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چكیده
اقتصاد سایهای بهعنوان پدیدها ی پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته و ازاینرو
حداقل طی دهه اخیر ا ز ابعاد مختلف در کانون توجهات مجموعه قابلمالحظهای از اندیشمندان و محققان
اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است .هدف اصلی در این مطالعه عبارت است از بررسی و
شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایها ی و رسمی و رابطه آن با جایگاه کشور در مسیر رشد و توسعه
اقتصادی و بر پایه رویکردهای نظری موجود؛ برای تحقق هدف فوق ،در طراحی فرضیهها و تصریح مدلهای
تحقیق نوعی رابطه Uمعکوس که رابطه کوزنتسی نامگذاری گردیده در نظر گرفته شده است.
برای بررسی و آزمون فرضیهها ،مجموعهای از دادههای آماری  ۰۵کشور شامل دو بلوک  ۵۰کشوری از
کشورها ی با سطح توسعه بسیار باال و کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران ،طی دوره سالهای -۵۵۵2
 9111استفاده و متدولوژی اقتصادسنجی دادههای پنل بکار گرفتهشده و در قالب رهیافتهای مختلف تحت
فروض متفاوت از نظر مسئله همزمانی مدلهای تصریحشده برآورد گردید.
نتایج برآوردها و محاسبه مختصات نقاط برگشت منحنیها بر اساس آن ،هر دو فرضیه مطرحشده در این
مطالعه را تأیید میکند و به لحاظ آماری نشان میدهد که در تمامی سطوح معنیداری ،وجود رابطه
کوزنتسی بین اقتصاد سایهای و رشد اقتصادی غیرقابلانکار است ضمن اینکه نوع ارتباط (جانشینی یا
مکملی) بین اندازه اقتصاد سایها ی و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه بستگی دارد .مطالعه
 -2دانش آموخته دکترای علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 -1عضو هیات علمی (نیمه وقت) دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران (نویسنده مسئول)j_pajooyan@yahoo.com .
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یافتههای بسیار مهم دیگری نیز بهویژه برای ایران (البته سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم) دارد از
جمله اینکه محاسبات مبتنی بر ضرایب برآوردی موقعیت ایران طی دوره مطالعه را در فاز صعودی منحنی
 Uمعکوس نشان میدهد و دیدگاه نئوکالسیکی مبنی بر رابطه مکملی بین رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد
سایهای را در مورد ایران طی دوره مذکور تأیید میکند.
واژههاي كلیدي :اقتصاد سایهای ،رشد اقتصادی ،معادله های همزمان پنل.
طبقه بندي C33, O57, O17 : JEL
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 -1مقدمه
مجموعه فعالیتها ی اقتصادی در یک رهیافت ساختاری به دو بخش تقسیم میگردند :فعالیتهای
رسمی و فعالیتهای غیررسمی و قسمت عمدهای از فعالیتهای غیررسمی نیز در قالب اقتصاد سایهای
سازماندهی میشوند  .انگیزه و محرک اصلی ماورای فعالیتهای سایهای عوامل اقتصادی و دلیل عمده تمایل
آن ها به چنین فعالیتهایی ،ایجاد مجموعهای از فعالیتهای غیر شفاف بهمنظور فرار از چارچوبهای قانونی
است که بهنوبه خود میتواند نتیجه عوامل محرک متعددی باشد که بر خی از آنها به نحوه دخالت دولت بر
میگردند ،برخی دیگر از ساختار اقتصاد کالن ناشی شده و برخی از این محرکها بهواسطه طبیعت خاص
فعالیت های اقتصادی به وجود میآیند .در هر حال ،یکی از واقعیات اقتصادی طی دهههای گذشته این بوده
که در تمامی اقتصادهای دنیا ،اقتصاد سایهای بهعنوان یک پدیده پیچیده و اثرگذار وجود داشته و دارد.
داشتن اطالعات و دستیابی به یافتههای علمی در خصوص محدوده اقتصاد سایهای ،افرادی که با آن
درگیر یا در آن مشغولاند ،چگونگی گردش و تناوب این فعالیتها ،اندازه و بزرگی آن و به ویژه دامنه اثرات
و نوع تعامل آن با اقتصاد رسمی بهویژه رشد اقتصادی؛ برای تصمیمگیری موثر و کارامد در رابطه با تخصیص
منابع کشور امری بسیار حیاتی و ضروری است .متأسفانه جمعآوری اطالعات راجع به فعالیتهای سایهای
دشوار است زیرا عوامل فعال در آن هیچ تمایلی به شناخته شدن ندارند اما با توجه به نقش اقتصاد سایهای
در متغیرهای اقتصاد رسمی و اهمیت اتخاذ تصمیمات سیاستی موثر ،بررس ی ابعاد و اثرات و ارتباط متقابل
بین اقتصاد رسمی و سایها ی در تحقیق های اقتصادی جایگاه خاصی را به خود اختصاص میدهد و انجام
پژوهشهای مختلف در این رابطه میتواند بهمنزله یک اشتیاق و عالقه شدید علمی برای دانستن ندانستهها
تلقی شود.
از سویی دیگر ،ازآنجاکه به لحاظ تئوریکی و بر اساس دیدگاهها و مبانی نظری ،رویکردهای مختلف و در
بعضی از مواقع متضاد در خصوص نوع و نحوه اثراتی که فعالیتهای سایهای بر اقتصاد رسمی میگذارد
مشاهده میشود و به همین دلیل ارتباط بین اقتصاد سایها ی و رشد اقتصادی موضوعی بسیار بحثبرانگیز و
مهم است؛ در نتیجه پاسخ به اینکه اثرات مثبت اقتصاد سایهای بر اقتصاد رسمی بهویژه رشد اقتصادی بر
اثرات منفی آن غلبه میکند یا نه فقط میتواند بعد از انجام یک تحلیل تجربی برای کشورها داده شود.
عالوه بر این هرگونه سیاستگذار ی توسط دولت در خصوص اقتصاد رسمی و رشد آن یا در رابطه با اقتصاد
سایها ی و ابعاد و اندازه آن و یا حتی سایر سیاستهای اقتصادی نظیر سیاستهای پولی و مالی در محیط
رسمی اقتصاد تنها هنگامی میتواند اثرگذار و کارآمد باشد که مبتنی بر تجزیهوتحلیل قبلی ارتباط های
پیچیده بین این دو و پیشبین ی نتایج و پیامدهای در بعضی مواقع متناقض تصمیمات سیاستی مورد نظر
طراحی شده باشد .لذا پژوهش در این زمینه اهمیت خاصی مییابد.
از طرف دیگر بررسی نشان میدهد که مجموعه مطالعه هایی در این رابطه بهویژه در ایران؛ یا در قالب
کلی به معرفی اقتصاد غیررسمی و اهمیت و علل ایجاد و طبقهبندیهای آن پرداخته و یا محور اصلی و
هدف نهایی آن ها اندازهگیری اقتصاد سایها ی و بررسی روند تحول های آن در قالب رهیافتهای خاص بوده
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است و عمالً بامالحظه تحقیقات موجود ،وجود یک خالء مطالعاتی در زمینه بررسی رابطه و نحوه تبادل
اقتصاد سایهای و رشد اقتصادی با ویژگیها ی متدولوژیکی خاصی که در این مطالعه مطرح شده احساس
میشود و از این حیث ضرورت انجام این مطالعه را مسجل میسازد.
با توجه به جنبههای مهم پژوهشی و ضرورتهایی که در باال ذکر شده ،هدف کلی و محوری در این
تحقیق عبارت است از بررسی و شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایهای و رسمی و رابطه آن با جایگاه
کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و در بررسیِ تعاملِ مذکور بر پایه رویکردهای نظری موجود ،از
چارچوب نظری فرضیه کوزنتس استفاده و با الهام از آن ،منحنی ویژهای که منحنی کوزنتسِ اقتصاد سایهای
( 9 )SEKCنامیده شده ،تعریف گردیده است .برای تحقق این هدف ،دو فرضیه در نظر گرفتهشده و مورد
بررسی علمی و آزمون آماری قرار میگیرند که عبارتاند از:
فرضیه اول :رابطهای کوزنتسی بین رشد اقتصاد سایهای و رسمی وجود دارد.
فرضیه دوم :نوع تعامل (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایهای و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها
در مسیر توسعه بستگی دارد.
شایانذکر است که در راستای بررسی و آزمون این فرضیهها و بهصورت مشخص و متمایز با سایر مطالعه
ها؛ با دو فرض متفاوت به برآورد مدلها و تبیین و مقایسه نتایج در دو مجموعه منتخب از کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه میپردازیم .ابتدا با فرض عدم وجود همزمانی ( ۵درو نزایی رگرسورها) و بدون
توجه به شواهد نظری و تجربی موجود دال بر وجود مسئله مذکور ،مدل تصریحشده را در قالب رهیافتهای
سهگانه اثرات مشترک  ،1اثرات ثابت  4و اثرات تصادفی  ۰برآورد و با انجام آزمونهای چاو و هاسمن  6مدل
برآوردی مناسب برای تحلیل مشخص خواهد شد .سپس بر مبنای شواهد نظری و سوابق تجربی فرض وجود
همزمانی در نظر گرفتهشده و با استفاده از تکنیکها و آزمونهای اقتصادسنجی مربوطه این فرض آزمون
میگردد و بر مبنای نتیجه حاصله ،مدلساز ی و برآوردها در قالب سیستم معادالت همزمان پنل انجام و
نتایج حاصله تبیین و برای بلوکهای منتخب از کشورها مقایسه میگردد .در نهایت و پس از تجزیهوتحلیل
برآوردها ،به نتیجهگیری میپردازیم.
 -2مبانی نظري
 -1-2اقتصاد سایهاي و مهمترین عوامل موثر بر آن
یکی از پربحث ترین عناوین در مباحث مربوط به اقتصاد سایهای تعریف آن است و پژوهشگرانی که در
رابطه با اقتصاد سایهای به تحقیق میپردازند ابتدا با مسئله تعریف اقتصاد سایهای مواجه هستند .از نظر واژه،
تنوع قابلمالحظهای در ادبیات نظری مرتبط با اقتصاد سایهای وجود دارد بهنحویکه با بیش از  4۵واژه
مواجه میشویم که برای توصیف فعالیتهای غیررسمی مورد استفاده قرارگرفتهاند
2
( ) Voicu, 2012, 111که از میان آنها برخی واژگان نظیر اقتصاد سایهای ،اقتصاد خاکستری  ،اقتصاد
