات

1. Dollery and Worthington  
2. Gemmel et. al. 
3. Standard median voter model 
4. Sausgruber and Tyran 
5. Haug 
6. Dell’Anno and Dollery 
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بار مالیاتی واقعی با استفاده از توهم بدهی، مالیات بر دستمزد ثابت  دنکرگذاران سعی در پنهان سیاست
 و مالیات بر نیروي کار دارند. 

ها و قوانین دولتی را هاي اقتصادي و درآمدهاي حاصل از آن که مالیاتاقتصاد سایه به تمام فعالیت
ي شامل درآمدهاي گزارش اهاي اقتصاد سایهشود. طبق این تعریف،  فعالیتکنند، اطالق مینقض می

نشده حاصل از مبادله غیررسمی کاالها و خدمات است. در تعریف دیگر ارائه شده از اقتصاد سایه، تمام 
طور عمد با هدف فرار از پرداخت تولیدات و تجارت قانونی کاالها و خدمات مبتنی بر بازار که به

بازار کار مثل حداقل دستمزدها، حداکثر هاي تأمین اجتماعی، رعایت استانداردهاي مالیات، هزینه
طور پنهان و بازي، بهساعات کار و یا استانداردهاي ایمنی و یا رهایی از مراحل پیچیده اداري مثل کاغذ

و همکاران،  گیرند (بوئنشوند، در بخش شامل اقتصاد سیاه قرار میهاي دولتی انجام میدور از نظارت
قانونی همانند سرقت، دزدي و یا قاچاق مواد مخدر در اقتصاد هاي غیر). بر این اساس، فعالیت2012

اي، فرار مالیاتی است که هاي اقتصاد سایهترین هدف از مشارکت در فعالیتگیرند. مهمسایه قرار نمی
) نشان داد نرخ مالیات و بارهاي مالیاتی علّت اصلی افزایش 2003، 2005( 1اشنایدرخصوص در این 

مطالعات  بیشتراین یافته در  .باشندو اقتصادهاي در حال گذار می OECDیه در کشورهاي اقتصاد سا
 انجام شده در حوزه اقتصاد سایه تأیید شده است. 

) با در نظر گرفتن یک اقتصاد ساده دو بخشی شامل بخش خصوصی و بخش 2004( 2لواگی
از درآمدهاي بخش خصوصی با  همواره بخشی که دولتی، در چارچوب مدل تعادل عمومی نشان داد

شود. اثر این فرار مالیاتی در بخش عرضه باعث تغییر نسبی هدف فرار از پرداخت مالیات گزارش  نمی
فرار مالیاتی در حالت غیبت اثرات باز توزیع  کهدریافت  ،همچنین ،تولید دو کاال خواهد شد. وي

 یابد. ولید و رفاه کل کاهش میثروت، تبدیل به توهم مالی خواهد شد که در نتیجه آن ت
ط دارند. ابترا) توهم مالی و اقتصاد سایه به دالیل مختلفی با هم 2012( 3از دیدگاه بوئن و همکاران

سو، حجم باالي اقتصاد سایه بیانگر کیفیت پایین نهادهاي اقتصادي در جامعه است که با وجود از یک
مالیاتی از طریق کاهش مالیات و بار قوانین و مقرّرات  گذران از ابزارهایی مثل اصالحاتآن، سیاست

 ن و مقرّرات مالیاتی یا اعمال مجازات سنگین بر فرارهاي ـوانیـق قـراي دقیـتصاد، اجـمی اقـش رسـبر بخ

1. Schneider 
2. Levaggi  
3. Buehn et. al. 
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کاهش حجم اقتصاد سایه فراهم کردن  برايکنند. یک راه مؤثر مالیاتی براي کنترل آن استفاده می

-ف سیستماتیک شهروندان از میزان بار واقعی مالیات است که در آن سیاستانحرا برايی تمهیدات

کنند تا بار واقعی مالیات براي شهروندان پنهان بماند. پنهان ماندن بار واقعی مالیات و گذاران سعی می
توهم  ،شود که بدین ترتیبعدم درك درست شهروندان از بار واقعی مالیاتی منجر به توهم مالی می

اط دارند. اگر اقدام دولت در ایجاد توهم بار مالیاتی بیشتر شهروندان تبرااي با هم ی و اقتصاد سایهمال
-ورود به اقتصاد سایه یا فرار مالیاتی خواهند داشت. بدین برايآمیز باشد، افراد تمایل کمتري موفقیت

تري قرار خواهد گرفت. سطح پاییناقتصاد سایه، با وجود توهم مالی باال، در که رسد به نظر می ،ترتیب
باشد؛ این  مالی توهم ایجاد در دولت شکست از اينشانه سایه تنها اقتصاد وجود ممکن است البته

درستی بار مالیاتی واقعی خویش را درك کنند و با فرار از شهروندان به افتد کهوضعیت زمانی اتّفاق می
) با 2012( 1دل آنو و مورائو .باشند خود مالیاتی بارهش دنبال کابخش رسمی به بخش اقتصاد سایه به

هاي اقتصاد سایه افزایش توهم فعالیت که هاي اقتصاد سایه بر توهم مالی اظهار داشتندبررسی اثر فعالیت
که اقتصاد سایه بزرگ باعث تخریب کیفیت نهادها و نهایتاً کاهش  سبببدین  .مالی را به همراه دارد

