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ی ای و آلودگبین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه هبررسی رابط

 ()رهیافت لیزرلمحیط زیست در کشورهای منتخب اوپک 

 
  دنیا سرويمجید مداح و زینب محمّ

 

 4/11/1395تاریخ پذیرش:         27/3/1394تاریخ وصول: 

 
 چکیده:

ها قوانین رسمی شوند که عموماً در آنای کاالها و خدماتی تولید میدر اقتصاد سایه

واند تمیشود که این اقدام کشور مثل مقررات زیست محیطی به طور کامل رعایت نمی

اثرات جانبی منفی زیست محیطی به همراه داشته باشد و سالمت محیط زیست را 

ای نقش دارند که مورد تهدید قرار دهد. عوامل مختلفی در شکل گیری اقتصاد سایه

ها فساد اقتصادی است. در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی، اقتصاد یکی از آن

چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری  ای و آلودگی محیط زیست درسایه

(LISREL( برای کشورهای منتخب  اوپک از جمله ایران طی دوره  )2111-2102  )

مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان 

ای وجود دهند اوالً: رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایهمی

ای به طوری که با افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد، اقتصاد سایه؛ بهدارد

های غیر قانونی در بخش یابد. ثانیاً: افزایش فعالیتواحد افزایش می 37/1اندازه 

کنندۀ محیط زیست های آلودهداری بر رشد شاخصای اثر مثبت و معنیاقتصاد سایه

ای، متغیّرهای آلوده کننده محیط زیست شامل ایهکه با رشد اقتصاد سطویدارند؛ به

، (10/1لی و مساحت جنگل با ضرایب )انتشار دی اکسید کربن، مصرف سوخت فسی

 گیرند. ( تحت تأثیر قرار می-37/1( ، )73/1)

 JEL :C3 ،D73، E26، O13 یبندطبقه
 

 هاي اوپککشوراي، آلودگي محیط زیست، فساد اقتصادي، اقتصاد سایه های کلیدی:واژه
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 مقدمه -0

، آن توسعه اقتصادي و اجتماعي است که نیازهاي نسل خاصي را بدون 1توسعه پایدار

به خطر افتادن توانایي ارضاي نیازهاي نسل آتي برآورده کند. در توسعه پایدار، براي 

که برخورداري نسل کنوني از مواهب مادي سبب کاهش توان کسب مطلوبیت آن

باید میزان اتالف نسل کنوني از منابع تجدید نشدني بویژه مي نسل آتي نشود،

برداري از منابع سوختهاي فسیلي و منابع معدني کمیاب به حداقل برسد و بهره

اي باشد که استفاده پایدار از آنها در طول زمان ها به گونهتجدید شدني نظیر جنگل

ا هآلودگیها در طراحي پروژهامکانپذیر شود و توان طبیعت و محیط زیست در جذب 

هاي تولیدي کامالً مورد ارزیابي دقیق قرار گیرد. توسعه پایدار به و تعیین ظرفیت

جاي تمرکز صرف بر جنبه اقتصادي توسعه، ابعاد اجتماعي و زیست محیطي توسعه 

گیرد و هدف رشد اقتصادي در کشورها را همراه را همراه بعد اقتصادي آن در نظر مي

(. 1332دهد )متوسلي، شرایط الزم براي پایداري رشد مورد توجه قرار مي با حفظ

ها به منظور پایداري رشد در سطح کشورها، میزان انتشار بر اساس این تعریف، دولت

اي که بعد زیست محیطي هدف رشد اقتصادي و سایر گازهاي گلخانه اکسید کربندي

هاي زیست محیطي دالیل د. آلودگيکنندهد را کنترل ميرا مورد تهدید قرار مي

اقتصاد  شود.اي کشورها مربوط مياد سایهمختلفي دارند که بخشي از آن به اقتص

هاي هایي است که بنا به هر دلیلي از آمار رسمي و نظارتشامل فعالیّت 2ايسایه

زات یزا نظیر حمل و نقل با استفاده از تجههاي آلودگيمانند. فعالیّتدولتي پنهان مي

 هايارگاهمنسوخ و از رده خارج، ناکارا و فاقد استانداردهاي الزم، تولید محصول در ک

وند. شاي انجام مياز جمله اقداماتي هستند که در اقتصاد سایههاي دولتي فاقد نظارت

اد ها فساي اثر دارند که یکي از آنعوامل مختلفي بر رشد و گسترش اقتصاد سایه

هاي غیر پرداختقتصادي، عامالن اقتصادي از طریق وجود فساد ااست. با  3اقتصادي

 کنند و بدین ترتیب قوانین و مقرّراتقانوني، مقرّرات و ضوابط اداري را رعایت نمي

شود که در این شرایط، مردم براي انجام رسمي کشور به طور کامل رعایت نمي

شتري شود، انگیزه بیانجام مياي هاي اقتصادي غیر قانوني که در اقتصاد سایهفعالیّت

 دارند. 

