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 چکيده
بنیاد   اظهاری درآمد مشاغل آزاد در ایران با استفاده از روش هزینه در این مطالعه اندازه کم

شود. بدین منظور از منحنی انگل مزد و   گیری از داده بودجه خانوار تخمین زده می  و با بهره
ها است، برای تخمین درآمد  رآمد و هزینه مواد خوراکی آنبگیران که بیانگر رابطه بین د  حقوق

شود. با استفاده   ها استفاده می  های اظهار شده مواد خوراکی آن  واقعی مشاغل آزاد بر پایه هزینه
 5/8برابر با  1398تا  1379ی ها سالاظهاری برای مشاغل آزاد برای   از این رویکرد، میانگین کم
ی ها  اظهاری در گروه  آید. با بررسی اندازه کم میدست  به خانوارهادرصد از کل درآمد این 

کارکنان ماهر »های شغلی   اظهاری در گروه  د که باالترین کمتوان مشاهده کر  مختلف شغلی می
است. در « رتبه و مدیران ران، مقامات عالیگذا قانون»و « یگیریکشاورزی، جنگلداری و ماه

ی ها سالمجزا برای  صورت بهاظهاری اظهاری در طول زمان، کمتار کممطالعه رف منظور بهادامه 
های این بخش نمایانگر وجود روند صعودی در میزان   شود. نتایج تخمین  مختلف تخمین زده می

اظهاری در سال   ای که اندازه کم  گونه به ،است 1389تا  1383ی ها سالاظهاری در طول   کم
 . باشد میی دیگر ها سالی باالتر از توجه  قابل صورت به 1389

 JEL :C8 ,E21,H26 ,J3 بندي  طبقه
 ؛ رویکرد هزینه بنیاد؛ منحنی انگلاظهاری درآمد؛ مالیات گریزی  : کمها کليدواژه
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مقدمه-1
سیستماتیک  صورن بهدهند که برخی افراد درآمد خود را  شواهد فراوانی نشان می

 طالعانتوان به م میکنند؛ برای مثال  اظهار میبه مراجع مالیاتی کمتر از واقعیت 
ن، آندریونی و 1991) 3ن، فاینشتاین2007، 1985) 2ن، اسلمرد1983) 1کالتفلتر
. بر اساس مطالعه هارست و اشاره کرد ن2007) 5ن، و فلدمن و اسلمرد1998) 4همداران
های آمارگیری نیز درآمد واقعی خود را   ن، خانوارها در پاسخ به طرح2014)6 همداران

ی خانوارها تمایل به اظهار اطالعان واقعی خود به کل طور بهکنند.   افشا نمی
اظهاری در پاسخ به بازرسان مالیاتی  کنندگان داده ندارند. انگیزه افراد برای کم آوری جمع

 سؤال های آمارگیری  اظهاری در پاسخ به طرح کامالً واضح است، اما انگیزه این کم
کاهد. در این  بار مالیاتی فرد نمی انگیز است، زیرا گزارش نادرست در این موارد از  بر

ارتباط، باید در نظر داشت که افراد به ویاه در مشاغل آزاد ممدن است منافع 
های آمارگیری خانوار داشته باشند. اول،   اظهاری درآمد خود در طرح  غیرمستقیمی از کم

اتی ممدن است ترس از محرمانه نبودن آمارهای خانوار سبب شود تا خانوارها اطالع
متناسب با اظهارنامه مالیاتی خود ارائه کنند. دوم، خانوارهای با مشاغل آزاد برخالف مزد 

بگیران، برای محاسبه مقدار درآمد واقعی خود باید زمان اضافی صرف کنند؛ در  و حقوق
صورتی که مشاغل آزاد قبالً گزارش غیرواقعی برای بازرسان مالیاتی ارائه کرده باشند به 

های آمارگیری خانوار به جای محاسبه   سد که گزارش همان اظهار در طرحر نظر می
رود خانوارها به خصوص   تر است؛ بنابراین انتظار می مقدار واقعی برای ایشان راحت

اند، انگیزه کافی  تر از واقع گزارش کرده  هایی که درآمد خود را به مقامان مالیاتی کم آن
 های آمارگیری داشته باشند.   اظهاری مشابه در طرح برای کم

اظهاری مشاغل آزاد کمتر از مزد و   از آن جایی که احتمال شناسایی کم
اظهاری در   رسد که مشاغل آزاد انگیزه بیشتری برای کم  بگیران است، به نظر می  حقوق

ند. مطالعان موجود های آمارگیری داشته باش  طرح چنین همپاسخ به بازرسان مالیاتی و 
دهد که مشاغل آزاد همواره و   ن زمینه برای کشورهای مختلف نیز نشان میدر ای

اظهاری دارند. برای   میزان قابل توجهی در اظهار درآمد خود به بازرسان مالیاتی کم به

                                                           
1. Clotfelter 

2. Slemrod 

3. Feinstein 

4. Andreoni et al. 

5. Feldman and Slemrod 

6. Hurst et al. 
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ی ها سالاند که برای   ن گزارش دادهIRSمثال، بازرسان سازمان مالیاتی ایاالن متحده )
درصد از درآمد صاحبان  35تا  30تقریبی  طور هب ،1992و  1988، 1985مالیاتی 

 1اظهار شده است.   مشاغل غیر از کشاورزی کم
ی کالن برای تخمین مقدار ها شاخضمطالعان انجام شده در ایران، از  بیشتردر 

ن و 1369اظهاری بهره گرفته شده است )برای مثال رجوع کنید به خلعتبری )  کم
ایرادان  دلیل بهنن؛ اما 1376اد ریاست جمهوری )های استراتایک نه معاونت بررسی

ی کالن، در این مطالعه، برخالف ها شاخضاظهاری بر اساس   جدی وارد بر تخمین کم
ن برای 1989ی خرد و مبتنی بر مطالعه پیساریدیس و وبر )ها شاخضمطالعان قبل، از 
بر این، از آنجا که بخش شود. عالوه   اظهاری درآمد در ایران استفاده می  تخمین اندازه کم

های خرد صورن   عمده مطالعان اخیر این حوزه در کشورهای دیگر با استفاده از داده
گرفته، استفاده از روش پیساریدیس و وبر امدان مقایسه نتایج تخمین زده شده در 

بنابراین هدف اول این مطالعه، تخمین  ،کند  کشورهای مختلف را با ایران فراهم می
ن و هارست و 1989اری با ترکیب دو مدل ارائه شده توسط پیساریدیس و وبر )اظه  کم

گیری از داده بودجه خانوار است. ترکیب این دو مدل   ن و با بهره2014همداران )
اظهاری را به جای بازه تخمین ارائه شده توسط پیساریدیس و وبر   محاسبه دقیق کم

 سازد.   ن ممدن می1989)
مقدار دقیق تخمین را با یدسان فرض کردن واریانس  ،ن2014)هارست و همداران 

که با   کنند؛ درحالی  بگیر و مشاغل آزاد برآورد می  درآمد موقتی دو گروه مزد و حقوق
استفاده از مدل ترکیبی و با لحاظ تفاون در واریانس درآمد موقتی در دو گروه، تخمین 

مقاله حاضر با کار هارست و همداران،  های تفاونلذا یدی از  ،آید  می دست به تری  دقیق
های پیساریدیس و وبر   گردد که در این مقاله، ضمن ترکیب مدل  به این ندته برمی

ن، فرض غیرواقعی یدسان بودن واریانس درآمد 2014ن و هارست و همداران )1989)
و مدل را با فرض گیر و مشاغل آزاد را کنار گذاشته ب  موقتی در دو گروه مزد و حقوق

