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چکیده

تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

سیدعبدالمجید جالیی و همکاران

امروزه داشتن اطالعات درست و جامع در حوزههای

دولت ،افزایش هزینههای دولت ،کاهش توان رقابتی

اصلی فعالیتهای جامعه به منظور برنامهریزیهای

تولیدکنندگان رسمی و افزایش فاصله طبقاتی در نظر

صحیح سیاستی و اقتصادی الزم و ضروری است.

گرفت .طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی ،اندازه گیری

بخشی از فعالیتهای اقتصادی به دلیل عواملی مثل

و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبهرو میسازد و

گریز از محدودیتهای وضع شده در قوانین و

به همین دلیل بیشتر روشهای اندازهگیری رایج،

مقررات کشور ،به صورت پنهانی انجام میشوند .هر

روشهای تخمین غیرمستقیم این فعالیتها است .در

اندازه میزان و حجم اقتصاد زیرزمینی در جامعه

واقع اقتصاد زیرزمینی اثراتی از خود به جا میگذارد

بیشتر باشد ،دستیابی به تشخیص صحیح در مواقع

که میتوان به کمک آنها سهم اقتصاد زیرزمینی را

نیاز و تجویز سیاستهای مناسب دشوارتر خواهد

برآورد کرد (.)2

بود .تعاریف زیادی از اقتصاد زیرزمینی ارائه شده

اقتصاددانان به دالیل مختلفی به عرصه مراقبتهای

است .از جمله کاستیهای موجود این است که با

بهداشتی توجه دارند .اول این که منابع برای

وجود تعاریف یکسان و یا با همپوشانی زیاد،

مراقبتهای بهداشتی محدود است و همانند موارد

واژههای متنوعی برای اقتصاد زیرزمینی به کار میرود

دیگر ،تقاضا برای خدمات بهداشتی از عرضه آنها

که عبارت بودند از :اقتصاد سیاه (Black

بیشتر است .دیگر این که محدودیت و کمیابی به

 ،)Economyسایهای ( ،)Shadow Economyپنهان

آسانی و با افزایش اعتبارات بهداشتی از میان نمیرود

( ،)Hidden Economyغیررسمی ( Informal

زیرا برای افزایش اعتبارات بخش بهداشت الزم است

 ،)Economyنامنظم ( ،)Irregular Economyثبت

که به عنوان مثال اعتبارات آموزش ،راه و ترابری،

نشده ( .)Economy Unrecordedبه عنوان تعریفی

دفاع و سایر بخشها کاهش یابد .نهایتاً یک رابطه دو

از اقتصاد زیرزمینی میتوان گفت ،اقتصاد زیرزمینی

سویه بین وضعیت سالمت فرد و فعالیت اقتصادی آن

شامل فعالیتهایی میشود که در جایی ثبت نشدهاند،

وجود دارد .افراد سالمتر ،بهرهوری بیشتری دارند و

یعنی با وجود ایجاد ارزش افزوده ،در حسابهای

یک اقتصاد مولد توانایی باالتری برای ارائه

ملی ثبت نمیشود ( .)1به صورت اجمالی میتوان

مراقبتهای بهداشتی بیشتر دارد .لذا تحلیل اقتصادی

بیان کرد که عوامل اساسی مؤثر در پیدایش اقتصاد

بخش سالمت از اهمیت به سزایی برخوردار است.

زیرزمینی عبارت بودند از :بار مالیاتی ،مداخالت

در بخش سالمت ،دارو به عنوان یک کاالی

دولت در بازارکار ،نابرابری توزیع درآمد ،اختالف ارز

استرتژیک و یک نیاز اساسی مردم از اهمیت خاصی

رسمی و غیررسمی ،تورم ،کیفیت مخارج عمومی،

برخوردار است ( .)3امروزه صنعت داروسازی به

ممنوعیتها ،فساد و بیکاری ،نرخ بهره ،فعالیتهای

تدریج رتبه اول در بین صنایع مختلف جهان را به

خود اشتغالی و جنگ .همچنین مطالعات مختلف

دست آورده و جایگزین صنعت تسلیحاتی میشود

نشان میدهد پیامدهای منفی وجود اقتصاد زیرزمینی

( .)4این مسأله توجه به روند تولید داخلی ،مصرف و

را میتوان به صورت کاهش درآمـدهای دولـت ،عدم

واردات دارو و بررسی عوامل مؤثر بر آن را ضروری

526

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول /شماره / 3زمستان 4331

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 2:43 +0430 on Wednesday June 20th 2018