                                                           
1 Sustainable Develoment 
2 Shadow Economy 
3 Economic Corruption 
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و  ايبین فساد اقتصادي، اقتصاد سایه ههدف از ارایه این مقاله، بررسي رابط

و  که فساد اقتصاديباشد. با توجه به اینآلودگي محیط زیست در سطح کشورها مي

 اند، براي بررسي و تحلیل تجربي ارتباطغیر قابل مشاهده هاي دو پدیداقتصاد سایه

شود. در این راستا ابتدا مدل تحقیق ها از ادبیّات متغیّرهاي پنهان استفاده ميبین آن

در چارچوب الگوي ارتباطات خطي ساختاري یا لیزرل تصریح و سپس با استفاده از 

 2212تا  2222هاي هاي کشورهاي منتخب اوپک از جمله ایران طي سالداده

  4شودتخمین زده مي

هاي آلوده کننده محیط اي بر شاخصثر مستقیم اقتصاد سایهتا بر اساس آن، ا

زیست و اثر غیر مستقیم فساد اقتصادي بر آلودگي از کانال اقتصاد سایه مورد بررسي 

 گیرد.و تحلیل تجربي قرار 

 پیشینه تحقیق -2

جمله به عناوین اقتصاد رود که از آنکار مياي بههاي مختلفي براي اقتصاد سایهواژه

اقتصاد  9توان اشاره کرد. توماسمي 3مشاهده نشده ،7پنهان ،6زیر زمیني ،5غیر رسمي

ایي هاي کلیۀ فعالیّتکند: منظور از اقتصاد سایهاي را به این صورت تعریف ميسایه

ها به چهار گروه شوند؛ این فعالیّتهاي ملّي وارد نمياست که به عللي در حساب

 بر اساس معیارهايبخش غیر قانوني و بخش نامنظّم  بخش خانوار، بخش غیر رسمي،

وماس و شوند )تمبادله در بازار و قانوني بودن ماهیّت تولید و توزیع تقسیم بندي مي

اي را به عنوان ( اقتصاد سایه2212) 12اشنایدردیگري،  يه(. در مطالع1376دیگران، 

، شودموران دولتي پنهان ميأقانوني تولید کاال یا خدمات که عموماً از م هبازار اولی

ط هاي مربو، اجتناب از پرداختيتعریف کرد و دالیلي مثل اجتناب از پرداخت مالیات

مین اجتماعي، اجتناب از رعایت استانداردهایي مثل حداقل دستمزد، حدّاقل أبه ت

                                                           
ترین کشور از پاک 5و متوسط این شاخص براي  34متوسط شاخص فساد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک،  4

درصد از تولید  32طور متوسّط (. همچنین، به2214المللي شفافیت، باشد )سازمان بینمي 39کشورها، 

اي اختصاص داشته هاي سایه( به فعالیت 1999-2226هاي ) عضو اوپک طي سال ناخالص داخلي کشورهاي

                                                                               (.2212است )اشنایدر و همکاران، 
5 Informal Economy 
6 Underground Economy 
7 Hidden 
8 Unobserved 
9 Thomas 
10 Schneider 
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هاي اداري معیّن مثل قوانین ساعات کار و ضوابط ایمني و اجتناب از توافق با روش

هاي آماري را براي شکل گیري آن مطرح کرد. در مطالعات اشنایدر و نامهپرسشیا 

اي بیان شده است. طبق تحلیل ( نیز دالیلي براي رشد اقتصاد سایه2222) 11آنست

روه گشوند؛ این محققان، افراد شاغل در بازار کار غیر رسمي به دو گروه تقسیم مي

اي هکار در اقتصاد رسمي، با تصوّر فعالیّت اتمام ساعاتاوّل کساني هستند که پس از 

شوند. گروه دوّم افرادي اي به عنوان شغل دوّم وارد بازار غیر رسمي مياقتصاد سایه

ند کایجاد ميها از اقتصاد رسمي براي آن بیشاي، منافعي هستند که اقتصاد سایه

بر این اساس افزایش شود. له موجب ورود آنان به بازار کار غیر رسمي ميأکه این مس

ن و بیکاران در جستجوي کار است، نرخ جمعیّت فعّال که شامل دو گروه شاغال

مالیات  فرار از پرداخته اي داشته باشد. انگیزتواند اثر مثبتي بر رشد اقتصاد سایهمي

اي مطرح است. اغلب نیز به عنوان یکي دیگر از دالیل ورود به بخش اقتصاد سایه

را  ايشده در این حوزه، اثر مثبت بار مالیاتي بر اندازه اقتصاد سایه مطالعات انجام

(، اشنایدر و آنست 1996) 12هاي لویزاکنند که از جمله آن به بررسيتأیید مي

فرار از قوانین رسمي  هتوان اشاره کرد. همچنین، انگیز( مي1932) 13( و تانزي2222)

هاي اقتصاد سایه، عموماً ا فعالیتشود تاي اقتصاد، موجب ميکشور در بخش سایه

 14همراه با نقض مقرّرات زیست محیطي باشد. در این ارتباط، بالکمن و بنیستر

( در بررسي تجربي خود، ضمن اشاره به نقش واحدهاي اقتصادي فعّال در 1993)

عنوان سوختي به 15اي در انتشار آلودگي، به کارگیري پروپانبخش اقتصاد سایه

هاي آجرپزي سنتي فعّال در هاي مورد استفاده در کورهیسه با سوخت تمیزتر در مقا

اي مکزیک را مورد تحلیل قرار دادند. در این مطالعه، با تشریح بخش اقتصاد سایه

هاي آجرپزي سنّتي کوره نتایج اقتصادي ترویج استفاده از سوخت پروپان در میان

علّت به –مدۀ آلودگي هوا مکزیک که یکي از منابع ع "16سي دي جوآرز"در شهر 

است، تأکید شد: فشار جامعه که توسط  -هاي ارزان و ناکارااستفاده از سوخت

اي هاي محلي بر بنگاه هاي فعّال در بخش اقتصاد سایهواحدهاي رقیب و سازمان

                                                           
11 Schneider and Enste  
12 Loayza 
13 Tanzi 
14 Blackman & Bannister 
15 Propene 
16 Cd. Juarez 
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هایي را براي پذیرش تکنولوژي پاک به منظور کاهش آلودگي اعمال شد، مشوّق

 اي مکزیک به وجود آورد.تصاد سایهزیست محیطي در بخش اق

اي از ( در مطالعۀ دیگري اظهار داشت: بخش عمده2222) 17همچنین بالکمن

هاي خدماتي و اي، در صنایع و بخشواحدهاي اقتصادي فعّال در بخش اقتصاد سایه

قیاس اکثر این واحدها، م تولیدي با شدّت آلودگي زایي باال مشغول به فعالیّت هستند.