پنهان  ،8اقتصاد موازی  ،1اقتصاد زیرزمینی  9۵بیشتر بکار برده شدهاند ( .)Georgiou, 2007, 3عالوه بر این
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برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران این واژگان را بهعنوان مترادف و بجای هم بکار میبرند درحالیکه برخی
دیگر ترجیح میدهد هر یک از آن ها را دارا ی معانی خاص دانسته و بسته به نیاز فقط یکی را انتخاب و
استفاده نمایند .در این مطالعه واژه اقتصاد سایهای را بر مبنای تعریفی که در ادامه ارائه میشود بهعنوان یک
واژه استاندارد بکار میبریم.
بهتناسب واژگان متنوع ،تعریف های متعددی برای فعالیتهای غیررسمی و بهعبارتدیگر اقتصاد سایهای
مطرح شده ،بهنحویکه به نظر میرسد هیچ تعریف واحد و منحصر به فردی وجود ندارد که مورد اتفاقنظر
همه ی اندیشمندان اقتصادی باشد .حتی برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند ارائه یک تعریف دقیق و
جامع برای اقتصاد سایهای بسیار دشوار به نظر میرسد زیرا اقتصاد سایهای طبق «قاعده آب در حال
حرکت»  99در تمامی زمانها توسعهیافته و خود را با تغییرها در مالیاتها و مصوبات مقام های مالیاتی ،طرز
برخورد کارگزاران دولتی ،سطح اخالق عمومی و  ...وفق میدهد ( .)Mogensen et al, 1995و در بسیاری از
متون اقتصادی ادعا بر این است که تعریف اقتصاد سایهای مستقیم به هدف و مقصود مطالعاتی و تحقیقاتی
بستگ ی دارد و بر اساس آن طراحی میشود ( .)Frey et al,2000بههرحال ،به جهت رعایت اختصار از
پرداختن به تعاریف دیگر صرفنظر میشود.
منظور ما از اقتصاد سایها ی در این تحقیق تعریفی است که در مطالعه بانک جهانی برای  96۵کشور
جهان توسط اشنایدر ،بوئهن و مونت نگرو ارائه شده است (.)Schneider, Buehn and Montenegro, 2010
مطابق این تعریف ،اقتصاد سایهای شامل تمامی فعالیتهای تولیدی (کاالها و خدمات) مبتنی بر بازار است
که به دالیل زیر عمدی از مقامات عمومی (دولتی) پنهان میشود:
 برای فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد ،مالیات بر ارزشافزوده و یا سایر مالیاتها؛
 برای اجتناب از پرداخت سهم تأمین اجتماعی؛
 برای اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار قانونی کار نظیر استانداردهای حداقل دستمزد،
حداکثر ساعات کار ،استانداردهای ایمنی و غیره؛
 برای اجتناب از پذیرش فرایندهای اداری خاص نظیر تکمیل پرسشنامههای آماری یا سایر فرمهای
اداری؛
با در نظر گرفتن این تعریف ،مهمترین عوامل تعیینکننده و اثرگذار بر ایجاد و گسترش فعالیتهای
اقتصادی سایهای عبارتاند از:
 بارهای مالیاتی و سهم تأمین اجتماعی -تغییرات در شرایط بازار کار و سیستم اشتغال؛
 سختگیریهای قانونی (قوانین سختگیرانه)  -ارزشهای شخصی نظیر اخالق مالیاتی؛
 وضعیت خدمات و کارایی بخش عمومی -وضعیت اقتصاد رسمی و ....
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 -2-2مروري مختصر بر دیدگاهها و مبانی تئوریكی راجع به ارتباط بین اقتصاد رسمی و سایهاي
مروری بر نظریه ها و متون اقتصادی مرتبط نشان میدهد اثرهای متقابل و تعامل های بسیاری بین
اقتصاد رسمی و سایهای وجود دارد بهطور ی که حتی گاهی مرزبندی دقیق بین این دو غیرممکن است
( .)Schneider and Hametner,2007,7از نظر کلی ،به لحاظ تئوریکی بین اقتصاد سایهای و رسمی دو نوع
رابطه جانشینی و مکملی مطرحشده و به تبع آن تعامل بین آن ها نیز بر اساس اینکه کدام نوع از این روابط
بر دیگری غلبه میکند مورد بحث قرار میگیرد .بر این مبنا سه رویکرد نظری قابل معرفی است:
در رویکرد اول که عموماً مربوط به نئوکالسیک ها است ادعا بر این است که اثرات مکملی بر اثرات
جانشینی غلبه کرده و در نتیجه ارتباط متقابل و تعامل بین اقتصاد رسمی و سایهای مثبت است .در دیدگاه
نئو کالسیکی ،اقتصاد سایهای در واکنش به تقاضای محیط اقتصادی برای خدمات شهری و تولید در مقیاس
کوچک ،به اقتصاد رسمی یک روح دینامیکی و کارآفرینانه اضافه میکند و میتواند به رقابت بیشتر ،کارایی
باالتر و محدودسازی فعالیتهای دولتی منجر گردد ( .)Enste et al,2000,88مطابق این دیدگاه اقتصاد
سایهای و بخش غیررسمی در خلق بازارها ،افزایش منابع ،پیشبرد کارآفرینی و تقویت نهادهای قانونی،
اجتماعی و اقتصادی برای انباشت سرمایه سهیم است ( .)Asea, 1996, 166انتخاب داوطلبانه بین بخشهای
رسمی و غیررسمی میتواند ظرفیت و پتانسیل باالتری را برای رشد اقتصادی فراهم نموده و لذا در مجموع
همبستگی مثبتی را بین گسترش اقتصاد سایها ی و رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود ( Enste et al,2000,
.)89
در قالب رویکرد دوم و در طیف نظری مقابل اعتقاد بر این است که اثرات جانشینی بر اثرات مکملی
مسلط شده و ازاینرو تعامل بین اقتصاد رسمی و سایهای منفی خواهد بود .در این طیف بیشتر بر اثرات
تخصیصی مخرب اقتصاد سایها ی بر طرف تقاضا و طرف عرضه تاکید میشود .طرفداران این دیدگاه مدعی
هستند که گسترش فعالیتهای سایها ی در طرف عرضه سبب انحراف رقابت و سوء تخصیص منابع شده
( )Dell'Anno, 2008,185و رقابت غیرمنصفانه و ناسالمی را بین بنگاههای رسمی و غیررسمی به وجود
میآورد ( )Enste, 2003و در طرف تقاضا بهواسطه فقدان شفافیت ناشی از گسترش فعالیتهای سایهای و
فقدان ساختار دران جریانات صحیح اطالعاتی را منحرف و مقایسه کارآمد کاالها و خدمات و جریان قیمتها
را مختل میسازد (.)Schneider, 2007,9برخی معتقدند اقتصاد سایهای در حال گسترش به فرسایش
قابلمالحظه پایه مالیاتی میانجامد که این امر به تدارک ضعیف تر زیرساختها و خدمات عمومی بنیادی
منتهی شده و در نهایت به رشد رسمی پایین تر منجر میگردد ( .)Dell'Anno, 2008,187رابطه معکوس
بین اقتصاد سایها ی و رشد اقتصادی از نظر تئوریکی با فرضیه دالنو در خصوص اثر ازدحام اقتصاد سایهای
نیز حمایت میشود (همان.)988،
و در نهایت در رویکرد سوم نوع تعامل بین اقتصاد سایهای و رسمی ذاتی تلقی نمیشود ( Galli et al,
 )2003بلکه عقیده بر این است که مثبت یا منفی بودن این ارتباط و نحوه تعامل به درجه توسعه کشورها و
فاکتورها و عوامل مرتبط با آن بستگی دارد .بهعبارتدیگر طرفداران این دیدگاه معتقدند که عالمت
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همبستگی بین اقتصاد رسمی و سایهای بر اساس درجه توسعه کشورها بهتر قابل تعریف و شناسایی است
( .)Schneider, 2005بدین ترتیب رویکرد سوم را میتوان دربرگیرنده رویکردهای قبلی دانست زیرا ادعا
میکند که نوع تعامل بین اقتصاد رسمی و سایهای بسته به شرایط توسعه ممکن است مثبت یا منفی باشد.
از سوی دیگر در خصوص ارتباط بین اقتصادهای رسمی و سایهای دست کم سه مکتب فکری متمایز وجود
دارد (:)Chen, 2007
12
 مکتب فکری دوالیسم  :صاحبنظران این مکتب مدعیاند که فعالیتهای سایهای و غیررسمی
ارتباطات اندکی با اقتصاد رسمی دارند و بهعنوان یک بخش مجزا و جدا عمل میکنند .این
رهیافت مبتنی بر این فرضیه کالسیکی است که سختگیریها در بخش رسمی که بهواسطه
قانونگذاری یا بر مبنای قرارداد اعمال میشود بازار را به بخشهای مختلف رسمی و سایهای
تقسیم میکند .فرضیه دوآلیستی بیان میدارد که بخشهای رسمی و سایهای از طریق فاکتورهای
مشترکی که منجر به جریان یافتن کارگران و فعالیتها از اقتصاد رسمی به اقتصاد سایهای
میشوند جانشین هماند.
13
 - مکتب فکری ساختارگرایی  :صاحبنظران این مکتب بخشهای رسمی و غیررسمی را بهعنوان
بخشهایی که ذاتاً و طبیعتاً مرتبط اند در نظر میگیرند .آن ها مدعیاند که هم مؤسسات اقتصادی
و سرمایهگذاران رسمی و هم کارگران مزدبگیر غیررسمی متمایلاند تا منافع ناشی از افزایش
رقابتپذیری بهواسطه حضور بخش غیررسمی که فراهم آورنده کاالها و خدمات ارزانتر هستند را
جمعآوری نمایند .در نتیجه اقتصاد رسمی ،تولید غیررسمی را کمک کرده و باال میبرد و برعکس
(  .)Moser, 1978; Portes et al, 1989شایانذکر است که این مکتب فکری دیدگاه نئوکالسیکی
تشریح شده در رویکرد نظری اول را تائیدمی کند.
 - مکتب فکری لِگالیسم :14صاحبنظران این مکتب توجه خود را به ارتباط بین فعالیتهای
غیررسمی و محیط تنظیمشده و قاعدهمند رسمی معطوف میکنند و نه به بنگاههای رسمی .آن ها
مدعی هستند که آنچه که مهم است این است که سرمایهدار عالقمند است برای تعیین «قواعد
رسمی بازی» با دولت تبانی و سازش کند (.)Chen, 2007
 -۳پیشینه تحقیق
موضوع اقتصاد غیررسم ی در اَشکال و تعاریف متفاوت آن (مانند اقتصاد سایهای ،اقتصاد زیرزمینی،
اقتصاد پنهان و )...از ابعاد مختلف حداقل طی ده سال اخیر در کانون توجه ها مجموعه قابلمالحظهای از
اندیشمندان و محققان اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است .مجموعه تالشهای
تحقیقاتی صورت گرفته در رابطه با موضوع اقتصاد سایها ی و عناوین مشابه و مرتبط با آن در یک نگاه کلی
