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Abstract 

Based on the theoretical literature, there are different and contradictory approaches 

about the effect of shadow economy on per capita income. So, according to the 

importance of this issue for proper policy-making, this study examines the effect of the 

shadow economy on per capita income in the period 2005 to 2017 using the PARDL 

method in two groups of developing and developed countries in the short and long term. 

According to the results in the short run, the shadow economy has a significant and 

negative impact on per capita income in both set of countries. In the long term, the 

effects of this variable on per capita income in developed countries is insignificant, but 

in the developing countries have been significant. The coefficient estimation also 

confirms the negative effects of the shadow economy on per capita income for 

developing countries, assuming that the shadow economy is endogenous. But for 
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developed countries, this relationship has not been significant under the assumption of 

endogenousness.  

Keywords: Shadow Economy, Per Capita Income, Developing and developed 

countries, PARDL Method. 
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  د سرانه در منتخبي ازتجزيه و تحليل اثرات اقتصاد سايه بر درآم
  يافته حال توسعه و توسعهكشورهاي در

  *سميه نجفيان
  ***غالمعلي حاجي ،**محمدحسن فطرس

  چكيده
در بعضي مـوارد متضـاد، دربـاره نحـوه اثـرات       بر اساس ادبيات نظري، رويكردهاي مختلف و

سرانه وجود دارد؛ بنابراين بـا توجـه بـه اهميـت ايـن موضـوع بـراي         درآمد اي براقتصاد سايه
اي را بر درآمد سـرانه در بـازه زمـاني    تأثيرات اقتصاد سايه گذاري اقتصادي، اين مطالعه سياست

كشـورهاي در حـال توسـعه و     در دو گـروه از  PARDL بـا اسـتفاده از روش    2017تـا   2005
در  ند مـدت مـورد سـنجش قـرار داده اسـت. براسـاس نتـايج       يافته در كوتاه مدت و بل توسعه
 سرانه در هر دو دسته از كشورها تأثير منفي دارد. دربر تغييرات درآمد مدت، اقتصاد سايه كوتاه

 دار نيست. اما براي بلند مدت تأثيرات اين متغير بر درآمد سرانه در كشورهاي توسعه يافته معني

سايه در بلند مدت نيز تأثير منفي بر درآمد سرانه داشته است.  كشورهاي در حال توسعه، اقتصاد
زايي متغير اقتصاد سايه، براي كشورهاي در حال توسعه  چنين تخمين ضرايب با فرض درون هم

كند. اما براي كشورهاي توسعه يافته ايـن  تأثيرات منفي اقتصاد سايه بر درآمد سرانه را تاييد مي
  داري الزم برخوردار نبوده است.معني زايي از رابطه با فرض درون

  PARDLاي، درآمد سرانه، كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، اقتصاد سايه ها: دواژهيكل
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  JEL: H21 ،O57 ،O52بندي طبقه
  
  مقدمه. 1

هاي رسـمي و  گردند: فعاليتهاي اقتصادي به طور كلي به دو بخش تقسيم ميمجموعه فعاليت
در قالـب اقتصـاد سـايه     هـاي غيررسـمي  فعاليـت  غيررسـمي كـه قسـمت عمـده    هاي فعاليت

اي از عـه هـايي، ايجـاد مجمو  شوند. انگيـزه اصـلي گـرايش بـه چنـين فعاليـت      مي  سازماندهي
اي قـانوني و بخصـوص پرداخـت    هـ منظـور فـرار از چـارچوب   هـاي غيـر شـفاف بـه     فعاليت
گردند، برخي ديگر از سـاختار  دولت بر مياست كه برخي از داليل آن به نحوه دخالت   ماليات

هـاي  دليـل طبيعـت خـاص فعاليـت     اقتصاد كالن اقتصادي ناشي شده است و شماري نيـز بـه  
  ). 12 :1399آيند. (فالحتي و همكاران، اقتصادي به وجود مي

هاي اقتصادي از پذيري فعاليتشود كه درجه سياستگستردگي بخش غيررسمي باعث مي
هـاي اقتصـادي   هاي دولت پايين بيايد و در نتيجه آن عـدم تحقـق سياسـت   ياستها و سبرنامه

دولت يا انحراف آنها از نتايج مورد نظر، دور از انتظـار نيسـت. بـراي نمونـه در اقتصـاد ايـران       
هــاي اصــالحي را بزرگــي بخــش گــران يكــي از داليــل شكســت برنامــهشــماري از تحليــل

رغم  علي .)1393؛ شهاب و پژويان، 1398؛ رناني، 1391 دانند (رناني و همكاران،مي  غيررسمي
گذاري اقتصادي در كشورهاي مختلـف،   اهميت بخش غيررسمي در تأثيرگذاري بر امر سياست

ه ايـران) بـا بحـران اقتصـادي،     طي ساليان اخير بسياري از كشورهاي در حال توسعه (از جملـ 
يـروي كـار بـه خصـوص در     معيـت ن هـاي خـارجي و رشـد ج   باال، بازپرداخـت بـدهي    تورم
شهري (در نتيجه تداوم مهاجرت روستايي) مواجه بودند؛ بنـابراين تحـت ايـن شـرايط       مناطق

: 1391رود بخش غيررسمي رشد بيشتري را تجربه كـرده باشـد (رنـاني و همكـاران،     انتظار مي
15 .(  

هــاي اقتصــادي كشــورهاي عاليــتدهــد كــه ســهم قابــل تــوجهي از فشــواهد نشــان مــي
). International Monetary Fund, 2018شـود ( توسـعه در بخـش غيررسـمي انجـام مـي       درحال

بـه گـزارش    .طول سه دهه گذشته، بخش غيررسمي در مقياس جهاني گسترش يافته اسـت در
چهـارم از شـاغالن در كشـورهاي    )، سـه  OECDهـاي اقتصـادي (   سازمان توسعه و همكـاري 

جنوب و جنوب شرق آسيا، نيمي از شاغالن در صحراي آفريقا، دو سوم از شاغالن در   جنوب
حال ك چهارم از شاغالن در كشورهاي دركشورهاي آمريكاي التين و خاورميانه و در نهايت ي

المللي پـول   ). براساس تخمين صندوق بينDevine, 2021: 9گذار در اشتغال غيررسمي هستند (
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اي در كشـورهاي  تصـاد سـايه  جـم اق ، ح2018 – 2000از نسبت اقتصاد سايه در بـازه زمـاني   
است در حالي كه در اقتصـادهاي توسـعه يافتـه،     GDP% از 6/31توسعه، بطور متوسط،   درحال

رسـد كشـورهاي    بنابراين به نظر مـي  .)Medina and Schneider, 2018:7است ( GDP% از 2/14
تـر  كوچـك  انـد زمينـه   توسعه يافته در قياس با كشورهاي در حال توسعه تا حد زيادي توانسته

شان را فـراهم آورنـد؛ امـا در    اي و به تبع، تأثيرات آن بر اقتصادهايكردن حجم اقتصادي سايه
برابـر كشـورهاي    2/2سـت و تـا   ميان كشـورهاي در حـال توسـعه ايـن نسـبت بسـيار بـاال ا       

  است.  يافته توسعه
ثراتي كـه  براساس مباني نظري، رويكردهاي مختلف و در بعضي مواقع متضاد درباره نحوه ا

شـود در  گـذارد، مشـاهده مـي   اي در كشورهاي مختلف بر اقتصاد رسمي مـي هاي سايهفعاليت
در واكنش به تقاضاي محيط اقتصادي براي خدمات شـهري   ديدگاه نئو كالسيكي، اقتصاد سايه

كنـد و  و توليد در مقياس كوچك، در اقتصاد رسمي يك روح ديناميكي و كارآفرينانه ايجاد مي
هـاي دولتـي منجـر گـردد     اند به رقابـت بيشـتر، كـارايي بـاالتر و محدودسـازي فعاليـت      تومي

)Enste, 2003:13  در خلـق بازارهـا، افـزايش منـابع، پيشـبرد       ). مطابق اين ديدگاه اقتصـاد سـايه
راي انباشت سرمايه سـهيم اسـت و   كارآفريني و تقويت نهادهاي قانوني، اجتماعي و اقتصادي ب

 ).Dell'Anno, 2008:11ير مثبت بر بهبود وضع اقتصادي و درآمد خواهد شد (نهايت باعث تأثدر

 Kelikume, 2020)؛ (Elgin& Oztuna, 2014)چنين از نظر نهادگرايي و در چارچوب مطالعات  هم
سرانه پايين از مسير كاهش هزينه مبادلـه، بـراي فقـرا    بخصوص در كشورهايي با سطح درآمد 

رارتقاي سطح درآمد سرانه در جامعه خواهد شد. اين در حـالي اسـت   اقتصاد سايه تأثير مثبت ب
اي اقتصـاد سـايه از مسـير كـاهش درآمـد       شماري ديگر از مطالعات با تأكيد بر تأثيرات بودجه

توانند هاي كالن و تأثيرات مخرب بر تخصيص بهينه منابع ميمالياتي، كاهش اثرگذاري سياست
 & Wu؛Devine, 2021 هش سـطح درآمـد سـرانه شـود (    موجب اخالل در نظام انگيزشي و كا

Shnider,2021؛Eilat & Zinnes, 2000     اي و درآمـد سـرانه   ). بنابراين ارتبـاط بـين اقتصـاد سـايه
 Wu؛ Devine, 2021برانگيز و مهم است ( رغم انجام مطالعات فراوان هنوز موضوعي بحث علي

& Shnider, 2021 ؛Nguyen & Duong, 2021 ؛ بشـرآبادي و همكـاران،   1393پژويان،  ؛ شهاب و
). موضوعي كه شايد توجه به سطح توسعه يافتگي كشورها و بعد زماني تـا حـد زيـادي    1389

قضـات نظـري در ايـن زمينـه را     تـري در مـورد تـأثيرات آن ايجـاد كنـد و تنا     بتواند ديد دقيق
  دهد.  تخفيف
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ي متفاوت بين كشورها حجم اقتصاد رسد به دليل بستر نهادي و قانوندر نگاه اول به نظر مي
 9 :باشـد ( اي و در نتيحه، تأثيرات و تبعات آن بر رشـد اقتصـادي كشـورها نيـز متفـاوت      سايه