-ترغیب به استفاده از ابزارهایی جهت کاهش اندازه اقتصاد سایه می ،بنابراین ،گذاران وستاعتبار سیا

تر نسبت به گذاران در کشورهایی با اقتصاد سایه بزرگهاي سیاستگردد. با این استدالل، برنامه
دن بار کرن تر، تطابق بیشتري در جهت پنهاتر و سیستم مالیاتی پیچیدهکشورهایی با اقتصاد سایه کوچک

توانند از افزایش بیشتر فرار مالیاتی گذاران میواقعی مالیات از مؤدیان مالیاتی دارد. از این طریق سیاست
 هاي اقتصاد سایه جلوگیري کنند.     و فعالیت

با کشور  104اي در ط بین توهم مالی و اقتصاد سایهابترا) 2012در پژوهش بوئن و همکاران (
هاي این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته م1989-2009هاي طی سال ،MIMIC استفاده از مدل

ط بسیار نزدیکی باهم دارند؛ چون دولت از ابرتدو متغیر پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه اکه نشان داد 
لیات بر در این تحقیق، از متغیرهاي ما تواند اقتصاد سایه را کنترل کند.طریق ایجاد توهم مالی، می

اشتغالی درآمد شخصی، مالیات بر درآمد حقوق، نرخ بیکاري، آزادي تجاري، بار مالیاتی و نسبت خود
به عنوان علّت و نیز از متغیرهاي نرخ مشارکت نیروي کار، رشد تولید و نسبت پول رایج به عنوان پیامد 

رهاي عهـصاد سایـان اقتـر پنهـمتغیاشتغالی، نرخ لّی بار مالیاتی و نسبت خوداي استفاده شد. همچنین متغی 

1. Dell’Anno and Mourão 
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هاي بدهی عمومی، نسبت عنوان علّت و شاخصها بهمالیات بر پردرآمدها و نیز تعداد ثبت نام دبیرستان
مستقیم و شاخص هرفیندال به عنوان پیامد متغیر پنهان توهم مالی مورد استفاده قرار مالیات مستقیم به غیر

اي در دار بر اقتصاد سایهصل از تخمین مدل، توهم مالی اثر منفی و معنیگرفتند. طبق نتایج حا
بار مالیاتی واقعی از طریق توهم مالی، سازي پنهاناي که گونهکشورهاي تحت بررسی داشته است؛ به

کند. در مطالعه دیگري، اي تشویق میهاي اقتصاد سایهمنظور جلوگیري از فعالیتهاي دولت را بهتالش
در که کشور نشان دادند  50هاي پانل و داده MIMIC) با استفاده از مدل 2012دل آنو و مورائو (

 تري وجود دارد.تر، توهم مالی بزرگکشورهاي با اقتصاد سایه بزرگ

کشور آفریقایی  15اي و توهم مالی را در بین بین سیاست بودجه ارتباط) 2015( 1ویگرارد و نگانگ
-توهم مالی، سیاستکه طور تجربی بررسی کردند و  نتیجه گرفتند ه ب م،2012تا  1980در دوره زمانی 

دهد. افزایش کسري بودجه ناشی از توهم مالی در کشورهاي اي را تحت تأثیر قرار میهاي بودجه
تنها یک دولت وضعیت، شود. در این گذاران مورد حمایت واقع میتحت بررسی، از طرف سیاست

ند. کمند اي و مالی را به اندازه کافی قاعدههاي بودجهتواند سیاستتیک و باثبات میمستحکم، دموکرا
کننده مالیات را اثرات تحریفتواند، هاي پولی، مالی و مالیاتی میهمچنین هماهنگی بین سیاست

-سالایالت آمریکا طی  36) نیز اثر توهم مالی بر مخارج دولتی در 2015( 2حداقل سازد. ابات و جونز

ند. نتایج این تحقیق بر این نکته مهم اشاره دارد که بیشتر دطور تجربی آزمورا به م2000تا  1980هاي 
-که فشار سیاستکند به نحويهاي ایالتی ایجاد میپرخوري و ولع در دولت یبودن توهم مالی، نوع

شود. دو تر مید، قويیابهاي دولت افزایش میکه درآمد مداران براي افزایش مخارج عمومی مادامی

باال بودن کشش  رغمهکنند. بتقویت میرا  3منبع براي توهم مالی وجود دارد که اثر پرخوري و ولع

طور که درآمدهاي ملی ، همان4درآمدي مالیات بر فروش و با توجه به نقل و انتقاالت بین دولتی

کنند که در می 5یشتري کمتر از حد برآوردها را به نسبت بدهندگان، هزینه مالیاتیابند، رأيافزایش می
 در داخل کشور، مطالعات محدودي با موضوع توهم م مالی بیشتر است. ـاد توهـان ایجـالت امکـاین ح

1. Gérard and Ngangué 
2. Abbott and Jones 
3. Voracity effects 
4. Intergovernmental transfers 
5. Underestimate 
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مالی انجام شده است و اکثر مطالعات به بررسی قانون واگنر در ایران اختصاص دارد که از آن جمله به 

آزمون قانون واگنر براي اقتصاد ایران و کشورهاي تازه «ان با عنو )1391( نظري و پژوهش دادگر
توان اشاره کرد. نتایج این تحقیق می »هاي پانلصنعتی شده جنوب شرق آسیا با استفاده از الگوي داده