مقدمه

جامعیت حسابهای ملی ،ناکارآمد شدن سیاستهای

سیدعبدالمجید جالیی و همکاران

تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

واردات دارو از چند جنبه قابل مالحظه و بررسی

حداکثر به  GDP %25رسید و  -3دو قانون

است :اول ،با توجه به ضروری و حیاتی بودن تأمین

«جلوگیری از فعالیتهای نادرست اعضاء گروههای

نیازهای دارویی معموالً تقاضای واردات دارو تا حد

جنایتکار» و «نظارت برکسب و کار سرگرم کننده

زیادی مستقل از متغیرهای اثرگذار بر واردات سایر

بزرگساالن» به طور موفقیتآمیز عمل میکنند تا

کاالها است .دوم ،با توجه به نیاز بیماران و عدم

اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهند (.)7

قابلیت جانشین کردن دارو با سایر کاالها ،سوداگران

اخباری نیز اندازه اقتصاد غیررسمی را در ایران با

غیرقانونی انگیزه زیادی برای قاچاق دارو و فروش آن

استفاده از منطق فازی برای دوره 1351–1399

در بازارهای سیاه غیررسمی داخلی دارند .سوم ،نکته

استخراج کرد ،البته در این برآورد بخش خانوار

متفاوت در قاچاق دارو نسبت به بقیه کاالها این است

مدنظر نبود .این مطالعه برای برآورد اندازه اقتصاد

که دارو با جان بیماران سروکار دارد ،در حالی که

زیرزمینی از سه شاخص نرخ مؤثر مالیات ،نرخ

اهمیت بقیه کاالها از این حیث نسبت به دارو قابل

بیکاری و حداقل دستمزد واقعی استفاده کرد .در

قیاس نیست (.)4

نهایت شاخص اقتصاد غیررسمی را استخراج و با

مطالعات انجام شده نشان میدهد که در زمینه

پژوهشهای دیگر مقایسه نمود .نتایج حاکی از این

اقتصاد زیرزمینی و روشهای برآورد آن مطالعاتی در

بود که پژوهشهای مختلف به برآوردهای متفاوتی

ایران و جهان انجام شده است Jie .و همکاران در

رسیدند که این ناشی از تفاوت در رویکرد مورد

مقاله خود به تعریف و علل اقتصاد زیرزمینی

بررسی و دوره مدلسازی است ( .)9شکیبایی و

پرداختند و تمرکز خود را بر تعریف کلگرایی از

رئیسپور مقالهای تحت عنوان بررسی روند تحوالت

اقتصاد زیرزمینی که از طبقهبندی و عوامل تعیین شده

اقتصاد سایهای در ایران با رویکرد ،DYMIMIC

آغاز شده ،قرار دادند و عوامل افزایش اقتصاد

انجام دادند .آنها در مقاله خود با بهرهگیری از

زیرزمینی را عواملی مانند دولت ،وضع مالیات و

مدلسازی معادله ساختاری و با استفاده از برخی

مقررات دانستند ( Ramona .)5در مقاله خود درباره

شاخصها و علتهای تصریح شده در ادبیات اقتصاد

اقتصاد غیررسمی رومانی ،به تحلیل اثر بحرانهای

سایهای ،به مطالعه موردی اقتصاد سایهای در ایران

اقتصاد بر روی اندازه و نتیجه فعالیتهای اقتصاد

پرداختند .در این مطالعه از روش شاخصهای

زیرزمینی پرداخت و به این نتیجه رسید که از زمانی

چندگانه  -علل چندگانه پویا که از جمله روشهای

که بحرانهای مالی شروع شدند ،فعالیتهای سایهای

بررسی غیرمستقیم به شمار میرود ،استفاده شده است

رشد کردهاند ( Kanao .)6و  Hamoriدر مطالعه

( .)9شکیبایی و صادقی ،در مقاله خود از مجموعه و