Devine, 2021توانـد  اي و تبعات آن بر اقتصاد، مـي )؛ بنابراين تفاوت زياد در حجم بخش سايه
قتصـادي باشـد. لـذا در    تأكيد بر تفاوت رفتار متغيرهاي اقتصـادي در سـطوح مختلـف رشـد ا    

رسد به دليل بهبود (ضعف) كيفيت حكمرانـي  يافته (در حال توسعه) بنظر ميكشورهاي توسعه
اي بـر رشـد اقتصـادي،    د سـايه و كارايي بيشتر (كمتر) دولت، حجم و به تبـع تـأثيرات اقتصـا   

  شود (نشود).   كنترل
و درآمد سرانه، همزمـان   ايهجدا از تأثيرات سطح توسعه يافتگي كشورها بر رابطه اقتصاد س

. بـدين صـورت كـه در كشـورهاي     توانـد تغييـر كنـد   تأثيرات اين متغير به درازاي زمان نيز مي
ا بر رشد اقتصادي و درآمد سرانه، به دليـل كـارايي   يافته، تأثيرات بلند مدت اقتصاد سايه توسعه
د، از اثـرات كوتـاه مـدت آن    قتصـا تر دولت و توانايي آنها در مديريت و نظارت بيشتر بر ا بيش
رسد اين تأثيرات بر رشد اقتصادي و تغييـرات  تواند كمتر باشد. در بلند مدت نيز به نظر مي مي

حـال توسـعه باشـد. لـذا رفتـار      درآمد سرانه كشورهاي توسعه يافتـه، كمتـر از كشـورهاي در    
توسـعه يـافتگي بـر    تواند در كنار سـطح  هاي اقتصادي در كوتاه مدت و بلند مدت نيز ميمتغير

  كيفيت و نحوه رفتار متغيرهاي اقتصادي (اقتصاد سايه بر تغييرات درآمد سرانه) تأثير گذار باشد.
دهد كه اين مطالعات يا در قالب كلي بـه  بررسي مطالعات تجربي به ويژه در ايران نشان مي
اند و يـا در صـدد   هاي آن پرداختهبندي معرفي اقتصاد غيررسمي و اهميت و علل ايجاد و طبقه

اند و در هاي خاص بودههاي آن در قالب رهيافت گيري اقتصاد سايه و بررسي روند تحول اندازه
اشـتغال و بخـش ماليـات     اي بيشـتر مطالعـات بـر تـأثيرات آن بـر     زمينه تأثيرات اقتصاد سـايه 

اي بر رشد سايهاند و به طور عملي تنها چند مقاله محدود به بررسي تأثيرات اقتصاد  كرده  توجه
اند و همزمان اينكه هيچ يك از مطالعات به خصوص داخلي تأثيرات اقتصـاد  اقتصادي پرداخته

اند؛ بنابراين و بامالحظه مطالعات موجود، وجـود  سايه بر درآمد سرانه را مورد بحث قرار نداده
ا مد نظر قرار دادن اي و تغييرات درآمد سرانه بيك خأل مطالعاتي در زمينه تأثيرات اقتصاد سايه

شود. در نتيجه وجود تناقضات نظري سطح توسعه و بعد زمان در تحليل اقتصادي، احساس مي
تر كـردن ايـن   و تجربي در مورد تأثيرات اقتصاد سايه بر رشد اقتصادي و تالش در جهت دقيق

يق، پـس  رابطه با در نظر گرفتن بعد زمان و سطح رشد كشورها به عنوان مسئله اصلي اين تحق
تناقضـات تجربـي موجـود را     رسـد تـا حـدي بتوانـد     از انجام يك تحليل تجربـي، بنظـر مـي   

  .نمايد  تر روشن
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تـر  گـذاري اقتصـادي شـناخت دقيـق     بنابراين به دليل اهميت حجم اقتصاد سايه بر سياست
اقتصادي توانـايي بيشـتري    تأثيرات اقتصاد سايه بر متغير درآمد سرانه كه در قياس با متغير رشد

باشد.  مي گذاري يت بيشتري از نظر سياستدادن وضعيت رفاهي جامعه دارد، داراي اهم در نشان
همچنين از آنجا كه در بيشتر مطالعات پيشين تـأثيرات اقتصـاد سـايه و رشـد اقتصـادي مـورد       

از نوآوري بيشـتري   بررسي قرار گرفته است در نتيجه بررسي تأثيرات اين متغير بر درآمد سرانه
گذاري برخوردار است. از طرف ديگر از آنجا كه تفاوت در سطح  از نظر نتايج براي امر سياست

كردن تر تأثيرگذار باشد بنابراين دقيقتواند بر رفتار متغيرهاي اقتصادي يافتگي كشورها ميتوسعه
ميــت فــراوان ها نيــز از اهگــي كشــورايــن تــأثيرات بــا در نظــر گــرفتن ســطح توســعه يافتــه

  است.   برخوردار
هـاي  تر بحث شد يكي از علل شكست برنامـه هاي قبلهمچنين و همانگونه كه در قسمت

باشد بنابراين تحليل رفتار متغير اقتصـاد  اصالح اقتصادي در ايران بزرگي حجم اقتصاد سايه مي
زماني كوتـاه مـدت و    سايه و تأثيرات آن بر درآمد سرانه و همچنين تحليل اين تأثيرات در بازه

بلند مدت در كنار ديگر مطالعات كه به خصـوص تـأثيرات متفـاوت اقتصـاد سـايه بـر ديگـر        
تـري   تواند ديد دقيق اند، ميمتغيرهاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار داده

ايـران   گذاري اقتصادي در ايران فـراهم آورد و از اهميـت فـراوان بـراي اقتصـاد      براي سياست
  برخوردار است.

بر اين اساس و با توجه به اهميت در نظر گرفتن سطح رشد اقتصادي از سـويي و بررسـي   
اي بر رشد اقتصادي از سوي ديگر، اين پـژوهش  تأثيرات كوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد سايه
عه و اي بر درآمد سـرانه كشـورهاي در حـال توسـ    در نظر دارد به بررسي تأثيراث اقتصاد سايه

توسعه يافته در كوتاه مدت و بلند مدت بپردازد. در ادامه، ساختار مقاله به اين شكل اسـت: در  
سـوم مبـاني نظـري كـار      گـردد؛ بخـش  بخش دوم، مباني نظري و مطالعات تجربي ارائـه مـي  

گردد و بخـش آخـر    شود در قسمت چهارم روش كار و در بخش پنجم نتايج ارائه مي مي  ارائه
  باشد. گيري و ارائه پيشنهاد مي يجهمربوط به نت
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  پژوهش ةمباني نظري و پيشين. 2
  اقتصاد سايه 1.2

است كـه بـه داليـل مختلفـي ماننـد      قانوني اقتصادي هايي اي شامل تمامي فعاليتاقتصاد سايه
هـا، خـودداري از پرداخـت    اجتناب از پرداخت ماليات بردرآمد، ارزش افزوده يا ديگر ماليـات 

هاي تأمين اجتماعي، اجتناب از رعايت معيارهاي قانوني مشخص مانند حداقل دسـتمزد،  هزينه
هـاي اداري  بيشترين ساعات كار، معيارهاي حفاظتي يـا بهداشـتي و اجتنـاب از رعايـت روش    

هـاي اداري عمـداً از چشـم مقامـات      هاي اداري يا ديگر فرممشخص مانند تكميل پرسش نامه
اي در اين تحقيق تعريفـي اسـت كـه در     شود. منظور از اقتصاد سايه عمومي پنهان نگهداشته مي
كشور جهان توسط ارائه شده است. مطابق اين تعريف، اقتصـاد   162مطالعه بانك جهاني براي 

ت) مبتنـي بـر بـازار اسـت كـه      هـاي توليـدي (كاالهـا و خـدما     اي شامل تمـامي فعاليـت   سايه
  .)Schneider et all: 4, 2010شود. ( ان ميعمدي از مقامات عمومي (دولتي) پنه  طور به

) گزارشي را منتشر كرده است Interntional Monetary foun, 2018المللي پول (  صندوق بين
بررسـي شـده اسـت و     2015تـا   1991كشور طي بـازه   158» سايه  اقتصاد«كه در آن وضعيت 
  معرفي كرده است:  اد سايهعنوان متغيرهاي علي و يا نشانگرهاي اقتص  متغيرهاي زير را به

هـا در بـازار كـار را     زن فرصـت هـر گونـه تغييـر در نظـام ماليـاتي تـوا       نرخ موثر ماليات:
  زند و ممكن است به عرضه نيروي كار در اقتصاد سايه منجر شود. مي  همبر

نـده در توسـعه بخـش غيررسـمي     كن كيفيت نهادهاي دولتـي نقشـي تعيـين    كيفيت نهادها:
گيـري فعـاالن بـراي     طرفي در اعمال ماليات و ساير قوانين در تصميم كارآيي و بيدارد.   اقتصاد

آميز قـوانين و فسـاد مقامـات      كند. تأثير اعمال تبعيض ورود به بخش سايه نقش مهمي ايفا مي
  ها به مراتب بيشتر است. دولتي در مقايسه با فشار قوانين و ماليات

هـاي   انين كار و يا موانع تجارت امكانـات و فرصـت  عنوان نمونه، قو  به قوانين و مقررات:
سازد و باعث افزايش قابل مالحظه انگيزه براي  اشخاص در بخش رسمي اقتصاد را محدود مي

ترك فعاليت رسمي خواهد شد. اين قوانين هزينه نيروي كار در اقتصـاد رسـمي را بـه شـدت     
  دهد. افزايش مي

كنند نظيرتنظيم  نگي را در جامعه بازي ميها نقش پرر دولت كيفيت خدمات بخش عمومي:
هـا و مـواردي از    يجـاد زيرسـاخت  قوانين و مقررات، ايجاد امنيت، تـأمين خـدمات عمـومي، ا   