کند. همچنین خداپرست و در کشورهاي مورد مطالعه از جمله ایران تأیید میرا برقراري قانون واگنر 
 و GDP میان ارتباط درخصوص کینزي دیدگاه و واگنر قانون اعتبار«یز با بررسی ) ن1391همکاران (

قانون واگنر در هر دو افق زمانی که نتیجه گرفتند  »ایران براي 1346-86 هايطی سال دولت اندازه
شود.  مداح و مدت براي اقتصاد ایران تأیید میمدت و نگرش کینزي صرفاّ در کوتاهبلندمدت و کوتاه

اندازه که اي روند توهم مالی در اقتصاد ایران را بررسی کردند و نتیجه گرفتند ) در مقاله1392دقی (صا
 همچنینبوده است.  ش1360-1391 ةترین علت توهم مالی در دورمهم ،-74/0بار مالیاتی با ضریب 

 این طی مالی گذاراندهد سیاستمی نشان که دارد صعودي سیر بررسی تحت دوره در مالی توهم روند
مداح و  .اندبرده بهره مالیاتی بار از دهندگانادراك مالیات تحریف به منظور مالی توهم تدابیر از هالسا

هاي انتخاب عمومی، رابطه بین مالیات و ) در چارچوب موضوع توهم مالی و تئوري1393همکاران (
هاي خود با استفاده از روش ش،1390تا  1360هاي مخارج عمومی دولت را در اقتصاد ایران طی سال

-دند. یافتهکر)  بررسی ECMو الگوي تصحیح خطا ( )ARDL(هاي گسترده توضیح برداري با وقفه

ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت  ماًّتوهم مالی در ایران عموکه این تحقیق نشان داد هاي 
ا تحلیل عوامل مؤثر بر تغییرات مخارج دولت در ) ب1393است. در مطالعه دیگري مداح و همکاران (

 که دهنده میانه نشان دادنددر چارچوب مدل استاندارد رأي 1360 - 1390هاي اقتصاد ایران طی سال
افزایش سهم مالیات در درآمدهاي دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر نداشته است و 

این امر بیانگر  ،دهاي نفتی تأمین مالی شده است. در نتیجهرشد مخارج عمومی عمدتاً از طریق درآم
     توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأي دهنده است. 

 
 معرفی و تصریح الگوي ارتباطات خطّی ساختاري . 3

شود، امکان در الگوي ارتباطات خطی ساختاري یا لیزرل که در چارچوب ادبیات متغیرهاي پنهان ارائه می
هاي تحلیل ساخت براي )LISREL(بین متغیرهاي پنهان وجود دارد. مدل لیزرل ط ابرتبررسی ا

گیري و مدل ساختاري تشکیل شده است. در مدل شود و از دو بخش مدل اندازهطراحی می 1کوواریانس

1. Covariance structure analysis 
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شود و مدل شان بررسی میگیريهاي قابل اندازهبا شاخص 1بین متغیرهاي مشاهده نشده اتباطگیري اندازه
کند. سیستم معادالت لیزرل از طریق روابط زیر اختاري، رابطه بین متغیرهاي مشاهده نشده را تصریح میس

 گیري و دو معادله دیگر معادالت ساختاري هستند: شود که در آن معادله اول معادله اندازهنشان داده می
)1                                                             (                                                  ζξη +Γ= 

)2   (                                                                                                          εη +Λ= yY                                                                                                                                         

)3    (                                                                                                         δξ +Λ=Χ x 

)(در این روابط  nm×Γ ،)( mpx ×Λ ،
)( nqy ×

Λ، 1(ماتریس ضرایب،  ،به ترتیب( ×mη ،)1( ×nξ  به

)1(بردار متغیرهاي مشاهده نشده،  ،ترتیب ×pY ،)1( ×qX ،هاي قابل مشاهده، و ار شاخصبرد ،به ترتیب

)1( ×mς ،)1( ×pε ،)1( ×qδ ،شود که دهند. فرض میبردار خطاهاي تصادفی را نشان می ،به ترتیب
نیز همبستگی متقابل  δو ς ،ε همبستگی ندارند و بین اجزاء اخالل  ξبا  η،δبا  ξ ،εبا  ςاجزاء 

کوواریانس وجود ندارد. هدف از تخمین مدل لیزرل، حداقل کردن تفاوت میان ماتریس واریانس 
شود استفاده میMLFاست که به این منظور از یک تابع )∑( 3بینی شدهو پیش )W( 2مشاهده شده

 پذیرد.از طریق یک رویه تکرار شونده صورت میکه حداقل کردن آن 
    

 )4(                                                                          
1

MLF ln tr(w )-ln w -n−= Σ + Σ                                                                   
 

 ،2χ4 ايـهصـاخـ. شاستده ـل مشاهـاي قابـرهـداد متغیـمع تعـر جـانگـبی  nه در آنـک
RMR5،RMSEA6، GFI7، CFI8 وPGFI9 در لیزرل معرفی  10به عنوان معیارهاي برازش