خود به بررسی حجم اقتصاد زیرزمینی در ژاپن

منطق فازی برای ایجاد یک سری ساالنه در ایران

پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که  -1حجم

برای دوره زمانی  1343–1379استفاده کردند و نتایج

 GDPدر فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی در اوایل

خود را با تحقیقات دیگر که با مدل  MIMICانجام

دهه  1991حداکثر شده اما بعد از آن کاهش یافته

شده است ،مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که
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میسازد (.)4

است -2 .اقتصاد زیرزمینی در حدود سال 1992

تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

سیدعبدالمجید جالیی و همکاران

دو روش ،نتایج قابل دفاع اما متفاوت از تصویر

هستند ،صورتبنـدی ریاضـی کنـد و زمینـه را بـرای

اقتصاد زیرزمینی در ایران دارند ( .)11سلیمیفر و

استدالل ،استنتاج ،کنتـرل و تصـمیمگیـری در شـرایط

کیوانفر ،در مقاله خود به تشریح مفهوم اقتصاد

عدم اطمینان فراهم آورد.

علل و عوامل ایجاد آن و برآورد اقتصاد غیررسمی

است و در مواردی که متغیرهـا دقیـق نیسـتند از ایـن

پرداختهاند و اثر نرخ تورم را به تفکیک گروههای

روش استفاده میشود .ایـن روش ،تعمیمـی از نظریـه

اختصاصی بر اندازه بخش غیررسمی بررسی کردهاند.

مجموعــههــا اســت ،بــدین صــورت کــه در نظریــه

آنها برای برآورد اقتصاد غیررسمی از روش شکاف

مجموعههای معمولی عناصـر یـا بـه مجموعـه تعلـق

درآمدی ،طی دوره زمانی  1361–1397استفاده کردند

دارند یا ندارند اما اگر به طور دقیـق نتـوان عضـویت

و به این نتیجه رسیدند که در سالهای جنگ

عناصر را مشخص کرد میتوان از روش فازی استفاده

تحمیلی ،بخش غیررسمی روند افزایشی داشته است.

کرد بدین صورت که به هر عنصـر عـددی در فاصـله

همچنین با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی

1و 1نسبت میدهند و به آن درجه عضویت میگویند

( OLS)Ordinary Least Squaresنشان داده شد

(.)9

که تنها افزایش نرخ تورم در گروه کاال ،افزایش بخش
غیررسمی شهری را به دنبال دارد (.)11

برای مشـخص کـردن توابـع عضـویت ،ابتـدا بایـد
اعضای مجموعه متغیرهـای ورودی را بـه پـنج دسـته

با در نظر گرفتن کلیه این عوامل ،هدف این مقاله

تقسیم کرد :خیلی کم ،کم ،نرمال ،زیاد و خیلی زیاد و

این بود که اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات

برای مجموعه متغیرهای خروجی نیز داده هـای مقالـه

دارو را در ایران بررسی کند ،به عبارت دیگر این

و

به صورت :خیلی کوچک ،کوچک ،متوسط ،بـزر

در نظر گرفته شده اسـت ( .)2در منطـق

مقاله قصد دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا

خیلی بزر

اقتصاد زیرزمینی تأثیر معناداری بر واردات دارو در

فازی یک مقدار از یک شاخص میتوانـد بـا بـیش از

ایران از خود بر جا میگذارد یا خیر؟

یک مجموعه یا تابع عضـویت همـراه شـود .در ایـن
مطالعـه بـرای تعیــین سـطو همراهـی در خصــو