طه اظهاری را با استفاده از راب  کنیم. سپس میزان کم  ها حل می  تفاون در واریانس
اظهاری   دهد که مقدار میانگین کم  نتایج نشان می. زنیم.  آمده تخمین می  بدست

درصد کل  5/8برابر  1398تا  1379ی ها سالخانوارهای مشاغل آزاد در ایران برای 
 .اشدب درآمد این خانوارها می

                                                           
 که در ”Individual Income Tax Gap Estimates for 1985, 1988, and 1992“منبع: . 1

http://www.irs.gov/pub/irs-soi/p141596.pdf  است. یقابل دسترس 
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اظهاری، محاسبه  مطالعان موجود، هدف اصلی از برآورد مقدار متوسط کم بیشتردر 
اظهاری در   ها عالقه دارند تا از روند کم  تخمین درآمد مالیاتی از دست رفته است. دولت

های شغلی مختلف مطلع شوند تا با استفاده از   توزیع آن بین گروه چنین همطول زمان و 
نند. کالتفلتر کگریزی را اتخاذ   های مقتضی جهت کاهش مالیان  تآن بتوانند سیاس

اظهاری درآمد توسط مشاغل آزاد در امریدا با باالتر  کند که مقدار کم  بیان می ،ن1983)
های   گروه اظهاری در بین اندازه کم چنین همیابد و   بودن نرخ نهایی مالیان افزایش می

بیان نیز ن 1998آندریونی و همداران ) بر این، باشد. افزون مختلف شغلی متفاون می
کنند که خانوارهای شاغل در صنایع تخصصی در امریدا دارای حداقل مقدار  می
 ،اظهاری هستند ها دارای بیشترین مقدار کم ها و رستوران اظهاری و صاحبان مغازه کم

های   ان گروهاظهاری در طول زمان و در می  بنابراین هدف دوم این مقاله، مطالعه کم
اظهاری مربوط به  دهد که باالترین کم  . نتایج مطالعه نشان میباشد میمختلف شغلی 

ران، گذا قانون »و « یگیریکارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماه»های شغلی   دسته
باشد.   درصد می 8/34درصد و  2/39برابر ترتیب  به است که« رتبه و مدیران مقامان عالی

 1398تا  1379ی ها سالجداگانه برای  طور بهاظهاری  نتایج تخمین مقدار کم چنین هم
باشد،  می 1389تا  1383اظهاری مشاغل آزاد از  بیانگر روند صعودی در مقدار کم

 رسد.   می 1398-1379به باالترین سطح در کل دوره  1389در سال  که طوری به
مختصر بر ادبیان این حوزه  ادامه مقاله بدین شرح است. در بخش بعد یک مرور

 ،4شود. بخش   مدل برآورد مورد استفاده توضیح داده می ،3د. در بخش شو  ئه میارا
 پردازد.  گیری می  کند و بخش آخر نیز به نتیجه  اظهاری را ارائه می  نتایج تخمین کم


 اظهاریدرآمدمروریبرادبیاتبرآوردکم-2

اظهاری خانوارهای مشاغل آزاد برای  اندازه کممطالعان وسیعی در زمینه تخمین 
های تخمین  روش ،ن2000) 1کشورهای مختلف انجام گرفته است. اشنایدر و انست

کنند. در رویدرد   اظهاری درآمد را به دو رویدرد مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم می کم
الیاتی استفاده های م های داوطلبانه افراد در بررسی مستقیم، از اطالعان حاصل از پاسخ

TCMPتوان به مرجع اطالعاتی   نمونه، در این زمینه میعنوان  بهشود.  می
در امریدا  2

اعتمادترین منبع اطالعاتی مرتبط با این موضوع  اشاره کرد که پرکاربردترین و قابل

                                                           
1. Schneider and Enste 

2. Taxpayer Compliance Measurement Program 
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اظهاری  کم دلیل بهبرآورد مقدار درآمد از دست رفته  منظور به. این برنامه باشد می
توسط سازمان مالیاتی ایاالن متحده ارائه شده است. بسیاری از محققان از  مالیاتی

اند )برای مطالعه جزئیان  دهکراظهاری استفاده  کممیزان  بهمحاس برایرویدرد مستقیم 
نن. با این حال، معتبر بودن نتایج حاصل از 2007بیشتر رجوع کنید به اسلمرد )

دهندگان در   . در صورتی که پاسخباشد میگان ها وابسته به اظهاران پاسخ دهند بررسی
در صورتی که  اماآمده قابل اعتماد خواهد بود؛  دست به اظهاران خود صادق باشند نتایج

دهندگان مبتنی بر واقعیت نباشد، نتایج حاصل گمراه کننده خواهد بود   اظهاران پاسخ
 نن. 2007)فلدمن و اسلمرد )

حوزه در گروه رویدردهای غیرمستقیم قرار دارد  بیشتر تحقیقان انجام شده در این
نن. این 2000)برای مطالعه جزئیان بیشتر در این زمینه رجوع کنید به اشنایدر و انست )

ی ها شاخضشوند، زیرا در این رویدردها، از  رویدردها، رویدردهای شاخض نیز نامیده می
شود.  دهند، استفاده می ائه میاقتصادی که اطالعاتی در مورد اندازه اقتصاد زیرزمینی ار

ی کالن هستند. ها شاخضاستفاده در این مطالعان، جزء  ی موردها شاخضبیشتر 
ی کالن دارای ها شاخضمطالعان انجام یافته در دسته رویدردهای غیرمستقیم و بر پایه 

گردد. اما این   ن برمی1958) 1ای طوالنی است که آغاز آن به مقاله کیگان  تاریخچه
های  کننده، استفاده از تدنیک  های جدید رفتار مصرف ناسازگاری با مدل دلیل بهها   روش

مردود اقتصادسنجی، نتایج غیر قابل اطمینان و دادن اطالعاتی که کمتر برای 
ن، 1999) 2اند )رجوع کنید به توماس  گذاران مفید است مورد نقد واقع شده  سیاست

 نن. 2006) 3هانوسک و پالدا
ی کالن، در ها شاخضایرادهای وارد بر مطالعان صورن گرفته با استفاده از  لدلی به

های   گیری از داده  ی اخیر تحقیقان در این حوزه به سمت مطالعان مبتنی بر بهرهها سال
شوند،   خرد متمایل شده است. در این دسته از تحقیقان که نسبتاً جدید محسوب می

کنند. اولین  اظهاری استفاده می تخمین کم منظور بهه های درآمد و هزین محققان از داده
های کشور   ن و با استفاده از داده1989مطالعه در این زمینه توسط پیساریدیس و وبر )

                                                           
1. Cagan 
2. Thomas 

3. Hanousek and Palda 
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در این روش، محققان رابطه بین درآمد و هزینه خوراک را  1انگلستان ارائه شده است.
ه و از شداف موجود در بین محاسب ،بگیران برای دو دسته مشاغل آزاد و مزد و حقوق

کنند. این روش، بر این فرض   اظهاری استفاده می  منحنی انگل دو گروه برای تخمین کم
مبتنی است که اوالً صرف نظر از نوع اشتغال، هر دو گروه ترجیحان یدسانی در زمینه 

ثالثاً  های خوراکی در هر دو گروه به درستی اظهار شده است و خوراک دارند، ثانیاً هزینه
فرض  چنین همبگیران، درست اظهار شده است.  فقط درآمد اظهار شده مزد و حقوق

بگیر و مشاغل آزاد   شود میل نهایی به مصرف خوراک در دو گروه مزد و حقوق  می
 یدسان است.