هاي خارجي زیست محیطي هایشان داراي هزینهتر فعالیّتدارند و بیشکوچکي 

 زاي بخش اقتصاداست. بر اساس دیدگاه بالکمن، اغلب واحدهاي فعّال غیرکارا و آلوده

انتشار دي اکسید کربن هستند و  هاي در کشورهاي در حال توسعه، منبع عمدسایه

تر از اي بیشال در بخش سایهزایي واحدهاي اقتصادي فعّدالیل زیر آلودگيبه 

اد واحدهاي اقتصادي الف( تعداد بسیار زی: 13واحدهاي اقتصادي بخش رسمي است

ي اواحدهاي اقتصادي فعّال در بخش سایه هاي ب( استفاداقتصاد سایه فعّال در بخش

هاي غیرکارا و عدم دسترسي آنها به فناوري و تجهیزات داراي آلودگي پایین، از نهاده

 ها، خدمات انهدام پسماندها، کشف و هاي بهداشتي مانند فاضالبساخت زیر

سازي ضایعات، عدم نصب تجهیزات کنترل آلودگي ج( عدم آگاهي کارکنان خنثي

هاي اقتصاد سایه بر کیفیّت محیط هاي خارجي فعالیّتاي از هزینهدر بخش سایه

هاي اقتصادي براي اهزیست و سالمتي خانوارهاي در معرض آلودگي د( تالش بنگ

هاي خارجي زیست محیطي آن به علّت عدم ها صرف نظر از هزینهکاهش هزینه

 عنوان منبعاي بهاي ه( مطرح بودن اقتصاد سایهوجود موانع در ورود به اقتصاد سایه

هاي فقیر نشین ویژه در قسمتمهمّ ایجاد اشتغال در کشورهاي در حال توسعه به

 ا. شهرها در این کشوره

اي، با همچنین زماني که تولید کنندگان کاالها و خدمات در بخش سایه

 شوند؛ برايسازي آلودگي روبرو ميهاي پاکهایي مثل پرداخت مالیات و هزینههزینه

اد شان را از اقتصدهند تا فعالیّتفرار از مالیات و دیگر عوامل محدود کننده ترجیح مي

دهند. این تولید کنندگان، عالوه بر آنکه منبع انتشار  اي انتقالرسمي به اقتصاد سایه

هاي مربوط ماند، از پرداخت هزینههایي هستند که از نظارت دولت پنهان ميآلودگي
                                                           

17 Blackman 
هستند. این  (Externalities)  اي با عنوان پیامدها یا اثرات خارجيآلودگي آب و هوا دو نمونه از پدیده 81

شود که هرگاه فرد یا بنگاهي صورت تعریف ميآید و بدین پدیده یکي از موارد شکست بازار به شمار مي

ردازد، آنکه بنگاه دوم مبلغي بگیرد یا بپاقدامي را انجام دهد که تأثیري بر فرد یا بنگاه دیگر داشته باشد، بي

  (. 1391شود اقدام فرد یا بنگاه نخست داراي اثرات خارجي است )استیگلیتز، گفته مي
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 ها منجر به آلودگي بیشتر کنند که هر دوي آنبه پاکسازي آلودگي نیز فرار مي