در سه محور :تخ مین تجربی اندازه و حجم اقتصاد سایهای؛ بررسی نظری و تجربی علل اثرگذار بر گسترش
دامنه و حجم فعالیتهای سایهای؛ طبقهبندی و بررسی اهمیت ،انواع و اثرهای مستقیم یا غیرمستقیم
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فعالیت اقتصادی سایها ی بر محیط اقتصاد رسمی و متغیرهای آن بوده است .در سطح بینالمللی مطالعه
های متعددی در ارتباط با محورهای سهگانه فوقالذکر انجام پذیرفتهاند اما مطالعه های داخلی در مقایسه با
تحقیق های انجامشده در سطوح بینالمللی به نحو محسوسی فراوانی کمتری دارند.از مجموعه متنوع مطالعه
های انجامشده میتوان بهعنوان نمونه به موارد زیر اشاره نمود:
جُرجیو در مطالعهای در سال  ۵۵۵2در قالب یک مقاله منتقدانه روشهای مختلف اندازهگیری اقتصاد
غیررسمی را بررسی و مقایسه نموده است .وی نتیجه میگیرد که درعینحال که وجود اقتصاد سایهای در
اکثر کشورها غیرقابلانکار است اما هیچ وفاق عمومی در خصوص متدولوژی مناسب برای تخمین اندازه آن
وجود ندارد (.)Georgiou,2007
اشنایدر و همتنر طی مطالعهای در سال  ۵۵۵2ارتباط اقتصاد سایه و رسمی را برای کلمبیا
تجزیهوتحلیل کردهاند و به اثرم ثبتی رسیدهاند .طبق مطالعه آن ها ،متوسط نرخ رشد  GDPواقعی سرانه
بین  9126و  ۵۵۵۵معادل  9199درصد بوده که اقتصاد سایهای به طور متوسط بین  ۵1۵1و  ۵1۵2از این
رشد را توضیح میدهد لذا اقتصاد سایها ی اثر مثبتی بر اقتصاد رسمی داشته است ( Schneider and
.)Hametner,2007
دالنو مطالعهای در سال  ۵۵۵2انجام داده و در قالب آن به این موضوع اشاره میکند که اقتصاد
غیررسمی یکی از علل عملکرد ناکارآمدی بازارهای محصول است و باعث انحراف رقابت بین بخشهای
اقتصادی و نیز بین اقتصادهای ملی خواهد شد (.)Dell'Anno,2007
مطابق یافتههای چونگ و گرنداستین در مطالعهای که تحت عنوان «غیررسمی بودن و بیعدالتی» در
سال  ۵۵۵2انجام دادهاند یک بخش غیررسمی بزرگ داللت بر رشد اقتصادی آهستهتر یا کندتر دارد ( Chog
.)and Grandstein,2007
مارینف در مطالعه سال  ۵۵۵8خود مدعی است که عالوه بر مالیاتها و قوانین ،اقتصاد سایهای از سایر
عوامل اقتصادی – اجتماعی نظیر کیفیت محدود و پایین خدمات بخش عمومی؛ سیستم قانونگذاری بسته،
کند و فاسد؛ عدم کارایی ظرفیت اداری و کفایت و شایستگی دولتها ،اخالق مالیاتی پایین نیز تأثیر
میپذیرد (.)Marinov,2008
فلد و اشنایدر نیز در مطالعه خود در سال  ۵۵9۵معتقدند وضعیت اقتصاد رسمی نقش بسیار مهم و
حیاتی را در تصمیمگیری مردم برای کار در اقتصاد سایهای ایفا میکند و در یک اقتصاد رسمی پیشرفته و
پررونق ،افراد فرصتهای زیادی برای بهدست آوردن یک درآمد خوب و پول اضافی در اقتصاد رسمی دارند
درحالیکه این حالت هنگامی که اقتصاد با رکود مواجه است وجود ندارد و افراد در وضعیت رکودی سعی
میکنند زیانهای درآمدیشان را از طریق فعالیتهای بیشتر در اقتصاد سایهای جبران کنند ( Feld and
.)Schneider,2010
هایگنر ،جنوین ،اشنایدر و واکلبینگر در مطالعهای که در سال  ۵۵99انجام پذیرفته ،عرضه و تقاضای
نیروی کار غیررسمی در آلمان را برای سال  ۵۵9۵بررسی نمودهاند .در این مطالعه آن ها ،از دادههای حاصل
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از همهپرسی از یک نمونه  ۵9۵4تایی از شهروندان آلمانی که در می  ۵۵9۵اجراشده استفاده کردهاند
).)Haigner,Jenwein,Schneider and Wakolbinger,2011
پوتنینس و سائوکا طی مقالهای در سال  ۵۵99اندازه اقتصاد سایهای را برای کشورهای حوزه بالتیک
یعنی استونی ،لیتوانی و لتونی برآورد کرده و نحوه گسترش و عوامل موثر بر آن را با روش پرسشنامهای
بررسی و مطالعه کردهاند .نتایج مطالعه آن ها نشان میدهد که اقتصاد سایهای در لتونی در سال  ۵۵9۵به
طور قابلمالحظهای بزرگتر از ه مسایگانش یعنی استونی و لیتوانی است .محققان بر مبنای مطالعه خود
ادعا میکنند مهمترین محرک برای روی آوردن به فعالیتهای سایهای در کشورهای بالتیک نارضایتی
کارآفرینان و کارفرمایان از دولت و عدم اعتماد آنها به دولت و سیسم مالیاتی است ( Putnins and
.)Sauka,2011
الجین و گارسیا در مطالعهای که در سال  ۵۵99انجام دادهاند تأثیر اعتماد عمومی و مالیاتها را بر
بخش غیررسمی بررسی کردهاند ( .)Elgin and Garcia,2011الجین و اوزتانلی هم در سال  ۵۵9۵برای
اندازهگیری اقتصاد سایهای ،بر مبنا ی یک مدل تعادل عمومی دینامیکی دو بخشی از متدولوژی جدیدی
استفاده کردهاند .متدولوژی آن ها این امکان را به وجود آورده که مجموعهای در قالب یک پنل نامتوازن
 969کشوری با  211۰مشاهده را طی دوره  91۰۵تا  ۵۵۵1ساخته و از آن برای اندازهگیری اقتصاد سایهای
استفاده نمایند آن ها از مطالعه خود در شش گروه مختلف شامل کشورهای اروپایی  ،OECDآمریکای التین
و کارائیب ،سوسیالیستی سابق (در حال گذار) ،خاورمیانه و شمال آفریقا ،صحرای مرکزی آفریقا و کشورهای
آسیا -اقیانوسیه نتایجی میگیرند از جمله اینکه با فرض ثبات سایر شرایط،کشورهای ثروتمندتر تمایل به
داشتن اقتصاد سایهای کوچکتر دارند (.) Elgin and Oztunali,2012
در قالب مطالعه های داخلی ،عرب مازار یزدی در سال  918۵در مطالعه های خود بر اساس تحوالت
اقتصادی کشور ،دوره زمانی مورد بررسی را به سه دوره ده ساله ( )91۰8-62( ،)9142-۰2و ()9168- 22
تقسیم نموده و نسبت اقتصاد سیاه به اقتصاد رسمی را برای این دورهها به طور متوسط به ترتیب معادل 9۵
و  8و 96درصد برآورد کرده است.
شکیبایی در پژوهشی که در سال  918۵ترتیب داده ،پس از تخمین اقتصاد غیررسمی در ایران به
تحلیل علل پیدایش آن پرداخته است .نتایج حاصل از این پایاننامه دکتری دال بر این است که اقتصاد
غیررسمی و اقتصاد پنهان در ایران قابلتوجه و در حدی است که بر سیاستهای پولی و مالی ،شکاف
مالیاتی،توزیع درآمد و رشد اقتصادی اثر بگذارد.
احمدی نیز طی مطالعهای در سال  ،918۵به تحلیل عوامل اثرگذار بر روند افزایشی حجم مطلق و نسبی
اقتصاد زیرزمینی نسبت به  GDPواقعی پرداخته و مهمترین عوامل اثرگذار را افزایش سطح عمومی قیمتها،
افزایش بار مقررات بخش عمومی و کمبود آزادیهای تجاری میداند.
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رنانی طی مطالعهای که در سال  9184انجام داده نتیجه گرفته است که بخش غیررسمی کشور در سال
 918۵در ایران ظرفیت اشتغالزایی باالیی داشته و از این حیث نقش قابلتأملی در مسئله اشتغال و بیکاری
دارد.
رئیس پور با در نظر گرفتن  99تصریح متفاوت و با بهکارگیری تکنیک  DYMIMICدر چارچوب
پایاننامه کارشناسی ارشد خود در سال  9184اندازه اقتصاد سایهای را برای دوره  91۰۵-8۵در ایران برآورد
و روند تحول های آن را بررسی نموده است .نتایج او نشان میدهد که در دوره مورد بررسی روند تحول
اقتصاد سایهای در ایران سیری صعودی داشته است.
حق پناهان در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد در سال  9184ارتباط اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی
را خشککنان بررسی نموده است .گرچه بخش ابتدایی و عمدها ی از این مطالعه به تخمین حجم اقتصاد
زیرزمینی ایران از روش  MIMICتخصیصیافته اما پس از آن رابطه اقتصاد رسمی و زیرزمینی در قالب یک
مدل  VARارائه و برآورد شده است .نتایج این مطالعه حاکی از یک رابطه مثبت و یک سویه از اقتصاد
رسمی به اقتصاد زیرزمینی است.
در سال  918۰ملکی و نیلی در مقالهای با استفاده از دادههای مقطعی  61کشور جهان اثر عوامل
مختلف را بر اندازه اقتصاد غیررسمی بررسی کردهاند .نتایج مطالعه آن ها نشان میدهد که بار مالیاتی ،شدت
مقررات ،دخالتهای دولت ،فساد و رانت جویی از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و گسترش بخش غیررسمیاند.
ابریشمی و مهر آرا نیز در سال  9186در مقالهای ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها در
ایران را با استفاده از تحلیلها ی هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا مطالعه نمودهاند .آن ها به این نتیجه
دستیافتهاند که اقتصاد زیرزمینی به شیوهای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیاتهای مستقیم واکنش
نشان میدهد اما چنین نتیجهای در مورد مالیاتهای غیرمستقیم صادق نیست.
نادران و صدیقی در مطالعهای که در سال  9182به انجام رسانیدهاند اثر مالیاتها و اجزای آن ها بر
حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران را برای دوره  91۰9-8۵در قالب یک مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی مورد
بررسی قرار دادهاند .نتایج حاصله از مطالعه آن ها نشان می دهدکه بار مالیاتی مستقیم اثر معنیداری بر
اقتصاد زیرزمینی ندارد اما بار مالیاتی غیرمستقیم اثرم ثبت و معنیداری بر آن داشته است .در جدول شماره
( ) 9موارد ذکر شده و برخی از مطالعه های مرتبط خالصه شده است:
جدول شماره ( :)1خالصه برخی از مطالعات خارجی و داخلی
نام پژوهشگر