 ) توضیح داده شده است. 2شوند که نحوه کاربرد آنها در جدول (می

1. Latent Variables 
2. Observed Variance – Covariance Matrix  
3. Predicted Variance – Covariance Matrix  
4. Chi - Squares 
5. Root Mean Square Residual 
6. Root Mean Square Error of Approximation  
7. Goodness Fit Index  
8. Comparative Fit Index 
9. Parsimony Goodness – of - Fit Index 
10. Goodness Fit Index 
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پردازیم. در یحال پس از معرفی الگوي تحقیق، به معرفی متغیرها در چارچوب ادبیات تحقیق م

هاي تحقیق از شوند؛ داده، متغیرهاي علّی و پیامد اقتصاد سایه و توهم مالی معرفی میخصوصاین 

المللی کز بینو نیز مر WDI(1(هاي توسعه جهانی ، بانک مرکزي ایران و منابع شاخصمرکز آمار ایران

 اند. استخراج شده 2هاي عمومیسیاست

 
 علل. 3-1
 )X1(اري نرخ بیک. 3-1-1

این نرخ به صورت نسبت نیروي بیکار جویاي کار به کل جمعیت فعال اقتصادي محاسبه و به صورت 
در حالت عمومی  گرفته شده است. WDIدرصد بیان می گردد، اطالعات آن (برحسب نفر) از منابع 

نرخ بیکاري، افراد  که با باال بودنمستقیمی بین نرخ بیکاري و اقتصاد سایه وجود دارد. به نحوي ارتباط
انگیزه دارند تا با فعالیت در اقتصاد سایه کمبودهاي درآمدي خود را جبران کنند. در واقع، بیکاري 

شود تا تقاضاي و موجب می گرددمیمردم ر زندگی مطلوب بآثار ناضرر و زیان در درآمد و باعث 
درآمد اضافی، که از طریق بازار اقتصاد سایه قابل دسترس است، از سوي افراد صورت گیرد. با این 

کنند، اثر بیکاري بر اقتصاد سایه مبهم است و ) استدالل می2012)، بوئن و اشنایدر (1999وجود تانزي (
ر این محققان، زیان درآمدي ظود. از نتواند مشاهده شدر تحقیقات تجربی هر دو رابطه مثبت و منفی می

که کاالها و  ناشی از  بیکاري باعث کاهش تقاضا دراقتصاد سایه و رسمی خواهد شد. از آنجایی
تر هستند و جبران زیان مطلوبیت از طریق رجوع به خدمات در اقتصاد سایه نسبت به اقتصاد رسمی ارزان

تقاضا براي کاالها و خدمات از اقتصاد رسمی به اقتصاد جایی هتر است؛ یک نوع جاباقتصاد سایه آسان
تواند باعث این رفتار می .کنندکه بیکاران به اقتصاد سایه رجوع میسایه صورت خواهد گرفت به نحوي

تر باشد، ارتباط ایجاد مازاد تقاضا در اقتصاد سایه گردد. در اینجا اگر اثر درآمدي از اثر جانشینی بزرگ
تر باشد، این ارتباط اگر اثر جانشینی از اثر درآمدي بزرگ ،در مقابل ،اقتصاد سایه منفی وبین بیکاري و 

مثبت خواهد بود. اثر مبهم بیکاري بر اقتصاد سایه به شکل دیگري نیز قابل بررسی است و آن اینکه 
صورت یه بهشود یا غیررسمی؟  اگر کارگران اقتصاد ساآمار کارگران اقتصاد سایه در اقتصاد رسمی می

رسد که در این حالت  بیکار در نظر گرفته شوند و جزء بیکار ان رسمی کشور به حساب آیند، به نظر می

1. World Development Indicators   
2. International Center for Public Policy 
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بیکاري تغییري نخواهد کرد؛ اما اگر کارگران اقتصاد سایه بیکار تلقی نشوند، بیکاري در سطح کمتري 

 وجود خواهد آمد. ري بهمنفی بین اقتصاد سایه و بیکا ارتباطیخواهد بود که بر این اساس 
 ،OECD عضو کشور 21 اطالعات از استفاده با) 2004( 1اشنایدر و پاکنن نتایج تحقیق کانیانن،

 مالیاتی اخالق و اجتماعی امنیت مالیات، کنار در بیکاريکه  داد نشان م،1989 -2003 هايسال طی
) 2007( 2فریدي و لعه دیگري، دبرادر مطا. دار استمثبت و معنی داراي اثر اقتصادسایه اندازة بر

اچانما و  اوزما،. دکردنمعرفی  توسعه حال در کشورهاي در اشتغال تولید را یک منبع سایه اقتصاد
 در را سایه اقتصاد پول، حجم تقاضاي رویکرد از استفاده با خود بررسی در نیز) 2010( 3چیمال
 هايسال طی ،سایه اقتصاد حجم با و بیکاري بین مستقیمارتباط کردند و  برآورد درصد 68,2 نیجریه
 شرایط بودن نامطلوب دهندة نشان بیکاري با توجه به اینکه. کردند را تصدیق م،2006-1992

 هايفعالیت سطح کاهش و رکود با همراه تواندمی بیکاري افزایش ،است جامعه در اقتصادي
 و) 2007( 4اشنایدر ها متر ومطالعه این موضوع در. باشد سایه و رسمی بخش دو هر در اقتصادي
 تأیید شده است. ) 2008( 5ماسیاس