مستقیم بین اقتصاد ( در مطالعه دیگري، ضمن تأیید رابطۀ 2222شود. بالکمن )مي

ر اي بدار اقتصاد سایهاي و انتشار آلودگي اظهار داشت از اثرات مثبت و معني سایه

 هایياي، فعالیتتوان صرف نظر کرد؛ چون بخش سایهتخریب محیط زیست نمي

هاي آجرپزي، تولید چرم و دبّاغي، انواع فلزات، استخراج مواد معدني و مثل کوره

 هگیرد که آلوده کنندهاي قدیمي و فرسوده را در بر ميه ماشینحمل و نقل متّکي ب

اي با ( در مقاله2212) 19دیگري باکسي و بس همحیط زیست هستند. در مطالع

ر اي باي، اثر رشد اقتصاد سایهعنوان مقرّرات زیست محیطي با وجود اقتصاد سایه

ها یک مدل تعادلي انتشار آلودگي را در چارچوب یک مدل نظري بررسي کردند. آن

 با یک ساختار تولید عمودي که در آن یک کاالي نهایي ) مثل کفش چرمي ( با

شود را ارائه کردند و نشان دادند ( تولید مياي )مثل چرماستفاده از یک کاالي واسطه

ع عنوان یک منبتواند بهاي مياجراي آن، بخش سایه هبا توجه به شدّت قوانین و نحو

اي به تحلیل تجربي ( در مقاله2212) 22زیست مطرح باشد. فرزانگانآلودگي محیط 

کشور در چارچوب  139اي بر روي انتشار آلودگي آب و هوا در اثر حجم اقتصاد سایه

قتصاد ا هادبیّات متغیّرهاي پنهان پرداخت و نتیجه گرفت با افزایش یک درصدي انداز

یابد؛ ماهیّت درصد افزایش مي 17/2اي، آلودگي هوا در کشورهاي تحت بررسي سایه

ي اهاي فعّال در اقتصاد سایهاقتصاد سایه، مقیاس کوچک بنگاه هپنهان و ثبت نشد

ها از مزایاي تولید در مقیاس بزرگ و نظارت ضعیف این بنگاه هو عدم امکان استفاد

 ششود تا عاملین اقتصادي در بخاي موجب ميها در اقتصاد سایهبنگاه بر فعالیّت

اي، منابع مالي محدودي را براي به روز رساني تکنولوژي تولید در اختیار اقتصاد سایه

داشته باشند که این مسأله در نهایت به عدم رعایت استانداردهاي زیست محیطي 

 ود. شهاي بیشتر زیست محیطي منجر مياي و آلودگيهاي اقتصاد سایهدر فعالیّت

ا ، فساد اقتصادي است. بو رشد اقتصاد سایه گیريیکي از عوامل مؤثر بر شکل

وجود این پدیده، واحدهاي اقتصادي براي فرار از الزامات قانوني و رعایت استاندارهاي 

 21کنند. در این ارتباط، شلفر و ویشنيالزم به مقامات دولتي پیشنهاد رشوه مي

ر ومي دصورت فروش حقوق دولتي در بخش عم( با تعریف فساد اقتصادي به1993)

جهت منافع شخصي اظهار داشتند با توجّه به بروکراسي موجود در ادارات دولتي، 
                                                           

19 Baksi & Bose 
20 Farzanegan 
21 Shleifer & Vishny 
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بخش خصوصي در برخي موارد به منظور رهایي از مقرّرات دست و پاگیر به مأموران 

یک  ه( با ارای1999) 22دیگري اریچ و لویي هکند. در مطالعدولتي رشوه پرداخت مي

جه گیري فساد اقتصادي، نتیخش دولتي در شکلمدل نظري، با مؤثر دانستن نقش ب

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 

فساد  هندازتواند بر ادر رشد فساد اقتصادي، کمیّت و کیفیّت اجراي قوانین نیز مي

، تسریع در مراحل دادرسي و شکایات از موارد اقتصادي مؤثّر باشد؛ حاکمیّت قانون

، عدم تبعیض در اجراي قوانین و مقرّرات کشور از جمله عواملي هستند شکست قانون

 23هر و همکاران کنند. در این زمینه درارتکاب فساد اقتصادي را محدود مي هکه زمین

ک مدل ساده، پس از تقسیم اقتصاد به دو بازار رسمي و غیر رسمي، ی هبا ارای( 2225)

بین کیفیّت نهادي، فساد اقتصادي و اقتصاد غیر رسمي را در حالتي که فرض  هرابط

ها براي ورود به بازار رسمي نیازمند اخذ مجوّز از ادارات دولتي باشند، شود شرکتمي

بود عملکرد قوانین و مقرّرات در کشور، مورد بررسي قرار دادند و نتیجه گرفتند با به

هاي غیر قانوني در بازار غیر ارتکاب فعالیّت هسطح کیفیّت نهادها افزایش و انگیز

 یابد. رسمي کاهش مي

فساد اقتصادي کیفیّت تخصیص منابع انساني و فیزیکي را تحت تأثیر قرار 

تصادي نه تنها بر روي دهد و بر عملکرد اقتصادي جامعه اثر منفي دارد. فساد اقمي

ط گذاري مؤثر است. در این ارتباگذاري اثر منفي دارد؛ بلکه بر ترکیب سرمایهسرمایه

( اظهار داشت انعقاد قراردادهاي بخش عمومي از طریق یک سیستم 1997) 24مارو

 شود.هاي اقتصادي ميفاسد منجر به کیفیّت پایین خدمات دولتي و زیر ساخت

( با ارایه یک تحلیل نظري، اثر بالقوۀ فساد اقتصادي 2229) 25ایورهارت و همکاران

غیّر با وارد کردن متي کردند. این محقّقان در ابتدا، را بر تولید و سرمایه گذاري بررس

ردند و دست آورشد تعادلي را به هفساد اقتصادي به مدل رشد نئوکالسیک، یک رابط

 اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنيبر اساس آن نتیجه گرفتند فساد اقتصادي داراي 

 52هاي اقتصادي بر روي تولید سرانه در طول زمان است. سپس، با استفاده از داده

با بررسي تجربي  (1934-1999هاي )حال گذر طي سال کشور در حال توسعه و در

                                                           
22 Ehrlich & Lui 
23 Dreher et al. 
24 Mauro  
25 Everhart et al.  
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اري بخش گذاثرات فساد اقتصادي دریافتند اثر متقابل بین فساد اقتصادي و سرمایه

شود؛ کاهش سطح فساد در گذاري بخش خصوصي ميوجب کاهش سرمایهعمومي م

بخشد و بر رشد اقتصادي اثر مثبت گذاري خصوصي را بهبود ميیک کشور، سرمایه

 دارد.   

