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بررسی رابطه بین فساد اقتصادی ،اقتصاد سایهای و آلودگی
محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک (رهیافت لیزرل)
مجید مداح و زینب محمّدنیا سروي 
تاریخ وصول1394/3/27 :

تاریخ پذیرش1395/11/4 :

چکیده:
در اقتصاد سایهای کاالها و خدماتی تولید میشوند که عموماً در آنها قوانین رسمی
کشور مثل مقررات زیست محیطی به طور کامل رعایت نمیشود که این اقدام میتواند
اثرات جانبی منفی زیست محیطی به همراه داشته باشد و سالمت محیط زیست را
مورد تهدید قرار دهد .عوامل مختلفی در شکل گیری اقتصاد سایهای نقش دارند که
یکی از آنها فساد اقتصادی است .در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی ،اقتصاد
سایهای و آلودگی محیط زیست در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری
( )LISRELبرای کشورهای منتخب اوپک از جمله ایران طی دوره () 2111-2102
مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است .نتایج حاصل از تخمین مدل نشان
میدهند اوالً :رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایهای وجود
دارد؛ به طوری که با افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد ،اقتصاد سایهای به
اندازه  1/37واحد افزایش مییابد .ثانیاً :افزایش فعالیتهای غیر قانونی در بخش
اقتصاد سایهای اثر مثبت و معنیداری بر رشد شاخصهای آلودهکنندۀ محیط زیست
دارند؛ بهطویکه با رشد اقتصاد سایهای ،متغیّرهای آلوده کننده محیط زیست شامل
انتشار دی اکسید کربن ،مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با ضرایب (،)1/10
( )-1/37( ، )1/73تحت تأثیر قرار میگیرند.
طبقهبندی O13 ،E26 ،D73 ،C3 :JEL

واژههای کلیدی :فساد اقتصادي ،اقتصاد سایهاي ،آلودگي محیط زیست ،کشورهاي اوپک

 به ترتیب ،دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول) و کارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه
()majid.maddah@semnan.ac.ir
سمنان ،ایران.
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 -0مقدمه
پایدار،1

آن توسعه اقتصادي و اجتماعي است که نیازهاي نسل خاصي را بدون
توسعه
به خطر افتادن توانایي ارضاي نیازهاي نسل آتي برآورده کند .در توسعه پایدار ،براي
آنکه برخورداري نسل کنوني از مواهب مادي سبب کاهش توان کسب مطلوبیت
نسل آتي نشود ،مي باید میزان اتالف نسل کنوني از منابع تجدید نشدني بویژه
سوختهاي فسیلي و منابع معدني کمیاب به حداقل برسد و بهرهبرداري از منابع
تجدید شدني نظیر جنگلها به گونهاي باشد که استفاده پایدار از آنها در طول زمان
امکانپذیر شود و توان طبیعت و محیط زیست در جذب آلودگیها در طراحي پروژهها
و تعیین ظرفیتهاي تولیدي کامالً مورد ارزیابي دقیق قرار گیرد .توسعه پایدار به
جاي تمرکز صرف بر جنبه اقتصادي توسعه ،ابعاد اجتماعي و زیست محیطي توسعه
را همراه بعد اقتصادي آن در نظر ميگیرد و هدف رشد اقتصادي در کشورها را همراه
با حفظ شرایط الزم براي پایداري رشد مورد توجه قرار ميدهد (متوسلي.)1332 ،
بر اساس این تعریف ،دولتها به منظور پایداري رشد در سطح کشورها ،میزان انتشار
دياکسید کربن و سایر گازهاي گلخانهاي که بعد زیست محیطي هدف رشد اقتصادي
را مورد تهدید قرار ميدهد را کنترل ميکنند .آلودگيهاي زیست محیطي دالیل
مختلفي دارند که بخشي از آن به اقتصاد سایهاي کشورها مربوط ميشود .اقتصاد
سایهاي 2شامل فعالیّتهایي است که بنا به هر دلیلي از آمار رسمي و نظارتهاي
دولتي پنهان ميمانند .فعالیّتهاي آلودگيزا نظیر حمل و نقل با استفاده از تجهیزات
منسوخ و از رده خارج ،ناکارا و فاقد استانداردهاي الزم ،تولید محصول در کارگاههاي
فاقد نظارتهاي دولتي از جمله اقداماتي هستند که در اقتصاد سایهاي انجام ميشوند.
عوامل مختلفي بر رشد و گسترش اقتصاد سایهاي اثر دارند که یکي از آنها فساد
اقتصادي 3است .با وجود فساد اقتصادي ،عامالن اقتصادي از طریق پرداختهاي غیر
قانوني ،مقرّرات و ضوابط اداري را رعایت نميکنند و بدین ترتیب قوانین و مقرّرات
رسمي کشور به طور کامل رعایت نميشود که در این شرایط ،مردم براي انجام
فعالیّتهاي اقتصادي غیر قانوني که در اقتصاد سایهاي انجام ميشود ،انگیزه بیشتري
دارند.
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و