  
 )X2(مالیاتی بار . 3-1-2

اطالعات اولیه  .شوداین متغیر به صورت نسبت درآمدهاي مالیاتی به تولید ناخالص داخلی محاسبه می
بار  .صد استاستخراج شده که برحسب در مرکزي بانک این شاخص از پایگاه اطالعاتی سري زمانی

دهد. بیشتر صورت بالقوه، هر دو متغیر اندازه اقتصاد پنهان و توهم مالی را تحت تأثیر قرار میمالیاتی به
دولت  ،از سوي دیگر ،کند وورود به اقتصاد سایه تقویت میبراي بودن بار مالیاتی، انگیزه افراد را 

. بار درست مالیاتی مردم را فریب دهدمالی، نسبت به تا از طریق ایجاد توهم  کندمی انگیزه بیشتري پیدا
در جهت درك نادرست توانند تر می، راحتباال بودن فشار مالیاتیهنگام گذاران در در واقع، سیاست

رسد بار مالیاتی داراي اثر مثبت بر شهروندان نسبت به بار مالیاتی (توهم مالی) حرکت کنند. به نظر می
  و توهم مالی است.   اندازه اقتصاد سایه

 

1. Kanniainen & Paakkonen & Schneider 
2. Debrah & Faridi  
3. Uzma & Ochonma & Chimemela 
4. Hameter & Schnieder   
5.  Macias 
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 )X3(نرخ تحصیالت متوسطه . 3-1-3

هاي مالی دولت اثر دارد. هر چه باال بودن سطح آموزش مردم بر درك درست آنها نسبت به سیاست
هاي بیشتري در به گذاران با محدودیتسطح تحصیالت شهروندان در یک جامعه باالتر باشد، سیاست

مواجه خواهند  ،کندمیدهندگان انحراف ایجاد در فهم و ادراك مالیاتکار بردن ابزار توهم مالی که 
 ).2012بود (بوئن و همکاران، 

 
 گیري)پیامدها (مدل اندازه. 3-2
 )Y1( نرخ رشد تولید ناخالص داخلی. 3-2-1

هاي آن از منابع مرکز آمار ایران گرفته شده گرددکه دادهصورت درصد بیان میبه GDPنرخ رشد 
بررسی است. در طرف تقاضا، شایان ط بین رشد اقتصاد سایه و اقتصاد رسمی از ابعاد مختلف ابترااست. 

-انجامد که  به رشد اقتصاد رسمی کمک میرشد اقتصاد سایه، به خلق منابع و امکاناتی در جامعه می

بین اقتصاد  ياردارتباط مثبت و معنیکه ) نشان دادند 2007( 1کنند. در این ارتباط، چانگ و گرادستین
) نیز تقریباً تأیید 2012بوئن، دل آنو و اشنایدر (سایه و اقتصاد رسمی وجود دارد. این یافته در مطالعه 

شود تا بخشی از منابع انسانی و فیزیکی جامعه از شده است. در مقابل، رشد اقتصاد سایه موجب می
-هاي رسمی کشور ثبت نمیکه در گزارشهاي اقتصاد سایه هاي رسمی به فعالیتاشتغال در فعالیت

رشد اقتصاد سایه، عملکرد اقتصاد رسمی را به طور غیرمستقیم تحت  ،شوند، انتقال یابند. بدین ترتیب
که ارتباط ) در بررسی خود نشان دادند 1996( 2دهد. در این ارتباط، کافمن و کالبرداتأثیر قرار می

 صاد رسمی وجود دارد.غیرمستقیم بین اندازه اقتصاد سایه و اقت
 
 )Y2(نسبت نقدینگی . 3-2-2

گیري اقتصاد سایه بر این نکته تأکید دارد که با هدف فرار از پرداخت مالیات و رویکرد پولی در اندازه
 قانونی عمدتاً بهمبادالت رسمی، معامالت غیریافتن دولت براي انجام  از سويشده دیگر الزامات تعیین

با افزایش حجم اقتصاد سایه، تقاضا براي پول نقد در جامعه  ،شوند. بر این اساسورت نقدي انجام میص
)  از اولین محقّقانی بودند که از روش تقاضا 1980و 1983( 4و تانزي )1977( 3یابد. گاتمنافزایش می

1. Chong and Gradstein 
2. Kaufmann and Kaliberda 
3. Gutmann 
4. Tanzi 
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 شاخصطبق روش تقاضا براي پول، گیري حجم اقتصاد سایه استفاده کردند. اندازهه منظور براي پول ب
هاي بیانگر حجم اقتصاد سایه نسبت اسکناس و مسکوك در دست مردم به حجم پول از جمله شاخص

  M1از تقسیماست. شاخص نسبت نقدینگی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است، 
عالوه شبه پول است) به به M1(که همان   M2دیداري) به هاي(اسکناس و مسکوك به عالوه سپرده

شود. اطالعات پول محدود و وسیع از پایگاه اطالعاتی سري آید که به صورت درصد بیان مییدست م
 منابع بانک مرکزي استخراج شده که بر حسب میلیارد ریال است. 