له فساد اقتصادي، با فرار از أهاي درگیر مسکه افراد یا بنگاهبا توجه به این

دنبال کسب منافع شخصي اري بهضوابط ادراي صحیح قوانین و مقرّرات و یا عدم اج

، با فرار از قوانین و مقرّرات رسمي، ايهستند و از سوي دیگر در بخش اقتصاد سایه

توان اظهار داشت شود، ميهاي اقتصادي خارج از قواعد رسمي کشور انجام ميفعالیّت

ر دخواهد داد. ر قرار اي را تحت تأثیهاي اقتصاد سایهفساد اقتصادي، حجم فعالیت

اي ارتباط بین آلودگي، اقتصاد ( در مقاله2212) 26این ارتباط بیسواس و همکاران

اي و فساد اقتصادي را از لحاظ نظري و تجربي بررسي کردند. این محقّقان در سایه

شود، اي انجام مياي را که در آن تولید در دو بخش رسمي و سایهابتدا، مدل ساده

 شود و فساد اقتصاديودگي در هر دو بخش ایجاد ميدر نظر گرفتند و فرض کردند آل

دهد که بدون مجازات از مقرّرات حفاظت ها این امکان را مياي به بنگاهدر بخش سایه

محیط زیست فرار کنند. سپس، با حداکثر سازي سود بنگاهي که تولید آن در هر 

 د اقتصادي درشود، دریافتند با باال رفتن فسااي انجام ميدو بخش رسمي و سایه

ي اها براي حرکت از اقتصاد رسمي به سمت بخش سایهشرکت هادارات دولتي، انگیز

یابد. در بخش دیگري از این مطالعه با طرح این دو فرضیه که گسترش افزایش مي

و فساد اقتصادي اثر مستقیم اقتصاد  دهداي، سطح آلودگي را افزایش مياقتصاد سایه

 کنند؛ نتایج مدل نظري را با استفادهحیط زیست را تشدید مياي را بر تخریب مسایه

آزمون کردند که نتایج  (1999-2225هاي ) کشور طي سال 122از اطالعات بیش از 

اي و آلودگي به سطح فساد اقتصادي بین اقتصاد سایه هتخمین مدل نشان داد رابط

شدید اي و آلودگي تهبستگي دارد؛ با افزایش فساد، رابطۀ مستقیم بین اقتصاد سای

هاي اي اثر شاخص( نیز در مقاله2223) 27شود. در این ارتباط یابوتا و ناکامورامي

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 

                                                           
26 Biswas et al. 
27 Yabuta & Nakamura 
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، از تر فساد اقتصاديهاي حکمراني مثل کنترل بیشبهبود شاخص نتیجه گرفتند

 طریق کاهش موارد فرار از مقرّرات زیست محیطي بر آلودگي هوا اثر منفي دارد. 

ي و ابین فساد اقتصادي، اقتصاد سایه هتحقیقات داخلي، گرچه رابط هدر حوز

 مّا برخي مطالعاتطور تجربي مورد تحلیل و بررسي قرار نگرفته است اآلودگي به

 نصراللهي و طالعي شود.ها اشاره مياند که به آنمرتبط با موضوع تحقیق انجام شده

و آلودگي هوا در اقتصاد ایران را با استفاده  ايیه( رابطه بین اقتصاد سا1391اردکاني )

هاي علل چند گانه در اقتصاد ایران طي سال –هاي چند گانه از روش شاخص

ي امتوسط نسبت حجم اقتصاد سایهنتیجه گرفتند ( بررسي کردند و 1336-1354)

درصد بوده است و به  25/12مورد بررسي برابر  هبه تولید ناخالص داخلي طي دور

اي، آلودگي هوا به مقدار طور متوسط، به ازاي هر واحد افزایش اندازه اقتصاد سایه

 یابد. درصد افزایش مي 17/2

( با استفاده از روش فیلتر کالمن، 1391و نوع ایران ) در پژوهش دیگري، مدّاح

( اثر رشد 1359 -1333هاي )ضمن برآورد اندازۀ اقتصاد غیر رسمي ایران طي سال

اقتصاد غیر رسمي بر متغیّرهاي زیست محیطي را بررسي کردند و نتیجه گرفتند 

، سمي(ید غیر رشامل تولید رسمي و تولداري میان تولید کل )رابطۀ بلندمدّت و معني

در  .هاي صنعتي و انتشار دي اکسیدکربن وجود داردها، تعداد کارگاهمساحت جنگل

اي اقتصاد سایه هنیز نحوۀ اثرگذاري انداز( 1391دیگري شکیبائي و شادماني ) همطالع

و میزان فساد مالي بر آلودگي محیط زیست را با استفاده از روش سیستم استنتاج 

در اقتصاد ایران را مورد بررسي قرار دادند که نتایج این تحقیق  ايفازي چند مرحله

ط داري بر آلودگي محیاي و فساد مالي اثر مثبت و معنياقتصاد سایه هاندازنشان داد 

 زیست دارند. 

 روش تحقیق  -7

، با توجه اي و آلودگيبین فساد اقتصادي، اقتصاد سایه هبه منظور تحلیل تجربي رابط

ي، از اپنهان دو متغیر اصلي پژوهش یعني فساد اقتصادي و اقتصاد سایهبه ماهیت 

شود. مدل لیزرل که براي استفاده مي 23الگوي ارتباطات خطي ساختاري یا لیزرل

شود از دو بخش تشکیل شده است؛ مدل طراحي مي 29هاي کوواریانستحلیل ساخت

                                                           
28 Linear Structural Relationships 
29 Covariance Structure Analysis 
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گیري هاي قابل اندازهاخصبا ش 32بین متغیّرهاي مشاهده نشده هاندازه گیري که رابط

بین متغیّرهاي مشاهده نشده را تصریح  هکند و مدل ساختاري که رابطرا تشریح مي

 دهد:  نماید. سیستم معادالت زیر مدل لیزرل را تشکیل ميمي

 (1     )                                                                          

 (2   )                                                                           yY 

(3                                                                 )            x 