هدف از ارایه این مقاله ،بررسي رابطه بین فساد اقتصادي ،اقتصاد سایهاي
آلودگي محیط زیست در سطح کشورها ميباشد .با توجه به اینکه فساد اقتصادي و
اقتصاد سایهاي دو پدیده غیر قابل مشاهدهاند ،براي بررسي و تحلیل تجربي ارتباط
بین آنها از ادبیّات متغیّرهاي پنهان استفاده ميشود .در این راستا ابتدا مدل تحقیق
در چارچوب الگوي ارتباطات خطي ساختاري یا لیزرل تصریح و سپس با استفاده از
دادههاي کشورهاي منتخب اوپک از جمله ایران طي سالهاي  2222تا 2212
تخمین زده ميشود4
تا بر اساس آن ،اثر مستقیم اقتصاد سایهاي بر شاخصهاي آلوده کننده محیط
زیست و اثر غیر مستقیم فساد اقتصادي بر آلودگي از کانال اقتصاد سایه مورد بررسي
و تحلیل تجربي قرار گیرد.
 -2پیشینه تحقیق
واژههاي مختلفي براي اقتصاد سایهاي بهکار ميرود که از آنجمله به عناوین اقتصاد
غیر رسمي ،5زیر زمیني ،6پنهان ،7مشاهده نشده 3ميتوان اشاره کرد .توماس 9اقتصاد
سایهاي را به این صورت تعریف ميکند :منظور از اقتصاد سایهاي کلیۀ فعالیّتهایي
است که به عللي در حسابهاي ملّي وارد نميشوند؛ این فعالیّتها به چهار گروه
بخش خانوار ،بخش غیر رسمي ،بخش غیر قانوني و بخش نامنظّم بر اساس معیارهاي
مبادله در بازار و قانوني بودن ماهیّت تولید و توزیع تقسیم بندي ميشوند (توماس و
دیگران .)1376 ،در مطالعهي دیگري ،اشنایدر )2212( 12اقتصاد سایهاي را به عنوان
بازار اولیه قانوني تولید کاال یا خدمات که عموماً از مأموران دولتي پنهان ميشود،
تعریف کرد و دالیلي مثل اجتناب از پرداخت مالیات ،اجتناب از پرداختيهاي مربوط
به تأ مین اجتماعي ،اجتناب از رعایت استانداردهایي مثل حداقل دستمزد ،حدّاقل

 4متوسط شاخص فساد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک 34 ،و متوسط این شاخص براي  5کشور از پاکترین
کشورها 39 ،ميباشد (سازمان بینالمللي شفافیت .)2214 ،همچنین ،بهطور متوسّط  32درصد از تولید
ناخالص داخلي کشورهاي عضو اوپک طي سالهاي (  ) 1999-2226به فعالیتهاي سایهاي اختصاص داشته
است (اشنایدر و همکاران.)2212 ،
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ساعات کار و ضوابط ایمني و اجتناب از توافق با روشهاي اداري معیّن مثل قوانین
یا پرسشنامه هاي آماري را براي شکل گیري آن مطرح کرد .در مطالعات اشنایدر و
آنست )2222( 11نیز دالیلي براي رشد اقتصاد سایهاي بیان شده است .طبق تحلیل
این محققان ،افراد شاغل در بازار کار غیر رسمي به دو گروه تقسیم ميشوند؛ گروه
اوّل کساني هستند که پس از اتمام ساعات کار در اقتصاد رسمي ،با تصوّر فعالیّتهاي
اقتصاد سایهاي به عنوان شغل دوّم وارد بازار غیر رسمي ميشوند .گروه دوّم افرادي
هستند که اقتصاد سایهاي ،منافعي بیش از اقتصاد رسمي براي آنها ایجاد ميکند
که این مسأله موجب ورود آنان به بازار کار غیر رسمي ميشود .بر این اساس افزایش
نرخ جمعیّت فعّال که شامل دو گروه شاغالن و بیکاران در جستجوي کار است،
ميتواند اثر مثبتي بر رشد اقتصاد سایهاي داشته باشد .انگیزه فرار از پرداخت مالیات
نیز به عنوان یکي دیگر از دالیل ورود به بخش اقتصاد سایهاي مطرح است .اغلب
مطالعات انجام شده در این حوزه ،اثر مثبت بار مالیاتي بر اندازه اقتصاد سایهاي را
تأیید ميکنند که از جمله آن به بررسيهاي لویزا ،)1996( 12اشنایدر و آنست
( )2222و تانزي )1932( 13ميتوان اشاره کرد .همچنین ،انگیزه فرار از قوانین رسمي
کشور در بخش سایهاي اقتصاد ،موجب ميشود تا فعالیتهاي اقتصاد سایه ،عموماً
همراه با نقض مقرّرات زیست محیطي باشد .در این ارتباط ،بالکمن و بنیستر14
( ) 1993در بررسي تجربي خود ،ضمن اشاره به نقش واحدهاي اقتصادي فعّال در
بخش اقتصاد سایهاي در انتشار آلودگي ،به کارگیري پروپان 15بهعنوان سوختي
تمیزتر در مقایسه با سوخت هاي مورد استفاده در کورههاي آجرپزي سنتي فعّال در
بخش اقتصاد سایه اي مکزیک را مورد تحلیل قرار دادند .در این مطالعه ،با تشریح
نتایج اقتصادي ترویج استفاده از سوخت پروپان در میان کورههاي آجرپزي سنّتي
در شهر "سي دي جوآرز "16مکزیک که یکي از منابع عمدۀ آلودگي هوا – بهعلّت
استفاده از سوختهاي ارزان و ناکارا -است ،تأکید شد :فشار جامعه که توسط
واحدهاي رقیب و سازمانهاي محلي بر بنگاه هاي فعّال در بخش اقتصاد سایهاي
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آلودگي 