سال

موضوع و محور مطالعه

Bajada et al
Schneider
Enste

2005
2005
2005

بررسی نقش بار مالیاتی و تأمین اجتماعی در افزایش فعالیتهای سایهای

Kirchgassner

2006

Georgiou

2007

Dreher

2007

بررسی اثر قوانین سختگیرانه و اثر ردیابی و جریمه بر رشد اقتصاد سایهای
بررسی اثر وضعیت بیکاری بر میزان فعالیت در اقتصاد سایهای
بررسی مقایسهای و منتقدانه روشهای مختلف اندازهگیری اقتصاد سایهای
بررسی اثر اقتصاد غیررسمی بر عملکرد اقتصادی
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شماره  / 03بهار 1031

محمدرضا شهاب و جمشید پژویان 11 /
موضوع و محور مطالعه
سال
نام پژوهشگر
بررسی ارتباط بین اقتصاد سایهای،سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی
2007
Keefer ang Knack
بررسی اثر وضعیت اقتصاد رسمی بر تصمیمگیری برای کار در اقتصاد سایهای
2010
Feld and Schneider
برآورد اندازه اقتصاد سایهای برای کشورهای حوزه بالتیک با روش نمونهبرداری
2011
Putnins and Sauka
پرسشنامهای
بررسی عرضه و تقاضای نیروی کار غیررسمی در آلمان برای سال ۵۵9۵
2011
Haigner et al
برسی کارگران غیررسمی در  1۵کشور اروپایی
2011
Hazans
اندازهگیری اقتصاد سایهای بر پایه طراحی یک مدل تعادل عمومی دینامیکی طی دوره
2012
Elgin and Oztundi
 91۰۵الی  ۵۵۵1برای شش گروه از کشورهای دنیا
برآورد اندازه اقتصاد سایهای با رهیافت DSGE
2012
Raggi and Turino
برآورد اقتصاد سایهای در کشورهای ،OECDدر حال توسعه و ...و مطالعه سیاستهای
2012
Schneider
موثر بر توسعه آن بهویژه در بازار کار
استفاده از رهیافتهای ECMو MIMICو تخمین نرخ اشتغال سایهای مقدونیه (-۵۵۵1
2012
Nikolov et al
)۵۵99
محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی از روش «نسبت نقد»
9161
خلعت بری
بررسی ماهیت و ابعاداقتصادسایه ای در ج.ا.ایران با روش نقد و روش اختالف درآمد-
خلعت بری (9114(a,b) )UNDP
هزینه
برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران ( )9118-24با استفاده از الگوی شبسای
9121
اشرف زاده و مهرگان
محاسبه اندازه اقتصاد سایهای برای 9142- ۰2؛91۰8- 62؛ 9168- 22با روش MIMIC
918۵
عرب مازار یزدی
استفاده از روش منطق فازی برای بخش غیررسمی ایران
918۵
شکیبایی
برآورد اقتصاد زیرزمینی باروش نسبت نقد تعدیلشده و تکنیک )9118-22(ARDL
9189
نیکو پور دیلمی
بهکارگیری روش  DYMIMICجهت تخمین اندازه اقتصاد سایهای()91۰۵-8۵
9184
رئیس پور
بررسی ابعاد مختلف اقتصاد غیررسمی از جمله روشهای تخمین آن
918۰
نیلی و ملکی
تحلیل عوامل اثرگذار بر روند افزایشی حجم مطلق و نسبی اقتصاد زیرزمینی
918۵
احمدی
بررسی ساختار اشتغال در بخش غیررسمی کشور برای سال 918۵
9184
رنانی
بررسی ارتباط اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها در ایران با استفاده از تحلیلهای هم انباشتگی
9186
ابریشمی و مهر آرا
و مدل تصحیح خطا
اثر مالیاتها و اجزای آن ها بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در قالب مدل -8۵(ARDL
9182
نادران و صدیقی
)91۰9
منبع :مطالعه های پژوهشگر

همان طور که به وضوح قابل مشاهده است بامالحظه سوابق مطالعاتی فوق بهویژه در مقایسه با مطالعه
های داخلی ،محور اصلی و موضوع تحقیق در مطالعه حاضر یعنی بررسی نحوه تعامل بین رشد اقتصادی و
اقتصاد سایهای از جنبههای مختلف منحصربهفرد است.
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 -۴تصریح مدل و تخمین
 -1-۴تصریح مدل:
در این مطالعه از مجموعه رویکردهای نظری سهگانه که در بخش  ۵- ۵تشریح شد فقط بر رویکرد سوم
متمرکز خواهیم شد .این رویکرد را میتوان دربرگیرنده رویکردهای قبلی دانست زیرا ادعا میکند که نوع
تعامل بین اقتصاد رسمی و سایهای بسته به شرایط توسعه ممکن است مثبت یا منفی باشد .در نظر گرفتن
رویکرد اخیر برای پایهریزی مدل رگرسیونی ایجاب میکند مدل از نظر ریاضی حاوی معادلهای غیرخطی (بر
حسب متغیر مستقل اصلی تحقیق) بوده و در تصریح مدل رگرسیونی به این نتیجه منجر میشود که یک
فرم ریاضی درجه دوم ( )Quadratic Formدر بخش اصلی معادله رگرسیونی لحاظ گردیده و متغیرهای
مستقل کنترلی هم در کنار آن قرار گیرند.
بر مبنای معلومات ریاضی آشکار است که هر فرم درجه دوم گرچه ،یک نقطه برگشت ()Turning Point
خواهد داشت اما میتواند بهنوبه خود دو شکل داشته باشد:
 یا دارای نقطه حداقل یا مینیمم نسبی باشد که در این حالت به بیان ساده نموداری فرمی  Uشکل
خواهد داشت.
 یا دارای نقطه حداکثر یا ماکزیمم نسبی باشد که در این حالت به بیان ساده نموداری فرمی به
شکل Uمعکوس خواهد داشت.
با توجه به اینکه بین دیدگاههای طرفداران رویکرد سوم در رابطه با نوع فرم درجه دوم مذکور  Uاست یا
به شکل Uمعکوس اتفاقنظری دیده نمیشود ،در این مطالعه با تکیه بر برخی مطالعه های نظری و تجربی
انجامشده بهویژه بر مبنای مطالعه های نظری و تجربی اِنسته و اشنایدر ( )Enste & Schneider,2006و نیز
فلد و اشنایدر ( )Feld & Schneider,2010و همچنین کار چای ()Chye, 2011؛ فرضیه محوری تحقیق برای
آزمون وجود رابطه  Uمعکوس طراحی شده است .از طرف دیگر با توجه به شباهتی که این نوع رابطه با
الگوهای متنوع و گوناگون ارائهشده از منحنی های Uمعکوس داشته و با الهام از کار اولیه کوزنتس همگی
به منحنی های کوزنتسی نسبت دادهشدهاند ،ارتباط موصوف بین اقتصاد سایهای و رشد اقتصادی در قالب
منحنی حاصل از فرم درجه دوم مذکور را نوعی منحنی کوزنتسی بنام منحنی کوزنتسی اقتصاد سایهای
نامیدهایم.
بر مبنای توضیحات فوق ،برای بررسی فرضیهها ی تحقیق در گام اول و بدون توجه به مسئله همزمانی یا
درونزایی ،معادله رگرسیونی ( )9که معادله سایهای نامیده شده تصریح میگردد:
() 9

) + Uit

(

)

