
 

 522 4331 زمستان/3  / شمارهاولسال  –اهی سالمت محور  ژپوهشفصلناهم علمی

 رانیبر واردات دارو در ا ینیرزمیاقتصاد ز ریتأث یبررس
 

 4ی، بهزاد نجف3یستار دی، ام2*دولت زاده تای، آن1ییجال دیعبدالمج دیس
 

 42/8/42 :دریافت مقاله              42/ 42/44 :شدهصالح دریافت مقاله ا             4/44/42 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

 یازهذا ین نیتذمم  نذه یدر زم یگذذار استیبا سالمت و بهداشت جوامع دارد. س میارتباط مستق ک،یاستراتژ یکاال کیان دارو به عنو :مقدمه

 اتیذ واردات و مصذر  دارو اسذت. واردات دارو قبذد ادب    ،دیذ اثر عوامل مختلذ  مذرثر بذر تول    نییبخش سالمت کشور وابسته به تع ییدارو
 رگذاریکه بر واردات دارو تمث یاز عوامل یکیشود. و نرخ ارز در نظر گرفته  یاز درآمد مل یتابع تواندیم گرید یالمانند واردات هر کا یاقتصاد

 است.  یرسم ریغ یمرتبط با آن مثل قاچاق دارو و بازارها ینیرزمیز یاقتصاد یهاتیاست، فعال

 ینذ یرزمی، حجم اقتصاد ز4144نسخه  Matlabافزارنرم و با استفاده از یمنطد فاز کردیاز رو یریگمطالعه با بهره نیدر ا :بررسی روش

-41در دوره  رانیذ واردات دارو در ا یبذر تقااذا   ینذ یرزمیاثر اقتصاد ز ،ییاقالم دارو یمدل واردات برا کی حیو سپس با تصر دیبرآورد گرد
 قرار گرفت.  یمورد بررس 6نسخه  Eviewsو توسط نرم افزار  یمربعات معمول حداقلبا استفاده از روش  4531

 یبذر تقااذا   ینذ یرزمیاثر اقتصاد ز اًیپر نوسان و ثان یدر قول دوره مورد بررس یناخالص داخل دیدر تول ینیرزمیاوالً سهم اقتصاد ز ها:یافته

 بود. رمعناداریو غ یمنف رانیدر ا ییواردات اقالم دارو

اذرورت توجذه بذه     رغذم یاست که عل نیا انگریات دارو در کشور ببر وارد ینیرزمیمعنادار نبودن اثر حجم اقتصاد ز :یریگجهیو نت بحث

 نیبخش سالمت در حوزه واردات دارو بدون توجه به ا یریگمیتصم ،یگذاراستیدارو در امر س یرسم ریپنهان و غ یقاچاق و بازارها دهیپد
 است. رفتهیعامل مهم صورت پذ

 

 یروش حداقل مربعات معمول ،یمنطد فاز کردی، روواردات دارو یتقااا ،ینیرزمیاقتصاد ز :یدیکل واژگان
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 تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

 مقدمه

 یهاامروزه داشتن اطالعات درست و جامع در حوزه

 یهایزیرجامعه به منظور برنامه یهاتیفعال یاصل

است.  یالزم و ضرور یو اقتصاد یاستیس حیصح

مثل  یعوامل لیبه دل یاقتصاد یهاتیاز فعال یبخش

و  نیوضع شده در قوان یهاتیاز محدود زیگر

. هر شوندیانجام م یمقررات کشور، به صورت پنهان

در جامعه  ینیرزمیو حجم اقتصاد ز زانیاندازه م

در مواقع  حیصح صیبه تشخ یابیباشد، دست شتریب

مناسب دشوارتر خواهد  یهااستیس زیو تجو ازین

ارائه شده  ینیرزمیاز اقتصاد ز یادیز فیبود. تعار

است که با  نیموجود ا یهایه کاستاست. از جمل

 اد،یز یبا همپوشان ایو  کسانی فیوجود تعار

 رودیبه کار م ینیرزمیاقتصاد ز یبرا یمتنوع یهاواژه

 Black) اهیند از: اقتصاد سبود که عبارت

Economy)یاهی، سا (Shadow Economy)پنهان ، 

(Hidden Economy)یررسمی، غ (Informal 

Economy)( نامنظم ،Irregular Economy) ثبت ،

 یفی(. به عنوان تعرEconomy Unrecordedنشده )