اعمال شد ،مشوّقهایي را براي پذیرش تکنولوژي پاک به منظور کاهش
زیست محیطي در بخش اقتصاد سایهاي مکزیک به وجود آورد.
همچنین بالکمن )2222( 17در مطالعۀ دیگري اظهار داشت :بخش عمدهاي از
واحدهاي اقتصادي فعّال در بخش اقتصاد سایهاي ،در صنایع و بخشهاي خدماتي و
تولیدي با شدّت آلودگي زایي باال مشغول به فعالیّت هستند .اکثر این واحدها ،مقیاس
کوچکي دارند و بیشتر فعالیّتهایشان داراي هزینههاي خارجي زیست محیطي
است .بر اساس دیدگاه بالکمن ،اغلب واحدهاي فعّال غیرکارا و آلودهزاي بخش اقتصاد
سایهاي در کشورهاي در حال توسعه ،منبع عمده انتشار دي اکسید کربن هستند و
به دالیل زیر آلودگيزایي واحدهاي اقتصادي فعّال در بخش سایهاي بیشتر از
واحدهاي اقتصادي بخش رسمي است :13الف) تعداد بسیار زیاد واحدهاي اقتصادي
فعّال در بخش اقتصاد سایهاي ب) استفاده واحدهاي اقتصادي فعّال در بخش سایهاي
از نهادههاي غیرکارا و عدم دسترسي آنها به فناوري و تجهیزات داراي آلودگي پایین،
زیر ساختهاي بهداشتي مانند فاضالبها ،خدمات انهدام پسماندها ،کشف و
خنثي سازي ضایعات ،عدم نصب تجهیزات کنترل آلودگي ج) عدم آگاهي کارکنان
در بخش سایهاي از هزینههاي خارجي فعالیّتهاي اقتصاد سایه بر کیفیّت محیط
زیست و سالمتي خانوارهاي در معرض آلودگي د) تالش بنگاههاي اقتصادي براي
کاهش هزینهها صرف نظر از هزینههاي خارجي زیست محیطي آن به علّت عدم
وجود موانع در ورود به اقتصاد سایهاي ه) مطرح بودن اقتصاد سایهاي بهعنوان منبع
مهمّ ایجاد اشتغال در کشورهاي در حال توسعه بهویژه در قسمتهاي فقیر نشین
شهرها در این کشورها.
همچنین زماني که تولید کنندگان کاالها و خدمات در بخش سایهاي ،با
هزینههایي مثل پرداخت مالیات و هزینههاي پاکسازي آلودگي روبرو ميشوند؛ براي
فرار از مالیات و دیگر عوامل محدود کننده ترجیح ميدهند تا فعالیّتشان را از اقتصاد
رسمي به اقتصاد سایهاي انتقال دهند .این تولید کنندگان ،عالوه بر آنکه منبع انتشار
آلودگيهایي هستند که از نظارت دولت پنهان ميماند ،از پرداخت هزینههاي مربوط

17

Blackman
 18آلودگي آب و هوا دو نمونه از پدیدهاي با عنوان پیامدها یا اثرات خارجي (  )Externalitiesهستند .این
پدیده یکي از موارد شکست بازار به شمار ميآید و بدین صورت تعریف ميشود که هرگاه فرد یا بنگاهي
اقدامي را انجام دهد که تأثیري بر فرد یا بنگاه دیگر داشته باشد ،بيآنکه بنگاه دوم مبلغي بگیرد یا بپردازد،
گفته ميشود اقدام فرد یا بنگاه نخست داراي اثرات خارجي است (استیگلیتز.)1391 ،
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به پاکسازي آلودگي نیز فرار ميکنند که هر دوي آنها منجر به آلودگي بیشتر
ميشود .بالکمن ( )2222در مطالعه دیگري ،ضمن تأیید رابطۀ مستقیم بین اقتصاد
سایهاي و انتشار آلودگي اظهار داشت از اثرات مثبت و معني دار اقتصاد سایهاي بر
تخریب محیط زیست نميتوان صرف نظر کرد؛ چون بخش سایهاي ،فعالیتهایي
مثل کوره هاي آجرپزي ،تولید چرم و دبّاغي ،انواع فلزات ،استخراج مواد معدني و
حمل و نقل متّکي به ماشینهاي قدیمي و فرسوده را در بر ميگیرد که آلوده کننده
محیط زیست هستند .در مطالعه دیگري باکسي و بس )2212( 19در مقالهاي با
عنوان مقرّرات زیست محیطي با وجود اقتصاد سایهاي ،اثر رشد اقتصاد سایهاي بر
انتشار آلودگي را در چارچوب یک مدل نظري بررسي کردند .آنها یک مدل تعادلي
با یک ساختار تولید عمودي که در آن یک کاالي نهایي ( مثل کفش چرمي ) با
استفاده از یک کاالي واسطهاي (مثل چرم) تولید ميشود را ارائه کردند و نشان دادند
با توجه به شدّت قوانین و نحوه اجراي آن ،بخش سایهاي ميتواند بهعنوان یک منبع
آلودگي محیط زیست مطرح باشد .فرزانگان )2212( 22در مقالهاي به تحلیل تجربي
اثر حجم اقتصاد سایهاي بر روي انتشار آلودگي آب و هوا در  139کشور در چارچوب
ادبیّات متغیّرهاي پنهان پرداخت و نتیجه گرفت با افزایش یک درصدي اندازه اقتصاد
سایهاي ،آلودگي هوا در کشورهاي تحت بررسي  2/17درصد افزایش ميیابد؛ ماهیّت
پنهان و ثبت نشده اقتصاد سایه ،مقیاس کوچک بنگاههاي فعّال در اقتصاد سایهاي
و عدم امکان استفاده این بنگاهها از مزایاي تولید در مقیاس بزرگ و نظارت ضعیف
بر فعالیّت بنگاهها در اقتصاد سایهاي موجب ميشود تا عاملین اقتصادي در بخش
اقتصاد سایهاي ،منابع مالي محدودي را براي به روز رساني تکنولوژي تولید در اختیار
داشته باشند که این مسأله در نهایت به عدم رعایت استانداردهاي زیست محیطي
در فعالیّتهاي اقتصاد سایهاي و آلودگيهاي بیشتر زیست محیطي منجر ميشود.
یکي از عوامل مؤثر بر شکلگیري و رشد اقتصاد سایه ،فساد اقتصادي است .با
وجود این پدیده ،واحدهاي اقتصادي براي فرار از الزامات قانوني و رعایت استاندارهاي
الزم به مقامات دولتي پیشنهاد رشوه ميکنند .در این ارتباط ،شلفر و ویشني21
( )1993با تعریف فساد اقتصادي بهصورت فروش حقوق دولتي در بخش عمومي در
جهت منافع شخصي اظهار داشتند با توجّه به بروکراسي موجود در ادارات دولتي،
19