اظهاری در  روش ارائه شده توسط پیساریدیس و وبر جهت تخمین میزان کم
ن برای تخمین 2005) 2ده است. برای مثال، یوهانسونش  کشورهای مختلف به کار گرفته

ن برای 2009) 4ن برای کانادا، انگستروم و هلملوند2002) 3اظهاری در فنالند، شوتز  کم
ن برای سوئیس، این 2018) 5ن برای امریدا و اشموتز2014سوئد، هارست و همداران )

دهد که تفاون قابل   ن نشان میاند. نتایج این تحقیقا  رویدرد را مورد استفاده قرار داده
 .6اظهاری در کشورهای مختلف وجود دارد  ای در بین مقادیر کم  مالحظه
های   توان تفاسیر دیگری نیز برای وجود شداف بین منحنی  اظهاری، می  جز کم به

ن 2004) 7بگیر ارائه کرد. لیسوتو و همداران  انگل دو گروه مشاغل آزاد و مزد و حقوق
ای متمایز از سایر   نند که درآمد حاصل از مشاغل آزاد ممدن است به گونهک بیان می

منابع درآمدی خرج شود. برای مثال، درآمد خانوار از محل مشاغل آزاد ممدن است 
 ،صرف کاالهای لوکس شود، در حالی که درآمد دائمی صرف کاالهای ضروری گردد

توانند ترجیحان متمایزی داشته  می بگیر و مشاغل آزاد  بنابراین دو گروه مزد و حقوق
قادر  ،بنیاد بر پایه منحنی انگل لگاریتم خطی  باشند. از نظر ایشان، رویدرد هزینه

                                                           
شده است. در  یمعرف (Dilnot & Morris; 1981)توسط مقاله دیلنون و موریس . رویدرد هزینه بنیاد در ابتدا 1

ها حداقل های خانوار محاسبه شده و خانوارهایی که هزینه آن این مقاله تفاون بین درآمد اظهار شده و هزینه
 اند.بندی شدهبیست درصد بیشتر از درآمدشان بوده است در گروه اقتصاد زیرزمینی دسته

2. Johansson 
3. Schuetze 
4. Engstrom & Holmlund 
5. Schmutz 

اظهاری در  برای برآورد کمن  Cabral et al. 2019)در یدی از جدیدترین مطالعان این حوزه، کابرال و همداران . 6
ره های ثبتی ادا درآمد خانوار را با دادهنیوزیلند از شیوه متفاوتی بهره گرفته و اطالعان حاصل از طرح پیمایش 

 دهند. مالیان، تطبیق می
7. Lyssiotou et al. 
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اظهاری درآمد نیست. بر همین اساس،   تفدیک دو اثر ناهمسانی ترجیحان و کم به
ند. کن  بنیاد را ارائه می  ش هزینهیک رویدرد سیستمی از رو ،ن2004لیسوتو و همداران )

دوام قابل تفدیک بوده و تقاضای  شود کاالهای بادوام و بی در این رویدرد، فرض می
  شود.  دوام تعیین می  مجموعه از روی کاالهای بی

ن، 2004به رویدرد سیستم تقاضای کامل ارائه شده توسط لیسوتو و همداران )
نن. این 2010) 1دزمثال رجوع کنید به تعنوان  بهانتقادان زیادی وارد شده است )

هزینه خانوار عنوان  بهحقیقت که برخی خانوارها ممدن است مخارج کسب و کار خود را 
، شود تا رویدرد سیستم تقاضای کامل نتایج نادرستی تولید کند  اظهار کنند، سبب می

رسد به دالیل ذیل، هزینه خوراک نسبت به سایر اقالم هزینه،   که، به نظر می حالیدر
. هزینه خوراک مقدار ناچیزی است و 1شود.   تری توسط خانوار اظهار می دقیقطور  به

. احتمال در 2گریزی کمتر است.   احتمال پنهان کردن مقدار واقعی آن به انگیزه مالیان
. امدان به تعویق انداختن 3هزینه کسب و کار کمتر است. عنوان  بهنظر گرفتن آن 

تر است. استفاده از هزینه خوراک به همراه  ا پایینه هزینه خوراک نسبت به سایر هزینه
عدم یدنوایی ترجیحان  دلیل بهاظهاری  متغیرهای کنترلی مانع از اریب در تخمین کم

که  شود، زیرا سلیقه غذا بین مشاغل مختلف نسبتاً به یددیگر شبیه است. درحالی  می
ی   استفاده از هزینه اظهاری و ترجیحان غیر یدنوا با ریسک جایگزینی دو تفسیر کم

دوام بیشتر است، زیرا در این دسته از کاالهای مصرفی تنوع قیمتی وجود   کاالهای بی
استفاده از هزینه خوراک این است که هیچ باور عمومی منفی در  ،دارد. مزیت دیگر

این هزینه شود؛ در  نادرسترابطه با هزینه خوراک وجود ندارد که منجر به گزارش 
دلیل نگرانی از باور  توانند به های دیگر هزینه مانند دخانیان و الدل می مونهحالی که ن
اعتبار این  ،ن2005) 2نن. بسیم و جندینز2010اظهاری داشته باشند )تدز )  عمومی کم

ها  تئوری را با مقایسه پایداری رابطه درآمد و هزینه خوراک در مقایسه با سایر هزینه
ی، منحنی انگل خوراک رفتار نسبتاً پایدارتری در مقایسه با طور کل اند. به دهکر تأیید

دهد که تنها هزینه   نشان می ،ن2003) 3دهد. بنیتو  سیستم تقاضای کامل نشان می
، این منحنی انگل چنین همخوراک و مسدن دارای کشش قیمتی منفی و معنادار است. 

ن نیز نتایجی 2011)4دارد. راجاپاکس را در مقایسه با سایر اقالم هزینه R2باالترین مقدار 
کند. این شاخه از ادبیان در   رفتار پایدارتر منحنی انگل خوراک گزارش می تأییددر 

                                                           
1. Tedds 

2. Besim & Jenkins 

3. Beneito 

4. Rajapakse 
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نمونه، تدز عنوان  بههای مختلفی توسعه پیدا کرده است.   ی اخیر از جنبهها سالطول 
های  محدودیت اعمالده است که از کرتخمین ناپارامتری از منحنی انگل ارائه  ،ن2010)

های بودجه خانوار کانادا نشان   کند. وی با استفاده از داده فرم ساختاری خودداری می
دهد که نسبت درآمد پنهان شده به کل درآمد در میان افراد مقدار ثابتی نیست. به   می

 اظهاری درآمد بر اساس سطوح مختلف درآمد متفاون است.  بیان دیگر نرخ کم
شمار  انگشت ،های خرد  اظهاری مبتنی بر داده بط با برآورد کممطالعان داخلی مرت

های بودجه خانوار را بر   متغیر درآمد اظهار شده در داده ،ن1393است. زاهدیان )
رگرس  -شود تبیین کننده درآمد خانوار هستند  که فرض می -ای از متغیرها   مجموعه

هار شده از درآمد مورد انتظار کند. سپس با این فرض که درمواردی که درآمد اظ  می
اظهاری خانوار آشدار است،  کم ،حاصل از رگرسیونن کمتر باشد fitted value)مقدار 

اظهاری درآمد  برآورد کمعنوان  بهشداف بین درآمد مورد انتظار و درآمد اظهار شده را 
ابهی از روش مش گیری هبا بهر ،ن1394اکبری صبا و همداران ) گیرد. علی  در نظر می
ترتیب  به متوسط خانوارهای شهری و روستایی طور به 1390کنند که در سال   برآورد می

دهند که در نقاط  ند و نشان میا اظهاری درآمد داشته درصد، کم 27و  25میزان  به
اظهاری درآمد بیشتری نسبت به مشاغل مزد و  شهری، خانوارهای با مشاغل آزاد کم