 ینیرزمیگفت، اقتصاد ز توانیم ینیرزمیاز اقتصاد ز

اند، ثبت نشده ییکه در جا شودیم ییهاتیشامل فعال

 یهاارزش افزوده، در حساب جادیبا وجود ا یعنی

 توانیم ی(. به صورت اجمال1) شودیثبت نم یمل

اقتصاد  شیدایمؤثر در پ یکرد که عوامل اساس انیب

مداخالت  ،یاتیعبارت بودند از: بار مال ینیرزمیز

درآمد، اختالف ارز  عیتوز یدولت در بازارکار، نابرابر

 ،یمخارج عموم تیفیتورم، ک ،یررسمیو غ یرسم

 یهاتینرخ بهره، فعال ،یکاریفساد و ب ها،تیممنوع

مطالعات مختلف  نیگ. همچنو جن یخود اشتغال

 ینیرزمیز اقتصادوجود  یمنف یامدهایپ دهدینشان م

 ت، عدم ـدول یدهاـبه صورت کاهش درآم توانیرا م

 یهااستیناکارآمد شدن س ،یمل یهاحساب تیجامع

 یدولت، کاهش توان رقابت یهانهیهز شیدولت، افزا

 در نظر یفاصله طبقات شیو افزا یرسم دکنندگانیتول

فت. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری گر

سازد و رو میآن را با مشکل روبه یمو مطالعه مستق

گیری رایج، های اندازهبه همین دلیل بیشتر روش

ها است. در های تخمین غیرمستقیم این فعالیتروش

 گذاردیاز خود به جا م یاثرات ینیرزمیواقع اقتصاد ز

را  ینیرزمیها سهم اقتصاد زبه کمک آن توانیکه م

 (. 2برآورد کرد )

 یهابه عرصه مراقبت یمختلف لیبه دال اقتصاددانان  

 یکه منابع برا نیتوجه دارند. اول ا یبهداشت

محدود است و همانند موارد  یبهداشت یهامراقبت

ها از عرضه آن یخدمات بهداشت یتقاضا برا گر،ید

به  یابیکمو  تیکه محدود نیا گریاست. د شتریب

 رودینم انیم از یاعتبارات بهداشت شیو با افزا یآسان

اعتبارات بخش بهداشت الزم است  شیافزا یبرا رایز

 ،یکه به عنوان مثال اعتبارات آموزش، راه و ترابر

رابطه دو  کی تاًی. نهاابدیها کاهش بخش ریدفاع و سا

 آن یاقتصاد تیسالمت فرد و فعال تیوضع نیب هیسو

دارند و  یشتریب یورتر، بهرهرد. افراد سالموجود دا

ارائه  یبرا یباالتر ییاقتصاد مولد توانا کی

 یاقتصاد لیدارد. لذا تحل شتریب یبهداشت یهامراقبت

برخوردار است.  ییبه سزا تیبخش سالمت از اهم

 یکاال کیدر بخش سالمت، دارو به عنوان 

 یخاص تیمردم از اهم یاساس ازین کیو  کیاسترتژ

به  ی(. امروزه صنعت داروساز3برخوردار است )

مختلف جهان را به  عیصنا نیرتبه اول در ب جیرتد

 شودیم یحاتیصنعت تسل نیگزیدست آورده و جا

مصرف و  ،یداخل دیمسأله توجه به روند تول نی(. ا4)

 یعوامل مؤثر بر آن را ضرور یواردات دارو و بررس
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                                                                                                                       و همکاران ییجال دیدعبدالمجیس
 بر واردات دارو ینیرزمیاقتصاد ز ریتأث

 