که در آن 
)( nm ،

)( mpx 
 ،

)( nqy 
  ،ماتریس ضرایب

)1( m ،)1( n  بردار

)1(متغیّرهاي مشاهده نشده،  pY ،
)1( qX1(هاي قابل مشاهده، و بردار شاخص( m ،

)1( p ،)1( q  بردار خطاهاي تصادفي هستند. در این سیستم معادالت فرض 

نیز  و   ،همبستگي ندارند و بین با   ،با   ،با   شودمي

همبستگي متقابل وجود ندارد. هدف از تخمین مدل لیزرل، حداقل کردن تفاوت 

) 32بیني شده( و پیشS) 31میان ماتریس واریانس کوواریانس مشاهده شده


 )

،234،RMR35شود. معیارهاياستفاده مي 33که به این منظور از تابع ضعیفاست 

RMSEA36،GFI37،CFI33  وNFI39 در لیزرل  42هاي برازشبه عنوان شاخص

( ارایه شده است )سلطاني تیراني، 3ها در جدول )کاربرد آنشوند که نحوۀ معرفي مي

1373 .) 

 ها و نتایج یافته -7

ه دولت منظور تخمین مدل لیزرل، متغیّرهاي اندازدر چارچوب هدف تحقیق و به

نسبت مخارج مصرفي دولت به تولید ناخالص داخلي کشور به درصد( و حاکمیّت )

براي بهترین  5/2براي بدترین حالت تا مثبت  5/2تغییرات منفي  هقانون )با دامن

(، متغیّرهاي تولید ناخالص ملي )به دالر( و حالت( به عنوان علل فساد اقتصادي )

                                                           
30 Latent Variables 
31 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 
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گذاري بخش خصوصي )به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلي( به عنوان سرمایه

صورت درصدي از سود ات ) بهپیامدهاي فساد اقتصادي، همچنین متغیّرهاي نرخ مالی

ي اتجاري ( و نسبت جمعیّت فعّال به کل جمعیّت )درصد( به عنوان علل اقتصاد سایه

()  متغیّرهاي انتشار گاز دي اکسید کربن سرانه )به تن(، مساحت جنگل )به صورت

کل  به صورت درصدي ازو مصرف سوخت فسیلي )ساحت جنگل( درصدي از کل م

اي مدل در انتخاب هاي فسیلي( به عنوان پیامدهاي اقتصاد سایهمصرف سوخت

الگوي نهایي در نظر گرفته شدند. اطّالعات این متغیّرها از پایگاه اطالعاتي بانک 

 2212تا  2222هاي هاي در دسترس کشورهاي عضو اوپک طي سالجهاني از داده

ات متحده عربي، ونزوئال و کویت استخراج شامل الجزایر، آنگوال، ایران، لیبي، امار

 دهد. ( آمارهاي توصیفي متغیرهاي تحقیق را نشان مي1. جدول )41شده است

تا  2222هاي آمارهاي توصیفي متغیرهاي تحقیق براي کشورهاي منتخب اوپک طي سال: 0جدول 

2212 
  میانگین انحراف معیار ماکزیمم نیمممي

 اندازه دولتنسبت  31/14 14/4 51/42 76/5

 حاکمیت قانون -61/2 65/2 71/2 -63/1

 تولید ملي 137712222222 32393526264 373253222222 5922393119

 گذاريدرصد سرمایه 49/12 15/6 47/27 55/1

 نرخ مالیات 23/42 25/13 9/76 7/12

 نسبت جمعیت فعال 49/66 43/6 31/35 69/49

 کربن سرانهدي اکسید  33/11 11/9 19/37 53/2

 درصد مساحت جنگل 1/16 63/19 72/55 12/2

 درصد سوخت فسیلي 52/33 14/16 97/122 13/24

 : نتایج تحقیق مأخذ

( نمودار مسیر و نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل در بررسي رابطه 2( و جدول )1شکل )

مدل لیزرل  (1دهند. شکل )اي و آلودگي را نشان ميبین فساد اقتصادي، اقتصاد سایه

دهد. در این شکل، چهار متغیر سمت چپ، علل و پنج برآوردي را با عالیم جدید نشان مي

شند. بااي ميمتغیر سمت راست، پیامدهاي دو متغیر پنهان فساد اقتصادي و اقتصاد سایه

اي از طریق یک فلش با هم رابطه دارند، به در این شکل، فساد اقتصادي و اقتصاد سایه

ک باشد. هر یاي ميه بر اساس مدل تصریح شده فساد اقتصادي علت اقتصاد سایهکنحوي

                                                           
در دسترس نبود که از  2212تا  2222اطالعات متغیرهاي تحقیق براي تمامي کشورهاي عضو اوپک طي  14

 چند کشور منتخب از اوپک استفاده شد. هاي جهت در برآورد مدل از داده این
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از اعداد مندرج روي خطوط ارتباطي بین متغیرها، پارمترهاي ساختاري برآوردي مدل لیزرل 

 اند.     ( ارائه شده2دهند که به بیان دیگري در جدول )را نشان مي

ي اي و آلودگرابطه بین فساد اقتصادي، اقتصاد سایه نمودار مسیر مدل لیزرل برآوردي در :0شکل 

 در کشورهاي منتخب اوپک

 
 

اي و نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل در رابطه بین فساد اقتصادي، اقتصاد سایه: 2جدول 

 در کشورهاي منتخب اوپک آلودگي
 tآماره  ضریب متغیّر

 13/2 43/2 (Size) اندازه دولت علل فساد اقتصادي

 -74/2- 91/7 (Ruleحاکمیت قانون )