 بگیری دارند. حقوق
 

 اظهاریدرآمدپیشنهادیبرایبرآوردکممدل-3

قبالً نیز اشاره شد، در اولین گام، مدل پیشنهادی با ترکیب دو مدل  طورکه همان
ن و با فرض تفاون در واریانس 2014ن و هارست و همداران )1989پیساریدیس و وبر )

و معادله  شود خته میسا  بگیر و مشاغل آزاد   درآمد موقتی بین دو گروه مزد و حقوق
. در این روش، رابطه بین هزینه 1کنیم  اظهاری درآمد را استخراج می  مربوط به کم

شود و از ضرایب تخمین زده شده   بگیران تخمین زده   خوراک و درآمد برای مزد و حقوق
ها   بینی درآمد واقعی مشاغل آزاد بر پایه هزینه خوراک اظهار شده آن  آن برای پیش

د. به عبارن دیگر، در این مدل، از فاصله عمودی در منحنی انگل برای شو  میاستفاده 

                                                           
yiktدر سراسر این مقاله، منظور از درآمد اظهار شده  .1

، آن رقمی است که افراد در پرسشنامه بودجه خانوار اعالم ′
 واقعاً ، آن رقمی است کهyiktباشد. منظور از درآمد واقعی  تواند مبتنی بر واقع یا خالف واقعاند که میکرده

شود. نشان داده می 4اند. رابطه بین درآمد اظهار شده و درآمد واقعی طبق رابطه درآمد کسب کردهعنوان  به
ن، درآمد واقعی خود متشدل از دو جزء درآمد Permanent Income Hypothesisمطابق نظریه درآمد دایمی )

yikt  دایمی
p و درآمد موقتیpikt  شود. نشان داده می 2است که طبق رابطه 
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بگیران استفاده  اظهاری مشاغل آزاد نسبت به مزد و حقوق تخمین مقدار میانگین کم
شود؛ بنابراین، مسئله اول استخراج رابطه شرطی خطی بین لگاریتم درآمد و لگاریتم  می

 kدر گروه i شود ترجیحان هر خانوار  می هزینه در منحنی انگل است. در این جا فرض
k)برای مشاغل آزاد  = S بگیر   و مزد و حقوقk = E ن مشروط بر مجموعه متغیرهای

ای آن و تقریب حداقل مرتبه اول، دوره  سازی میان  ای است که با بهینه  کنترلی به گونه
 :1 ن2014آید )هارست و همداران،  می دست به 1ه رابط صورن بهمنحنی انگل 

Ln ن1) cikt = αk + βk ln yikt
p

+ 𝚯𝐤
′ 𝐗𝐢𝐤𝐭 + 𝛅𝐤𝛍𝐭 + εikt 

 iهزینه خوراک )فرد  k ،ciktعرض از مبدا معادله انگل برای گروه  αkبه طوری که 
yiktن، tدر زمان  kمتعلق به گروه 

p ،درآمد دایمی 𝛃
k

بردار  𝐗𝐢𝐤𝐭کشش درآمدی،  
کنترلی )شامل متغیر مجازی بعد خانوار، متغیر مجازی وضعیت تأهل متغیرهای 

 𝛅𝐤بردار متغیر مجازی سال،   𝛍𝐭سرپرست خانوار و متغیر مجازی سن سرپرست خانوارن،
εبردار ضرایب متغیر مجازی سال و 

ikt
بیانگر اثر تجمیعی دیگر عوامل غیرقابل مشاهده  

این مقاله تمام پارامترهایی که نماینده یک بردار تعیین کننده مصرف خانوار است. در 
شود خانوارها  اینجا فرض می اند. درشدهن نمایش داده boldهستند، بصورن پررنگ )

قادر به قرض دادن و قرض گرفتن در بازارهای دارایی هستند؛ بنابراین جزء دائمی 
yikt) 2درآمد

pکند.   ار را تعیین میدرآمد دائمی، مقدار مصرف خانو  ن مطابق تئوری
 ن.1957، 3)فریدمن

ممدن نیست، زیرا حتی اگر درآمد ساالنه  1 است که تخمین مستقیم رابطه روشن
yiktاحتمال برابر بودن آن با درآمد دائمی ) ،خانوار مطابق با واقع، اظهار شده باشد

p ن
خانوار، تنها درآمد های  نمونههای  های اظهار شده در بررسی ضعیف است. غالباً در داده

. به همین باشد میشود و تمایز بین جزء دائمی و موقتی درآمد دشوار  فعلی گزارش می
مساوی  yiktکنند که لگاریتم درآمد واقعی  فرض می ،ن1989دلیل، پیساریدیس و وبر )

yiktمجموع لگاریتم درآمد دائمی 
p  و لگاریتم درآمد موقتیpikt تی است و درآمد موق

دارای توزیع نرمال لگاریتمی در بین خانوارها است. در نتیجه، رابطه بین درآمد دائمی و 
 است: 2 درآمد واقعی به صورن رابطه

                                                           
بگیر و دارای مشاغل ن برای دو گروه مزد و حقوق1شود در ابتدا، رابطه انگل )رابطه مشاهده می طورکه همان .1

 14ما بعداً در صفحه دارند، ا kشود و به همین دلیل، تمام ضرایب اندیس صورن کامال جداگانه نوشته می آزاد به

 شود که ضرایب معادله انگل برای دو گروه یدسان است.فرض می 10و برای به دست آوردن رابطه 

2. Permanent Income 

3. Friedman  
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𝑦𝑖𝑘𝑡        ن2) = 𝑝𝑖𝑘𝑡𝑦𝑖𝑘𝑡
𝑝

       →                 

ln 𝑦𝑖𝑘𝑡  = ln 𝑝𝑖𝑘𝑡 + ln 𝑦𝑖𝑘𝑡
𝑝

                                                

 تأثیرمتغیر تصادفی است. میانگین این متغیر تصادفی تحت  pikt، که طوری به
یی که وضع اقتصادی خانوارها ها سالمثال در عنوان  به. باشد میعوامل مختلف، متغیر 

 از یک دارد و بالعدس. تر بزرگمساعد باشد، این پارامتر مقدار 
کند.   ض امدان استخراج درآمد دائمی از درآمد موقتی را فراهم میاین فرو

ن فرض 2014که اشاره شد، در این مطالعه برخالف هارست و همداران ) گونه همان
بگیر   مدن در درآمد فعلی برای خانوارهای مزد و حقوق که نوسانان کوتاه شود می

زاد نوسان بیشتری دارد و به زیرا درآمد مشاغل آ ،متفاون از درآمد مشاغل آزاد است
اظهاری باید در نظر گرفته شود.  ها در تخمین مقدار کم همین دلیل این تفاون

برای دو گروه مشاغل آزاد و مزد و  piktشود مقدار میانگین  ، فرض میچنین هم
 داریم: piktبگیر یدسان است. بنابراین، با توجه به فرض نرمال لگاریتمی بودن   حقوق

ln ن3) pikt = μpkt + uikt 

σuktدارای میانگین صفر و واریانس uiktکه 
 است. 2

yiktبا  iاگر درآمد اظهار شده خانوار 
نمایش داده شود؛ با توجه به فرض عدم وجود  ′

yikt ،بگیر  اظهاری برای خانوارهای مزد و حقوق  کم = yikt
است، اما برای مشاغل آزاد  ′

 ریم:دا
yikt ن4)

′ = ϖiktyikt ، ϖikt ≤ 1  

با شغل  𝑖متغیر تصادفی است که اندازه درآمد اظهار شده خانوار  ϖiktکه طوری به
باشد نشانگر آن است که مقدار  تر کوچک ϖiktد. هرچه مقدار شو آزاد را بیان می

 بیشتر است. iاظهاری خانوار  کم
 آید:  میدست  به برای لگاریتم درآمد دائمی 5، رابطه 4و  2 با استفاده از معادالن 

ln  ن5) yikt
p

= ln yikt
′ − lnpikt − lnϖikt 

 نیز دارای توزیع نرمال لگاریتمی است: ϖiktشود  در ادامه فرض می

lnϖikt  ن6) = μϖkt + νikt 

νکه متغیر تصادفی 
ikt

σر و واریانس ثابت دارای میانگین صف 
vkt

2
 گونه همان است. 