 (.4) سازدیم

 یجنبه قابل مالحظه و بررس دارو از چند واردات 

 نیبودن تأم یاتیو ح یبا توجه به ضرور است: اول،

واردات دارو تا حد  یمعموالً تقاضا ییدارو یازهاین

 ریاثرگذار بر واردات سا یرهایمستقل از متغ یادیز

و عدم  مارانیب ازیکاالها است. دوم، با توجه به ن

وداگران کاالها، س ریبا سا وکردن دار نیجانش تیقابل

قاچاق دارو و فروش آن  یبرا یادیز زهیانگ یرقانونیغ

دارند. سوم، نکته  یداخل یررسمیغ اهیس یدر بازارها

است  نیکاالها ا هیمتفاوت در قاچاق دارو نسبت به بق

که  یدر حال ،سروکار دارد مارانیکه دارو با جان ب

قابل  دارونسبت به  ثیح نیکاالها از ا هیبق تیاهم

 . (4) تسین اسیق

 نهیکه در زم دهدیانجام شده نشان م مطالعات  

در  یبرآورد آن مطالعات یهاو روش ینیرزمیاقتصاد ز

و همکاران در  Jieو جهان انجام شده است.  رانیا

 ینیرزمیو علل اقتصاد ز فیمقاله خود به تعر

از  ییگراکل فیپرداختند و تمرکز خود را بر تعر

شده  نییتع واملو ع یبندهکه از طبق ینیرزمیاقتصاد ز

اقتصاد  شیآغاز شده، قرار دادند و عوامل افزا

و  اتیمانند دولت، وضع مال یرا عوامل ینیرزمیز

در مقاله خود درباره  Ramona(. 5مقررات دانستند )

 یهااثر بحران لیبه تحل ،یرومان یررسمیاقتصاد غ

اقتصاد  یهاتیفعال جهیاندازه و نت یاقتصاد بر رو

 یکه از زمان دیرس جهینت نیو به ا تپرداخ ینیمرزیز

 یاهیسا یهاتیشروع شدند، فعال یمال یهاکه بحران

در مطالعه  Hamoriو  Kanao(. 6اند )رشد کرده

در ژاپن  ینیرزمیحجم اقتصاد ز یخود به بررس

 حجم -1 مطالعه نشان داد که نیا جیپرداختند. نتا

GDP لیدر اوا ینیرزمیز یاقتصاد یهاتیدر فعال 

 افتهیحداکثر شده اما بعد از آن کاهش  1991 ههد

 1992در حدود سال  ینیرزمیاقتصاد ز -2است. 

دو قانون  -3و  دیرس GDP %25حداکثر به 

 یهانادرست اعضاء گروه یهاتیاز فعال یریجلوگ»

نظارت برکسب و کار سرگرم کننده »و  «تکاریجنا

تا  کنندیعمل م زیآمتیبه طور موفق «بزرگساالن

 (. 7را کاهش دهند ) ینیرزمیز قتصادا

با  رانیرا در ا یررسمیاندازه اقتصاد غ زین یاخبار  

 1351–1399دوره  یبرا یاستفاده از منطق فاز

برآورد بخش خانوار  نای در البته کرد، استخراج

برآورد اندازه اقتصاد  یمطالعه برا نیمدنظر نبود. ا

نرخ  ات،یر مالاز سه شاخص نرخ مؤث ینیرزمیز

کرد. در  ادهاستف یو حداقل دستمزد واقع یکاریب

را استخراج و با  یررسمیشاخص اقتصاد غ تینها

 نیاز ا یحاک جینمود. نتا سهیمقا گرید یهاپژوهش

 یمتفاوت یمختلف به برآوردها یهابود که پژوهش

مورد  کردیاز تفاوت در رو یناش نیکه ا دندیرس

و  ییبایشک (.9ست )ا یسازو دوره مدل یبررس

روند تحوالت  یبررستحت عنوان  یاپور مقالهسیرئ

، DYMIMIC کردیبا رو رانیدر ا یاهیاقتصاد سا

از  یریگها در مقاله خود با بهرهانجام دادند. آن

 یو با استفاده از برخ یمعادله ساختار یسازمدل

اقتصاد  اتیشده در ادب حیتصر یهاها و علتشاخص

 رانیدر ا یاهیاقتصاد سا یمطالعه مورد به ،یاهیسا

 یهامطالعه از روش شاخص نی. در اتندپرداخ

 یهاکه از جمله روش ایعلل چندگانه پو -چندگانه 

استفاده شده است  رود،یبه شمار م میرمستقیغ یبررس

در مقاله خود از مجموعه و  ،یو صادق ییبای(. شک9)

 رانیا ساالنه در یسر کی جادیا یبرا یمنطق فاز

 جیو نتا کردند استفاده 1343–1379 یدوره زمان یبرا

انجام  MIMICکه با مدل  گرید قاتیخود را با تحق

که  دندیرس جهینت نیکردند و به ا سهیشده است، مقا
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 تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