(
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سپس بهمنظور لحاظ کردن اثرات مسئله همزمانی یا درونزایی با افزودن معادله رگرسیونی ( )۵که آن
را معادله تولید نامیدهایم ،یک مدل رگرسیونی پنل همزمان که شامل دو معادله با دو متغیر درونزاست
تصریح میشود:
PGDPit = β0 + β1SHEit + β2Kit + β3Hit + β4Lit + εit
()۵
معادله ( )۵در سیستم معادل های پنل مذکور گرچه با توجه به فرضیههای تحقیق ،معادلهای محوری
نبوده و فقط بنا به مقاصد خاص ناشی از متدولوژی اقتصادسنجی تصریح گردیده اما درعینحال بر اساس
یک معادله بسط یافته از تابع تولید تاب -داگالس و برگرفته از همان تابع مشهوری است که توسط مانکیو،
رومر و ویل در قالب الگوهای رشد نئوکالسیکی پایهریزی شده و در اغلب مطالعه های مرتبط با رشد
اقتصادی از آن استفاده میگردد (.)Mankiw, Romer & Weil, 1992
با توجه به موضوع و فرضیههای مطالعه ،در برآورد مدلها قلمرو مکانی تحقیق شامل دو بلوک از
کشورهای جهان خواهد بود :بلوک اول شامل  ۵۰کشور از کشورهای با سطح توسعه بسیار باال (بسیار
توسعهیافته) است که از حیث همه معیارها و رتبهبندیهای مرسوم و معتبر بینالمللی رتبه باالیی را در بین
اقتصادهای دنیا به خود اختصاص دادهاند .بلوک دوم نیز منتخبی است شامل  ۵۰کشور در حال توسعه
ازجمله ایران که از نظر درجه توسعه ،بر مبنای معیارها و رتبهبندیهای معتبر در زمره کشورهای با وضعیت
متوسط تلقی میشوند؛ بنابراین در معادله های ( )9و ( )۵اندیس  iنشاندهنده بعد مقطعی دادههای پنل
بوده و در هر بلوک از کشورها داریم . i=1, 2, … ,25 :در ضمن اسامی کشورهای منتخب در بلوکهای اول
(کشورهای توسعهیافته) و دوم (کشورهای در حال توسعه) به ترتیب به شرح زیر است:
کشورهای بلوک اول :نروژ ،استرالیا ،هلند ،ایاالتمتحده ،نیوزلند ،کانادا ،ایرلند ،آلمان ،سوئد ،سوئیس،
ژاپن ،هنگکنگ ،ایسلند ،جمهوری کره ،دانمارک ،بلژیک ،اتریش ،فرانسه ،فنالند ،اسپانیا ،ایتالیا،
لوگزامبورگ ،سنگاپور ،انگلستان ،قبرس.
کشورهای بلوک دوم :برزیل ،ایران ،کلمبیا ،تونس ،آفریقای جنوبی ،تایلند ،مصر ،السالوادور ،پاراگوئه،
بولیوی ،فیجی ،مغولستان ،اندونزی ،فیلیپین ،هند ،پرو ،مالزی ،اوکراین ،بلیز ،پاکستان ،بلغارستان ،مراکش،
نیکاراگوئه ،اروگوئه ،رومانی.
از نظر قلمرو زمانی ،در تخمین نمونههای این تحقیق با توجه به سطح پوشش و میزان دسترسی ،از
اطالعات آماری و دادهها طی دوره سالهای  9111-۵۵۵2استفاده شده است .فرکانس دادهها ساالنه  9۰و
دادهها از نوع دادههای پنل بین کشوری  96در مجموع طی دوره زمانی یادشده ،مطالعه مشتمل بر تعداد 4۰۵
مشاهده برای هر متغیر میباشد (هر متغیر طی دوره  1ساله برای مجموع  ۰۵کشور منتخب) .لذا اندیس t
در معادله های تصریحشده نشاندهنده بعد زمانی دادههای پنل بوده و با توجه به قلمرو زمانی که در باال
ذکر شده برای هر بلوک از کشورها t=1999, …, 2007 :میباشد .در ضمن جزء خطای  Uitو  εitدر هر یک از
معادلهای مذکور جزء خطای یک طرفه است.
فصلنامـه علوم اقتصادی
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مراحل و متدولوژی اقتصادسنجی در این مطالعه نیز به شرح زیر خواهد بود :مجموعه برآوردهای مورد
نیاز برای بررسی و آزمون فرضیههای یادشده و دستیابی به یافتههای سودمند در رابطه با موضوع مطالعه در
دو بخش و تحت دو فرض متفاوت اجرا میشوند  :در گام نخست بر پایه متدولوژی و تکنیکهای
اقتصادسنجی دادهها ی پنل و بدون اعتنا به امکان یا فرض وجود مسئله همزمانی و درونزایی بین اقتصاد
سایهای و رسمی ،مدل مورد نظر در قالب رهیافتهای اثرات مشترک ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی و با در
نظر گرفتن مجموعه مالحظه های تکنیکیِ تضمینکننده صحت تخمین و معتبر بودنِ نتایج برآورد میشود.
سپس آزمونها ی تشخیصی شامل آزمون چاو یا آزمون Fلیمِر  92و نیز آزمون هاسمن  98را به ترتیب جهت
تشخیص وجود یا عدم وجود اثرات گروهی یا مقطعی در مدل و همچنین تشخیص ثابت یا تصادفی بودن
نوع این اثرات اجرا کرده و بر مبنای نتایج بهدست آمده ،از میان مدلهای برآورد شده مناسبترین مدل
انتخاب خواهد گردید.
در گام دوم و با فرض امکان وجود مسئله درونزایی و وجود اثرات همزمان و متقابل بین اقتصاد رسمی
و سایهای بر اساس مبانی نظری و تئوریکی تشریح شده ،ابتدا برای بررسی و آزمون این مسئله از تست
خطای تصریح هاسمن استفاده خواهیم کرد .نتایج این آزمون میتواند فرض همزمانی را در سطوح
معنیداری قابل قبولی محک بزند .در گام نهایی و پس از حصول اطمینان از معنیداری مسئله همزمانی بر
مبنای نتایج آزمون فوق و تأیید مبانی نظری مرتبط ،معادله محوریِ سیستم پنل همزمان که همان معادله
سایهای است در قالب روش تک معادلهای  91با استفاده از متد حداقل مربعات دو مرحلهای و به کمک
متغیرهای ابزاری تخمین زده میشود .همان طور از مبانی اقتصادسنجی میدانیم در صورت وجود همزمانی
تخمینها ی حداقل مربعات معمولی اریب و ناسازگار خواهند بود (  )Baltagi,2005در ضمن یکی از
مزیتهای متد حداقل مربعات دومرحلهای این است که میتوان از آن برای تخمین یک معادله تکی در
سیستم بدون در نظر گرفتن سایر معادله های موجود حتی برای مواردی که معادله مورد نظر بیشازحد
مشخص است استفاده کرد سپس بر مبنای ویژگی های تخمین در مدل منتخب ،بهمنظور دستیابی به
بهترین نتایج بهویژه در رابطه با فرضیهها و سؤال های مطروح شده در این مطالعه ،در صورت نیاز و بهتناسب
مورد ،آزمون متغیرهای زائد  ۵۵انجام و در صورت وجود چنین متغیرهایی ،مدل از حیث متغیرهای مستقل
(رگرسورها) اصالح میگردد.در نهایت با تحلیل نتایج بهدست آمده فرضیههای تحقیق آزمون و یافتههای
مطالعه تبیین خواهد شد.
 -2-۴معرفی متغیرها
اکنون شایسته است به معرفی متغیرهای اصلی و درونزای مدل (متغیرهای  SHEو  )PGDPو همچنین
سایر متغیرهای کنترلی لحاظ شده در معادالت رگرسیونی پنل مذکور بپردازیم:
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 -1-2-۴متغیرهاي اصلی مدل
اندازه یا حجم اقتصاد سایهاي ( :)SHEمتغیر  SHE itدر معادله های سایهای و تولید ،اندازه یا حجم
اقتصاد سایهای را برای کشور iاُم در سال  tاُم نشان میدهد .منظور از اقتصاد سایهای در این تحقیق همان
است که در مطالعه بانک جهانی برای  96۵کشور جهان توسط اشنایدر ،بوئهن و مونت نگرو ( Schneider,
 )Buehn and Montenegro, 2010ارائه و در بخش ( )9-۵مطرح شد.
رهیافتهای متعددی برای برآورد اندازه و حجم اقتصاد سایهای در ادبیات مربوطه وجود دارد که تحت
عنوان :رهیافتهای مستقیم ،رهیافتهای غیرمستقیم و رهیافت مدلی (مبتنی بر تخمین متغیرهای
نامشهود) مطرح میشوند .بنا به دالیل متعدد علمی ،رهیافت مدلی نسبت به سایر رهیافتها به طور کامل
برتری دارد .این رهیافت که پیشگامان آن فری و وِک -هانمن هستند با تکیه بر متدولوژی اقتصادسنجی
متغیرهای غیرقابل مشاهده ،برای محاسبه اندازه یا حجم اقتصاد سایهای علل چندگانه ( )Multiple-Causesو
شاخصهای چندگانهای ( )Multiple-Indicatorsاز پدیده را در نظر گرفته و به همین دلیل به رهیافت علل
چندگانه -شاخص های چندگانه مشهور است .آن ها از این رهیافت برای دادههای مقطعی  ۵4کشور OECD
استفاده کردند (.)Frey and Weck-Hannemann,1984
با در نظر گرفتن توضیحات فوق ،در این تحقیق از ارقام محاسبهشده از طریق این رهیافت در مطالعه
بانک جهانی که در گزارش شماره  WPS 5356در ژوالی  ۵۵9۵به طور کامالً یکنواخت برای  96۵کشور
دنیا برآورد ،محاسبه و ارائه گردیده بهرهگیری میکنیم  .ارقام مذکور به لحاظ روش محاسباتی و همچنین از
نظر اعتبار دادههایی که مورد استفاده قرارگرفته کامالً قابلاعتماد و نسبت به محاسبات مشابه جامعتر بوده و
جدیدترین محاسبات انجامشده در سراسر دنیا تلقی میشوند.
تولید ناخالص داخلی سرانه ( :)PGDPمتغیر  PGDPitدر معادله های رگرسیونی ( )9و ( )۵میزان
تولید ناخالص داخلی سرانه کشور  iاُم را برای سال tاُم نشان میدهد  .تغییرات در درآمد سرانه که بر مبنای
 GDPسرانه تعریفشده در مقایسه با درآمد ملی بهتر میتواند اثر واقعی سطوح درآمدی و در واقع رشد
اقتصادی را بر وضعیت و اندازه اقتصاد سایهای منعکس نماید و از سوی دیگر گرچه در نظر گرفتن تولید
ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیار توسعه در ادبیات توسعه اقتصادی در هالهای از نقد و ابهام قرار داشته
است اما هنوز هم در بسیاری از تحلیلهای تجربی به عنوان یک معیار مهم در کنار سایر معیارها و نما گرها
در نظر گرفتهشده و بکار برده میشود .دلیل دیگری که برای استفاده از این متغیر جهت بررسی ارتباط بین
رشد و توسعه اقتصادی و اقتصاد سایهای قابلطرح است این است که این متغیر به ادعای بسیاری از مطالعه
های مرتبط ،به صورت مستقیم ویژگیها و خصوصیات درونزای رشد را اندازهگیری و در بر میگیرد
بهنحویکه در برخی مطالعه های اقتصادی برا ی انعکاس وضعیت صنعتی شدن ،شهری سازی و سایر
فاکتورهای توسعه نیز لحاظ میشود ( .)Shafik, 1994دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه از بانک
دادههای بانک جهانی بر مبنای روش برابری قدرت خرید ( )PPPو برحسب قیمتهای ثابت سال  ۵۵۵۰به
دالر بینالمللی اخذ شده است.
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 03بهار 1031
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 -2-2-۴متغیرهاي مستقل لحاظ شده در بردار  Xitدر معادله (:)1
بار مالیاتی ( :)TAXBمتغیر  TAXBitمیزان فشار یا بار مالیاتی را در کشور  iاُم برای سال  tاُم نشان
میدهد  .در این تحقیق با توجه تنوع و تعدد کشورهای مورد مطالعه از نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید
ناخالص داخلی کشور که به صورت درصدی توسط بانک جهانی برای تمامی کشورهای مورد نظر در این
پژوهش محاسبه و ارائهشده بهعنوان دادههای متغیر  TAXBبهرهگیری شده و با توجه به استداللهای
نظری و پژوهشهای تجربی انتظار براینست که عالمت ضریب برآوردی آن در معادله سایهای مثبت بوده و از
معنیداری قابلتوجهی برخوردار باشد.
كیفیت قوانین ( :)REQUبرای واردکردن اثر قوانین سختگیرانه بر اندازه اقتصاد سایهای در معادله
سایهای ،از شاخص «کیفیت قوانین و مقررات» که توسط بانک جهانی در چارچوب شاخص های حکمرانی
محاسبه و تحت عنوان گزارش شاخص های حکمرانی جهانی ( )WGIمنتشرشده استفاده شده است .این
شاخص مواردی چون نکات زیر را در بر میگیرد :تنظیم قوانین اختالل زا در بازار مانند کنترل قیمتها ،ایجاد
موانع غیراصولی و دست و پا گیر در صادرات و واردات ،محدودیتهای زاید در بازار سهام ،محدودیتهای
تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید ،مقررات دست و پا گیر برای تبدیل ارز و موارد مشابه دیگری که هر یک
بهعنوان مانعی برای فعالیتهای رسمی اقتصادی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی مطرح هستند .بر اساس
مبانی نظری و برخی شواهد تجربی انتظار بر این است که ضریب برآوردی برای این متغیر در معادله سایهای
دارای عالمت منفی باشد.
كیفیت خدمات و كارایی بخش عمومی ( :)GOEFنزدیکترین شاخصی که برای انعکاس وضعیت
خدمات و کارایی بخش عمومی در کشورهای مختلف در راستای مقاصد پژوهشی این تحقیق قابل استفاده
است شاخص «کارایی و اثربخشی دولت» میباشد که یکی دیگر از شاخص های حکمرانی است که توسط
بانک جهانی محاسبه و در گزارش  WGIمنتشر میشود.
شرایط بازار كار و سیستم اشتغال ( :)LMREیکی دیگر از متغیرهایی که با استناد به مطالعه های
نظری و تجربی در قالب بردار  Xدر معادله سایهای لحاظ شده و اثرات آن بر اقتصاد سایهای بررسی میگردد
وضعیت بازار کار و سیستم اشتغال است .نزدیکترین دادههای موجود برای متغیر مذکور دادههای ارائهشده
توسط موسسه بینالمللی فریزر  ۵9است که تحت عنوان« :آزادی اقتصادی در جهان:گزارش ساالنه (»)۵۵9۵
منتشر گردیده است .بر پایه مبانی نظری و شواهد تجربی انتظار بر این است که عالمت ضریب این متغیر
مثبت باشد زیرا به لحاظ مبانی نظری افزایش قانونگرایی و سختگیریهای قانونی در بازار کار اثر مثبتی بر
اندازه اقتصاد سایهای خواهد داشت.
وضعیت اقتصاد رسمی ( :)UERوضعیت اقتصاد رسمی بهویژه از حیث رکود و بیکاری بهعنوان آخرین
متغیر مستقل در بردار متغیرهای  Xدر قالب نرخ بیکاری و با نماد  UERدر نظر گرفته و وارد معادله سایهای
کردهایم .دادههای مربوط به این متغیر برای تمامی کشورهای مورد نظر در این مطالعه از بانک دادههای
بانک جهانی اخذ میگردد.
فصلنامـه علوم اقتصادی
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 -۳-2-۴متغیرهاي مستقل در معادله ()2
متغیر (  :) Litاین متغیر میزان کل اشتغال در کشور  iاُم را در سال  tاُم نشان میدهد .دادههای این متغیر
را میتوان از بانک دادههای بانک جهانی استخراج نمود.
متغیر ( :)Kitاین متغیر میزان سرمایه فیزیکی در کشور  iاُم را در سال  tاُم نشان میدهد؛ و با توجه به
مشکل فقدان دادهها و اطالعات مربوطه برای کشورهای مورد بررسی به ناچار از دادههای مربوط به تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت ثابت سال  )۵۵۵۰موجود در بانک دادههای بانک جهانی استفاده گردید.
متغیر ( :)Hitدر معادله تولید یعنی رابطه ( ،)۵متغیر سرمایه انسانی با نماد  Hitلحاظ گردیده است و با توجه
به فقدان دادههای یکنواخت و کامل برای نرخ تحصیل و نرخ متوسط دستیابی به آموزش در کشورهای مورد
مطالعه بهویژه بیشتر کشورهای در حال توسعه ،در این تحقیق مشابه کاری که در مطالعه های بالنکنو و
سیمپسون  ۵۵در سال  ۵۵۵4و یا مطالعه جیمیسون و دیگران  ۵1که در سال  ۵۵۵2انجامشده از دادههای
مربوط به نرخ مخارج عمومی صرف شده برای آموزش برای متغیر Hitاستفاده و دادههای مزبور نیز از
اطالعات آماری و ارقام موجود در بانک دادههای بانک جهانی گردآوری شده است.
 -۳-۴تخمین مدل ها
جدول شماره ( )۵نتایج آمارههای محاسباتیِ آزمون چاو و بهعبارتدیگر آمارههای  Fلیمِر برای تشخیص
وجود اثرات مقطعی یا گروهی در تخمین معادله ( )9را به تفکیک برای کشورهای بلوک اول (کشورهای
توسعهیافته) و بلوک دوم (کشورهای در حال توسعه) ارائه مینماید.
مندرجات جدول ( )۵و مقایسه آمارهها ی محاسباتی با مقادیر بحرانی متناظر با آن ها ،فرض صفر مبنی
بر یکسان بودن عرض از مبدأ های مقاطع مختلف را رد نموده و نشان میدهد اثرات مقطعی وجود دارد .لذا
باید نوع این اثرات بر مبنای آزمون هاسمن معین شود .نتایج آماره این آزمون در جدول شماره ( )1ارائه
شده است.
مطابق با نتایج جدول ( ،)1فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی رد میشود و
بنابراین رهیافت مناسب در تخمین معادله رگرسیونی ( ،)9رهیافت اثرات ثابت خواهد بود .لذا در گام بعدی
و طبق روندی که در بخش  1-1تشریح شد ،نتایج برآورد معادله سایهای مذکور در چهارچوب رهیافت اثرات
ثابت و البته بدون توجه به امکان وجود مسئله درونزایی یا همزمانی در جدول ( )4خالصه شده است.