 - -73/2 (GNI) تولید ملي پیامدهاي فساد اقتصادي

 -94/2- 35/12 (Private)  گذاري خصوصيسرمایه

 22/2 56/4 (Tax rate)نرخ مالیات  ايعلل اقتصاد سایه

 23/2 46/5 (Populate)جمعیت فعال 

 ايپیامدهاي اقتصاد سایه

 - 91/2 (PerCo2)انتشار دي اکسید کربن سرانه 

 -53/2- 96/5 (Forest)مساحت جنگل 

 47/2 12/5 (Fossil)مصرف سوخت فسیلي 

 25/9 73/2 ضریب اثر ايفساد اقتصادي بر اقتصاد سایه

 : نتایج تحقیق    مأخذ  
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 هاي برازش حاصل از تخمین مدلشاخص: 7جدول 
 مقدار مطلوب مقدار مشاهده شده شاخص

2 97/133 تر باشدهرچه کوچک 

df 19 - 

RMSEA 31/2 هرچه به صفر نزدیک باشد 

RMR 234/2 تر باشدهرچه کوچک 

RMRStandard  15/2 تر باشدهرچه کوچک 

GFI 63/2 هرچه به یک نزدیک تر باشد 

CFI 65/2 هرچه به یک نزدیک تر باشد 

NFI 64/2 هرچه به یک نزدیک تر باشد 

 : نتایج تحقیقمأخذ

اند، عموماً در وضعیت ( گزارش شده3) هاي برازش مدل تخمیني که در جدولمعیار

( عالمت ضرایب برآوردي مدل 2مناسبي قرار دارند؛ همچنین طبق اطالعات جدول )

دار هستند که بر این از لحاظ اقتصادي مطابق انتظار بوده و از لحاظ آماري معني

 شود. اساس تحلیل تجربي انجام مي

مستقیم  هدولت، رابط ه(، انداز1( و شکل )2هاي مندرج در جدول )طبق یافته

داري را با سطح فساد اقتصادي در غیرمستقیم و معني هو حاکمیّت قانون، رابط

دولت، فساد اقتصادي را در  هکه افزایش اندازکشورهاي تحت بررسي دارند؛ به نحوي

سطح باالتري قرار داده است. همچنین سطح پایین حاکمیّت قانون موجب نقض 

نیّت براي مرتکبین فساد اقتصادي شده و ام هوجود آمدن حاشیحقوق مالکیت و به

ها را هر دو متغیّر، معناداري آن tشود. مقدار آماره را موجب ميشیوع بیشتر آن

امد گر پیهاي نمایانکند. عالمت ضرایب تخمیني شاخصدرسطح باالیي تأیید مي

 ستدار به دگذاري خصوصي منفي و معنيفساد اقتصادي شامل تولید ملّي و سرمایه

ند؛ کآمده که این نتیجه اثر منفي فساد بر عملکرد اقتصادي کشورها را تصدیق مي

تواند منجر به تخصیص نامطلوب منابع و افزایش فساد اقتصادي در یک کشور مي

امکانات اقتصادي شود و کاهش عرضه کاالها و خدمات عمومي را به دنبال داشته 

تولید ناخالص ملّي کاهش خواهد  آن سرمایه گذاري خصوصي و هباشد که در نتیج

ضریب تخمیني متغیّر نرخ مالیات و اي، عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه یافت. در بین

دست آمده است که این نسبت جمعیّت فعّال به کل جمعیّت مثبت و معني دار به

مستقیم بین نرخ مالیات و نسبت جمعیّت از کل جمعیّت با  هرابط هدهندیافته نشان
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داخت فرار از پر هباشد. در واقع، با افزایش نرخ مالیات، انگیزاي اقتصاد ميیهبخش سا

له، یکي از مصادیق گسترش اقتصاد أشود که این مسمالیات در بین افراد تقویت مي

که جمعیّت فعال شامل افراد شاغل و بیکاران در است. همچنین با توجه به آن سایه

ر نسبت جمعیّت فعال به کل جمعیّت بر اقتصاد جستجوي کار است، اثر مستقیم متغیّ

عنوان شغل دوّم اي بهتواند مبین این واقعیت باشد که اقتصاد سایهاي، ميسایه

شاغلین و منبع درآمد بیکاران در جستجوي کار رسمي در کشورهاي تحت بررسي 

 عمل کرده است. 

 شار دي اکسیداي، ضرایب تخمیني متغیرهاي انتآثار اقتصاد سایه هدر زمین

گر آلودگي هاي بیانکربن، مساحت جنگل و مصرف سوخت فسیلي که شاخص

اند که از لحاظ اقتصادي ( به دست آمده47/2( و )-53/2(، )91/2هستند؛ به ترتیب )

ا هباشند. طبق این یافتهدار ميمطابق انتظار و از لحاظ آماري در سطح باالیي معني

اي، مقدار هر کدام از متغیّرهاي انتشار اقتصاد سایه هانداز توان ادعا کرد با افزایشمي

سرانه دي اکسید کربن و مصرف سوخت فسیلي افزایش و سطح مساحت جنگل 

اي و یابد که بر این اساس رابطۀ مستقیمي بین رشد اقتصاد سایهکاهش مي

بخش که متغیرهاي آلوده کننده محیط زیست وجود دارد. در واقع، با توجه به آن

 هایياي، در صنایع و بخشاي از واحدهاي اقتصادي فعّال در بخش اقتصاد سایهعمده

محیط  هکنندهاي غیر استاندارد، مستهلک و آلودهشود که داراي نهادهانجام مي

اي هاي خارج از نظارت و کنترلهاي اقتصاد سایهزیست هستند؛ عالوه بر آن، فعالیّت

شود؛ نین و مقررات زیست محیطي به طور کامل اجرا نميها قوادولتي بوده و در آن

اي، آلودگي زیست محیطي در سطح کشورها رود با رشد اقتصاد سایهانتظار مي

 افزایش یابد که نتایج مدل تخمیني، این موضوع را تأیید کرده است. 