 ریقابل دفاع اما متفاوت از تصو جیدو روش، نتا

و  فریمی(. سل11دارند ) رانیدر ا ینیرزمیاقتصاد ز

مفهوم اقتصاد  حیه خود به تشردر مقال فر،وانیک

 یو بررس یاقتصاد اتیگاه آن در ادبیو جا یررسمیغ

 یررسمیآن و برآورد اقتصاد غ جادیعلل و عوامل ا

 یهاگروه کیاند و اثر نرخ تورم را به تفکپرداخته

اند. کرده یبررس یررسمیبر اندازه بخش غ یاختصاص

ف از روش شکا یررسمیبرآورد اقتصاد غ یها براآن

 کردند استفاده 1361–1397 یدوره زمان یط ،یدرآمد

جنگ  یهاکه در سال دندیرس جهینت نای به و

داشته است.  یشیروند افزا یررسمیبخش غ ،یلیتحم

 یبا استفاده از روش حداقل مربعات معمول نیهمچن

(Ordinary Least Squares) OLS نشان داده شد

بخش  شی، افزانرخ تورم در گروه کاال شیکه تنها افزا

 (.11را به دنبال دارد ) یشهر یررسمیغ

مقاله  نیعوامل، هدف ا نیا هیدر نظر گرفتن کل با  

واردات  یبر تقاضا ینیرزمیبود که اثر اقتصاد ز نیا

 نیا گریکند، به عبارت د یبررس رانیدارو را در ا

 ایسؤال پاسخ دهد که آ نیمقاله قصد دارد تا به ا

بر واردات دارو در  یمعنادار ریتأث ینیرزمیاقتصاد ز

 ر؟یخ ایگذارد یاز خود بر جا م رانیا

 

 روش بررسی

بـود کـه از    یمطالعه در زمره مطالعـات کـاربرد   نیا  

بـرآورد آن اسـتفاده    یبـرا  یاز اقتصادسنج ریغ یروش

ـ یرزمیپنهان اقتصاد ز تیماه لی. به دلدیگرد  نیـ و ا ین

 یهـا ز روشا توانینم شود،یکجا ثبت نم چیکه در ه

ـ با نیبرآورد آن استفاده کرد، بنـابرا  یبرا میمستق از  دی

 نیــاز ا یکــیاســتفاده نمــود.  میرمســتقیغ یهــاروش

قـادر اسـت    یفـاز  هیـ است. نظر یها، منطق فازروش

را که مبهم  ییهاستمیو س رهایو متغ میاز مفاه یاریبس

 یرا بـرا  نـه یکنـد و زم  یاضـ یر یبنـد هستند، صورت

 طیدر شـرا  یریـ گمیاج، کنتـرل و تصـم  استدالل، استنت

 فراهم آورد.  نانیعدم اطم

 نـان یعدم اطم طیکار در شرا یبرا یمنطق فاز روش  

ـ از ا سـتند ین قیـ دق رهـا یکه متغ یاست و در موارد  نی

ـ . اشودیروش استفاده م ـ از نظر یمـ یروش، تعم نی  هی

ــه ــا اســتمجموع ــد ،ه ــه در نظر نیب ــصــورت ک  هی

بـه مجموعـه تعلـق     ایـ عناصـر   یمعمول یهامجموعه

ـ ندارند اما اگر به طور دق ایدارند   تیضـو نتـوان ع  قی

استفاده  یاز روش فاز توانیعناصر را مشخص کرد م

در فاصـله   یصورت که به هر عنصـر عـدد   نیکرد بد

 ندیگویم تیو به آن درجه عضو دهندینسبت م 1و1

(9.) 