روش بررسی

متغیرهای مـورد اسـتفاده ،از نظـرات اشـخا

خبـره

این مطالعه در زمره مطالعـات کـاربردی بـود کـه از

استفاده شد .اکثر مطالعاتی که در حیطه علوم اقتصادی

روشی غیر از اقتصادسنجی بـرای بـرآورد آن اسـتفاده

انجام میشود ،از توابع عضـویت مثلثـی و ذوزنقـهای

گردید .به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد زیرزمینـی و ایـن

استفاده میکننـد .در ایـن مقالـه نیـز از همـین توابـع

که در هیچ کجا ثبت نمیشود ،نمیتوان از روشهـای

عضــویت اســتفاده گردیـد .پــس از ایـن کــه ســطو

مستقیم برای برآورد آن استفاده کرد ،بنـابراین بایـد از

همراهی مشخص شد ،قواعد تصمیم گیـری مشـخص

روشهــای غیرمســتقیم اســتفاده نمــود .یک ـی از ای ـن

گردیــد .ایــن قواعــد ذهنــی و برگرفتــه از دانــش

روشها ،منطق فازی است .نظریـه فـازی قـادر اسـت

کارشناسان و خبرگان در حیطه مورد بررسی بـود .در

بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستمهایی را که مبهم

این جا  25قاعده «اگـر آن گـاه» ایجـاد شـد کـه ایـن
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غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی و بررسی

روش منطق فازی برای کار در شرایط عدم اطمینـان

تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

سیدعبدالمجید جالیی و همکاران

قواعد به صورت زیر میباشند .در جدول  TR ،1نرخ

(.)11

مالیات و  NRنوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شـدند
جدول  :1نمایش قواعد فازی
1

VB

VH

VH

1

0/8

VB

H

VH

2

1

S

N

VH

3

0/8

S

L

VH

4

0/8

A

VL

VH

5

1

VB

VH

H

6

1

B

H

H

7

0/8

B

N

H

9

1

A

L

H

9
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S
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H
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1
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0/8
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H
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1

A

N

N
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0/8

S

L

N

14

1

S

VL

N

15

1

B

VH

L

16

1

A

H

L

17

0/8

S

N

L

19

1

S

L

L

19

1

VS

VL

L

21

0/8

A

VH

VL

21

0/8

S

H

VL

22

1

S

N

VL

23

0/8

VS

L

VL

24

1

VS

VL

VL

25

درجه
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اقتصاد زیرزمینی

NR

TR

قواعد

زیرزمینی بـرآورد شـد .بـرای بـرآورد انـدازه اقتصـاد
 :VHخیلی باال :H ،باال :N ،نرمال (معمولی):L ،

زیرزمینی ،از دو متغیر نرخ بار مالیاتی و نوسانات نرخ

پایین :VL ،خیلی پایین.

ارز استفاده گردید .ابتدا توابع عضویت بـرای ایـن دو

 :VBخیلی بزر  :B ،بزر  :A ،متوسط :S ،کوچک،

متغیر ،بر اساس نظر شخص خبره مشخص شد .بـرای

 :VSخیلی کوچک.

متغیر نرخ بار مالیاتی ،توابع عضویت به ایـن صـورت

سپس با استفاده از قواعد باال و با استفاده از نـرمافـزار

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

 ،Matlabنســخه  2112انــدازه توابــع عضــویت بــه

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

صورت پـیش فـر ،،داده شـد و قواعـد بـر اسـاس

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

جـدول  1وارد نـرمافزار گـردیـد و انـدازه اقتـصاد

ارز ،توابع عضویت به این صورت بود :خیلی پایین از
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 ،1 -1/1پایین از  ،1/1 - 1/2نرمال از  ،1/2 - 1/4باال

در حالت عدم تعادل نیز این الگو با وجود متغیر

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

تأخیری به صورت زیر بیان شده است.)12( :

اقتصاد زیرزمینی نیز توابع عضویت بـه ایـن صـورت
متوســط از  ،1/4 -1/6بــزر
بزر

از  1/6 - 1/9و خیلــی

از .1/9 - 1

سپس براساس دادهها و توابع عضویت ،نتایج
حاصل شد و پس از فازیزدایی ،با توجه به هدف
این پژوهش ،در ابتدا به منظور برآورد حجم اقتصاد
زیرزمینی ،از دو متغیر نرخ بار مالیاتی ( )TRو
نوسانهای نرخ ارز استفاده شد و پس از تصریح تابع
تقاضای واردات ،به عنوان متغیری در این تابع وارد
شد تا اثر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو بررسی