فصلنامـه علوم اقتصادی
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جدول شماره ( :)2نتایج آمارههاي محاسباتی مربوط به آزمون لیمر براي تشخیص وجود اثرات
مقطعی در معادله ()1
نوع كشورها
آماره

كشورهاي بلوک دوم

كشورهاي بلوک اول
۵1۵4۰۵
۵1۵۵۰1
۰11۵9۵2
۵1۵۵۵9
91۵9
16149۰9
منبع :یافتههای پژوهشگر

Cross-Section F
Prob
Cross-section Chi-2
Prob
)F-Critical (α=0.05
)Chi-2 – Critical(α=0.05

4818۵۰8
۵1۵۵۵۵
91۵9
-

جدول شماره ( :)۳نتایج آمارههاي آزمون هاسمن براي تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی
نوع كشورها
آماره
Chi-2 Statistic
Prob
)Chi-2 – Critical(α=0.05

كشورهاي بلوک دوم

كشورهاي بلوک اول

9611496
۵1۵928
941۵629

۰91116۵
۵1۵۵۵۵
941۵629
منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول شماره ( :)۴نتایج برآورد معادله سایهاي با رهیافت اثرات ثابت (تحت فرض عدم همزمانی یا
درونزایی متغیرهاي SHEو )PGDP
نوع كشورها
آماره  -tمتغیر مستقل
)C (t-Statistic
)(t-Statistic