ـ ابتـدا با  ت،یمشـخص کـردن توابـع عضـو     یبرا    دی

را بـه پـنج دسـته     یورود یرهـا یمتغ مجموعه یاعضا

و  ادیز یلیو خ ادیکم، کم، نرمال، ز یلیکرد: خ میتقس

مقالـه   یهـا داده زین یخروج یرهایمجموعه متغ یبرا

کوچک، کوچک، متوسط، بـزر  و   یلیبه صورت: خ

(. در منطـق  2بزر  در نظر گرفته شده اسـت )  یلیخ

ـ   توانـد یشاخص م کیمقدار از  کی یفاز از  شیبـا ب

 نیـ همـراه شـود. در ا   تیتابع عضـو  ایمجموعه  کی

در خصــو   یسـطو  همراهـ   نیــیتع یمطالعـه بـرا  

مـورد اسـتفاده، از نظـرات اشـخا  خبـره       یرهایمتغ

 یعلوم اقتصاد طهیکه در ح یاستفاده شد. اکثر مطالعات

 یاو ذوزنقـه  یمثلثـ  تیاز توابع عضـو  شود،یانجام م

ـ . در اکننـد یاستفاده م ـ مقالـه ن  نی توابـع   نیهمـ از  زی

کــه ســطو   نیــ. پــس از ادیــاســتفاده گرد تیعضــو

مشـخص   یریـ گمیمشخص شد، قواعد تصم یهمراه

ــگرد ــ. ادی ــد ذهنــ  نی ــش   یقواع ــه از دان و برگرفت

بـود. در   یمورد بررس طهیکارشناسان و خبرگان در ح

 نیـ کـه ا  جـاد شـد  یا «اگـر آن گـاه  »قاعده  25جا  نیا
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نرخ  TR، 1. در جدول باشندیم ریقواعد به صورت ز

نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شـدند   NRو  اتیمال

(11.) 

 

 : نمایش قواعد فازی1جدول 

 قواعد NR TR اقتصاد زیرزمینی درجه

1 VB VH VH 1 

8/0 VB H VH 2 

1 S N VH 3 

8/0 S L VH 4 

8/0 A VL VH 5 

1 VB VH H 6 

1 B H H 7 

8/0 B N H 9 

1 A L H 9 

1 S VL H 11 

1 B VH N 11 

8/0 B H N 12 

1 A N N 13 

8/0 S L N 14 

1 S VL N 15 

1 B VH L 16 

1 A H L 17 

8/0 S N L 19 

1 S L L 19 

1 VS VL L 21 

8/0 A VH VL 21 

8/0 S H VL 22 

1 S N VL 23 

8/0 VS L VL 24 

1 VS VL VL 25 

 

 

VH ،خیلی باال :H ،باال :N،)نرمال )معمولی : L :

 : خیلی پایین.VLپایین، 

VB ، خیلی بزر :B، بزر :A  ،متوسط :S ،کوچک :

VS.خیلی کوچک : 

افـزار  سپس با استفاده از قواعد باال و با استفاده از نـرم 

Matlab ، ــه   2112نســخه ــع عضــویت ب ــدازه تواب ان

ـ  یش فـر،، داده شـد و قواعـد بـر اسـاس      صورت پ

 نـدازه اقتـصاد  افزار گـردیـد و انـرموارد  1دول ـج

 

 

. بـرای بـرآورد انـدازه اقتصـاد     زیرزمینی بـرآورد شـد  

زیرزمینی، از دو متغیر نرخ بار مالیاتی و نوسانات نرخ 

ارز استفاده گردید. ابتدا توابع عضویت بـرای ایـن دو   

متغیر، بر اساس نظر شخص خبره مشخص شد. بـرای  

متغیر نرخ بار مالیاتی، توابع عضویت به ایـن صـورت   

، پـایین از  1 - 1/1نظر گرفته شد: خیلـی پـایین از    در

و  5/1- 75/1، بـاال از  3/1 -5/1، نرمال، از 1/1 - 3/1

. بـرای متغیـر نوسـانات نـرخ     75/1 – 1خیلی باال: از 

ارز، توابع عضویت به این صورت بود: خیلی پایین از 
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 تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