 صورن بهبگیر درآمد خود را   که خانوارهای مزد و حقوق شود میکه گفته شد، فرض 
ϖiEtیعنی برای این دسته از خانوارها  .کنند واقعی اظهار می = σνEtو  1

2 = است، در  0

μϖStحالی که برای مشاغل آزاد انتظار داریم که  < σνStو  0
2 > فرض  چنین هم. 0
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شود، برای هر دو گروه مشاغل یدسان  نمایش داده می p̅که با  piktشود که میانگین   می

σاست ولی 
ukt

2
 بگیران است. برای مشاغل آزاد بیشتر از مزد و حقوق 

و میانگین لگاریتم  pikt ، رابطه بین میانگینpiktبا توجه به نرمال لگاریتمی بودن 

μن )آ
pkt

 است: 7رابطه  صورن به ن

(7) ln p̅ = μpkt +
1

2
σukt

2  

 آید:  می دست به 8 برای دو گروه خانوار رابطه p̅از برابری مقدار 
μ  ن8)

pSt
− μpEt = −

1

2
(σuSt

2 − σuEt
2 ) ≤ 0  

کند که  بیان میها   piktبا توجه به محدب بودن تابع لگاریتم، تساوی بین میانگین 

μ
pSt

< μpEt .است 
 آید: می دست به 9معادله  1 در رابطه  6و  5، 3روابط گذاری  جایبا 

ن9)  ln cikt = αkβkln yikt
′ − βk(μϖkt + μpkt) − βk(νikt + uikt)  

+𝚯𝐤
′ 𝐗𝐢𝐤𝐭 + 𝛅𝐤𝛍𝐤𝐭 + εikt 

1) اظهاری برای تخمین میانگین کم − 𝜛شود که  رض می، ف4طبق رابطه  ن

یعنی  -بگیر و مشاغل آزاد   رامترهای دو منحنی انگل برای دو گروه مزد و حقوقپا
شود   طور که اشاره شد، فرض می  ، همانچنین همبرابر است.  - 𝛅و  α ،β ،𝚯ضرایب 

خوراک در دو گروه از خانوارها تقریباً مشابه است. با این فروض   اظهاری هزینه  کم
 رسید: 10کرد و به معادله سازی را ساده 9توان معادله  می

ln ن10) cikt = α + β ln yikt
′ + γDikt + 𝚯′𝐗𝐢𝐤𝐭 + 𝛅𝛍𝐭 + ξikt 

ξiktدر این معادله، عوامل غیر قابل مشاهده به صورن  = εikt − β(νikt + uikt) 
شامل واریانس سه جزء  10شود، بنابراین واریانس جزء خطا در معادله   نمایش داده می

ن و نوسانان در میزان uiktن، نوسانان درآمد موقتی )εiktعبارن خطای معادله انگل )
که پیش از این اشاره شد، واریانس جزء خطا در این معادله   ن است. چنانνiktگویی )کم

با توجه به اینده عبارن  چنین همبگیران است.   برای مشاغل آزاد بیشتر از مزد و حقوق
μϖkt + μpkt  در بین دو گروه درآمدی، متفاون است )ولی با فرض اینده این عبارن در

β(μϖktعبارن جای  به طول دوره زمانی بررسی آماری، ثابت استن + μpkt) در معادله ،
متغیر مجازی است و نوع سرپرست خانوار D کنیم که را جایگزین می γDiktعبارن  10

بندی   ه اگر خانوار جزء خانوارهای با مشاغل آزاد طبقهدهد به طوری ک  را نمایش می
 گیرد.  شود، مقدار یک به خود می
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.2از روش  10 برای تخمین ضرایب رابطه SLS زا  درون دلیل به. شود  استفاده می
yiktبودن 

شود که امدان تخمین واریانس   از متغیر ابزاری جهت تخمین استفاده می ′
سازد. جهت تخمین مستقل واریانس جزء خطای  ه را ممدن میپسماند درآمد اظهار شد

 درآمد داریم:

(11) ln yikt
′ = δ0 + 𝐙𝚽𝐢𝐤𝐭 + ζikt 

   ζiktاست و  tدر سال  iمجموعه متغیرهای ابزاری برای خانوار  𝚽𝐢𝐤𝐭 که طوری به
ی برای درآمد متغیر ابزارعنوان  به. از سطح تحصیالن سرپرست خانوار باشد میجزء خطا 

ین تر مهم، تحصیالن 1شود. مطابق مدل درآمدهای استاندارد مینسر عادی استفاده می
 . 2ن1974عامل برای تعیین سطح درآمد است )مینسر، 

 زیر است: صورن به γتخمین  8 و 6 ،3با استفاده از معادالن 
γ  ن12) = −β [μ

ϖkt
+ (μ

pSt
− μ

pEt
)] 

 داریم: ϖiktبودن بر فرض نرمال لگاریتمی بنا

lnϖ ن13) = μϖkt +
1

2
σvSt

2  

νو   uiktاظهاری نیازمند واریانس  برای تخمین میانگین کم
ikt

هستیم. برای این  
بینی درآمد دائمی برای دو گروه یدسان  پیش  شود تغییران غیرقابل  منظور، فرض می

این که نوسان هاری درآمد ندارند و اظ بگیران کم است. با این فرض که مزد و حقوق
 داریم: 11با استفاده از معادله  درآمد دائمی برای هر دو گروه یدسان است،

var ζiSt  ن14) − var ζiEt = var(uikt + vikt)S − var uiEt 

 :بسط داد گونه اینتوان   میرا  14 رابطه
σ  ن15)

ζSt

2
− σζEt

2 = σuSt
2 + σvSt

2 + 2cov (uikt, vikt)S − σuE
2

= σuSt
2 + σvSt

2 + 2ρσuStσvSt − σuEt
2  

 :توان نوشت  می 13و  12معادالن سپس با استفاده از 

                                                           
1. Standard Earnings Model of Mincer 

ن از متغیر تجربه منظور تحلیل حساسیت نتایج مقاله، در یک رگرسیون آلترناتیو، عالوه بر سطح تحصیال به .2
)برای اطالعان بیتشر نگاه  شودعنوان متغیر ابزاری دوم استفاده می ن نیز بهpotential experienceکاری بالقوه )

تعریف  6های تحصیالن منهای ن. متغیر تجربه کاری بالقوه مساوی سن فرد منهای سال1974کنید به مینسر 
ن با نتایج به دست آمده از رگرسیونی که در آن فقط از سطج دست آمده از این رگرسیو شود. نتایج بهمی

 دلیلمشابه است و به همین  عنوان متغیر ابزاری استفاده شده و در مقاله گزارش شده است، کامالً الن بهیتحص
لقوه گیری متغیر تجربه باکار به اند. از داور محترم بابت پیشنهادبرای اجتناب از طوالنی شدن مقاله، گزارش نشده

 شود.عنوان متغیر ابزاری تشدر می به
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  ن16)
ϖ̅ = exp (−

γ

β
+ (μpEt − μpSt) +

1

2
σvSt

2 ) 