دست. از اينرو اين امكان وجود دارد كـه رفـاه عمـومي در نتيجـه صـالحديدهاي دولتـي         اين
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مشخصاً منجر به افـزايش   افزايش و يا كاهش يابد؛ اما تأمين بهتر كاالهاي عمومي توسط دولت
  .Medina & Schneider et all, 2018 :6)شود ( حجم اقتصاد رسمي مي

  
  رشد اقتصادي و اقتصاد سايه 2.2

هـاي بسـياري   دهد اثرهاي متقابل و تعامـل ها و متون اقتصادي مرتبط نشان مي مروري بر نظريه
رزبندي دقيـق بـين ايـن دو    تي گاهي ماي وجود دارد به طوري كه حبين اقتصاد رسمي و سايه

و رسـمي دو نـوع رابطـه     غيرممكن است. به طور كلي به لحاظ تئـوريكي بـين اقتصـاد سـايه    
ها نيز بر اساس اينكه كدام نـوع از ايـن    شده و به تبع آن تعامل بين آنجانشيني و مكملي مطرح
   (Wu & Shnider, 2021:9). گيردكند مورد بحث قرار ميروابط بر ديگري غلبه مي
ها اثرات مكملي بر اثرات جانشيني غلبـه كـرده و در نتيجـه ارتبـاط     در ديدگاه نئوكالسيك

 سيكي، اقتصاد سـايه اي مثبت است. در ديدگاه نئو كالمتقابل و تعامل بين اقتصاد رسمي و سايه
در واكنش به تقاضاي محيط اقتصادي براي خدمات شـهري و توليـد در مقيـاس كوچـك، در     

تواند به رقابت بيشتر، كارايي كند و مييك روح ديناميكي و كارآفرينانه ايجاد مي اقتصاد رسمي
). مطـابق ايـن ديـدگاه    Enste, 2003: 13هاي دولتي منجـر گـردد (  باالتر و محدودسازي فعاليت

در خلق بازارها، افـزايش منـابع، پيشـبرد كـارآفريني و تقويـت نهادهـاي قـانوني،         اقتصاد سايه
همچنين از نظـر   ).Dell'Anno, 2008: 11تصادي براي انباشت سرمايه سهيم است (اجتماعي و اق

بخصـوص در   (Kelikume, 2020؛Elgin & Oztuna, 2014نهادگرايي و در چارچوب مطالعـات ( 
لـه، بـراي فقـرا اقتصـاد سـايه      كشورهايي با سطح درآمد سرانه پايين از مسير كاهش هزينه مباد

  رآمد سرانه در جامعه خواهد شد.مثبت برارتقاي سطح د  تأثير
در ديدگاه دوم و طيف نظري مقابل اعتقاد بر اين است كه اثرات جانشيني بر اثرات مكملي 

بيشـتر مطالعـات و    .اي منفي خواهد بودرو تعامل بين اقتصاد رسمي و سايهمسلط شده و ازاين
نظري تـأثيرات منفـي اقتصـاد    ت ادبيات اقتصادي بر اين رابطه تأكيد دارد. به طور كلي در ادبيا

تـوان در سـه گـروه پيامـدهاي كـالن، خـرد و       بر رشد اقتصادي و فرآيند توسـعه را مـي   سايه
  .) (Wu & Shnider, 2021:12بندي نمود مشكالت اجتماعي تقسيم

اي و كـاهش   اي در حوزه اقتصاد كالن شامل تأثيرات بودجهترين عوارض اقتصاد سايه مهم
  باشد. هاي كالن مياثرگذاري سياست
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هـاي  ريزي بخش عمومي به اينصورت است كه چنانچه نـرخ اي بر بودجهتأثير اقتصاد سايه
هـاي   هاي اقتصادي از بخش رسمي اقتصاد شوند، اين نرخباالتر ماليات، موجب خروج فعاليت

هـاي ماليـاتي و در نتيجـه كـاهش كلـي      توانند موجـب محـدود شـدن پايـه    فزاينده مالياتي مي
درآمدهاي مالياتي شوند. از دسـت دادن درآمـدهاي ماليـاتي ممكـن اسـت باعـث شـوند كـه         

هاي مالياتي را، به اميد جبران درآمد از دست رفته، افزايش دهند. در حالتي كـه  ها نرخحكومت
اهي شـدت بيشـتري خواهـد داشـت.     اي بالنسبه بزرگ باشد، اين چرخه تبـ بخش اقتصاد سايه

هـاي  شوند، دريافـت هاي اقتصادي وارد بخش غيررسمي ميكه بنگاه صورت كه هنگامي  بدين
كه يابد. از آنجامات عمومي كاهش ميمالياتي حكومت و همچنين كيفيت و كميت كاالها و خد

هاي فعال در بخش رسمي تحت تأثير كاهش كيفيت كاالها و خدمات عمومي هستند، اين بنگاه
هـاي  ي بعنوان يك نيروي محرك، بر توليـد بنگـاه  افت كيفيت و كميت كاالها و خدمات عموم

تواند فعـال باشـد.   ها نيز مياقتصادي تأثير منفي دارد. اين چرخه حتي در غياب افزايش ماليات
هنگامي كه درآمدهاي مالياتي كفاف تامين بودجه بخش عمومي را ندهنـد (و در صـورتي كـه    

هـا عمومـا بـه تـامين مـالي      ومتاه حكبازارهاي بدهي و اوراق قرضه در دسترس نباشند)، آنگ
كـاهش ثبـات اقتصـادي و انگيـزه      آورنـد، كـه ايـن باعـث    زا از طريق خلق پول روي مي تورم
گيـرد  شود و در نهايت رشد و توليد اقتصادي تحت تـأثير قـرار مـي   آفرينانه آحاد جامعه ميكار

)Eilat & Zinnes, 2000: 15.(  
هاي اقتصاد كالن را كاهش دهد. اين ذاري سياستممكن است تأثيرگ همچنين اقتصاد سايه

ندازد. بعنوان مثال، اقتصاد يابي به ثبات اقتصاد كالن و حفظ آن را به مخاطره اتواند دستامر مي
شود كـه  اي موجب ميهاي پولي شود؛ زيرا اقتصاد سايهتواند موجب تضعيف سياستمي سايه

بازارهاي سرمايه تضعيف شـود. همچنـين در ادبيـات    هاي اقتصادي با نظام بانكي و رابطه بنگاه
هاي نقدي اي بيشتر با استفاده از پرداختشود كه تبادالت مالي در اقتصاد سايهتجربي تصور مي

ها، بخصوص در كشـورهاي بـا تـورم بـاال،     شود، اما ممكن است در واقع اين فعاليتانجام مي
صـورت پـذيرد؛ بنـابراين همـه اينهـا تـأثيرات        صورت تهاتر يا با استفاده از ارزهاي خارجي هب

اي هاي فعال در اقتصاد سايهتواند كاهش دهد. بطور مشابه، از آنجا كه بنگاهسياست پولي را مي
كـه مبتنـي بـر كـاهش يـا افـزايش        هاي مـالي پردازند، اين امر تأثيرگذاري سياستماليات نمي

شـوند را  اي اقتصـادي اجـرا مـي   هـ  تماليات هستند و با هدف تشـويق يـا تحديـد فعاليـ      نرخ
تواند  هاي پولي و مالي دولت، ميدهد. لذا اقتصا سايه از مسير كاهش كارايي سياست مي  كاهش

  ).EILAT & Zinnes, 2000: 15بر رشد اقتصادي تأثير منفي بگذارد (
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د خـرد كـه منـتج از اقتصـاد     اي از مشـكالت اقتصـا  ادبيات اقتصادي همچنين به مجموعـه 
اي عموما مربوط به تـأثيرات آن بـر   هستند اشاره دارد. اين پيامدهاي منفي اقتصاد سايه  يا سايه

توانند موجب اخالل در رشد اقتصادي شوند. وجـود اقتصـاد   تخصيص بهينه منابع هستند و مي
آورد؛ زيرا بـا   هاي بيشتري براي وقوع عدم تعادل در تخصيص منابع فراهم مياي، فرصتسايه

هاي فعال در بخش رسمي، اي نسبت به بنگاههاي فعال در اقتصاد سايهرايط، بنگاهثبات ساير ش
ها، نسـبت  برند. همچنين، اين بنگاهاز يك مزيت نسبي غيرمنصفانه در بازار نيروي كار بهره مي

تري هاي پايينتوانند قيمتهاي فعال در بخش رسمي، به دليل عدم پرداخت ماليات، ميبه بنگاه
الهـا و خدماتشـان پيشـنهاد نماينـد. بعـالوه، خريـداران كاالهـا و خـدمات از بخـش          براي كا

هاي فعـال در بخـش غيررسـمي،    پردازند. به اين داليل، بنگاهغيررسمي، ماليات بر مصرف نمي
توانند تقاضاي بازار را از بخش رسمي منحرف و به بخش غيررسمي جلب نمايند. همه اين مي

 .) (Wu & Shnider, 2021:17شوند تخصيص بهينه منابع مي موارد موجب اثرگذاري بر

اي اشاره دارد. تضـعيف  در نهايت، ادبيات اقتصادي به بعضي عواقب اجتماعي اقتصاد سايه
اي است كه در نهايت تأثير منفـي بـر   نهادها و هنجارهاي اجتماعي يكي از عواقب اقتصاد سايه

(استفاده مجاني از كاالهـا و خـدمات عمـومي    گذارد. مشكل سواري مجاني رشد اقتصادي مي
توانـد   انـد) مـي  پرداخـت نكـرده  اي براي عرضه اين كاالها و خـدمات  توسط كساني كه هزينه

از  اند،شود كه اندك كساني كه هزينه توليد و عرضه كاالها و خدمات عمومي را پرداخته  باعث
يت عرضـه كاالهـا و خـدمات    ادامه پرداخت ماليات دلسرد و منصرف شوند و در نتيجه وضـع 

عمومي دچار مشكالت هرچه بيشتري شـود و در نهايـت تـأثيرات محـددود كننـده بـر رشـد        
اي و در نهايت و در رويكرد سوم نوع تعامل بين اقتصاد سايه (Diven, 2021:9)اقتصادي بگذارد 