 
 )Y3( بدهی عمومی. 3-2-3

هاي عمومی از استراتژي رایج براي ایجاد توهم مالی، افزایش بدهی عمومی است؛ اگر هزینۀ برنامه
هاي عمومی دهندگان تمایل بیشتري به درك هزینه برنامهطریق مالیات جاري پرداخت شود، مالیات

افزایش که رود انتظار می ،روها از طریق قرض بخش دولتی تأمین شوند. از ایندارند تا اینکه هزینه
باشد. برقرار میدولت است و بین این دو متغیر رابطه مستقیمی  توهم مالی همراه با افزایش بدهی

دهندگان آن را در رود که اغلب رأيشمار میبا توجه به آنکه نفت نوعی مالیات بین نسلی به ،همچنین
تواند بیانگر توهم مالی افزایش نسبت درآمدهاي نفتی به کل درآمدهاي دولت نیز می ،گیرندنظر نمی

 ). 1393باشد (مداح و همکاران، 
 
 )Y4(مستقیم به مالیات مستقیم نسبت مالیات غیر. 3-2-4

 بانک اطالعات اولیه آن از پایگاه اطالعاتی سري زمانیشود که این نسبت به صورت درصد بیان می
هاي غیرمستقیم شود که مالیاتدر فرضیه توهم مالی بر این نکته تأکید می .استخراج شده است مرکزي

امکان ایجاد توهم  ،بنابراین ،شود ودرك می شهرونداناز سوي هاي مستقیم، کمتر نسبت به مالیات
هاي مالی از طریق دریافتمبتنی بر آن است که  1تر است. در این ارتباط، فرضیه میلمالی در آن فراهم

مستقیم هاي غیرشوند، زیرا مالیاتمالیات غیرمستقیم در مقایسه با مالیات مستقیم کمتر از حد برآورد می
) طبق فرضیه میل، 1960( 2) و شولدر1967متر قابل مشاهده هستند. بوکانان (دهندگان کبراي مالیات

گذاران براي هاي مورد استفاده سیاستترین شاخصنسبت مالیات غیرمستقیم را به عنوان یکی از رایج
 برند.کار میدهندگان بهکاهش درك مالیات

1. Mill hypothesis 
2. Schmölders 
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 )Y5( کسري بودجه دولت. 3-2-5

اي دولت استفاده و عنوان متغیر جانشین سیاست بودجهري عمومی بهدر ادبیات تحقیق عموماً از کس
صورت هاي این متغیر بهشود. دادهصورت تفاضل درآمدهاي دولت و مخارج دولت تعریف می به

مستقیم و برحسب میلیارد ریال از پایگاه اطالعاتی بانک مرکزي استخراج شده است. دولت در 
، کاهش شچه عمدتاً به تعادل بودجه تمایل دارد، اما هدفاي خود، گرچارچوب سیاست بودجه

کسري عمومی یا کسري بودجه با بدهی دولت متفاوت است.  ،بدهی عمومی است.  بر این اساس
که دولت در وضعیت یابد و زمانیکه دولت پول بیشتري خرج کند، بدهی عمومی افزایش میزمانی

-) پدیدار میاستقراض از مردم یا بانک مرکزيدولت ( کسري بودجه متوالی قرار داشته باشد، بدهی

). توهم مالی موقعیتی است که بر اساس آن فواید برخی از مخارج 2015شود (گرارد و نگانگیو، 
هاي آنها تشخیص داده شود، لیکن هزینهکنندگان این مخارج شناسایی میدریافتاز سوي دولت 

ممکن است بین همه مؤدیان مالیاتی تقسیم شود، اما این نوع  ندرچههاي مستقیم مالی شود. هزینهنمی
شود و مؤدیان مالیاتی بدون آگاهی از آن، در واقع هاي دولت مخفی میها در میان دیگر هزینههزینه

با وجود پدیده توهم مالی، چون افراد درك  ،سوي دیگر از کنند.فقط منابع مالی آن را تأمین می
تقاضاي آنان براي کاالها و  ،کنندرا کمتر از حد برآورد می ی ندارند و آندرستی از بار مالیات

یابد. این موضوع در مطالعات مختلفی از هاي دولت افزایش میشود و هزینهخدمات عمومی بیشتر می

با که رود ) تأیید شده است. بر این اساس انتظار می1978و  2006( 2و نیسکانن) 1998( 1جمله پینر
) آمارهاي توصیفی 1هاي دولت و کسري بودجه افزایش یابد. جدول (توهم مالی، هزینه افزایش

 دهد.متغیرهاي مدل تحقیق را نشان می
 

 . آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق1جدول 
 

 انحراف معیار میانه حداقل حداکثر میانگین نام متغیر

 0/12 0/52 0/25 0/73 0/53 بدهی عمومی

 35/26 0/1- -44/205 4/58 6/19- (نرخ رشد)کسري بودجه دولت 

 0/69 2/17 0/70 3/76 2/17 نسبت مالیات غیرمستقیم به مستقیم

 0/13 0/3 0/14 0/64 0/33 نسبت نقدینگی

 0/06 0/044 0/1- 0/133 0/029 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1. Pinar 
2. Niskanen 
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 0/18 0/026 0/0017 0/64 0/13 بار مالیاتی

 1/16 12 10/3 14/4 12/19 نرخ بیکاري

 15/99 70/34 40/08 86/27 64/03 نرخ تحصیالت متوسطه

 تحقیق محاسبات : أخذم    
 

 تخمین مدل و تحلیل تجربی. 4
) به 4زمون تجربی رابطه بین توهم مالی و اقتصاد سایه، رابطه (آدر راستاي هدف تحقیق و به منظور 