Baksi & Bose
Farzanegan
21
Shleifer & Vishny
20
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بخش خصوصي در برخي موارد به منظور رهایي از مقرّرات دست و پاگیر به
دولتي رشوه پرداخت ميکند .در مطالعه دیگري اریچ و لویي )1999( 22با ارایه یک
مدل نظري ،با مؤثر دانستن نقش بخش دولتي در شکلگیري فساد اقتصادي ،نتیجه
گرفتند همواره اشتغال در مراکز دولتي براي افراد جذّاب است؛ چون از این طریق
امکان کسب درآمدهاي غیر قانوني براي افراد فراهم خواهد شد .عالوه بر نقش دولت
در رشد فساد اقتصادي ،کمیّت و کیفیّت اجراي قوانین نیز ميتواند بر اندازه فساد
اقتصادي مؤثّر باشد؛ حاکمیّت قانون ،تسریع در مراحل دادرسي و شکایات از موارد
شکست قانون ،عدم تبعیض در اجراي قوانین و مقرّرات کشور از جمله عواملي هستند
که زمینه ارتکاب فساد اقتصادي را محدود ميکنند .در این زمینه در هر و همکاران23
( )2225با ارایه یک مدل ساده ،پس از تقسیم اقتصاد به دو بازار رسمي و غیر رسمي،
رابطه بین کیفیّت نهادي ،فساد اقتصادي و اقتصاد غیر رسمي را در حالتي که فرض
ميشود شرکتها براي ورود به بازار رسمي نیازمند اخذ مجوّز از ادارات دولتي باشند،
مورد بررسي قرار دادند و نتیجه گرفتند با بهبود عملکرد قوانین و مقرّرات در کشور،
سطح کیفیّت نهادها افزایش و انگیزه ارتکاب فعالیّتهاي غیر قانوني در بازار غیر
رسمي کاهش ميیابد.
فساد اقتصادي کیفیّت تخصیص منابع انساني و فیزیکي را تحت تأثیر قرار
ميدهد و بر عملکرد اقتصادي جامعه اثر منفي دارد .فساد اقتصادي نه تنها بر روي
سرمایهگذاري اثر منفي دارد؛ بلکه بر ترکیب سرمایهگذاري مؤثر است .در این ارتباط
مارو )1997( 24اظهار داشت انعقاد قراردادهاي بخش عمومي از طریق یک سیستم
فاسد منجر به کیفیّت پایین خدمات دولتي و زیر ساختهاي اقتصادي ميشود.
ایورهارت و همکاران )2229( 25با ارایه یک تحلیل نظري ،اثر بالقوۀ فساد اقتصادي
را بر تولید و سرمایه گذاري بررسي کردند .این محقّقان در ابتدا ،با وارد کردن متغیّر
فساد اقتصادي به مدل رشد نئوکالسیک ،یک رابطه رشد تعادلي را بهدست آوردند و
بر اساس آن نتیجه گرفتند فساد اقتصادي داراي اثرات مستقیم و غیر مستقیم آني
بر روي تولید سرانه در طول زمان است .سپس ،با استفاده از دادههاي اقتصادي 52
کشور در حال توسعه و در حال گذر طي سالهاي ( )1934-1999با بررسي تجربي
22