، باال 2/1 - 4/1، نرمال از 1/1 - 2/1، پایین از 1 -1/1

. بـرای متغیـر   6/1 -7/1و خیلـی بـاال از    6/1 -4/1از 

اقتصاد زیرزمینی نیز توابع عضویت بـه ایـن صـورت    

، 2/1 -4/1، کوچـک از  1 -2/1بود: خیلی کوچک: از 

ــزر  از 4/1 -6/1متوســط از  ــی  6/1 - 9/1، ب و خیل

 .9/1 - 1بزر  از 

 جینتا ت،یها و توابع عضواساس دادهسپس بر  

با توجه به هدف  ،ییزدایحاصل شد و پس از فاز

پژوهش، در ابتدا به منظور برآورد حجم اقتصاد  نیا

( و TR) یاتینرخ بار مال ریاز دو متغ ،ینیرزمیز

تابع  حینرخ ارز استفاده شد و پس از تصر یهانوسان

تابع وارد  نیا رد یریواردات، به عنوان متغ یتقاضا

 یبر واردات دارو بررس ینیرزمیشد تا اثر اقتصاد ز

 یستیواردات با یتابع تقاضا حیتصر ی. براگردد

 ها،هیبا توجه به نظر دیاشاره کرد که هر الگو با

 یقابل دسترس برا یهاوهیو ش یاقتصاد یهاتیواقع

واردات مانند هر  یآزمون آن ساخته شود. تابع تقاضا

وابسته است.  متیو ق دیبه قدرت خر ییاتابع تقاض

 یتقاضا یبرا یاریبس یدر مطالعات مختلف الگوها

مقاله از مدل  نیواردات استفاده شده است که در ا

الگو در دو حالت تعادل و عدم  نیخان استفاده شد. ا

تعادل  تیشده است. در حالت وضع یتعادل بررس

که به  ستشده ا انیب یتمیالگو به صورت لگار نیا

 : باشدیم ریصورت ز

 
Log Mit= a0 + a1 Log (Pmi/Pdi) + a2 Log  

(Yt) + Ut      ( 1معادله) 

 

: t ،Pmi: ارزش واردات در زمان Mit (،1معادله ) در

و  یداخل متقی سطح: Pdi ،یواردات یکاالها متیق

Ytباشدیم یواقع یناخالص مل دی: تول . 

 ریالگو با وجود متغ نیا زیحالت عدم تعادل ن در

 (.12: )شده است انیب ریبه صورت ز یریتأخ

 
Log Mt = λ [Log Mdt – Log Mt-1]        

 (2معادله )                                               

 

Log Mt = λa0 + λa1 Log Pt + λa2 Log 

Yt + (1-λ) Log Mt-1 + Ut (3) معادله 

 

به  رانیکشور ا یواردات دارو برا یتقاضا تابع

 : شده است حیتصر ریصورت ز

 
Log Mt = a0 + a1Log (Rt) + a2 Log (UE) 

+ a3 Log (Ynt) + Ut  (4)معادله 

  

 یشده است. برا انیب یتمیتابع به صورت لگار نیا

از نرخ ارز استفاده شده است.  دیقدرت خر انیب

متعدد انجام شده  ی( با استفاده از برآوردها4معادله )

شده  دهیمناسب د رانیا یبه دست آمده است و برا

، tارزش واردات در زمان : Mt(، 4است. در معادله )

Rt( یررسمیغ: نرخ ارز بازار آزاد ،)UE اقتصاد :

 . باشدیم ی: درآمد نفتYnt ،ینیرزمیز

منتشر شده  یاقتصاد یمقاله از نماگرها نیا یهاداده

 رانیا یبانک مرکز تیدر سا یتوسط بانک مرکز

 (.13) دیاستخراج گرد

 

 هاافتهی

. در دیگرد لیت تشکپژوهش از دو قسم نیا یهاافتهی

برآورد شد و سپس با  ینیرزمیابتدا حجم اقتصاد ز

واردات دارو اثر  یدر تابع تقاضا ریمتغ نیقرار دادن ا

 قرار گرفت. لیآن مورد تحل

  ینیرزمی( برآورد اقتصاد زالف
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دهد حجم اقتصاد یبه دست آمده نشان م جینتا

 نیب یهادر فاصله سال درصد 42 تا 4 نیب ینیرزمیز

نشان داد که روند  جیبود. نتا ریمتغ 1391تا  1351

 ینیزم ریکاهش حجم اقتصاد ز ایدر رشد  یمشابه

تا  1359 یهاوجود نداشت هرچند که در فاصله سال

 دوره یو انتها لیحجم آن کمتر و در اوا 1377

 بود. شتریب یبررس 

برآورد  گردد،یمشاهده م 1طور که در شکل همان

نشان دهنده پرنوسان بودن  ینیمز ریحجم اقتصاد ز

  یناخالص داخل دیدر تول ینیرزمیسهم اقتصاد ز

(GDP) بود. یدر طول دوره مورد بررس 

 
 

 : نتیجه نهایی برآورد اقتصاد زیرزمینی1شکل 

 

 ب( تقاضای واردات دارو

برای برآورد تقاضای واردات از روش حداقل مربعات 

نظـور ابتـدا   استفاده شـد. بـرای ایـن م    OLSمعمولی 

مانایی متغیرهـا بـرای جلـوگیری از بـروز رگرسـیون      

 غیر تقاضای  ـان داد که متـکاذب بررسی شد. نتایج نش

 

 