) 1) و نمودار (3) و (2ل از آن در جداول (تخمین زده شد که نتایج حاص 1نماییروش حداکثر درست
دهد ) نشان می2نها در جدول (آه شده است. مقایسه معیارهاي برازش مدل تخمینی با مقدار مطلوب ئارا

برازندگی کلی مدل با که مدل برآوردي به لحاظ معیارهاي برازندگی در وضعیت مطلوب است و 
) عالمت ضرایب تخمینی مدل، مطابق 3عات جدول (بر اساس اطال ،شود. همچنینها تأیید میداده

نتایج مدل  ،دار هستند. بنابرایناست که از لحاظ آماري عموماً در سطح باالیی معنی دست آمدهانتظار به
) 1وب الگوي لیزرل تصریح شده که شکل () در چارچ3د است. متغیرهاي جدول (برآوردي قابل اعتما

 د.  دهآن را نشان می 2نمودار مسیر
 هاي برازش در لیزرل. شاخص2جدول 

 
 مقدار مطلوب مقدار برآوردي مدل شاخص

df/2χ 73/3 
4/2تر باشد. اگر هرچه کوچک <dfχ  در این صورت فرضیه صفر که در

 .شودها دارد، پذیرفته میشود، مدل برازندگی کامل با دادهآن فرض می

RMSEA 041/0 رچه به صفر نزدیک باشده 

RMR 089/0 تر باشدهرچه کوچک 

Standard RMR 018/0 تر باشدهرچه کوچک 

GFI 99/0 هرچه به یک نزدیک تر باشد 

AGFI 974/0 هرچه به یک نزدیک تر باشد 
    

 محاسبات تحقیقمأخذ: 

 

1. Maximum likelihood 
2. Path diagram 
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 تصاد سایه در اقتصاد ایرانتوهم مالی و اقارتباط لیزرل در بررسی مدل . نتایج حاصل از تخمین 3جدول 

 
 علل ساختاري اقتصاد سایه توهم مالی

--- *15/0 

(2/55) 

 نرخ بیکاري

*0/85 

(4/51) 

*0/98 

(3.44) 

 بار مالیاتی

*-0/03 

)2/65( 

 نرخ تحصیالت متوسطه ----

 شاخص متغیرهاي پنهان

---- *1/41 

)2/12( 

 رشد تولید ناخالص داخلی

---- *0/57 

)2/42( 

 قدینگینسبت ن

*0/81 

)2/73( 

 بدهی دولت ----

-0/01 

)1/2( 

هاي غیر مستقیم به نسبت مالیات ----

 هاي مستقیممالیات

0/01 

)1/49( 

 کسري بودجه دولت ----

 رابطه متقابل متغیرهاي پنهان

0/01 

 )0/37( 

 توهم مالی بر اقتصاد سایه

*19/82 

)3/5( 

 اقتصاد سایه بر توهم مالی

 )α=.05ز لحاظ آماري (دار امعنی* 

 : محاسبات تحقیقأخذم
 

 ،به ترتیب ،نرخ بیکاري و بار مالیاتیکه دهند) نشان می3نتایج حاصل از تخمین مدل در جدول (
افزایش بار مالیاتی،  داري بر اندازه اقتصاد سایه هستند.داراي اثر مثبت و معنی 98/0و  15/0با ضرایب 

هاي اقتصاد براي ورود به فعالیترا هاي رسمی، انگیزه افراد نه کسب وکار در فعالیتبا افزایش هزی
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مستقیم بین نرخ بیکاري و ارتباط کند. تقویت می ،هاي دولتی استسایه که معاف از مالیات و نظارت
یان شود که با باال رفتن نرخ بیکاري، افراد به منظور کاهش زاقتصاد سایه به این صورت توجیه می

با  ،اثر بار مالیاتی بر توهم مالیآورند. همچنین درآمدي ناشی از بیکاري به اقتصاد سایه روي می
دهد هر چه بار مالیاتی بیشتر باشد، امکان ایجاد دار است که نشان میمثبت و معنی ،85/0ضریب 

اثر  ،-03/0ریب با ضنرخ تحصیالت متوسطه  تر است.توهم مالی در بین شهروندان براي دولت فراهم
اي که با بیشتر شدن سطح تحصیالت امکان ایجاد داري بر توهم مالی دارد به گونهمنفی و معنی

شود. نتایج حاصل از تخمین مدل در زمینه آثار درك نادرست از بار مالیاتی براي دولت کمتر می
داخلی و نسبت نقدینگی را دار رشد اقتصاد سایه بر رشد تولید ناخالص اقتصاد سایه اثر مثبت و معنی

به کند. این یافته مطابق انتظار و سازگار با نتایج به دست آمده تأیید می 57/0و  41/1با ضرایب 
 ،. همچنیناست) 1980و 1983) و تانزي (1977( گاتمن) و 2012( بوئن، دل آنو و اشنایدرکوشش 

مالی بر بدهی دولت، تأیید شده که  دار توهمهاي بیانگر توهم مالی اثر مثبت و معنیدر بین شاخص
از طریق هاي دولت به مردم را دهد به کارگیري سیاست توهم مالی در اقتصاد ایران، بدهینشان می