Ehrlich & Lui
Dreher et al.
24
Mauro
25
Everhart et al.
23
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اثرات فساد اقتصادي دریافتند اثر متقابل بین فساد اقتصادي و سرمایهگذاري بخش
عمومي موجب کاهش سرمایهگذاري بخش خصوصي ميشود؛ کاهش سطح فساد در
یک کشور ،سرمایهگذاري خصوصي را بهبود ميبخشد و بر رشد اقتصادي اثر مثبت
دارد.
با توجه به اینکه افراد یا بنگاههاي درگیر مسأله فساد اقتصادي ،با فرار از
قوانین و مقرّرات و یا عدم اجراي صحیح ضوابط اداري بهدنبال کسب منافع شخصي
هستند و از سوي دیگر در بخش اقتصاد سایهاي ،با فرار از قوانین و مقرّرات رسمي،
فعالیّتهاي اقتصادي خارج از قواعد رسمي کشور انجام ميشود ،ميتوان اظهار داشت
فساد اقتصادي ،حجم فعالیتهاي اقتصاد سایهاي را تحت تأثیر قرار خواهد داد .در
این ارتباط بیسواس و همکاران )2212( 26در مقالهاي ارتباط بین آلودگي ،اقتصاد
سایهاي و فساد اقتصادي را از لحاظ نظري و تجربي بررسي کردند .این محقّقان در
ابتدا ،مدل سادهاي را که در آن تولید در دو بخش رسمي و سایهاي انجام ميشود،
در نظر گرفتند و فرض کردند آلودگي در هر دو بخش ایجاد ميشود و فساد اقتصادي
در بخش سایهاي به بنگاهها این امکان را ميدهد که بدون مجازات از مقرّرات حفاظت
محیط زیست فرار کنند .سپس ،با حداکثر سازي سود بنگاهي که تولید آن در هر
دو بخش رسمي و سایهاي انجام ميشود ،دریافتند با باال رفتن فساد اقتصادي در
ادارات دولتي ،انگیزه شرکتها براي حرکت از اقتصاد رسمي به سمت بخش سایهاي
افزایش مي یابد .در بخش دیگري از این مطالعه با طرح این دو فرضیه که گسترش
اقتصاد سایهاي ،سطح آلودگي را افزایش ميدهد و فساد اقتصادي اثر مستقیم اقتصاد
سایهاي را بر تخریب محیط زیست را تشدید ميکنند؛ نتایج مدل نظري را با استفاده
از اطالعات بیش از  122کشور طي سالهاي (  )1999-2225آزمون کردند که نتایج
تخمین مدل نشان داد رابطه بین اقتصاد سایهاي و آلودگي به سطح فساد اقتصادي
بستگي دارد؛ با افزایش فساد ،رابطۀ مستقیم بین اقتصاد سایهاي و آلودگي تشدید
ميشود .در این ارتباط یابوتا و ناکامورا )2223( 27نیز در مقالهاي اثر شاخصهاي
حکمراني شامل قدرت پاسخگویي ،ثبات سیاسي ،حاکمیّت قانون ،کیفیّت مقرّرات،
مبارزه با فساد و اثر بخشي دولت را بر آلودگي هوا در سطح کشورها بررسي کردند و

Biswas et al.
Yabuta & Nakamura

26
27
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از 

نتیجه گرفتند بهبود شاخصهاي حکمراني مثل کنترل بیشتر فساد اقتصادي،
طریق کاهش موارد فرار از مقرّرات زیست محیطي بر آلودگي هوا اثر منفي دارد.
در حوزه تحقیقات داخلي ،گرچه رابطه بین فساد اقتصادي ،اقتصاد سایهاي و
آلودگي بهطور تجربي مورد تحلیل و بررسي قرار نگرفته است امّا برخي مطالعات
مرتبط با موضوع تحقیق انجام شدهاند که به آنها اشاره ميشود .نصراللهي و طالعي
اردکاني ( )1391رابطه بین اقتصاد سایهاي و آلودگي هوا در اقتصاد ایران را با استفاده
از روش شاخصهاي چند گانه – علل چند گانه در اقتصاد ایران طي سالهاي
( )1354-1336بررسي کردند و نتیجه گرفتند متوسط نسبت حجم اقتصاد سایهاي
به تولید ناخالص داخلي طي دوره مورد بررسي برابر  12/25درصد بوده است و به
طور متوسط ،به ازاي هر واحد افزایش اندازه اقتصاد سایهاي ،آلودگي هوا به مقدار
 2/17درصد افزایش ميیابد.
در پژوهش دیگري ،مدّاح و نوع ایران ( )1391با استفاده از روش فیلتر کالمن،
ضمن برآورد اندازۀ اقتصاد غیر رسمي ایران طي سالهاي ( )1359 -1333اثر رشد
اقتصاد غیر رسمي بر متغیّرهاي زیست محیطي را بررسي کردند و نتیجه گرفتند
رابطۀ بلندمدّت و معنيداري میان تولید کل (شامل تولید رسمي و تولید غیر رسمي)،
مساحت جنگلها ،تعداد کارگاههاي صنعتي و انتشار دي اکسیدکربن وجود دارد .در
مطالعه دیگري شکیبائي و شادماني ( )1391نیز نحوۀ اثرگذاري اندازه اقتصاد سایهاي
و میزان فساد مالي بر آلودگي محیط زیست را با استفاده از روش سیستم استنتاج
فازي چند مرحلهاي در اقتصاد ایران را مورد بررسي قرار دادند که نتایج این تحقیق
نشان داد اندازه اقتصاد سایهاي و فساد مالي اثر مثبت و معنيداري بر آلودگي محیط
زیست دارند.
 -7روش تحقیق
به منظور تحلیل تجربي رابطه بین فساد اقتصادي ،اقتصاد سایهاي و آلودگي ،با توجه
به ماهیت پنهان دو متغیر اصلي پژوهش یعني فساد اقتصادي و اقتصاد سایهاي ،از
الگوي ارتباطات خطي ساختاري یا لیزرل 23استفاده ميشود .مدل لیزرل که براي
تحلیل ساختهاي کوواریانس 29طراحي ميشود از دو بخش تشکیل شده است؛ مدل
Linear Structural Relationships
Covariance Structure Analysis

28
29
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اندازه گیري که رابطه بین متغیّرهاي مشاهده نشده 32با شاخصهاي قابل اندازهگیري
را تشریح ميکند و مدل ساختاري که رابطه بین متغیّرهاي مشاهده نشده را تصریح
مينماید .سیستم معادالت زیر مدل لیزرل را تشکیل ميدهد:
() 1
    
() 2
Y   y  
() 3
که در آن

   x  

)  y ( qn ) ،  x ( pm) ، ( mnماتریس ضرایب  ( n1) ، ( m1) ،بردار

متغیّرهاي مشاهده نشده X ( q1) ، Y( p1) ،بردار شاخصهاي قابل مشاهده ،و )،  ( m1
)  ( q1) ،  ( p1بردار خطاهاي تصادفي هستند .در این سیستم معادالت فرض
ميشود  با   ، با   ، با  همبستگي ندارند و بین   ، و  نیز
همبستگي متقابل وجود ندارد .هدف از تخمین مدل لیزرل ،حداقل کردن تفاوت