تباط و نحـوه  شود؛ كه عقيده بر اين است كه مثبت يا منفي بودن اين ارو رسمي ذاتي تلقي نمي
تعامل به درجه توسعه كشورها و عوامل مرتبط با آن بستگي دارد؛ به عبـارت ديگـر طرفـداران    

اي بر اساس درجه توسـعه  اين ديدگاه معتقدند كه عالمت همبستگي بين اقتصاد رسمي و سايه
 تـوان در برگيرنـده  كشورها بهتر قابل تعريف و شناسايي است بدين ترتيب رويكرد سوم را مي

اي بسـته بـه   كند كه نوع تعامل بين اقتصاد رسمي و سايهرويكردهاي قبلي دانست زيرا ادعا مي
 .) (Shnider, 200:13شرايط توسعه ممكن است مثبت يا منفي باشد 

به عبارتي به دليل اهميت دولت و نهادهاي اقتصادي و سياسـي در تحـت تـأثير قـرار دادن     
بخش غيررسمي)، بـه طـور عملـي ميـزان و حجـم بخـش       نظام انگيزشي افراد (براي انتخاب 

غيررسمي و همچنين تأثيرات آن بر رشد اقتصادي تا حد زيادي به كارايي دولـت و نهادهـا در   
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يك جامعه بستگي دارد و با توجه به ارتباط مسـتقيم بـين سـطوح مختلـف رشـد اقتصـادي و       
ــاعي (  ــاي اجتم ــت و نهاده ــارايي دول ــي، Aruoba, 2010؛ Diven, 2021ك )، در 1399؛ فالحت

گيـرد، در نتيجـه   رسد فرار مالياتي كمتـر صـورت   كشورهاي توسعه يافته از آنجا كه به نظر مي
دي در اثــر فــرار ماليــاتي هــاي كســري بودجــه بــر رشــد اقتصــامكانيســم تأثيرگــذاري كانــال

ن ايـن بخـش در قيـاس بـا كشـورهاي      شود. از سوي ديگر به دليـل كوچـك بـود    مي  محدود
تواند تأثيرات منفـي اقتصـاد   تر) همزمان ميها و نهادهاي كارامدتوسعه (به دليل نظارت  درحال

كمتـر  هاي پولي و مالي نيـز كـاهش يابـد. همچنـين بـراي كشـورهاي       سايه بر كارايي سياست
يافته كه در مراحل ابتدايي رشد و توسعه خود هسـتند عمـالً بـه دليـل مشـكالت زيـاد        توسعه
وليه رشد، كارايي آنها و نهادها در اين مرحله از رشد كمتر است در نتيجـه  ها در مراحل ادولت

شود كـه  ها زيادتر ميبا فرض ثبوت ساير عوامل، فرار مالياتي و در نتيجه مشكالت مالي دولت
يـا تـورم خواهـد شـد كـه اثـرات       در نهايت، منجر به بدهي خـارجي بيشـتر ايـن كشـورها و     

درآمد سرانه دارد. از طرف ديگر از مسير محدود كـردن تـأثير   كننده بر رشد اقتصادي و محدود
توان انتظار تأثيرات منفي اقتصاد سايه بر درآمدسرانه در اين هاي اقتصادي دولت نيز ميسياست

  مجموعه كشورها را داشت.
هـاي كشـورهاي توسـعه يافتـه در     همچنين در بخش خرد نيز به دليل توانايي بيشتر دولت

نتيجه منابع شكل خواهد گرفت و در هينهد كردن بخش غيررسمي، تخصيص بشناسايي و محدو
تواند در قياس با در اين مرحله از رشد اقتصادي، تأثيرات بخش غيررسمي بر رشد اقتصادي مي

ها توانايي كمتـري در شناسـايي بخـش غيررسـمي دارنـد،      كشورهاي در حال توسعه كه دولت
ادهـاي كارامـدتر در كشـورهاي توسـعه يافتـه در قيـاس بـا        محدودتر شود؛ بنابراين به دليل نه

رسد تأثيرات بخش سايه بر بخـش رسـمي كمتـر باشـد.     كشورهاي در حال توسعه، به نظر مي
تواند قدرت آنها در كنترل اثرات منفي اقتصادي سـايه بـر   ها و نهادها ميهمچنين كارايي دولت

كه با فرض تأثيرگذاري منفي اقتصـادي   بخش رسمي را نيز تحت تأثير قرار دهد. بدين صورت
هاي بخش رسمي، كشورهاي توسعه يافته توانايي و قابليت بهتر سايه در كوتاه مدت بر فعاليت

بـه طـور بلعكـس بـراي كشـورهاي      براي مهـار ايـن اثـرات منفـي را در بلنـد مـدت دارنـد.        
يرات منفي اقتصـاد  ت بروز تأثتوسعه به دليل ضعف آنها در مديريت اقتصادي، در صور  درحال
هـاي بخـش   در كوتاه مدت، در عمل قابليت كمتري براي كنترل اين تأثيرات بـر فعاليـت   سايه

توان انتظار داشت در بلند مدت نيـز تـأثيرات منفـي     رسمي در بلند مدت را دارند، در نتيجه مي
  اقتصاد سايه بر بخش رسمي وجود داشته باشد.
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  پژوهش ةپيشين 3.2
مطالعاتي كه به نحوي با موضوع اين پژوهش در ارتبـاط هسـتند در دو بخـش    در اين قسمت، 

  شود.خارجي و داخلي و از قديم به جديد آورده مي

  مطالعات خارجي 1.3.2
 رسي تأثيرات تغييرات اقتصاد سايهاي به بر ) در مطالعهEilat and Zinnes, 2000ايالت و زينس (

ه پرداختـه اسـت. براسـاس نتـايج ايـن مطالعـه،       بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسع
رشد اقتصادي (رونق)، افزايش يك دالري توليد ناخالص ملي، حجم اقتصاد سايه را  زمان با هم

دهد. اما در شـرايط ركـود اقتصـادي، كـاهش يـك دالري توليـد       سنت كاهش مي 25به اندازه 
د. بنابراين به طور كلي تـأثيرات  سنتي اقتصاد سايه همراه خواهد بو 31ناخالص ملي با افزايش 

  .تواند متفاوت باشداقتصاد سايه بر رشد اقتصادي در شرايط مختلف ركود و رونق مي
) در پژوهشي تأثيرات متقابل اقتصاد غيررسمي و اقتصـاد  Gils et al, 2002گيلز و همكاران (

تصـاد بخـش رسـمي و    اند. بر اساس نتـايج، اق بررسي قرار داده رسمي را در كشور كانادا مورد
نمايـد. امـا تـأثيرات اقتصـاد     تـر مـي   هرچه بزرگتر شود، تأثيرات اقتصاد غيررسـمي را كوچـك  

  .داري كافي برخوردار نبوده است غيررسمي بر بخش رسمي از معني

در مطالعه به بررسي تأثيرات متقابـل تـورم    )Cziraky & Gillman, 2004كزيراكي و گيلمن (
غيررسمي در كشـور بلغارسـتان، كرواسـي و رومانيـا پرداختـه اسـت.        رشد اقتصادي و اقتصاد

گيـرد و   براساس نتايج اين پژوهش، رشد اقتصادي از نوسانات اقتصاد غيررسمي تأثير مثبت مي
  يابد.به عبارتي با رشد بخش غيررسمي، رشد اقتصادي در اين كشورها بهبود مي

اي أثيرات رشد اقتصادي بر اقتصـاد سـايه  ) در پژوهشي به بررسي تLayazor, 2013اليازور (
هـاي   بـا اسـتفاده از رويكـرد داده    2012تـا   1990كشورهاي امريكاي التـين از   در مجموعه از

اي رشد اقتصادي  براساس نتايج در اين مجموعه از كشورها اقتصاد سايه .تابلويي پرداخته است
  .كندرا محدود مي
ررسـي تـأثيرات متقابـل درجـه بـاز بـودن، رشـد        ) در پژوهشي به بBirinci, 2013برنجي (

اقتصـاد پيشـرفته    12بـراي   2010تـا   1964غيررسمي در بازه زمـاني   اقتصادي و اقتصاد بخش
دهـد امـا   رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مـي  پرداخته است. براساس نتايج، اقتصاد غيررسمي

اقتصـاد غيررسـمي بـر درجـه     جريان برعكس آن مورد مورد تاييد قرار نگرفته است. همچنين 
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بازبودن و حجم تجارت تأثير داشته است. همچنين تأثيرات اقتصاد غيررسمي بر رشد اقتصادي 
  از تأثيرات آن بر درجه باز بودن بيشتر بوده است

در پژوهشي بـه بررسـي تـأثيرات كيفيـت نهادهـا و       (Elgin& Oztuna, 2014)الگين و ازتانا 
 1984كشوري در بازه زماني  141سايه و درآمد سرانه در يك نمونه  تأثيرات ان بر رابطه اقتصاد

پرداخته است. براساس نتايج در كشورهايي با سطح نهادي ضعيف، اقتصاد غيررسـمي   2009تا 
تأثير مثبت بر درآمد سرانه دارد. اما در كشورهايي با سطح نهادي خوب اقتصاد سايه تأثير منفي 

  بر درآمد سرانه دارد. 
) در پژوهشي به بررسـي تـأثيرات اقتصـاد    Schneider& Hamenter, 2014در و همنتر (اشناي

براي كلمبيا پرداختنـد. براسـاس نتـايج،     2012تا  1980سايه و رشد درآمد سرانه در بازه زماني 
درصد توليـد ناخـالص در نوسـان اسـت.      56ساعت تا  27حجم اقتصاد سايه در اين كشور از 

تأثير منفي بر رشد درآمد سرانه در اين كشور داشـته اسـت كـه بـه طـور      چنين اقتصاد سايه  هم
كشـور رشـد درآمـد سـرانه حـدود       متوسط در صورت محدود كـردن اقتصـاد سـايه در ايـن    

  .يافت درصد افزايش مي  12/0
) در پژوهشي رابطه بين اقتصاد سـايه و رشـد   Zaman & Goschin, 2015زمان و گوشچين (

اند. براساس مورد بررسي قرار داده 2012تا  1999هاي  وماني در سالاقتصادي را براي كشور ر
دي وجـود دارد. همچنـين نتـايج    انباشتگي بـين اقتصـاد سـايه و رشـد اقتصـا      ي هم نتايج رابطه

دهدكه اقتصاد سايه به طور پيوسته به اقتصاد رسـمي مـرتبط اسـت و در بلنـد مـدت       مي  نشان
 .دهند روندهاي مشابهي را نشان مي

اي ) در پژوهشي رابطه متقابل بين فساد، اقتصاد سايهBorlea et all, 2017ريال و همكاران (بو
تـا   2005اي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بازه زمـاني  و رشد اقتصادي را براي مجموعه

اي دار بين فساد و اقتصاد سايه مورد بررسي قرار دادند. براساس نتايج رابطه قوي و معني 2004
وجود دارد. همچنين فساد و اقتصاد سايه تأثير منفي و معنادار بر رشد اقتصادي در اين مجموعه 

 از كشورها دارند.