PGDP

)(t-Statistic

SPGDP

)(t-Statistic

TAXB

)(t-Statistic

REQU

)(t-Statistic

GOEF

)(t-Statistic

LMRE

)(t-Statistic

UER

Other Statistics

كشورهاي بلوک اول

كشورهاي بلوک دوم

112۰18
()۵11۰۰96
۵1۵۵۵۵4
()911668۵
-91۵1*9۵-1
()-114816
۵1۵۵19
()۵1۰81۵
- ۵1۵668
()-911۵21
۵161۵1
()9۰148۰1
- ۵1۵۵48
()-119929
- ۵1۵6۵6
()-112۵۵۵
Rˉ2= ۵111 ,D-W= ۵1۵4, F= ۵۵۵8۵14
منبع :یافتههای پژوهشگر

911128۵
()21261۰
۵1۵۵۰۵
()991۵۰۰۵
-911۵*9۵-2
()-41۵4۰4
۵1۵۵11
()۵19۵86
-۵14811
()-111684
91۵11۵
()6169۰6
۵1۵۰1۵
()91۰6۰6
-۵1۵4۵۵
()-۵126۵9
Rˉ2=۵111 ,D-W= ۵141, F= 942۰11۵
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نتایج مندرج در جدول ( )4در مورد معادله سایهای که در برآورد آن برای رفع خودهمبستگی و نابرابری
واریانس احتمالی بین مقاطع از متد ) WLS(Cross-Section Weighted GLSبهرهگیری شده ،داللت بر آن
دارند که چه در مورد کشورهای در حال توسعه بلوک اول و چه در مورد کشورهای توسعهیافته بلوک دوم
مدل برآوردی از جهات ویژگی تخمین از اعتبار باالیی برخوردار بوده و مشکل خاصی در آن دیده نمیشود.
ضمن آنکه اکثر متغیرهای مستقل در هر دو مدل از معنیداری باالیی برخوردارند.
قبل از ارائه هرگونه تحلیلی از نتایج جدول ( ،)4باید دید که آیا عدم توجه به امکان وجود همزمانی و در
نظر گرفتن متد مبتنی بر حداقل مربعات معمولی در برآورد معادله سایهای تصریحشده میتواند تخمین
زنها ی نااریب و سازگار حاصل نماید یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید فرض عدم وجود همزمانی
آزمون گردد .گرچه مبانی نظری حاکی از ارتباط و اثرگذاری متقابل اقتصاد سایهای و رسمی است،
درعینحال بسیار الزم است که فرضِ صفرِ عدم وجود مسئله همزمانی از نظر آماری آزمون و چنانچه این
فرض رد شود متد تخمین حداقل مربعات دومرحلهای بهمنظور دستیابی به تخمین زنهای نااریب و سازگار
برای برآورد معادله ( )9بکار گرفته شود .در جدول شماره ( )۰نتایج آماره محاسباتی در آزمون خطای تصریح
هاسمن که در واقع آزمون وجود همزمانی بین متغیرهای  SHEو PGDPمیباشد خالصه شده است.
جدول شماره ( :)۵آمارههاي محاسباتی آزمون تصریح خطاي هاسمن
نوع كشورها

كشورهاي بلوک اول

كشورهاي بلوک دوم

t-Statistic

1119161

-6۵16۰8۵

Prob

۵1۵۵۵۵

۵1۵۵۵۵

آماره

منبع :یافتههای پژوهشگر

مقادیر آمارههای محاسباتی در جدول ( ) ۰حاکی از رد فرض صفر آزمون مبنی بر عدم وجود همزمانی
است .لذا استفاده از متد تخمین حداقل مربعات معمولی یا وزنی یک مرحلهای برای برآورد معادله سایهای
در این تحقیق نتایجی اریب و ناسازگار ایجاد میکند و این بدان معنی است که نباید به نتایج حاصله از
جدول ( )4اعتماد و به آن بسنده شود .بر این اساس با در نظر گرفتن مدل معادله های همزمان تصریحشده
در بخش  9- 4معادله سایهای با بهکارگیری متد حداقل مربعات دومرحلهای برآورد میشود .در جدول شماره
( )6نتایج برآورد این معادله برای هر دو بلوک از کشورهای مورد بررسی به تفکیک ارائه شده است.
شایانذکر است که با توجه به بررسیهای تکنیکی انجامشده و بهمنظور رفع مشکالت مربوط به فروض
کالسیکی (نظیر خودهمبستگی و نابرابری واریانس) تخمین با تعریف ساختار ) AR(1در قالب Cross-
 section Weightsانجام شده است.
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جدول شماره ( :)۶نتایج برآورد معادله سایهاي با رهیافت اثرات ثابت (تحت فرض وجود همزمانی
یا درونزایی متغیرهاي SHEو )PGDP
نوع كشورها

كشورهاي بلوک اول

كشورهاي بلوک دوم

)C (t-Statistic

(9۵1۵819 )۵112949

(9۵12۰۰8 )۰11264

)PGDP (t-Statistic
)SPGDP (t-Statistic

(۵1۵۵۵۵ )911۵141
(-111۵*9۵-9۵ )-61۰9۰1

(۵1۵۵۰۵ )9912۰1۵
(- 91۵9*9۵-2 )-41928۰

)TAXB (t-Statistic

(۵1۵۵2۰ )116219

(۵1۵461 )۵12۵۵1

)REQU (t-Statistic

(۵1۵۰1 )۵1612۵

(-۵1۰946 )-۵12629

)GOEF (t-Statistic

(۵1۰۵۵2 )61626۰

(91984۵ )۰19821

)LMRE (t-Statistic

(-۵1۵94۰ )-91۵9۵۵

(۵1۵1۰6 )۵184۵۰

)UER (t-Statistic

(-۵1۵۰8۵ )-616۵8۰
Rˉ = ۵111 ,D-W= ۵1۵۰, F= 9422418

(-۵1۵64۰ )-11441۵
Rˉ =۵111 ,D-W= ۵1۵1, F= 9۵9۰611

آماره  -tمتغیر مستقل

Other Statistics

2

2

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول شماره ( )6به روشنی نشان میدهد مدل برآوردی در هر دو گروه از کشورها از نظر ویژگی های
کلی تخمین کامل قابلاعتماد و به لحاظ کلی معنیدار بوده و اشکال تکنیکی خاصی در آن مشاهده
نمیگردد .به بیان دقیق تر آماره  Fبه خوبی نشاندهنده معنیداری باالی مدل و مقدار  Rˉ2نیز داللت
میکند که معادله سایهای برآورد شده به لحاظ خوبیِ برازش به نحو عالی عمل کرده است .ضمن آنکه اکثر
رگرسورها در آن به نحو قابلتوجهی معنیدارند.
با این اوصاف ،با توجه به اینکه متغیر  LMREو  REQUدر مورد کشورهای بلوک اول و متغیر LMRE
در مورد کشورهای بلوک دوم از نظر آماری معنیدار نیستند ،لذا بد نیست بر مبنای تکنیکهای
اقتصادسنجی از مناسب بودن تصریح این مدل و لحاظ متغیرهای مذکور ازنظر آماری مطمئن شویم .برای
این منظور از آزمون متغیرهای زاید استفاده کرده و نتایج آماره محاسباتی آن در جدول ( )2خالصه شده
است.
مقایسه آماره محاسباتی با مقدار بحرانی آن به وضوح داللت بر رد فرض صفر آزمون مبنی بر زائد بودن
متغیرهای مورد آزمون و به عبارتی صحت لحاظ آن ها در معادله ( )9دارد.
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جدول شماره ( :)۷نتایج آماره محاسباتی براي آزمون متغیرهاي زائد
نوع كشورها