 ( رابطۀ مثبت و معني داري بین فساد اقتصادي و اقتصاد 2نتایج جدول )

دهد با کند که عالمت مثبت آن نشان مي( را تأیید مي73/2ا ضریب )اي بسایه

افزایش سطح فساد اقتصادي در سطح کشورهاي منتخب اوپک به اندازۀ یک واحد، 

در واقع کشورهایي با سطح واحد افزایش خواهد یافت؛  73/2اي به اندازه اقتصاد سایه

 تري هستند که اینسایه بزرگتر قانون، داراي اقتصاد فساد باالتر و نقش ضعیف

 هیزشود تا انگتحقیق است. وجود فساد اقتصادي باعث مي هنتیجه، مطابق پیشین

عوامل اقتصادي براي عدم رعایت قواعد و ضوابط دولتي در امور اقتصادي تقویت شود 

، هاي دولتي قرار دارندنحوي خارج از نظارتهایي که بهآن فعالیّت بنگاه هکه در نتیج
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یابد. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل لیزرل، اثر غیرمستقیم میان ترش ميگس

که، با توجه به ضریب برآوردي نحويمتغیّرها نیز قابل بررسي و تحلیل است. به

توان اثر غیر مستقیم فساد اي، مي( از اثر فساد اقتصادي بر اقتصاد سایه73/2)

 دست آورد. اي بهکانال اقتصاد سایه هاي آلودگي ازاقتصادي را بر هر یک از شاخص

 ( 73/2(×)-53/2( = ) -33/2(، ) 73/2(×)91/2= )66/2 بر این اساس، ارقام

عنوان اثر غیرمستقیم فساد اقتصادي بر ( به ترتیب به73/2(×)47/2= ) 34/2و 

ا هآیند. این یافته، مساحت جنگل و میزان سوخت فسیلي به دست مي2Coانتشار 

دهند باالتر بودن سطح فساد اقتصادي در کشورهاي تحت بررسي، میزان نشان مي

 اي در سطح باالتري قرار خواهد داد.آلودگي را از کانال گسترش اقتصاد سایه

 گیری و پیشنهادهانتیجه -3

هاي اقتصادي در سطح کشورها، خارج از قواعد و مقررات دولتي به بخشي از فعالیّت

اً اي، عمدتهاي بخش اقتصاد سایهشود. فعالیتانجام ميصورت غیر رسمي یا سایه 

محیط زیست هستند. یکي از عواملي  هکنندشود که آلودهدر امور تولیدي انجام مي

اي اثر مثبت دارد، فساد اقتصادي است. در فساد اقتصادي، که بر رشد اقتصاد سایه

شود که از این نجام ميهاي خالف قانون اهاي غیر قانوني، فعالیّتاز طریق پرداخت

انوني هاي غیر قفرار از مقرّرات دولتي و انجام فعالیّت هنظر وجود فساد اقتصادي، انگیز

ارتباط بین فساد اقتصادي، دهد. در این مقاله، اي را افزایش ميدر بخش اقتصاد سایه

اي و آلودگي محیط زیست در چارچوب ادبیات متغیّرهاي پنهان و از اقتصاد سایه

( 2222 - 2212سازي لیزرل براي کشورهاي منتخب اوپک در طي دوره ) طریق مدل

بررسي و تحلیل تجربي قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل برآوردي نشان داد مورد 

( 73/2اي با ضریب )داري بین فساد اقتصادي و اقتصاد سایهمستقیم و معني هرابط

 تري برايبیش هصادي باالتر، انگیزوجود دارد؛ یعني در کشورهاي داراي فساد اقت

اي وجود هاي دولتي در بخش اقتصاد سایههاي غیر قانوني و خارج از نظارتفعالیّت

اي، عموماً قوانین و مقرّرات اداري مثل مقرّرات که در اقتصاد سایهبا توجه آندارد. 

 زیست محیطي و همچنین ضوابط دولتي مربوط به کنترل آلودگي توسط واحدهاي

اد مستقیمي بین اقتص هرود رابطشود، انتظار ميطور کامل اجرا نمياقتصادي فعال به

اي و آلودگي هوا وجود داشته باشد که نتایج مدل تخمیني این موضوع را تأیید سایه

 کرد. 
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اي بر آلودگي محیط زیست الزم است با توجه به اثر مثبت رشد اقتصاد سایه

اي بر رشد آلودگي هاي اقتصاد سایهمناسب، اثر فعالیت هايتا با استفاده از راهکار

کننده محیط هاي آلودهکنترل شود. یکي از ابزارهاي مرسوم جهت کنترل فعالیت

زیست، وضع مالیات بر ارزش افزوده واحدهاي اقتصادي است که خارج از حدّ مجاز، 

ادي، تولید کنند. با اعمال این سیاست، واحدهاي اقتصمحیط زیست را آلوده مي

 هاي فاقداي و در مکانمحیط زیست را که اغلب در بخش سایه هکاالهاي آلوده کنند

کنند و از این هاي رسمي منتقل ميشود، به فعالیّتهاي دولتي انجام مينظارت

 یابد.  طریق آلودگي، کاهش و کیفیت محیط زیست ارتقاء مي
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