اي به مطالعه تأثير اقتصاد زيرزميني يا سايه بر  ) در مقالهGoal et all, 2017گويل و همكاران (
به نظر نويسـندگان ايـن    اند. ، پرداخته2014تا  1870رشد اقتصادي در اياالت متحده طي دوره 

ثير بـر تـأمين كاالهـاي عمـومي     هاي سايه بسته به تعامـل آنهـا بـا بخـش رسـمي و تـأ       فعاليت
است رشد اقتصادي را تحريك يا كنـد كنـد. نويسـندگان مقالـه از تحليـل مـدل رشـد          ممكن

ت و مد استاندارد نئوكالسيك، از يك تكنيك سري زماني نسبتاً جديد براي تخمين پويايي كوتاه
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كننده آن استفاده نمودند. نتايج اين پـژوهش   رابطه بلند مدت بين رشد اقتصادي و عوامل تعيين
بـر رشـد اقتصـادي     حاكي از آن است كه قبل از جنگ جهاني دوم، اقتصاد سـايه تـأثير منفـي   

است. با اين حال، پس از جنگ جهاني دوم، اقتصاد سايه براي رشد اقتصادي مفيـد بـود.     داشته
  هاي نظري زيربنايي سازگار است. بهام در مورد تأثير رشد كلي اقتصاد سايه با استداللاين ا

) براي اقتصاد پرتغال رابطه بين اقتصاد غيررسمي Soares & Afonso,2019سوارز و آلفونسو (
مـورد بررسـي قـرار دادنـد.      2015تـا   1980و تأثيرات آن بر رشد اقتصادي را در بـازه زمـاني   

يـت دو طرفـه برقـرار اسـت همچنـين      بين اقتصاد رسمي و غيررسمي جريان عل براساس نتايج
اساس نتايج اين پژوهش اقتصاد غيررسمي تأثير منفي بر رشـد اقتصـادي در كشـور پرتغـال     بر

 .داشته است

اي به بحثي گسترده در مـورد آخـرين    ) در مقالهMedina & Schnier, 2018مدينا و اشنايدر (
اند. اين پژوهش نتايج  اي برآورد موجود و جديد اقتصاد سايه پرداختهه تحوالت در مورد روش

 2015تـا   1991هـاي   كشور در سراسر جهان طي سـال  158جديد در مورد اقتصاد سايه براي 
هـا را ارزيـابي و مقايسـه نمـوده و      ارائه داده است. نويسندگان نقاط قوت و ضعف ايـن روش 

كشـور بـين    158قتصـاد سـايه   دادنـد. ميـانگين انـدازه ا    ها را انجـام  ارزيابي انتقادي اين روش
درصد است. بزرگترين اقتصادهاي سايه متعلق بـه زيمبـابوه بـا     9/31، 2015تا  1991  هاي سال

درصـد و   9/8درصد توليد ناخالص داخلي هسـتند. اتـريش بـا     3/62درصد و بوليوي با  6/60
ويـژه روش   هاي جديد، به ويسندگان روشدرصد كمترين رتبه را دارند. به نظر ن 2/7سوئيس با 

) MIMICهاي چندگانه ( ) و عوامل چندگانه با شاخصCDAكالن جديد، رويكرد تقاضاي ارز (
را در يك روش تخمين مبتنـي بـر مـدل تركيبـي سـاختاريافته بـه كـار گرفتنـد. نتـايج نهـايي           

، آزادي مـالي،  دهد كه نرخ بيكـاري، بـاز بـودن تجـارت، انـدازه دولـت       پژوهشگران نشان مي
  اي دارند.دار بر اقتصاد سايه حاكميت قانون و فساد از نظر آماري تأثير معني

در مطالعهاي به بررسـي تـأثيرات رشـد اقتصـادي،      (Luong et all, 2020)و همكاران  لونگ
تـا   2002اي در مجموعه كشورهاي در حال گذار در بازه زماني  حاكميت قانون بر اقتصاد سايه

اند. بر اساس نتايج پژوهش در اين مجموعه كشورها رشد اقتصادي تأثير منفي و داختهپر 2015
اي در ايـن   محدود كننده بر اقتصاد سايه دارد و به عبارتي با بهبود رشد اقتصادي، اقتصاد سـايه 

 مجموعه كشورها كاهش يافته است.

ده از تلفـن همـراه و   در پژوهشي تأثيرات نفـوذ اينترنـت، اسـتفا   Kelikume, 2020) كليكوم (
بررسي  2017- 1995كشور افريقايي در بازه  42اي شامل  اقتصاد سايه را بر كاهش فقر در نمونه
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كرده است. براساس نتايج نرخ نفوذ اينترنت و تلفن همراه تأثير مثبت بر اقتصاد سايه و كـاهش  
اهش فقـر  شـد بخـش غيررسـمي و كـ    فقر داشته است. همچنين توسعه مالي تأثير مثبـت بـر ر  

  است و در نهايت رشد بخش غيررسمي باعث تأثير مثبت بر كاهش فقر شده است.  داشته
شكل بين توليد ناخـالص   U) يك رابطه طوالني مدت Wu & Shnider, 2021وو و اشنايدر (

دهنـد.   كشور نشان مي 158هاي  داخلي سرانه و اندازه اقتصاد سايه را با استفاده از مجموعه داده
شكل بين اقتصـاد سـايه و توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه ارزش        Uويسندگان الگوي به نظر ن

بررسي بيشتر را دارد. يك بعد اين مساله اين است كه آيا رابطه غير يكنواخـت قبـل و بعـد از    
آستانه متقارن است يا خير؟ اگرچه يك رابطه غيرخطي بلند مدت در اقتصاد سايه در پـژوهش  

استفاده از معادله رگرسيون درجه دوم شناسايي شده است، اما رابطه بين فرانك وو و اشنايدر با 
توليد ناخالص داخلـي سـرانه و انـدازه اقتصـاد سـايه ممكـن اسـت نامتقـارن باشـد. يكـي از           

سـت زمـاني كـه توسـعه كشـور از      سناريوهاي احتمالي اين است كـه اقتصـاد سـايه ممكـن ا    
بخشـد كـه ناشـي از پيشـرفت صـنعتي در بخـش        وري را تسريع معيني فراتر رود، بهره  مرحله

  هاي تكنولوژيكي است. رسمي و نوآوري

  مطالعات داخلي 2.3.2
اي،  )، پس از مروري كوتاه بر مفاهيم و ابعاد مختلف اقتصاد سـايه 1389بشر ابادي و همكاران (
ده از بـا اسـتفا   1351- 86اي بر رشد اقتصادي ايـران طـي دوره زمـاني     تاثير اندازه اقتصاد سايه

اي  اند. در اين پژوهش براي برآورد اقتصاد سـايه تكنيك تصحيح خطاي برداري را بررسي كرده
دهد در كشور ايـران، بـا    هاي اين مطالعه نشان مي از روش منطق فازي استفاده شده است. يافته

يابـد و   درصد كاهش مي  38/0اي اقتصاد، رشد اقتصادي  افزايش يك درصد اندازه بخش سايه
تهديدكننــده رشــد اقتصــادي  هــاي غيررســمي در اقتصــاد يكــي از عوامــل گســترش فعاليــت

  .رود مي  شمار به
اي و رشـد اقتصـادي در    )، اقدام به برسي ارتباط بين اقتصـاد سـايه  1394شهاب و پژويان (

يار بـاال و  كشوري از كشورهاي با سطح توسعه بس 25كشور شامل دو بلوك  50اي از  مجموعه
انـد. در ايـن    نمـوده  1999- 2007هـاي   كشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران، طي دوره سال

شده است براسـاس نتـايج در تمـامي     هاي پنل بكار گرفته پژوهش متدولوژي اقتصادسنجي داده
ــي  ــطوح معن ــايه    س ــاد س ــين اقتص ــي ب ــه كوزنتس ــود رابط ــادي   داري، وج ــد اقتص اي و رش

اي و  ضمن اينكه نوع ارتباط (جانشيني يا مكملي) بين انـدازه اقتصـاد سـايه   است   انكار غيرقابل
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هـاي بسـيار مهـم     رشد اقتصادي به موقعيت كشورها در مسير توسعه بستگي دارد. مطالعه يافته
ويژه براي ايران (البته ساير كشورهاي در حال توسـعه بلـوك دوم) دارد از جملـه     ديگري نيز به

ر ضرايب برآوردي موقعيت ايران طي دوره مطالعه را در فـاز صـعودي   اينكه محاسبات مبتني ب
دهد و ديدگاه نئوكالسيكي مبني بر رابطه مكملي بين رشد اقتصادي  معكوس نشان مي U منحني

  .كند اي را در مورد ايران طي دوره مذكور تأييد مي و اندازه اقتصاد سايه
مصرف انـرژي، رشـد اقتصـادي و اقتصـاد     ) در پژوهشي ارتباط 1399حق نژاد و فراهاني (