 شود: مشاهده می 16و  8 با مقایسه دو رابطه
μ ن17)

pEt
− μpSt +

1

2
σvSt

2 =
1

2
(σuSt

2 + σvSt
2 − σuEt

2 ) 
ρاظهاری به شرط  توان تخمین دقیقی از مقدار میانگین کم ال میح =  دست به 0

ρآورد. اگر  =  داریم: 17و  16گاه با استفاده از روابط   باشد آن 0

ϖ̅ ن18) = exp (−
γ

β
 +

1

2
(σζSt

2 − σζEt
2 )) 

 شود:  اظهاری به این شدل محاسبه می کمبنابراین میانگین مقدار 

ن نوسانان بیشتر درآمد موقتی 2014با توجه به اینده در مدل هارست و همداران )
شود، مقدار تخمین   بگیران در نظر گرفته نمی  مشاغل آزاد در مقایسه با مزد و حقوق

ن بسته به اندازه اختالف نوسانان در دو گروه بیشتر از مقدار 2014ن )هارست و همدارا
 ن است.19تخمین مطابق رابطه پیشنهادی ما )رابطه 

بگیر از   شود که گروه مزد و حقوق  اشاره شد، در این فرآیند فرض می طورکه همان
، اظهاری درآمدی ندارند و با مبنا قرار دادن این گروه جمعیت مورد مطالعه کم

است که این فرض ممدن است  روشنشود.  اظهاری گروه دیگر تخمین زده می  کم
ها رایج است همیشه  ، در کشورهایی که فساد اداری در آنویاه چندان معتبر نباشد. به

بگیر نیز وجود دارد. برای در نظر   اظهاری درآمد در گروه خانوارهای مزد و حقوق کم
توان فرآیند فوق را بدون   بگیران می  گروه مزد و حقوق اظهاری در  گرفتن امدان وجود کم

آمده این موضوع را دست  به تغییر دنبال کرد و تنها الزم است که به هنگام تفسیر نتایج
اظهاری مشاغل آزاد،   برای کم آمده دست به مد نظر قرار داد. در چنین شرایطی رابطه

بگیر نشان   مقایسه با گروه مزد و حقوق اظهاری گروه مشاغل آزاد را در  مقادیر نسبی کم
 دهد.   می

 
 

اظهارینتایجتخمینکم-4
های گردآوری شده توسط طرح پرسشنامه هزینه و   نمونه مورد مطالعه از داده

تا  1379ی ها سالگیرد، در بین   درآمد خانوار ایران که به وسیله مرکز آمار صورن می
عاتی حاضر به آن دسته از خانوارهای شهری آمده است. مجموعه اطالدست  به 1398

، باشد ن سال می60و  26)شامل  60و  26ن ها بی شود که سن سرپرست آن محدود می
زیرا سایر خانوارها ممدن است رفتار مالیاتی متفاوتی از خود نشان دهند. برای این که 

(19) 1 − ϖ̅ = 1 − EXP(−
γ

β
 +

1

2
(σζSt

2 − σζEt
2 )) 
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 بگیر  حقوقبتوان نتایج معتبری برای مقایسه خوداظهاری میان مشاغل آزاد و مزد و 
 های بودجه خانوار تا حدودی فیلتر شوند. برای  آورد، الزم است تا دادهدست  به

 قرار دهند تأثیررسید دقت نتایج را تحت   هایی که به نظر می  منظور، آن دسته از داده این 
خانوارهایی که در آن سرپرست  .1اند.   زیر از نمونه مورد استفاده حذف شدهترتیب  به

. خانوارهای با درآمد مثبت از 2بگیر بوده، ولی همسر دارای شغل آزاد است.   حقوقمزد و 
 دلیل بهمحل مشاغل کشاورزی؛ زیرا ممدن است رابطه درآمد و هزینه کشاورزان 

. خانوارهای با 3خودکفایی در تهیه برخی اقالم هزینه متفاون از سایر خانوارها باشد. 
تعریف درآمد به کار گرفته است که تأکید الزم به  درآمد یا هزینه اظهار شده منفی.

مجموع درآمد از محل مشاغل  صورن بهشده در منحنی انگل، درآمد کل خانوار است که 
بندی   بگیری، متفرقه و یارانه نقدی و درآمد غیرپولی است. برای تقسیم  آزاد، مزد و حقوق

را در نظر گرفته و خانوارهایی خانوارها، سهم درآمد از محل مشاغل آزاد از درآمد کل 
بندی   درصد باشد، در دسته مشاغل آزاد گروه 25ها بیش از  که این نسبت برای آن

 اند.  شده
 

بررسیقبلوبعدازاعمالفیلترهاتعدادخانوارهایمورد.1جدول
خانوارسال

شهری
اعمالپساز

فیلترها
مشاغل
آزاد

مزدو
بگیرحقوق

خانوارسال
شهری

سازاعمالپ
فیلترها

مشاغل
آزاد

مزدو
بگیرحقوق

1379 12،320 9،358 3،070 6،288 1389 18،701 14،110 3،694 10،416 
1380 12،337 9،386 2،954 6،432 1390 18،727 13،879 3،543 10،336 
1381 15،114 11،482 3،754 7،728 1391 19،657 9،206 1،908 7،298 
1382 10،959 8،352 2،722 5،630 1392 18،880 14،419 3،736 10،683 
1383 11،619 8،820 2،855 5،965 1393 18،885 13،928 3،491 10،437 
1384 12،925 9،955 3،172 6،783 1394 18،871 13،715 3،485 10،230 
1385 14،175 11،009 3،421 7،588 1395 18،809 13،419 3،361 10،058 
1386 15،018 11،604 3،564 8،040 1396 18،701 13،271 3،381 9،890 
1387 19،381 14،947 4،113 10،834 1397 20،350 14،670 3،891 10،779 
1388 18،665 14،115 3،797 10،318 1398 19،898 13،821 3،591 10،230 

ها از طرح دادهدهد.  بررسی در هر سال را نشان می های مورد توضیحان: این جدول، حجم نمونه

 اند.آمارگیری بودجه خانوار استخراج شده
 

و تخمین واریانس درآمد خانوارهای مزد و  10 در رابطه β و  γضرایب   با برآورد
برای  19ده از رابطه اظهاری با استفا بگیر و مشاغل آزاد، مقدار میانگین کم  حقوق

 10 آید. نتایج تخمین رابطه میدست  به درصد 5/8برابر با  1398الی  1379ی ها سال
 ارائه شده است. 3و برآورد واریانس درآمد در دو گروه در جدول  2در جدول 
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 (1398-1379تخمینرابطهانگل).2جدول

 برآورد ضریب متغیرتعریف  برآورد ضریب تعریف متغیر برآورد ضریب تعریف متغیر

 8548/0 لگاریتم درآمد
 ن0037/0)

 7268/0 8اندازه خانوار=

 ن0113/0)

 0896/0 1388مجازی 

 ن0059/0)

 0479/0 نوع خانوار

 ن0023/0)

 7776/0 9اندازه خانوار=

 ن0145/0)

 1310/0 1389مجازی 

 ن0060/0)

 0197/0 35تا  31سن 

 ن0.0037)

 8562/0 10اندازه خانوار=

 ن0.0195)

 1435/0 1390مجازی 

 ن0060/0)

 0214/0 40تا  36سن 

 ن0034/0)

 <اندازه خانوار 
10 

8950/0 

 ن0207/0)

 3233/0 1391مجازی 

 ن0067/0)

 0538/0 45تا  41سن 

 ن0035/0)

وضع تأهل 
 سرپرست

0262/0- 

 ن0.0025)

 2325/0 1392مجازی 

 ن0059/0)