Log Mt = λa0 + λa1 Log Pt + λa2 Log
 Yt + (1-λ) Log Mt-1 + Utمعادله ()3
تابع تقاضای واردات دارو برای کشور ایران به
صورت زیر تصریح شده است:
)Log Mt = a0 + a1Log (Rt) + a2 Log (UE
 + a3 Log (Ynt) + Utمعادله ()4

گردد .برای تصریح تابع تقاضای واردات بایستی
اشاره کرد که هر الگو باید با توجه به نظریهها،

این تابع به صورت لگاریتمی بیان شده است .برای

واقعیتهای اقتصادی و شیوههای قابل دسترس برای

بیان قدرت خرید از نرخ ارز استفاده شده است.

آزمون آن ساخته شود .تابع تقاضای واردات مانند هر

معادله ( )4با استفاده از برآوردهای متعدد انجام شده

تابع تقاضایی به قدرت خرید و قیمت وابسته است.

به دست آمده است و برای ایران مناسب دیده شده

در مطالعات مختلف الگوهای بسیاری برای تقاضای

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

واردات استفاده شده است که در این مقاله از مدل

 :Rtنرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) :UE ،اقتصاد

خان استفاده شد .این الگو در دو حالت تعادل و عدم

زیرزمینی :Ynt ،درآمد نفتی میباشد.

تعادل بررسی شده است .در حالت وضعیت تعادل

دادههای این مقاله از نماگرهای اقتصادی منتشر شده

این الگو به صورت لگاریتمی بیان شده است که به

توسط بانک مرکزی در سایت بانک مرکزی ایران

صورت زیر میباشد:

استخراج گردید (.)13

Log Mit= a0 + a1 Log (Pmi/Pdi) + a2 Log
 (Yt) + Utمعادله ()1

در معادله ( :Mit ،)1ارزش واردات در زمان :Pmi ،t
قیمت کاالهای وارداتی :Pdi ،سطح قیمت داخلی و
 :Ytتولید ناخالص ملی واقعی میباشد.

567

یافتهها

یافتههای این پژوهش از دو قسمت تشکیل گردید .در
ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی برآورد شد و سپس با
قرار دادن این متغیر در تابع تقاضای واردات دارو اثر
آن مورد تحلیل قرار گرفت.
الف) برآورد اقتصاد زیرزمینی
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بود :خیلی کوچک :از  ،1 -1/2کوچـک از ،1/2 -1/4

]Log Mt = λ [Log Mdt – Log Mt-1
معادله ()2

تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

سیدعبدالمجید جالیی و همکاران

زیرزمینی بین  4تا  42درصد در فاصله سالهای بین

همانطور که در شکل  1مشاهده میگردد ،برآورد

 1351تا  1391متغیر بود .نتایج نشان داد که روند

حجم اقتصاد زیر زمینی نشان دهنده پرنوسان بودن

مشابهی در رشد یا کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی

سهم اقتصاد زیرزمینی در تولید ناخالص داخلی

وجود نداشت هرچند که در فاصله سالهای  1359تا

( )GDPدر طول دوره مورد بررسی بود.