میان ماتریس واریانس کوواریانس مشاهده شده ) S ( 31و پیشبیني شده)  ( 32
است که به این منظور از تابع ضعیف 33استفاده ميشود .معیارهاي ،35 RMR ،34  2
 33 CFI ،37 GFI ،36 RMSEAو  39 NFIبه عنوان شاخصهاي برازش 42در لیزرل
معرفي ميشوند که نحوۀ کاربرد آنها در جدول ( )3ارایه شده است (سلطاني تیراني،
.)1373
 -7یافتهها و نتایج
در چارچوب هدف تحقیق و بهمنظور تخمین مدل لیزرل ،متغیّرهاي اندازه دولت
( نسبت مخارج مصرفي دولت به تولید ناخالص داخلي کشور به درصد) و حاکمیّت
قانون (با دامنه تغییرات منفي  2/5براي بدترین حالت تا مثبت  2/5براي بهترین
حالت) به عنوان علل فساد اقتصادي (  ،) متغیّرهاي تولید ناخالص ملي (به دالر) و
30

Latent Variables
Observed Variance – Covariance Matrix
32
Predicted Variance – Covariance Matrix
33
Loss Function
34
Chi - Squares
35
Root Mean Square Residual
36
Root Mean Square Error of Approximation
37
Goodness Fit Index
38
Comparative Fit Index
39
Normed Fit Index
40
Goodness Fit Index
31
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سرمایهگذاري بخش خصوصي (به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلي) به عنوان 

پیامدهاي فساد اقتصادي ،همچنین متغیّرهاي نرخ مالیات ( بهصورت درصدي از سود
تجاري ) و نسبت جمعیّت فعّال به کل جمعیّت (درصد) به عنوان علل اقتصاد سایهاي
(  ) متغیّرهاي انتشار گاز دي اکسید کربن سرانه (به تن) ،مساحت جنگل (به صورت
درصدي از کل مساحت جنگل) و مصرف سوخت فسیلي (به صورت درصدي از کل
مصرف سوختهاي فسیلي) به عنوان پیامدهاي اقتصاد سایهاي مدل در انتخاب
الگوي نهایي در نظر گرفته شدند .اطّالعات این متغیّرها از پایگاه اطالعاتي بانک
جهاني از دادههاي در دسترس کشورهاي عضو اوپک طي سالهاي  2222تا 2212
شامل الجزایر ،آنگوال ،ایران ،لیبي ،امارات متحده عربي ،ونزوئال و کویت استخراج
شده است .41جدول ( )1آمارهاي توصیفي متغیرهاي تحقیق را نشان ميدهد.
جدول  :0آمارهاي توصیفي متغیرهاي تحقیق براي کشورهاي منتخب اوپک طي سالهاي  2222تا
2212
میانگین

انحراف معیار

ماکزیمم

مينیمم

نسبت اندازه دولت

14/31

4/14

42/51

5/76

حاکمیت قانون

-2/61

2/65

2/71

-1/63

تولید ملي

137712222222

32393526264

373253222222

5922393119

درصد سرمایهگذاري

12/49

6/15

27/47

1/55

نرخ مالیات

42/23

13/25

76/9

12/7

نسبت جمعیت فعال

66/49

6/43

35/31

49/69

دي اکسید کربن سرانه

11/33

9/11

37/19

2/53

درصد مساحت جنگل

16/1

19/63

55/72

2/12

درصد سوخت فسیلي

33/52

16/14

122/97

24/13

مأخذ :نتایج تحقیق

شکل ( )1و جدول ( ) 2نمودار مسیر و نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل در بررسي رابطه
بین فساد اقتصادي ،اقتصاد سایهاي و آلودگي را نشان ميدهند .شکل ( )1مدل لیزرل
برآوردي را با عالیم جدید نشان ميدهد .در این شکل ،چهار متغیر سمت چپ ،علل و پنج
متغیر سمت راست ،پیامدهاي دو متغیر پنهان فساد اقتصادي و اقتصاد سایهاي ميباشند.
در این شکل ،فساد اقتصادي و اقتصاد سایهاي از طریق یک فلش با هم رابطه دارند ،به
نحويکه بر اساس مدل تصریح شده فساد اقتصادي علت اقتصاد سایهاي ميباشد .هر یک

 41اطالعات متغیرهاي تحقیق براي تمامي کشورهاي عضو اوپک طي  2222تا  2212در دسترس نبود که از
این جهت در برآورد مدل از دادههاي چند کشور منتخب از اوپک استفاده شد.
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از اعداد مندرج روي خطوط ارتباطي بین متغیرها ،پارمترهاي ساختاري برآوردي مدل لیزرل
را نشان ميدهند که به بیان دیگري در جدول ( )2ارائه شدهاند.
شکل  :0نمودار مسیر مدل لیزرل برآوردي در رابطه بین فساد اقتصادي ،اقتصاد سایهاي و آلودگي
در کشورهاي منتخب اوپک

جدول  :2نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل در رابطه بین فساد اقتصادي ،اقتصاد سایهاي و
آلودگي در کشورهاي منتخب اوپک
ضریب