 0630/0 50تا  46سن 

 ن0041/0)

 2139/0 1379مجازی 

 ن0067/0)

 1154/0 1393مجازی 

 ن0059/0)

 0782/0 55تا  51سن 

 ن0043/0)

 1841/0 1380مجازی 

 ن0067/0)

 0334/0 1394مجازی 

 ن0057/0)

 0762/0 60تا  56سن 

 ن0044/0)

 2269/0 1381مجازی 

 ن0063/0)

 0158/0 1395مجازی 

 /ن0060)

 2747/0 2اندازه خانوار=

 ن0085/0)

 2473/0 1382مجازی 

 ن0070/0)

 0256/0 1396مجازی 

 ن0060/0)

 3909/0 3اندازه خانوار=

 ن0084/0)
 2403/0 1383مجازی 

 ن0069/0)

 0225/0 1397مجازی 

 ن0059/0)

 4766/0 4اندازه خانوار=

 ن0085/0)
 1968/0 1384مجازی 

 ن0066/0)

 حذف شده 1398مجازی 

 5639/0 5اندازه خانوار=

 ن0087/0)
 1146/0 1385مجازی 

 ن0064/0)

 9192/7 عرض از مبدأ

 ن0686/0)
 6363/0 6اندازه خانوار=

 ن0090/0)
 1366/0 1386مجازی 

 ن0064/0)

  

 6915/0 7اندازه خانوار=

 ن0145/0)
 1112/0 1387مجازی 

 ن0059/0)

  

جهت گردآوری پارامترهای مورد نیاز  2SLSبا استفاده از روش  10توضیحان: این جدول، نتایج تخمین رابطه 
رابطه بین لگاریتم هزینه و  10دهد. در رابطه   را نشان می 1398تا  1379 یها سالاظهاری  خمین کمبرای ت

 دلیل بهشود.   های جمعیتی تخمین زده می  لگاریتم درآمد مشروط بر متغیر مجازی نوع خانوار و سایر ویاگی
منظور  به و اری استفاده شده استمتغیر ابزعنوان  بهاز سطح تحصیالن سرپرست خانوار  ،بودن درآمد زا درون

ن  استفاده 1395سازی درآمد و  مخارج غذا از شاخض کل قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران )سال پایه  حقیقی
 دار هستند. درصد، معنی 95تمام ضرایب در سطح  آمده است وشده است. خطای استاندارد در داخل پرانتز 
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(1398-1379یهاسالمیانگینصورتبهتخمینواریانسدرآمد).3  جدول

بگیرخانوارهایمزدوحقوق خانوارهایبامشاغلآزاد  

2446/0 مقدار واریانس  2255/0  

جهت  1398تا  1379ی ها سالدر  11توضیحان: این جدول، نتایج تخمین واریانس جزء خطای معادله 
زاد، که پارامترهای مورد نیاز برای بگیر و مشاغل آ  تخمین واریانس درآمد خانوارهای مزد و حقوق

شود که  دهد. جهت رگرسیون این معادله فرض می  اظهاری هستند را نشان می تخمین میانگین کم
گیرد: یدی برای مشاغل آزاد و دیگری برای مزد و  تنها دو مقدار می 11واریانس جزء خطای معادله 

 بگیران. حقوق
 

هایشغلینگروهاظهاریدربیتفاوتدرمقدارکم-4-1
اند که   المللی نشان داده  که پیش از این اشاره شد، برخی مطالعان بین گونه همان
های شغلی مختلف، متفاون است. بر همین اساس، میزان   اظهاری در گروه  میزان کم

. این اطالعان شود ده میز  مجزا تخمین  صورن بههای شغلی مختلف   اظهاری در گروه  کم
های   بندی  مالیاتی از ارزش قابل توجهی برخوردار است. با توجه به طبقه برای نظام

کاهش شدید  دلیل بهاما  ،رشته شغلی احصا شده است 9300اکنون بیش از  موجود، هم
 ،4 اظهاری برای تمام این مشاغل وجود ندارد. جدول  حجم نمونه امدان محاسبه کم

کند. مشاغل   ها ارائه می  اظهاری نسبی آن  های شغلی را به همراه کم  لیستی از گروه
باالتر بودن فراوانی صاحبان  دلیل بهمندرج در این جدول از بین دسته مشاغل مختلف 

بگیر و مشاغل   مشاغل و توزیع نسبتاً همسان شغل مورد نظر در دو گروه مزد و حقوق
 اند.  آزاد انتخاب شده
اورزی، کارکنان ماهر کش»لی های شغ  اظهاری مربوط به دسته کمباالترین 

با میزان « رتبه و مدیران عالی گذاران، مقامان قانون»و « جنگلداری و ماهیگیری
کارکنان مشاغل »درصد است. گروه شغلی  8/34درصد و  2/39ترتیب  به اظهاری کم

اظهاری را به خود اختصاص  کمترین میزان کم ،درصد 5/15اظهاری  با میزان کم« ساده
 داده است.
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(1379-98یهاسالمیانگینصورتبه)اظهاریدرمشاغلمختلفتخمینمیانگینکم.4جدول

تعداد
یهاسال

تحصیل

میانگیندرآمد
ساالنهخانوار
)میلیونتومان(

میانگین
اظهاریکم

 )درصد(

درصد
خانوارهایبا
 مشاغلآزاد

 نامشغل

 رتبه و مدیران عالی ران، مقامانگذا قانون 35/35 80/34 43/114 37/13

 نمتخصصان )علمی و فنی 75/10 65/29 76/91 62/15

 ها و کمک متخصصان تدنسین 94/31 72/22 88/68 93/10

 کارمندان امور اداری و دفتری 45/3 15/25 90/67 62/11

 کارکنان خدماتی و فروشندگان 73/58 89/27 55/60 64/8

شاورزی، جنگلداری و کارکنان ماهر ک 59/18 19/39 33/43 93/5
 ماهیگیری

 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط 22/42 84/21 82/48 52/7

آالن و  متصدیان و مونتاژکاران ماشین 99/50 26/19 60/51 06/8
 ها و رانندگان دستگاه

 کارکنان مشاغل ساده 71/12 51/15 03/36 79/5

به  19های مختلف با استفاده از رابطه  در شغلاظهاری  توضیحان: این جدول، نتایج تخمین میانگین کم
باالتر بودن فراوانی صاحبان  دلیل بهدهد. این مشاغل   همراه آمار توصیفی مرتبط با هر شغل را نشان می

بگیران و مشاغل آزاد انتخاب   مشاغل و توزیع نسبتاً همسان شغل مورد نظر در دو گروه مزد و حقوق
 اند.  شده

 

یمختلفهاسالاظهاریدردارکمتفاوتدرمق-4-2
میل 1398تا  1379ی ها سالهای   اظهاری با استفاده از داده  به هنگام تخمین کم

نشان  1نمودار  طورکه هماناما  ه است،ن ثابت در نظر گرفته شدβنهایی به مصرف )
ر رسد که مقدا  صورن جداگانه برای هر سال، به نظر می به 10دهد با تخمین رابطه   می

و با توجه به  βدر طول زمان ثابت نیست. با انجام آزمون معناداری تغییران  βتخمین 
، فرض ثابت بودن میل نهایی به مصرف در p-valueآمده برای  دست به 0004/0مقدار 

در  βد. بنابراین با توجه به تغییران شو درصد رد می 95طول زمان در سطح اطمینان 
 صورن بهی مختلف ها سالاظهاری برای   رسد مقدار کم  طول زمان، ضروری به نظر می

 د.مستقل برآورد شو
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(1379-98یهاسالمجزابرایصورت)بهحاصلازتخمینرابطهانگل𝛃مقدارپارامتر.1نمودار
 