مـورد بررسـي    ARDL بـا اسـتفاده از روش   1394تـا   1355سايه در ايـران را در بـازه زمـاني    
اقتصـادي در  بر اساس نتايج، رابطـه علـي دو طرفـه بـين مصـرف انـرژي و رشـد         .دادند  قرار
ايج اين پـژوهش  شود. همچنين در كوتاه مدت و بلند مدت نت مدت و بلند مدت تاييد مي كوتاه

كند و در نهايت عليت عليت يك طرفه مثبت از رشد اقتصاد سايه به مصرف انرژي را تاييد مي
  گردد.يك طرفه منفي از رشد اقتصاد سايه به رشد اقتصاد رسمي تاييد مي
دهد كه اين مطالعـات يـا در   به طوركلي بررسي مطالعات تجربي به ويژه در ايران نشان مي

اند و هاي آن پرداختهبندي معرفي اقتصاد غيررسمي و اهميت و علل ايجاد و طبقهقالب كلي به 
هـاي  هـاي آن در قالـب رهيافـت    لو بررسـي رونـد تحـو     گيري اقتصاد سايه يا در صدد اندازه

اي بيشتر مطالعات بر تـأثيرات آن بـر اشـتغال و    اند و در زمينه تأثيرات اقتصاد سايهبوده  خاص
اي بـر  اند و به طور عملي تنها دو مقاله به بررسي تأثيرات اقتصاد سايهكرده بخش ماليات توجه

اند. همچنين در ميان مطالعات خارجي نيز همانند ادبيات نظري در مورد رشد اقتصادي پرداخته
اي بر رشد اقتصادي و درامد سرانه اتفاق نظري وجـود نـدارد و بـه تـأثير     تأثيرات اقتصاد سايه

؛ تر كـردن ايـن رابطـه توجـه نشـده اسـت      شد كشورها و بعد زمان براي روشنسطح رتوامان 
 تي در زمينه تأثيرات اقتصاد سـايه بامالحظه مطالعات موجود، وجود يك خالء مطالعابنابراين و 

بــا مــد نظــر قــرار دادن ســطح توســعه و بعــد زمــان در تحليــل اقتصــادي،   درآمــد ســرانهو 
  شود. مي  احساس

  
  روش پژوهش . 3

  مدل پژوهش و معرفي متغيرها 1.3
) است كه در قالب Goal et all, 2017مدل تجربي اين كار برگرفته از پژوهش گويل و همكاران (

اي بـر رشـد اقتصـادي در كشـورهاي توسـعه يافتـه و       يك مدل رگرسيوني تأثير اقتصاد سـايه 
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متغيرهـاي مـورد اسـتفاده    گيرد. در ادامه به معرفي مـدل و  توسعه مورد بررسي قرار مي  درحال
=   شود.پرداخته مي  β + SHA + + + +   )1(  

  كه در آن:
ي كشور مـورد نظـر در سـال مـورد     برا 2010هاي ثابت سال درآمد سرانه به قيمت 

  است.  نظر
 SHA اي به نسبت حجم اقتصاد سايهGDP .نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخـالص بـه       براي كشور مورد نظر در سال مورد نظر استGDP       بـراي كشـور مـورد نظـر در سـال
  نظر است.مورد
براي كشور مـورد نظـر در سـال     نرخ بيكاري (نسبت بيكاران به حجم نيروي كار)  
  نظر است.مورد
بـراي كشـور مـورد نظـر در سـال       GDPنسبت مخارج دولت در حوزه آموزش بـه    
  نظر است.مورد

  . معرفي متغيرها1جدول 
  هاي پژوهش منبع: يافته

 منبع تعريف نماد متغير

 World Bank – WDI 2010هاي ثابت سال درآمد سرانه به قيمت GDP درآمد سرانه

 ,GDP Medina and Schneiderاي به نسبت حجم اقتصاد سايه SHA اياقتصاد سايه
(2018) 

 GDP World Bank – WDIنسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به  GDI سرمايه ثابت تشكيل

 World Bank – WDIنرخ بيكاري (نسبت بيكاران به حجم نيروي كار)  UEM بيكاري

 GDP World Bank – WDIنسبت مخارج دولت در حوزه آموزش به  SE مخارج آموزشي

گردآوري شده است.  2017تا  2005كشور جهان طي بازه  109اطالعات اين متغيرها براي 
) بـوده و  OECDهـاي اقتصـادي (  كشـور عضـو سـازمان همكـاري     30از اين تعداد كشـورها،  

گيرند.  شورهاي در حال توسعه قرار ميكشور در دسته ك 79شوند. مابقي يافته قلمداد مي توسعه
ـ     گونه كـه مالحظـه مـي    همان اي از كشـورهاي  راي مجموعـه شـود اطالعـات ايـن پـژوهش ب

هـاي  باشد؛ بنابراين سـاختار داده  مي 2017تا  2005توسعه و توسعه يافته در بازه زماني   درحال
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برآورد مناسب آنها باتوجه  ها و فرم باشد كه در ادامه به معرفي اين مدلاين پژوهش تابلويي مي
  شود.به هدف پژوهش پرداخته مي

  
  روش تخمين مدل 2.3

  )Panel Dataهاي تابلويي ( داده 1.2.3
هاي تركيبي)، متغيرها هم در ميان مقاطع جامعه آماري (كه تعداد آنها هاي پانل ديتا (دادهدر مدل

شوند. نكته مهم اين است كه مقاطع گيري ميشود) و هم در طول زمان اندازهنشان داده مي Nبا 
هاي پانل ديتا با دو بعد مواجهيم: بعد زمان و در طول زمان يكسان بمانند. به اين ترتيب در مدل

تغيـر چنـدين برابـر    بعد مقاطع. واضح است كه در چنـين حـالتي، تعـداد مشـاهدات از يـك م     
داده در  Nزمـاني يـا   هـاي  داده در سـري   Tاست. بـدين معنـي كـه تعـداد مشـاهدات از       شده

Nساختارهاي مقطعي به  × T  .داده در حالت پانل، افزايش يافته است  
Y توان مدل خطي رگرسيوني پانل ديتا را به صورت زير نشان داد:مي = X′ β + z′ α + ε   )2(  

) در نظـر گرفتـه   Tتـا   1براي زمـان (از   t) و انديس Nبراي افراد يا مقاطع (تعداد  iانديس 
). )Constant term متغير توضيحي است (بدون عرض از مبـدأ (  شامل  است. ماتريس   شده

 كند. جز اخالل توسط ) را نمايندگي ميHeterogeneityاثرات منحصر به فرد مقطعي ( بردار 
شود كه جز اخالل، اكيداً برونزا هست. به ديگـر عبـارت، جـز    نشان داده شده است. فرض مي

  اي با متغيرهاي توضيحي ندارد.تصادفي دارد و رابطهاخالل توزيع 

  )PARDLهاي توزيعي پنلي (َ مدل خود رگرسيون برداري با وقفه 2.2.3
هاي مناسبي كه موجب شـده در   هاي گسترده پنلي داراي ويژگيرهيافت خود توضيحي با وقفه

هـاي پنـل    رآورد دادهمطالعات جديد بيشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. اين رهيافت در ب
كه داراي سري زماني طوالني باشند، قابل استفاده است البته اين روش انعطاف پذيري بااليي در 

هاي سري زمـاني   ها دارد و لذا در برآورد مدل هايي با تعداد اندك داده مورد تعداد محدود داده
هـاي گسـترده پنلـي     با وقفهرهيافت خود پويايي Ahmad et all, 2003:18.) كاربرد فراوان دارد (

مدت و بلند مدت است، كه شامل  داراي سه ساختار يا روش متفاوت براي برآورد روابط كوتاه
و روش  )Pooled Mean Group( )، روش ميان گروهي تلفيقيMean Groupروش ميان گروهي (
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داكثر يـاد شـده از برآوردگـر حـ    ) است. هـر سـه روش   Dynamic Fix Effect( اثرات ثابت پويا
   ).16: 1398بيده و طرازكار، كنند (كارگر دهنمايي استفاده مي راست

گروهي است، كه ميانهاي گسترده پنلي، روش اولين ساختار رهيافت خود توضيحي با وقفه
) ارائه شد. اين روش، ضرايب بلند مدت را با Pesaran & Smith, 1995توسط پسران و اسميت (

مقطع عرضـي مـثالً بـراي هـر كشـور      براي هر  لند مدت برآورد شدهگيري از ضرايب ب ميانگن
آورد. اين چهارچوب براي هر مقطع يك توزيـع جداگانـه بـرآورد كـرده و سـپس      دست مي به

شده بـراي هـر مقطـع بـدون اعمـال      گيري غير وزني از ضرايب بر آورد پارامترها را با ميانگين
مدت و بلند مدت برآورد شده  اين رو ضرايب كوتاه كند. ازگيري ميگونه محدوديتي، اندازه هيچ

به بيان بهتـر در ايـن روش عـرض از مبـدأ      در روش ميان گروهي ممكن است ناهمگن باشند،
  .) Pesaran & Smith, 1995:11ضريب برآوردي و خطاي معيار براي هر مقطع متفاوت است (

) توسعه داده شد. Pesaran et all, 1999روش ميان گروهي تلفيقي توسط پسران و همكاران (
كند، اما در ايـن روش   ها در بلند مدت برآورد مي همگني را براي تمام مقطع اين روش ضرايب

ي هر مقطع به منظور تعديل به سمت تعادل بلنـد مـدت،   امدت بر آورده شده بر ضرايب كوتاه 
طا بايد منفي ناهمگن هستند. همچنين در روش ميان گروهي تلفيقي، عالمت ضريب تصحيح خ

وش بايــد از الزامــاً خــود دســت آيــد و جمــالت پســماند مــدل تصــحيح خطــا در ايــن ر هبــ
  .) Pesaran et all, 1999:12باشند (  ناهمبسته

روش اثرات ثابت پويا همانند روش ميان گروهي تلفيقـي ضـرايب همجمعـي بلنـد مـدت      
ثابت پويـا بـرخالف روش   برآورد شده براي تمامي مقاطع يكسان است. در مقابل روش اثرات 

ميان گروهي تلفيقي داراي سرعت تعديل كمتـر و ضـرايب كوتـاه مـدت آن، همگـن هسـتند.       
زماني معادالت است. ذكر ايـن نكتـه   چنين روش اثرات ثابت پويا داراي مشكل اريب به هم هم

نيز ضروري كه با فرض شيب همگن در بلند مدت، روش ميان گروهي تلفيقـي در مقايسـه بـا    
رات ثابت پويا و ميان گروهي كاراتر است. در نهايت اين كه ميان گروهي تلفيقـي بـا وجـود    اث

 )Pesaran et all, 1999:12كننـد (  زايـي ضـرايب سـازگاري را فـراهم مـي      حضور احتمالي برون
اي بنابراين و در نهايت اين پژوهش براي بررسي تأثيرات كوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد سايه.

كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از روش ميان گروهي تلفيقـي بـه شـكل     در مجموعه
∆  ) استفاده كرده است.3رابطه شماره ( = ∅ , + ´ + ∑ ⋅ ∆ , + ∑ ⋅ ∆ , + +   )3(  
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متغير وابسته يعني  yitدوره زماني،  t= 1,2,3,…Nتعداد مقاطع و  I =1,2,3…...Nدر اين رابطه 
نسبت تشـكيل سـرمايه   شامل متغيرهاي توضيحي رشد، نسبت اقتصاد سايه،  it Xدرامد سرانه و

  باشد. ثابت ناخالص، نرخ بيكاري، نسبت مخارج دولت در حوزه آموزش مي
  
  برآورد مدل و تجزيه تحليل مدل تجربي. 4

  بررسي مانايي 1.4
متغيرهــاي  )Unit Root Test( هــاي پانــل ديتــا، بايــد مانــاييمــدل قبــل از تخمــين ضــرائب

ها بررسي شود. از آنجا كه در اين پزوهش دو گـروه رگرسـيون، يكـي    شده در مدل كارگرفته به
هاي  شود؛ آزمونيافته و ديگري براي كشورهاي در حال توسعه، اجرا ميبراي كشورهاي توسعه

 2يافته و در حال توسعه، اجرا شده است. در جدول ، توسعهمانايي نيز براي دو گروه از كشورها
  هاي مانايي گزارش شده است.نتايج حاصل از آزمون

  ) 2002نتايج آزمون مانايي لوين، لين و چو ( .2جدول 
  هاي پژوهش منبع: يافته

 كشورهاي در حال توسعه كشورهاي توسعه يافته متغير

 نتيجه مقدار احتمال آماره آزمون نتيجه مقدار احتمال آزمونآماره  متغير

GDP 245/16 - 0000/0 مانا 0000/0 - 398/12 مانا 

SHA 451/14 - 0000/0 مانا 0000/0 - 571/10 مانا 

GDI 119/12 - 0000/0 مانا 0000/0 - 229/16 مانا 

UEM 984/31 - 0000/0 مانا 0000/0 - 685/10 مانا 

SE 525/15 - 0000/0 مانا 0000/0 - 532/12 مانا 

بـراي همـه متغيرهـا، كمتـر از سـطح       مقدار احتمالهمانگونه كه از جدول مشخص است، 
اسـت، دارنـد. لـذا فرضـيه صـفر       05/0متـداول كـه برابـر بـا      )Significancelevel( داريمعني

)Null hypothesis( تـوان  شـوند. در نتيجـه مـي   مبني بر وجود ريشه واحد در همه موارد رد مي
استنباط كرد كه همه متغيرها در سطح مانا هستند. حال كه از مانايي متغيرهاي تحقيـق اطمينـان   

  شود. ها ارائه ميحاصل شده است، به تخمين مدل
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  هاي تابلويي برآورد مدل با روش داده 2.4
حـداقل  پس از بررسي مانايي متغيرها و مانا بودن همه آنها، بهتر است مدل با اسـتفاده از روش  

شود.  مربعات معمولي تخمين زده شود كه در ادامه نتايج حاصل از تخمين با اين روش ارائه مي
ضرايب حاصل از تخمين اين مدل با سه رويكرد تلفيقي، ثابـت، و تصـادفي    4و  3در جداول 

  گزارش شده است.

  نتايج برآورد مدل داده تابلويي براي كشورهاي توسعه يافته. 3جدول 
  هاي پژوهش فتهمنبع: يا

 Pooled Fixed Effects Random Effects 

 ضريب متغير
انحراف 
 معيار

مقدار 
 احتمال

 ضريب
انحراف 
 معيار

مقدار 
 احتمال

 ضريب
انحراف 
 معيار

مقدار 
 احتمال

SHA 2273 - 141 0000/0 1002 - 114 000/0 1074 - 112 0000/0 

GDI 360 - 234 125/0 153 52 003/0 150 53 004/0 

UEM 740 - 232 001/0 137 - 57 017/0 133 - 57 021/0 

SE 2142 648 001/0 276 - 148 064/0 259 - 149 084/0 

C 76381 7391 0000/0  -  -  - 56292 3770 000/0 

F-Statistic 102 49 210 

  اند.نمايش داده شدهتر  تيرهبصورت  05/0دار در سطح ضرايب معني

  تابلويي براي كشورهاي در حال توسعهنتايج برآورد مدل داده . 4جدول 
  هاي پژوهش منبع: يافته

 Pooled Fixed Effects Random Effects 

 ضريب متغير
انحراف 
 معيار

مقدار 
 احتمال

 ضريب
انحراف 
 معيار

مقدار 
 احتمال

 ضريب
انحراف 
 معيار

مقدار 
 احتمال

SHA 427 - 23 000/0 142 - 16 000/0 153 - 16 000/0 

GDI 160 - 36 000/0 31 - 9 001/0 31 - 9 000/0 

UEM 90 - 46 053/0 184 - 26 000/0 179 - 25 001/0 

SE 225 186 226/0 73 47 12/0 77 47 1/0 

C 24520 1629 000/0  -  -  - 14158 1132 000/0 

F-Statistic 91 36 158 
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  اند.نمايش داده شدهتر  تيرهبصورت  0.05دار در سطح ضرايب معني
دهند كه در هر دو گـروه  هر سه رويكرد تلفيقي، ثابت، و تصادفي نشان مي نتايج حاصل از

ها، دار دارد. در همه مدلاي با درآمد سرانه رابطه معكوس و معنياز كشورها، متغير اقتصاد سايه
) اسـت. لـذا   05/0داري متعارف (كمتر از سطح معني احتمالاي، مقدار براي متغير اقتصاد سايه

اي قابـل پـذيرش نيسـت؛ بنـابراين     ي بر صفر بودن ضريب متغير اقتصاد سـايه فرضيه صفر مبن
دار هسـتند. بـا   هاي تخمين زده شده به لحاظ آماري معنياي در مدلضرايب متغير اقتصاد سايه

توان بيان نمود كه در هر دو گروه از كشورها، بطور متوسط، بـا ثبـات سـاير    توجه به نتايج، مي
ر متغيرهاي تشكيل سرمايه ثابت، بيكاري و مخارج آموزشي، افزايش حجم شرايط و با كنترل اث

هـاي بخـش   شود. اين نشان از اثر مخرب فعاليـت اي باعث كاهش درآمد سرانه مياقتصاد سايه
  غيررسمي اقتصاد در كاهش درآمد سرانه و توسعه اقتصادي دارد.

  آزمون اف ليمر 1.2.4
دهند. مطـابق نتـايج، اثـرات نامتجـانس     را گزارش مي نتايج حاصل از آزمون اف ليمر 5جدول 

  مالحظه هستند.  در هردو گروه از كشورها قابل )Heterogeneous cross sectional effectsمقطعي (

  آزمون اف ليمر . 5جدول 
  هاي پژوهش منبع: يافته

 كشورهاي در حال توسعه كشورهاي توسعه يافته

F statistic نتيجه مقدار احتمال F statistic نتيجه مقدار احتمال 

58/917 000/0 
استفاده از روش 

 تابلويي
559 000/0 

استفاده از روش 
 تابلويي

 بنابراين و براساس نتايج استفاده از روش تابلويي در قياس با روش تلفيقي ارجحيت دارد.

  آزمون آزمون هاسمن 2.2.4
انـد.  گـزارش شـده   6مطالعه در جدول نتايج آزمون هاسمن براي دو گروه از كشورهاي تحت 

ــادفي روش      ــرات تص ــا روش اث ــاس ب ــت در قي ــرات ثاب ــتفاده از روش اث ــايج، اس ــابق نت مط
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است. به بيان ديگر، اثرات مشاهده نشده مقطعي داراي نوعي همبستگي با متغيرهاي   تري مناسب
  اند.نشدهتوضيحي هستند و اين اثرات مشاهده نشده بطور تصادفي بين كشورها توزيع 

  يافتهنتايج آزمون هاسمن كشورهاي توسعه. 6جدول 
  هاي پژوهش منبع: يافته

 كشورهاي در حال توسعه كشورهاي توسعه يافته

Chi square نتيجه مقدار احتمال Chi square نتيجه مقدار احتمال 

825/12 012/0 
استفاده از روش 

 اثرات ثابت
19/14 006/0 

استفاده از روش 
 ثابتاثرات 

دهد كه با ثبات ساير نشان مي 1و تمركز بر نتايج مدل اثرات ثابت 3نگاهي دوباره به جدول 
شرايط و كنترل اثر متغيرهاي تشكيل سرمايه ثابت، بيكـاري و مخـارج آموزشـي، يـك درصـد      

دالر كـاهش   1002يافته، بطور متوسط، با اي در كشورهاي توسعهافزايش در حجم اقتصاد سايه
، رقم مشابه براي كشورهاي در حال توسعه معـادل  4درآمد سرانه همراه است. مطابق جدولدر 

باشد. بدين معني كه با ثبات ساير شرايط و كنترل اثر متغيرهـاي تشـكيل سـرمايه    دالر مي 142
اي در كشـورهاي  جم اقتصـاد سـايه  ثابت، بيكاري و مخارج آموزشي، يك درصد افزايش در ح