كشورهاي بلوک اول

كشورهاي بلوک دوم

REQU

۰۰1۰1۰۵

-

)F-Critical (α=0.05

111۵

-

LMRE , REQU

9819199

-

)F-Critical (α=0.05

11۵2

LMRE

-

111۵16

)F-Critical (α=0.10

-

۵12۰

متغیر مورد آزمون

منبع :یافتههای پژوهشگر

در جمعبند ی روند فوق گرچه در بسیاری از موارد تخمینهای جدول ( )4و ( )6از نظر مقدار و عالئم به
یکدیگر نزدیک است اما بر مبنا ی دالیل تشریح شده از جمله نتیجه آزمون خطای تصریح هاسمن در جدول
( ،)۰با تفسیر و تحلیل برآوردهای مندرج در جدول ( )6نتایج حاصله را تبیین مینماییم .این نتایج در مورد
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه حاکی از موارد زیر میباشد:
 با توجه به معنیداری و عالئم ضرایب برآوردی α 1و  α2وجود و معنیداری رابطه کوزنتسی بین
اقتصاد سایهای و رشد اقتصادی نمیتواند رد شود .لذا در تمامی سطوح معنیداری و برای هر دو
گروه از کشورها وجود منحنی کوزنتس اقتصاد سایهای غیرقابلانکار است؛ اما با توجه به تفاوت در
مقدار ضریب  α ۵برای دو گروه ،نقطه برگشت منحنی برای دو گروه متفاوت خواهد بود .در بخش
انتهایی مقاله ضمن تفسیر چنین رابطهای؛ در خصوص مختصات نقطه برگشت برای هر گروه و
داللتهای آن بهویژه در ارتباط با ایران بحث خواهد شد.
 عالمت ضریب برآوردی متغیر  TAXBدر هر دو گروه از کشورها مثبت و مطابق انتظار و مقدار آن نیز
کامالً معنیدار است بهنحویکه با افزایش فشار مالیاتی چه در کشورهای در حال توسعه و چه
توسعهیافته فعالیتهای سایهای نیز گسترش مییابند.
 گرچه عالمت ضریب برآوردی متغیر  REQUدر بلوک دو از کشورها منفی و مطابق انتظار و مقدار آن
نیز کامالً معنیدار است اما این نتیجه نه از نظر عالمت و نه به لحاظ معنیداری در کشورهای
توسعهیافته تأیید نمیشود .ازاینرو برآورد ما نشان میدهد که فقط در کشورهای در حال توسعه با
ارتقای کیفی قوانین و حذف قوانین سختگیرانه شاهد کاهش در اندازه اقتصاد سایهای خواهیم بود.
 ضرایب برآوردی برای متغیر  GOEFدر هردو گروه از کشورها مثبت و معنیدار است بهنحویکه
تخمین نشان میدهدکه با ارتقای سطح شاخص کارایی و اثربخشی دولت فعالیتهای سایهای نیز
گسترش مییابند .شاید بهترین منطق توجیهی برای چنین عالمتی فرضیه دور شوم مطرحشده در
برخی مطالعه ها مرتبط باشد .مطابق این دیدگاه تالش دولت در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی
فصلنامـه علوم اقتصادی
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کاالها و خدمات عمومی چنانچه بر پایه افزایش مالیاتها سازماندهی شده باشد منجر به گسترش
اقتصاد سایهای میشود که این امر ضمن خنثی کردن تالش مذکور ،بهواسطه فشار بر مالیه عمومی
کیفیت و کمیت کاالها و خدمات مذکور را بیشتر تنزل میدهد ( Zoido-Lobaton,
.)Kaufman,Johnson, 1998b
 با توجه به عالئم ضرایب برآوردی ،قانونگرایی و قانونگذار ی بیشتر در بازار کار در کشورهای در
حال توسعه باعث افزایش فعالیتهای سایهای میشود درحالیکه در کشورهای توسعهیافته نتیجهای
معکوس خواهد داشت گرچه متغیر مذکور در هیچ یک از این گروهها معنیدار نیست.
 همگام با افزایش بیکاری در هر دو گروه از کشورها فعالیتهای سایهای هم به نحو معنیداری
تحتفشار قرار میگیرند .این نتیجه هنگامیکه افزایش تدریجی و مستمر بیکاری نمادی از یک
بحران رکودی میانمدت و بلندمدت در نظر گرفته شود میتواند تا حدی منطقی تلقی گردد زیرا
چنین بحرانی همه بازارها و فعالیتهای رسمی و غیررسمی بهنوبه خود تحت تأثیر قرار میدهد.
 -۵نتیجهگیري
همان طور که مط رح شد مباحث نظری و مطالعه های تجربی بسیاری در زمینه فعالیتهای سایهای
صورت گرفته است .یک ی از ابعاد بسیار مهم در زمینه اقتصاد سایها ی نحوه ارتباط آن با اقتصاد رسمی و به
ویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی است .با در نظر گرفتن مکاتب فکری مختلفی که در این مطالعه به صورت
مختصر مطرح گردید ،به لحاظ نظری و با جمعبندی دیدگاهها و مباحث تئوریکی موجود به سه رویکرد مهم
در مورد نحوه ارتباط و نوع رابطه بین اقتصاد رسمی و سایهای اشاره گردید .در رویکرد اول که بیشتر مبتنی
بر دیدگاهها ی نئوکالسیکی است وجود ارتباطی مثبت در قالب رابطه مکملی مورد تاکید است درحالیکه
رویکرد دوم رابطه مذکور را از نوع جانشینی دانسته و لذا قائل به ارتباطی منفی بین آن هااست .در کنار این
رویکردها ،رویکرد سومی مطرح میشود که مثبت یا منفی بودن این ارتباط و نحوه تعامل بین اقتصاد رسمی
و سایهای را به درجه توسعه کشورها و فاکتورها و عوامل مرتبط با آن مرتبط میداند .این مطالعه بر مبنای
رویکرد اخیر و بر اساس روابط برآمده از آن تالش کرده تا نوع ارتباط بین اقتصاد سایهای و رشد اقتصادی را
بر مبنای سطح توسعه کشورها و در قالب یک فرم درجه دوم به شکل Uمعکوس بررسی و آزمون نماید که
این شکل از رابطه را با الهام از مطالعات مشابه البته در سایر زمینههای دانش اقتصاد رابطهای کوزنتسی
نامیدهایم .تحقیق دو فرضیه محوری را در معرض بررسی و آزمون قرار داده ،فرضیه اول مبنی بر این است
که رابطهای کوزنتسی بین رشد اقتصاد سایهای و رسمی وجود دارد .برای آزمون این فرضیه معادله سایهای
یعنی معادله ( ) 9تصریح و با دو متد اقتصادسنجی متفاوت برای دو بلوک  ۵۰کشوری تخمین زده شد .ابتدا
بر خالف وجود پشتوانههای نظری و شواهد تجربی ،بدون اعتنا به امکان دو سویه بودن ارتباط بین اقتصاد
سایهای و رشد اقتصادی و فقط بر اساس متد حداقل مربعات یک مرحلهای معادله سایهای برای بلوک اول
یعنی کشورهای توسعهیافته و بلوک دوم یعنی کشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن تکنیکهای
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اقتصادسنجی الزم برای کسب نتایج قابلاعتماد برآورد گردید و با انجام آزمونهای تشخیصی لیمر و هاسمن
وجود اثرات مقطعی و نوع آن ها تعیین و این اثرات از نوع اثرات ثابت مشخص گردید .سپس بر پایه مبانی
یادشده و برای حصول اطمینان آماری از وجود یا عدم وجود ارتباط متقابل و همزمان بین اندازه اقتصاد
سایهای و رشد اقتصادی ،آزمون همزمانی هاسمن اجرا و فرض صفر عدم وجود همزمانی در هردو بلوک از
کشورها در کلیه سطوح معنیدار ی آماری رد شد .این نتیجه تخمین های متد قبلی را در معرض تورش
ناشی از همزمانی و همچنین ناسازگاری نشان میدهد و لذا متد حداقل مربعات دو مرحلهای جایگزین و با
تصریح یک مدل پنل همزمان دو معادلهای ،معادله محوری آن یعنی معادله ( )9مجدداً تخمین زده و نتایج
حاصله در معرض آزمونهای مختلف قرار گرفت .نتایج نهایی حاصله از حیث مقدار و عالمت در بسیاری از
موارد بسیار نزدیک به نتایج تخمین تک مرحلهای هستند .در هر حال بر مبنای تمامی این نتایج فرضیه اول
این تحقیق در کلیه سطوح معنیداری نمیتواند رد شود .در واقع مثبت بودن ضریب متغیر  PGDPو منفی
بودن ضریب  SPGDPدر همه مدلها داللت بر آن دارد که رابطه کوزنتسی معنیداری بین اقتصاد سایهای و
رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مورد بررسی در بلوک اول و دوم وجود دارد و
میتوان ارتباط بین اقتصاد سایها ی و رشد اقتصادی را در قالب یک منحنی  Uمعکوس که آن را منحنی
کوزنتس اقتصاد سایهای مینامیم ترسیم کرد .از سوی دیگر ،بر پایه دانستههای ریاضی میتوان نقطه
برگشت منحنی مذکور را تعیین و سطحی از تولید ناخالص داخلی سرانه را محاسبه نمود که در آن فاز
صعودی منحنی تغییر و به فاز نزولی تبدیل میشود .از نظر ریاضی ثابت میشود که این سطح بر اساس
رابطه – محاسبه میشود ازاینرو بر اساس ضرایب برآوردی مندرج در جدول (، )6به ترتیب برای
کشورهای توسعهیافته بلوک اول معادل  1818111دالر و برای کشورهای در حال توسعه بلوک دوم برابر
 ۵۵2911۵9دالر میباشد  .با مقایسه مشاهدات مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه ساالنه با مقدار آن در نقطه
برگشت ،بهویژه برای ایران و سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم مشخص میگردد این کشورها در
دوره زمانی مورد بررسی یعنی فاصله سالهای  9111-۵۵۵2در فاز صعودی منحنی مذکور قرار دارند و این
دو نتیجه در پی دارد:یکی اینکه طی این فاصله زمانی ارتباطی مکملی بین اقتصاد سایهای و رشد اقتصادی
در ایران و کشورهای بلوک دوم وجود داشته است و لذا نمیتوان صحت دیدگاه نئوکالسیکی را در مورد این
کشورها رد کرد .گر اینکه با توجه به توضیحات ارائهشده در بخش  9-۵- 4در خصوص متغیر ، PGDPنوع
تعامل (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایها ی و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه
بستگی دارد و بدین ترتیب به استناد نتایج تخمین ،فرضیه دوم نیز در کلیه سطوح معنیداری نمیتواند رد
شود .به بیان واضح تر یافتههای مطالعه حاکی از آن است که تالش کشورهای در حال توسعه بلوک دوم
برا ی دستیابی به سطوح تولید و توسعه باالتر چنانچه سرانه تولید ناخالص داخلی آن ها را از مرز
 ۵۵2911۵9دالر عبور دهد آن ها را در موقعیت فاز نزولی منحنی قرار خواهد داد .بهعنوان مثال اگر این
کشورها در حرکت در مسیر توسعه بتوانند به متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه  ۵۰کشور توسعهیافته
بلوک اول طی دوره زمانی مذکور که برابر با  11182121دالر است دست یابند ؛نگاه بهواسطه برقراری رابطه
فصلنامـه علوم اقتصادی
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جانشینی بین اقتصاد رسمی و سایها ی ،رشد اقتصادی در این کشورها سبب کاهش فعالیتهای سایهای در
آنها خواهد شد .مطالعه یافتهها ی دیگری نیز دارد از جمله اینکه چه در کشورهای در حال توسعه و چه
توسعهیافته با افزایش فشار مالیاتی فعالیتهای سایهای نیز گسترش مییابند .همچنین در کشورهای در
حال توسعه با ارتقای کیفی قوانین و حذف قوانین سختگیرانه شاهد کاهش در اندازه اقتصاد سایهای و با
قانونگرایی و قانونگذار ی بیشتر در بازار کار این کشورها شاهد افزایش فعالیتهای سایهای خواهیم بود.
بعالوه نتایج برآورد در هردو بلوک از کشورها موید این دیدگاه است که تالش دولت در راستای ارتقاء سطح
کیفی و کمی کاالها و خدمات عمومی چنانچه بر پایه افزایش مالیاتها سازماندهی شده باشد منجر به
گسترش اقتصاد سایهای میشود؛ و در نهایت همگام با افزایش بیکاری در هر دو گروه از کشورها فعالیتهای
سایهای هم به نحو معنیداری تحتفشار قرار میگیرند.
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