با توجه به نقش نفت به عنوان بدهی بین  - راافزایش نسبت درآمد نفت به کل درآمدهاي دولت 
 افزایش داده است.   -نسلی

ی مثبت و علّارتباط ی بین دو متغیر اقتصاد سایه و توهم مالی، علّ ارتباطنتایج تخمین مدل در زمینه 
نمودار  خصوصدر این  .کندتأیید می 82/19دار از طرف اقتصاد سایه به توهم مالی را با ضریب معنی

ه ) نحوه پراکنش دو متغیر توهم مالی و اقتصاد سای2روند اندازه توهم مالی و اقتصاد سایه و نمودار ( )1(
دهند. در اند، نشان میهاي تحت بررسی را که از معادالت ساختاري برآوردي استخراج شدهطی سال

شود که با وجود آن هاي اقتصادي به دور از قواعد رسمی و نظارت دولت انجام میاقتصاد سایه، فعالیت
تواند بیشتري می تر و با سهولت، دولت راحتوضعیتهاي اقتصادي کمتر است؛ در این شفافیت فعالیت

کند که به معنی توهم مالی بیشتر است. وجود توهم را به شهروندان القا از بار مالیاتی  یدرستنادرك 
کند که از این طریق مقاصد اجتماعی و یا سیاسی ها را براي دولت فراهم میمالی، امکان افزایش هزینه

از طرف توهم مالی به اقتصاد سایه را تأیید  دارمعنی ارتباطیابد. نتایج مدل برآوردي دولت تحقق می
 کند. نمی
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 گیري جهنتی. 5
طور پنهان هایی است که بدون رعایت قواعد و مقررات رسمی کشور بهاي شامل فعالیتاقصاد سایه

هاي مالی دولت مثل بار صحیح مردم از سیاستناانجام می شود. از سوي دیگر توهم مالی به درك 

 ارتباطکه در این مقاله و توهم مالی ماهیت پنهان دارند  . هر دو موضوع اقتصاد سایهانجامدمیمالیاتی 

رویکرد معادالت ساختاري در با استفاده از   ش،1391-1357طی دوره زمانی  ،بین آنها در اقتصاد ایران

چارچوب مدل لیزرل مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفت. نتایج تجربی حاصل از تخمین مدل، 

هاي مالی اثر مثبت و معناداري بر بدهی توهم ،فرضیه توهم مالی در ایران را تأیید کرد. بر این اساس

هاي غیرمستقیم به مستقیم تأیید نشد که  این دولت دارد. گرچه  اثر آن بر کسري بودجه و نسبت مالیات

کند. حال با توجه به همراهی مثبت درآمدهاي نفتی یافته فرضیه استوارت میل در اقتصاد ایران را رد می

رسد توهم مالی که همراه با درك نادرست بار مالیاتی توسط نظر می هاي دولت در ایران، بهو هزینه

 توهم مالی ،شهروندان است، موجب افزایش بدهی هاي دولت در اقتصاد ایران شده است. به بیان دیگر

 رشد مخارج دولت در ایران را از کانال درآمدهاي نفتی فراهم کرده است.  زمینۀ

بار مالیاتی و نرخ بیکاري داراي  که دهندهمچنین نشان می نتایج به دست آمده از مدل برآوردي

هاي اقتصاد داري بر اندازه اقتصاد زیر زمینی هستند و انگیزه افراد براي ورود به فعالیتاثر مثبت و معنی

داري بر رشد تولید ناخالص داراي اثر مثبت و معنی اقتصاد سایه ،کنند. از طرف دیگرسایه را تقویت می

رشد اقتصاد سایه و منابع حاصل از آن، رشد که توان اظهار داشت است که بر این اساس می داخلی

مثبت تولید در بخش اقتصاد رسمی را به همراه دارد. رشد اقتصاد سایه بر رشد نقدینگی هم اثر مثبت و 

 ارتباطبررسی  گیري اقتصاد سایه سازگار است.داري دارد که این یافته با رویکرد پولی در اندازهمعنی

این  .کندتأیید می 82/19اثر اقتصاد سایه بر توهم مالی را با ضریب متقابل بین اقتصاد سایه و توهم مالی، 

نتیجه بیانگر آن است که با وجود اقتصاد سایه که همراه با ضعف بیشتر نهادهاي اقتصادي و اجتماعی، 

-فعالیت نبودن هاي غیرقانونی و نیز شفافقوانین و مقررات رسمی کشور و شیوع رفتارنکردن رعایت 

تواند در جهت ایجاد توهم مالی حرکت کند. حال با توجه به آنکه توهم هاي اقتصادي است، دولت می

 شود تا کند، فرصت مناسبی براي دولت فراهم میاي دولت را فراهم میـهزینهـزایش هـان افـمالی، امک
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ه مقاصد اجتماعی و سیاسی مورد نظر دست پیدا کند. کنترل ـق بـطرین ـزایش و از ایـود را افـدازه خـان

هاي کسب و کار ، دولت را با اقتصاد سایه از طریق ابزارهایی مثل کاهش بار مالیاتی و افزایش فرصت

هاي دولت است، مواجه  هاي بیشتري در زمینه ایجاد توهم مالی که همراه با افزایش بدهیمحدودیت

 خواهد کرد.   
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