آماره t

اندازه دولت ()Size

2/13

2/43

حاکمیت قانون ()Rule

-2/74

-7/91

متغیّر
علل فساد اقتصادي
پیامدهاي فساد اقتصادي
علل اقتصاد سایهاي

پیامدهاي اقتصاد سایهاي

تولید ملي ()GNI

-2/73

-

سرمایهگذاري خصوصي )(Private

-2/94

-12/35

نرخ مالیات )(Tax rate

2/22

4/56

جمعیت فعال )(Populate

2/23

انتشار دي اکسید کربن سرانه )(PerCo2

2/91

5/46
-

مساحت جنگل )(Forest

-2/53

-5/96

مصرف سوخت فسیلي )(Fossil

2/47

5/12

2/73

9/25

فساد اقتصادي بر اقتصاد سایهاي ضریب اثر

مأخذ :نتایج تحقیق

13

بررسي رابطه بین فساد اقتصادي ،اقتصاد سایهاي و آلودگي محیط زیست ...
جدول  :7شاخصهاي برازش حاصل از تخمین مدل
شاخص

مقدار مشاهده شده

مقدار مطلوب

2

133/97

هرچه کوچکتر باشد

df

19

-

RMSEA

2/31

هرچه به صفر نزدیک باشد

RMR

2/234

هرچه کوچکتر باشد

2/15

هرچه کوچکتر باشد

2/63

هرچه به یک نزدیک تر باشد

2/65

هرچه به یک نزدیک تر باشد

2/64

هرچه به یک نزدیک تر باشد

RMR

Standard

GFI
CFI
NFI
مأخذ :نتایج تحقیق

معیارهاي برازش مدل تخمیني که در جدول ( )3گزارش شدهاند ،عموماً در وضعیت
مناسبي قرار دارند؛ همچنین طبق اطالعات جدول ( )2عالمت ضرایب برآوردي مدل
از لحاظ اقتصادي مطابق انتظار بوده و از لحاظ آماري معنيدار هستند که بر این
اساس تحلیل تجربي انجام ميشود.
طبق یافتههاي مندرج در جدول ( )2و شکل ( ،)1اندازه دولت ،رابطه مستقیم
و حاکمیّت قانون ،رابطه غیرمستقیم و معنيداري را با سطح فساد اقتصادي در
کشورهاي تحت بررسي دارند؛ به نحويکه افزایش اندازه دولت ،فساد اقتصادي را در
سطح باالتري قرار داده است .همچنین سطح پایین حاکمیّت قانون موجب نقض
حقوق مالکیت و بهوجود آمدن حاشیه امنیّت براي مرتکبین فساد اقتصادي شده و
شیوع بیشتر آنرا موجب ميشود .مقدار آماره  tهر دو متغیّر ،معناداري آنها را
درسطح باالیي تأیید ميکند .عالمت ضرایب تخمیني شاخصهاي نمایانگر پیامد
فساد اقتصادي شامل تولید ملّي و سرمایهگذاري خصوصي منفي و معنيدار به دست
آمده که این نتیجه اثر منفي فساد بر عملکرد اقتصادي کشورها را تصدیق ميکند؛
افزایش فساد اقتصادي در یک کشور ميتواند منجر به تخصیص نامطلوب منابع و
امکانات اقتصادي شود و کاهش عرضه کاالها و خدمات عمومي را به دنبال داشته
باشد که در نتیجه آن سرمایه گذاري خصوصي و تولید ناخالص ملّي کاهش خواهد
یافت .در بین عوامل مؤثر بر اقتصاد سایهاي ،ضریب تخمیني متغیّر نرخ مالیات و
نسبت جمعیّت فعّال به کل جمعیّت مثبت و معني دار بهدست آمده است که این
یافته نشاندهنده رابطه مستقیم بین نرخ مالیات و نسبت جمعیّت از کل جمعیّت با
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بخش سایهاي اقتصاد ميباشد .در واقع ،با افزایش نرخ مالیات ،انگیزه فرار از پرداخت
مالیات در بین افراد تقویت ميشود که این مسأله ،یکي از مصادیق گسترش اقتصاد
سایه است .همچنین با توجه به آنکه جمعیّت فعال شامل افراد شاغل و بیکاران در
جستجوي کار است ،اثر مستقیم متغیّر نسبت جمعیّت فعال به کل جمعیّت بر اقتصاد
سایهاي ،ميتواند مبین این واقعیت باشد که اقتصاد سایهاي بهعنوان شغل دوّم
شاغلین و منبع درآمد بیکاران در جستجوي کار رسمي در کشورهاي تحت بررسي
عمل کرده است.
در زمینه آثار اقتصاد سایهاي ،ضرایب تخمیني متغیرهاي انتشار دي اکسید
کربن ،مساحت جنگل و مصرف سوخت فسیلي که شاخصهاي بیانگر آلودگي
هستند؛ به ترتیب ( )-2/53( ،)2/91و ( )2/47به دست آمدهاند که از لحاظ اقتصادي
مطابق انتظار و از لحاظ آماري در سطح باالیي معنيدار ميباشند .طبق این یافتهها
ميتوان ادعا کرد با افزایش اندازه اقتصاد سایهاي ،مقدار هر کدام از متغیّرهاي انتشار
سرانه دي اکسید کربن و مصرف سوخت فسیلي افزایش و سطح مساحت جنگل
کاهش ميیابد که بر این اساس رابطۀ مستقیمي بین رشد اقتصاد سایهاي و
متغیرهاي آلوده کننده محیط زیست وجود دارد .در واقع ،با توجه به آنکه بخش
عمدهاي از واحدهاي اقتصادي فعّال در بخش اقتصاد سایهاي ،در صنایع و بخشهایي
انجام ميشود که داراي نهادههاي غیر استاندارد ،مستهلک و آلودهکننده محیط