 
زا برای مج صورن به 10ه اظهاری در طول زمان، معادل برای مطالعه رفتار کم

 آمده از رگرسیوندست  به خالصه نتایجشود.   تخمین زده می 1398تا  1379ی ها سال
برای تخمین ضرایب متغیرهای لگاریتم درآمد و متغیر مجازی نوع شغل  10رابطه 

گیری مقدار  پارامترهای مؤثر در اندازهعنوان  به γو  βترتیب با پارامترهای  خانوار )که به
 ارائه شده است.  5شودن در جدول  می اظهاری شناخته کم

 
 ساالنهصورتبهطهانگلخمینراب.ت5جدول

 𝛄میانگین 𝛃میانگین سال 𝛄میانگین 𝛃میانگین سال 𝛄میانگین 𝛃میانگین سال

1379 587/0 
 ن023/0)

021/0 
 ن013/0)

1385 542/0 
 ن015/0)

062/0 
 ن011/0)

1392 435/0 
 ن017/0)

046/0 
 ن010/0)

1380 550/0 
 ن021/0)

01/0 
 ن012/0)

1386 531/0 
 ن014/0)

066/0 
 ن011/0)

1393 443/0 
 ن015/0)

044/0 
 ن009/0)

1381 569/0 
 ن019/0)

023/0 
 ن011/0)

1387 504/0 
 ن015/0)

064/0 
 ن010/0)

1394 470/0 
 ن0.014)

047/0 
 ن009/0)

1382 556/0 
 ن021/0)

065/0 
 ن012/0)

1388 526/0 
 ن016/0)

068/0 
 ن010/0)

1395 468/0 
 ن013/0)

043/0 
 ن009/0)

1382 563/0 
 ن024/0)

040/0 
 ن012/0)

1389 464/0 
 ن014/0)

082/0 
 ن010/0)

1396 461/0 
 ن013/0)

043/0 
 ن009/0)

1383 564/0 
 ن024/0)

022/0 
 ن012/0)

1390 458/0 
 ن015/0)

042/0 
 ن009/0)

1397 445/0 
 ن013/0)

046/0 
 ن009/0)

1384 499/0 
 ن020/0)

050/0 
 ن011/0)

1391 385/0 
 ن026/0)

034/0 
 ن014/0)

1398 469/0 
 ن013/0)

037/0 
 ن009/0)

)ضریب متغیر مجازی نوع  γ)ضریب لگاریتم درآمدن و  βتوضیحان: این جدول، نتایج برآورد پارامترهای 
دهد.   ن میرا نشا 1398تا  1379ی ها سالای بر 10رابطه  2SLSاز انجام رگرسیون با روش  خانوارن

 پرانتز گزارش شده است. لمقادیر انحراف استاندارد در داخ
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را برای دو دسته  11مقدار واریانس جزء خطا در معادله  6از سوی دیگر، جدول 
 چنان همدهد.  نمایش می 1398تا  1379ی ها سالبگیران و مشاغل آزاد در   مزد و حقوق

بگیر کمتر از   خانوارهای مزد و حقوقرفت مقدار واریانس درآمد در   که انتظار می
 خانوارهای با مشاغل آزاد است.

 
ساالنهصورتبهتخمینواریانسدرآمد.6جدول

واریانسجزءسال
خطایمشاغل

 آزاد

واریانسجزء
خطایمزدو

 بگیرانحقوق

واریانسجزءسال
خطایمشاغل

 آزاد

واریانسجزء
خطایمزدو

 بگیرانحقوق

1379 34/0 31/0 1389 30/0 28/0 

1380 29/0 26/0 1390 25/0 23/0 

1381 32/0 29/0 1391 35/0 31/0 

1382 30/0 29/0 1392 31/0 28/0 

1383 32/0 27/0 1393 25/0 23/0 

1384 28/0 27/0 1394 21/0 19/0 

1385 28/0 27/0 1395 21/0 19/0 

1386 29/0 26/0 1396 21/0 19/0 

1387 32/0 29/0 1397 24/0 21/0 

1388 31/0 28/0 1398 23/0 21/0 

ی ها سالمجزا برای  صورن بهرا  11، نتایج تخمین واریانس جزء خطای معادله 6توضیحان: جدول 
دهد.   بگیر و مشاغل آزاد نشان می  جهت تخمین واریانس درآمد خانوارهای مزد و حقوق 1398تا  1379

گیرد:  تنها دو مقدار می 11ریانس جزء خطای معادله شود که وا جهت رگرسیون این معادله فرض می
 بگیران. یدی برای مشاغل آزاد و دیگری برای مزد و حقوق

 
ی مختلف ها سالاظهاری را برای   مقدار کم  توان   می 6و  5اساس مقادیر جداول بر

 اظهاری مشاغل آزاد نسبت به دهد مقدار کم  نشان می 2نمودار  طورکه همانبرآورد کرد. 
روند صعودی داشته و باالترین مقدار  1389تا  1383ی ها سالبگیران در   مزد و حقوق

 1398تا  1384ی ها سالاست. در حالی که طی  1389اظهاری مربوط به سال   کم
 1389درصد در نوسان است، در سال  11تا  7در بازه  طور عمده بهاظهاری   میزان کم

 رسد.  درصد می 3/15مقدار آن به 
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(1379-98یهاسالمجزادرصورتبه)اظهاریخانوارهایمشاغلآزادمیانگینکم.2نمودار



گیرینتیجه-5
 1398تا  1379ی ها سالهای بودجه خانوار برای   در این مطالعه، با استفاده از داده

درصد درآمد کل این  5/8اظهاری درآمد مشاغل آزاد در کشور ایران معادل  میانگین کم
اظهاری در بین مزد   دسته از خانوارها تخمین زده شده است. با توجه به اینده امدان کم

اظهاری بیانگر مقدار   بگیران نیز در ایران وجود دارد، مقدار برآورد شده برای کم  و حقوق
. نتایج نشان بگیر است  اظهاری خانوارهای با مشاغل آزاد نسبت به مزد و حقوق  نسبی کم

ای دارند و   مختلف شغلی تفاون عمده هایگروهاظهاری در  داد که مقدار میانگین کم
کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و »های   اظهاری در دسته مقدار نسبی میانگین کم

های شغلی   بیشتر از سایر گروه« رتبه و مدیران عالی ران، مقامانگذا قانون»و « ماهیگیری
اظهاری   اظهاری افراد در طول زمان، کم برای درک بهتر رفتار کم چنین هماست. 

که حاکی از روند صعودی  شدهبرآورد  1398تا  1379ی ها سالمستقل برای  صورن به
 است. 1389تا  1383ی ها سالآن در طی 
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Abstract 
In this study, the extent of self-employed households' income under-

reporting is estimated based on the expenditure approach, using household 
budget data. In this regard, the Engel curve of wage earners, which 
represents the relationship between their income and food expenditures, is 
used to estimate the true income of self-employed households based on their 
stated food expenditures. Through this approach, the average under-
reporting of self-employed households during 2000 to 2019 equals 8.5 
percent of their total income. By examining under-reporting among different 
groups of jobs, it can be observed that the highest under-reporting is among 
the "agriculture, forestry and fishery skilled workers" and "legislators, high-
ranking officials and managers". Then, in order to study the temporal under-
reporting behavior, it is estimated separately for different years. The results 
show an ascending trend in the extent of under-reporting during 2004-2010, 
in a way that this extent reaches its highest point in 2010.  

JEL Classification: C8, E21, H26, J3 
Keywords: Income under-reporting, Tax evasion, Expenditure 

approach, Engel curve 
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