 1377حجم آن کمتر و در اوایل و انتهای دوره

شکل  :1نتیجه نهایی برآورد اقتصاد زیرزمینی

ب) تقاضای واردات دارو

برای برآورد تقاضای واردات از روش حداقل مربعات

واردات برای دارو در سطح نامانا بـود و بـا یـک بـار

معمولی  OLSاستفاده شـد .بـرای ایـن منظـور ابتـدا

تفاضلگیری مانا شد .متغـیر مـربوط به نرخ ارز با دو

مانایی متغیرهـا بـرای جلـوگیری از بـروز رگرسـیون

بار تفاضلگیری مانا شـد .متغیـر اقتصـاد زیرزمینـی و

کاذب بررسی شد .نتایج نشـان داد که متـغیر تقاضای

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

جدول  :1نتایج بررسی مانایی دادهها با استفاده از روش دیکی فولر گسترش یافته
Prob

Prob
7/7599

)dLog (M

7/5399

7/7412

)d2Log(r

7/3395

-

-

7/7163

-

-

7/7196

)Log(M
)Log(r
)Log(UE
)Log(Yn

جــدول  1بیــانگر مانــایی متغیرهــا اســت .از جملــه

سریهای زمانی از آزمون دیکی -فولر گسترش یافتـه

موضوعاتی که الزم است قبل از برآورد ،مورد بررسی

استفاده می شود این آزمون برای کلیه متغیرهای به کار

قرار گیرد ،موضوع مانایی متغیرهـا اسـت .الزم اسـت

رفته در تحقیق انجام شده و نتایج آن در جدولهای 2

قبل از برآورد در ایـن تحقیـق بـرای بررسـی مانـایی

و  3منعکس شده اسـت .ایـن جـداول نشـان دهنـده
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نتایج به دست آمده نشان میدهد حجم اقتصاد

بررسی بیشتر بود.

تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

سیدعبدالمجید جالیی و همکاران

هستند .همچنین پیش از تخمین مدل بر اساس آزمون

درصد فر H0 ،رد میشود و این نشان دهنـده عـدم

بریوش -گادفری ،خود همبسـتگی واریـانس آزمـون

خودهمبستگی است.

می شود و نتایج نشان داد که خود همبسـتگی در ایـن

جــدول  3نشــان دهنــده آزمــون ناهمســانی واریـانس

مدل وجود نداشت .همچنین نتایج آزمـون ناهمسـانی

است .جدول  3نشان میدهد که در سطح  91درصـد

واریانس ،نشان میدهد این مدل ناهمسـانی واریـانس

فـر H0 ،رد نمـیشــود و ایـن نشـان مـیدهـد کــه

هـــم نداشـــت .جـــدول  2نشـــان دهنـــده آزمـــون

ناهمسانی واریانس وجود ندارد.

خودهمبستگی است .با توجـه بـه ایـن کـه  probدر
جدول  :2آزمون بروش -گادفری
8/3082

)Prob. F(2,4

1/777770

F- Statistic

7/7324

)Prob. Chi- Square(2

1/072344

Obs*R-squared

جدول :3آزمون Heteroskedasticity Test
8/3802

)Prob. F(1,7

8/073383

F- Statistic

7/1176

)Prob. Chi- Square(1

7/231659

Obs*R-squared

همــانطــور کــه بیــان شــد ،مــدل دارای عــدم خــود

حاصل از تخمین مدل به وسـیله نـرمافـزار Eviews

همبستگی و ناهمسانی واریانس بود و لذا بـرآورد آن

نسخه  6به صورت زیر است:

منجر به تخمین ضرایب بدون تـورش گردیـد .نتـایج
) L o g (M )   222 / 83  2 / 55 L o g (r )  20 / 616 L o g (Yn )  0 / 525 L o g ( U E

()5

()-1/769

()1/947

()1/123

()-1/951

همان طور که نتیجه برآورد نشان مـی دهـد اثـر متغیـر

بحث و نتیجه گیری

حجم اقتصاد زیرزمینی منفـی و در سـطح  95درصـد

در ابتدا الزم به ذکر است که با توجه به جسـتجوهای

معنادار نبود .همچنین نرخ ارز و درآمدهای نفتی هـم

فراوان ،مطالعاتی که هم حجـم اقتصـاد زیرزمینـی در

اثر مثبت اما بیمعنی بر تقاضای واردات دارو داشتند.