زیست هستند؛ عالوه بر آن ،فعالیّتهاي اقتصاد سایهاي خارج از نظارت و کنترلهاي
دولتي بوده و در آنها قوانین و مقررات زیست محیطي به طور کامل اجرا نميشود؛
انتظار ميرود با رشد اقتصاد سایهاي ،آلودگي زیست محیطي در سطح کشورها
افزایش یابد که نتایج مدل تخمیني ،این موضوع را تأیید کرده است.
نتایج جدول ( ) 2رابطۀ مثبت و معني داري بین فساد اقتصادي و اقتصاد
سایهاي با ضریب ( )2/73را تأیید ميکند که عالمت مثبت آن نشان ميدهد با
افزایش سطح فساد اقتصادي در سطح کشورهاي منتخب اوپک به اندازۀ یک واحد،
اقتصاد سایهاي به اندازه  2/73واحد افزایش خواهد یافت؛ در واقع کشورهایي با سطح
فساد باالتر و نقش ضعیفتر قانون ،داراي اقتصاد سایه بزرگتري هستند که این
نتیجه ،مطابق پیشینه تحقیق است .وجود فساد اقتصادي باعث ميشود تا انگیزه
عوامل اقتصادي براي عدم رعایت قواعد و ضوابط دولتي در امور اقتصادي تقویت شود
که در نتیجه آن فعالیّت بنگاههایي که بهنحوي خارج از نظارتهاي دولتي قرار دارند،
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گسترش مي یابد .طبق نتایج حاصل از برآورد مدل لیزرل ،اثر غیرمستقیم
متغیّرها نیز قابل بررسي و تحلیل است .بهنحويکه ،با توجه به ضریب برآوردي
( )2/73از اثر فساد اقتصادي بر اقتصاد سایهاي ،ميتوان اثر غیر مستقیم فساد
اقتصادي را بر هر یک از شاخصهاي آلودگي از کانال اقتصاد سایهاي بهدست آورد.
بر این اساس ،ارقام )2/73(×)-2/53( = ) -2/33 ( ،)2/73(×)2/91( =2/66
و  )2/73(×)2/47( = 2/34به ترتیب بهعنوان اثر غیرمستقیم فساد اقتصادي بر
انتشار  ،Co2مساحت جنگل و میزان سوخت فسیلي به دست ميآیند .این یافتهها
نشان مي دهند باالتر بودن سطح فساد اقتصادي در کشورهاي تحت بررسي ،میزان
آلودگي را از کانال گسترش اقتصاد سایهاي در سطح باالتري قرار خواهد داد.
 -3نتیجهگیری و پیشنهادها
بخشي از فعالیّتهاي اقتصادي در سطح کشورها ،خارج از قواعد و مقررات دولتي به
صورت غیر رسمي یا سایه انجام ميشود .فعالیتهاي بخش اقتصاد سایهاي ،عمدتاً
در امور تولیدي انجام ميشود که آلودهکننده محیط زیست هستند .یکي از عواملي
که بر رشد اقتصاد سایهاي اثر مثبت دارد ،فساد اقتصادي است .در فساد اقتصادي،
از طریق پرداختهاي غیر قانوني ،فعالیّتهاي خالف قانون انجام ميشود که از این
نظر وجود فساد اقتصادي ،انگیزه فرار از مقرّرات دولتي و انجام فعالیّتهاي غیر قانوني
در بخش اقتصاد سایهاي را افزایش ميدهد .در این مقاله ،ارتباط بین فساد اقتصادي،
اقتصاد سایهاي و آلودگي محیط زیست در چارچوب ادبیات متغیّرهاي پنهان و از
طریق مدلسازي لیزرل براي کشورهاي منتخب اوپک در طي دوره ( )2222 - 2212
مورد بررسي و تحلیل تجربي قرار گرفت .نتایج حاصل از مدل برآوردي نشان داد
رابطه مستقیم و معنيداري بین فساد اقتصادي و اقتصاد سایهاي با ضریب ()2/73
وجود دارد؛ یعني در کشورهاي داراي فساد اقتصادي باالتر ،انگیزه بیشتري براي
فعالیّتهاي غیر قانوني و خارج از نظارتهاي دولتي در بخش اقتصاد سایهاي وجود
دارد .با توجه آنکه در اقتصاد سایهاي ،عموماً قوانین و مقرّرات اداري مثل مقرّرات
زیست محیطي و همچنین ضوابط دولتي مربوط به کنترل آلودگي توسط واحدهاي
اقتصادي فعال بهطور کامل اجرا نميشود ،انتظار ميرود رابطه مستقیمي بین اقتصاد
سایه اي و آلودگي هوا وجود داشته باشد که نتایج مدل تخمیني این موضوع را تأیید
کرد.
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با توجه به اثر مثبت رشد اقتصاد سایهاي بر آلودگي محیط زیست الزم است
تا با استفاده از راهکارهاي مناسب ،اثر فعالیتهاي اقتصاد سایهاي بر رشد آلودگي
کنترل شود .یکي از ابزارهاي مرسوم جهت کنترل فعالیتهاي آلودهکننده محیط
زیست ،وضع مالیات بر ارزش افزوده واحدهاي اقتصادي است که خارج از حدّ مجاز،
محیط زیست را آلوده ميکنند .با اعمال این سیاست ،واحدهاي اقتصادي ،تولید
کاالهاي آلوده کننده محیط زیست را که اغلب در بخش سایهاي و در مکانهاي فاقد
نظارتهاي دولتي انجام ميشود ،به فعالیّتهاي رسمي منتقل ميکنند و از این
طریق آلودگي ،کاهش و کیفیت محیط زیست ارتقاء ميیابد.
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