واردات برای دارو در سطح نامانا بـود و بـا یـک بـار     

گیری مانا شد. متغـیر مـربوط به نرخ ارز با دو تفاضل

گیری مانا شـد. متغیـر اقتصـاد زیرزمینـی و     بار تفاضل

 (.1مانا بود )جدول  %95د نفتی در سطح درآم

 ها با استفاده از روش دیکی فولر گسترش یافته: نتایج بررسی مانایی داده1جدول 

Prob  Prob  

7599/7  dLog (M) 5399/7  Log(M) 

7412/7  d2Log(r) 3395/7  Log(r) 

- - 7163/7  Log(UE) 

- - 7196/7  Log(Yn) 

 

ــایی متغی 1جــدول  ــانگر مان ــه  بی ــا اســت. از جمل ره

موضوعاتی که الزم است قبل از برآورد، مورد بررسی 

قرار گیرد، موضوع مانایی متغیرهـا اسـت. الزم اسـت    

قبل از برآورد در ایـن تحقیـق بـرای بررسـی مانـایی      

فولر گسترش یافتـه   -های زمانی از آزمون دیکیسری

شود این آزمون برای کلیه متغیرهای به کار استفاده می

 2های در تحقیق انجام شده و نتایج آن در جدول رفته

منعکس شده اسـت. ایـن جـداول نشـان دهنـده       3و 
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 تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

ــانس  آزمــون هــای خودهمبســتگی و ناهمســانی واری

هستند. همچنین پیش از تخمین مدل بر اساس آزمون 

گادفری، خود همبسـتگی واریـانس آزمـون     -وشیبر

 شود و نتایج نشان داد که خود همبسـتگی در ایـن  می

مدل وجود نداشت. همچنین نتایج آزمـون ناهمسـانی   

دهد این مدل ناهمسـانی واریـانس   ، نشان میواریانس

نشـــان دهنـــده آزمـــون  2جـــدول  هـــم نداشـــت.

در  probکـه   نیـ است. با توجـه بـه ا   یخودهمبستگ

 91اســت پـس در ســطح   1111، بزرگتـر از  2جـدول  

نشان دهنـده عـدم    نیو ا شودیرد م 0Hدرصد فر، 

 است.   یبستگخودهم

 انسیــوار ینشــان دهنــده آزمــون ناهمســان 3 جــدول

درصـد   91که در سطح  دهدینشان م 3است. جدول 

ــ  نیـ شــود و ایرد نمـ  0Hفـر،   کــه  دهـد ینشـان م

 وجود ندارد. انسیوار یناهمسان

 

 گادفری -: آزمون بروش2جدول 

3082/8  Prob. F(2,4) 777770/1  F- Statistic 

7324/7  Prob. Chi- Square(2) 072344/1  Obs*R-squared 

 

 Heteroskedasticity Test: آزمون 3جدول

3802/8  Prob. F(1,7) 073383/8  F- Statistic 

1176/7  Prob. Chi- Square(1) 231659/7  Obs*R-squared 

 

 

طــور کــه بیــان شــد، مــدل دارای عــدم خــود  همــان

همبستگی و ناهمسانی واریانس بود و لذا بـرآورد آن  

جر به تخمین ضرایب بدون تـورش گردیـد. نتـایج    من

 Eviewsافـزار  حاصل از تخمین مدل به وسـیله نـرم  

 به صورت زیر است:   6نسخه 

 

n
L o g ( M ) / / L o g ( r ) / L o g ( Y ) / L o g ( U E )    222 83 2 55 20 616 0 525  

        (5) (769/1-) (947/1) (123/1) (951/1-)  

 

 

 

  

دهـد اثـر متغیـر    طور که نتیجه برآورد نشان مـی همان

درصـد   95رزمینی منفـی و در سـطح   حجم اقتصاد زی

معنادار نبود. همچنین نرخ ارز و درآمدهای نفتی هـم  

 معنی بر تقاضای واردات دارو داشتند.اثر مثبت اما بی

   گیری بحث و نتیجه
در ابتدا الزم به ذکر است که با توجه به جسـتجوهای  

 فراوان، مطالعاتی که هم حجـم اقتصـاد زیرزمینـی در   

باشد و هم مربوط به دارو و قاچـاق   ها برآورد شدهآن
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 نگردیده است.و یافت  گرفتهدارو باشند انجام ن

نتایج حاکی از آن بود که حجم اقتصـاد زیرزمینـی بـه    

عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخل بسیار متغیر و در 

های مختلف متفاوت است. بر اساس نتـایج  طول سال

زیر زمینـی  به دست آمده در این مطالعه، حجم اقتصاد 

درصد تولید ناخالص داخلـی متغیـر بـوده     42تا  4از 

دهـد کـه دامنـه    است. مطالعات منتشر شده نشان مـی 

تغییرات این نسبت بیشتر از ایـن مقـدار هـم هسـت.     