آنها برآورد شده باشد و هم مربوط به دارو و قاچـاق
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آزمــونهــای خودهمبســتگی و ناهمســانی واریــانس

جـدول  ،2بزرگتـر از  1111اســت پـس در ســطح 91

تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو

سیدعبدالمجید جالیی و همکاران

نتایج حاکی از آن بود که حجم اقتصـاد زیرزمینـی بـه

سالمت بایستی به گونهای مورد توجه قـرار گیـرد تـا

عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخل بسیار متغیر و در

ساختار غیررسمی بازار دارویی کشور که عدم امکـان

طول سال های مختلف متفاوت است .بر اساس نتـایج

نظارت بـر آن مخـاطرات جبـرانناپـذیری بـه همـراه

به دست آمده در این مطالعه ،حجم اقتصاد زیر زمینـی

خواهد داشـت ،از لحـاا انـدازه کوچـک شـود .ایـن

از  4تا  42درصد تولید ناخالص داخلـی متغیـر بـوده

پژوهش نظر به اهمیت سیاستگذاری بخش سـالمت

است .مطالعات منتشر شده نشان مـی دهـد کـه دامنـه

در زمینــه مــدیریت واردات دارو و لــزوم توجــه بــه

تغییرات این نسبت بیشتر از ایـن مقـدار هـم هسـت.

جنبه های پنهان و غیرقـانونی و غیررسـمی مـرتبط بـا

شکیبایی و صادقی ،دامنه نسبت اقتصاد زیرزمینـی بـه

دارو ،به بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بـر واردات دارو

تولید ناخـالص داخلـی را از  6تـا  96درصـد متغیـر

در دوره  1351-1391پرداخت .برای این منظور ابتـدا

گزارش کردهاند ( .)11اخباری و همکارش نیز به ایـن

اندازه اقتصـاد زیرزمینـی بـا اسـتفاده از منطـق فـازی

نتیجــه رســیدند کــه رونــد صــعودی انــدازه اقتصــاد

برآورد شد .سپس اثر این متغیـر بـر تقاضـای واردات

زیرزمینی در سالهای اخیر با ثبت رقم  4/2درصـد از

دارو بــا اســتفاده از روش آمــاری حــداقل مربعــات

 GDPدر سال  1375آغاز شد که با تداوم ایـن رونـد

معمولی بررسی شد.

به  21/2درصد در سال  1399میرسد ( .)9نتـایج بـه
دست آمده از این مطالعه نشان می دهد کـه بـرخالف

پیشنهادها

درآمد نفتی و نـرخ ارز کـه تـأثیر مثبتـی بـر تقاضـای

با توجه به مطالعه حاضر ،پیشنهاد میشود کـه مسـهله

واردات دارو از خــود بــر جــای مــیگذارنــد ،اقتصــاد

اقتصاد زیرزمینی کنترل شـود و در جهـت کـاهش آن

زیرزمینی تأثیر منفـی بـر تقاضـای واردات دارو دارد.

اقداماتی انجام شود .در این صورت با کاهش اقتصـاد

البته این اثر از نظر آمـاری معنـادار نبـود .ایـن مسـأله

زیرزمینی تقاضای واردات دارو افزایش مییابد.

می تواند ناشی از عـدم توجـه بـه اقتصـاد زیرزمینـی،
قاچـــاق و بازارهـــای ســـیاه غیرقـــانونی دارو در
تصمیم گیری های مربوط به واردات دارو باشد کـه بـا
توجه به این که اقالم دارویی جزء نیازهـای ضـروری
جامعه می باشند ،این نتیجه قابل انتظار اسـت .بـدیهی
3. Ghahremani Saghir H. How to prevent the drug
wasting. 1th Symposium of National Resources
Loss Prevention; 2004; Jun 8-9-10; Tehran:
;Academy of sciences of Islamic Republic of Iran
2004.p.
4. Ebadi J, Ghavam MH. Allocation of pharma
subsidies with respect to efficiency and equality.
Tahghighat-E-Eghtesadi. 2009; 44(86): 131-62.
Persian.
5. Jie SW, Tat HH, Rasli A, Chye LT. Underground

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول  /شماره / 3زمستان 4331

سپاسگزاری

در این مقاله بر خود الزم میدانم که از زحمات آقـای
دکتر شکیبایی که در انجام کار فازی از نظرات ایشـان
بهره گرفتم ،تشکر داشته باشم.
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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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