شکیبایی و صادقی، دامنه نسبت اقتصاد زیرزمینـی بـه   

متغیـر  درصـد    96تـا   6تولید ناخـالص داخلـی را از   

اخباری و همکارش نیز به ایـن   (.11اند )گزارش کرده

ــدازه اقتصــاد   ــد صــعودی ان نتیجــه رســیدند کــه رون

درصـد از   2/4های اخیر با ثبت رقم زیرزمینی در سال

GDP  آغاز شد که با تداوم ایـن رونـد    1375در سال

(. نتـایج بـه   9رسد )می 1399درصد در سال  2/21به 

دهد کـه بـرخالف   دست آمده از این مطالعه نشان می

مد نفتی و نـرخ ارز کـه تـأثیر مثبتـی بـر تقاضـای       درآ

گذارنــد، اقتصــاد واردات دارو از خــود بــر جــای مــی

زیرزمینی تأثیر منفـی بـر تقاضـای واردات دارو دارد.    

البته این اثر از نظر آمـاری معنـادار نبـود. ایـن مسـأله      

تواند ناشی از عـدم توجـه بـه اقتصـاد زیرزمینـی،      می

رقـــانونی دارو در قاچـــاق و بازارهـــای ســـیاه غی  

های مربوط به واردات دارو باشد کـه بـا   گیریتصمیم

توجه به این که اقالم دارویی جزء نیازهـای ضـروری   

باشند، این نتیجه قابل انتظار اسـت. بـدیهی   جامعه می

گـذاری بخـش   است تأمین نیازهای دارویی و سیاست

ای مورد توجه قـرار گیـرد تـا    سالمت بایستی به گونه

یررسمی بازار دارویی کشور که عدم امکـان  ساختار غ

ناپـذیری بـه همـراه    نظارت بـر آن مخـاطرات جبـران   

خواهد داشـت، از لحـاا انـدازه کوچـک شـود. ایـن       

گذاری بخش سـالمت  پژوهش نظر به اهمیت سیاست

ــه   ــزوم توجــه ب ــدیریت واردات دارو و ل ــه م در زمین

های پنهان و غیرقـانونی و غیررسـمی مـرتبط بـا     جنبه

، به بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بـر واردات دارو  دارو

پرداخت. برای این منظور ابتـدا   1351-1391در دوره 

اندازه اقتصـاد زیرزمینـی بـا اسـتفاده از منطـق فـازی       

برآورد شد. سپس اثر این متغیـر بـر تقاضـای واردات    

ــات    ــداقل مربع ــاری ح ــتفاده از روش آم ــا اس دارو ب

 معمولی بررسی شد.

 

 پیشنهادها

شود کـه مسـهله   با توجه به مطالعه حاضر، پیشنهاد می

اقتصاد زیرزمینی کنترل شـود و در جهـت کـاهش آن    

اقداماتی انجام شود. در این صورت با کاهش اقتصـاد  

 یابد.  زیرزمینی تقاضای واردات دارو افزایش می
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Abstract  

 
Introduction: Pharmaceutical Products as strategic commodities have direct relationship with 

public health status. Policy making in this sector strongly depends on determination of 

different factors that affect medicine production, consumption and imports. According to 

economic literature, like other commodities, medicine imports are affected by exchange rate 

and grass national product (GNP). One of the most important factors affecting medicine 

import is related underground economic activities like medicine smuggling and informal 

markets.  

Method: In this study, through benefiting from fuzzy logic approach and using Matlab 2012 

software, the size of underground economy in Iran was estimated.  Then, by specifying an 

import model for pharmaceutical products, the effect of underground economy on medicine 

import demand in Iran during 1971-2011 was determined using ordinary least squares (OLS) 

method in Eviews6. 

Results: Share of underground economy on grass domestic product (GDP) during this period 

has been swingy and the effect of underground economy on medicine imports has been 

negative but non-significant. 

Conclusion: Despite the necessity of considering medicine smuggling and informal markets 

in health sector, this important factor has been neglected in Iran policymaking processes and 

decision makings for medicine import. 

 

Keywords: Underground economy, Medicine import demand, Fuzzy logic approach, Ordinary 

least squares method 
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