  دالر كاهش در درآمد سرانه همراه است. 142متوسط، با  حال توسعه، بطوردر
  

  Panel ARDLتخمين ضرايب با روش  3.4
اي و رشـد  پنلي اقدام به بررسي رابطه اقتصاد سـايه  ARDLدر اين بخش، با بكارگيري رويكرد 

يافته و در حال توسعه شده است. الزم به ذكر اسـت  اقتصادي در دو گروه از كشورهاي توسعه
هاي بهينه استفاده شده اسـت و  اين مرحله از معيار شوارتز بيزين براي تعيين تعداد وقفه كه در

نتـايج   8و  7بعنوان مدل بهينه انتخاب شـده اسـت. جـداول     ARDL(11,1,1,1)در نهايت مدل 
  دهند.برآورد را به دست مي
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  يافتهبراي كشورهاي توسعه Panel ARDL. تخمين با روش 7جدول 
  هاي پژوهش فتهمنبع: يا

 بلند مدت مدتكوتاه 

 مقدار احتمال انحراف معيار ضريب مقدار احتمال انحراف معيار ضريب متغير

SHA 588 - 251 02/0 137 - 184 457/0 

GDI 233 104 026/0 717 98 000/0 

UEM 308 - 110 005/0 150 87 086/0 

SE 484 - 159 002/0 2047 258 000/0 

 -  -  -  06/0 039/0 - 074/0 ضريب تعديل

C 1962 1151 089/0  -  -  - 

 اند.نمايش داده شدهتر  تيرهبصورت  05/0دار در سطح ضرايب معني

مدت، با ثبات ساير شرايط و كنترل اثر يافته و در كوتاه، در كشورهاي توسعه7مطابق جدول 
حجم اقتصاد  متغيرهاي تشكيل سرمايه ثابت، بيكاري و مخارج آموزشي، يك درصد افزايش در

دالر كاهش در درآمد سـرانه همـراه اسـت. از آنجـا كـه سـطح        588اي، بطور متوسط، با سايه
) است، فرضـيه صـفر مبنـي بـر     05/0داري متداول (و كمتر از سطح معني 02/0احتمال معادل 

اي بـه لحـاظ آمـاري    تصـاد سـايه  معني بودن ضريب قابل پذيرش نيست و ضريب متغيـر اق  بي
است كه بدين معني است كـه   - 074/0ست. همچنين در اينجا، ضريب تعديل معادل دار ا معني

مـدت  در صورت انحراف متغير درآمد سرانه از روند تعادلي بلند مدت خود، در هر دوره كوتاه
درصد از انحراف جبران شده و متغير  4/7(در تحقيق حاضر هر دوره يك سال هست)، معادل 

  كند.ي بلند مدت خود ميل ميدرآمد سرانه به روند تعادل
يافته و اي و درآمد سرانه در كشورهاي توسعهيابيم كه اقتصاد سايهدر مي 7با نگاه به جدول 

اي در بلند مدت در بلند مدت رابطه عكس با يكديگر دارند؛ اما مقدار احتمال متغير اقتصاد سايه
اسـت. لـذا فرضـيه صـفر مبنـي بـر        ) بيشتر05/0داري متداول (و از سطح معني 457/0برابر با 
معني است. با مقايسه ضرايب بودن ضريب قابل رد شدن نيست و متغير به لحاظ آماري بيصفر

شود كه رابطـه  داري آنها مشاهده ميمدت و بلند مدت و توجه به معنياي در كوتاهاقتصاد سايه
ـ منفي اقتصاد سايه تـر و  مـدت، كوچـك  كوتـاه ه دوره اي و درآمد سرانه در بلند مدت، نسبت ب

يافته در بلند مـدت قـادر بـه كنتـرل     معني هست. اين بدين معني است كه كشورهاي توسعه بي
  اي بر فرآيند توسعه و تعديل اثرات منفي آن هستند.تأثيرات منفي اقتصاد سايه
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  براي كشورهاي در حال توسعه Panel ARDLتخمين با روش  .8جدول 
  هاي پژوهش منبع: يافته

 بلند مدت مدتكوتاه 

 مقدار احتمال انحراف معيار ضريب مقدار احتمال انحراف معيار ضريب متغير

SHA 78 - 24 001/0 107 - 10 000/0 

GDI 17 13 206/0 134 13 000/0 

UEM 237 228 298/0 498 - 31 000/0 

SE 15 - 26 569/0 184 - 41 000/0 

 000/0 014/0 - 052/0 -  -  -  ضريب تعديل

C 1104 321 000/0  -  -  - 

  اند.نمايش داده شدهتر  تيره بصورت 05/0دار در سطح ضرايب معني
مدت، بـا ثبـات سـاير شـرايط و     ، در كشورهاي در حال توسعه و در كوتاه8مطابق جدول 

كنترل اثر متغيرهاي تشكيل سرمايه ثابت، بيكاري و مخارج آموزشي، يـك درصـد افـزايش در    
دالر كاهش در درآمد سرانه همراه است. از آنجا كـه   78بطور متوسط، با  اي،حجم اقتصاد سايه

) اسـت، فرضـيه صـفر    05/0داول (داري متـ و كمتر از سطح معنـي  001/0مقدار احتمال معادل 
اي بـه لحـاظ آمـاري    سـايه  معني بـودن ضـريب رد شـده و ضـريب متغيـر اقتصـاد      بر بي مبني
است كه بدين معني است كـه   - 052/0عديل معادل است. همچنين در اينجا، ضريب ت  دار معني

مـدت  در صورت انحراف متغير درآمد سرانه از روند تعادلي بلند مدت خود، در هر دوره كوتاه
درآمـد سـرانه بـه رونـد تعـادلي      درصد از انحراف جبران شده و متغير  2/5(يك سال)، معادل 

  كند.مدت خود ميل ميبلند
كشورهاي در حال توسعه و در بلند مدت، با ثبات ساير شرايط ، در 8همچنين، طبق جدول 

و كنترل اثر متغيرهاي تشكيل سرمايه ثابت، بيكاري و مخارج آموزشي، يك درصد افـزايش در  
دالر كاهش در درآمد سرانه همراه است. از آنجا كه  107اي، بطور متوسط، با حجم اقتصاد سايه

دار اسـت. نكتـه   باشد، ضريب به لحاظ آماري معنيصفر مياي مقدار احتمال متغير اقتصاد سايه
مدت، اي در دوره بلند مدت در قياس با دوره كوتاهقابل تامل اين است كه ضريب اقتصاد سايه

دهد كه در كشورهاي در حال توسعه، آثار منفي تر است. اين نشان ميبه لحاظ قدرمطلق بزرگ
تري بر جاي ي در بلند مدت تشديد شده و تأثير مخرباي بر فرآيند توسعه اقتصاداقتصاد سايه
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رسد كشورهاي در حال توسعه در بلند مدت قادر بـه  خواهند گذاشت. به بيان ديگر، به نظر مي
  اي نيستند.كنترل و تعديل آثار منفي اقتصاد سايه

 اي بـا درآمـد سـرانه در هـر دو گـروه از     شود كه اقتصاد سايهمشاهده مي 8و  7از جداول 
مدت و بلند مدت، رابطه معكوس دارد؛ بدين معنـي كـه    كشورها و در هر دو بازه زماني كوتاه

اي با كاهش درآمد سرانه همـراه اسـت. ايـن همبسـتگي منفـي بـين       افزايش حجم اقتصاد سايه
زمـاني بلنـد مـدت در كشـورهاي     اي و درآمـد سـرانه در سـه مـدل، بجـز دوره      اقتصاد سـايه 

دار نيـز هسـت. در حالـت كلـي، نتـايج حاصـل از رويكـرد        ظ آماري معنييافته، به لحا توسعه PARDL هاي پانل در بخش قبل همسو هستند.لبا نتايج مد  
  

  تخمين پنل با فرض درونزايي 4.4
ها بدون در نظر گرفتن پديده درونزايـي متغيرهـاي توضـيحي    تا به اينجا، تخمين ضرايب مدل
توانـد   الوه بر اينكه بر فرآيند توسعه اثرگذار است، خود ميع بوده است. اما حجم اقتصاد سايه

از مطالعـات تجربـي   يافتگي كشورها نيز باشد. موضـوعي كـه در بسـياري    معلول سطح توسعه
مورد توجه قرار گرفته است  Birinci, Gils et all, 2013, 2010)؛ Soares & Afonso,2019(جمله از

تواند در رابطه بين درآمـد سـرانه و اقتصـاد سـايه      نكته مي زمان و از آنجا كه توجه به اين و هم
با در نظر گرفتن ايـن موضـوع، در ايـن مرحلـه بـا      تواند حاوي نكات ارزشمندي باشد. لذا  مي

شـود. در ايـن راسـتا، از    ها دوباره تخمين زده مـي ، مدل فرض درونزا بودن متغير اقتصاد سايه
) و كيفيـت  GE)، كـارايي دولـت (  TAXار ماليـاتي ( )، فشـ LABمتغيرهاي مقررات بازار كـار ( 

) بعنوان متغيرهاي ابزاري استفاده شده و در نهايت ضرايب مـدل بـر اسـاس    RQگذاري ( قانون
=  اي زير تخمين زده شده است:معادله دو مرحله  β + SHAD + + + +   )4(  

= و  + + + +  +  +  + +   )5(  
نظـر  ا كه براي تخمـين اقتصـاد سـايه در   ) ر5الزم به ذكر است اين پژوهش معادله شماره (

  ) استخراج شده است.Medina & Schneider , 2018( گرفته شده است از مطالعه
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  )2002. نتايج آزمون مانايي لوين، لين و چو (9جدول
 هاي پژوهش منبع: يافته

 كشورهاي در حال توسعه كشورهاي توسعه يافته

 نتيجه P-value آماره آزمون نتيجه P-value آماره آزمون متغير

LABOR 6.762 - 0.0000 مانا 0.0000 - 19.371 مانا 

TAX 13.317 - 0.0000 مانا 0.0000 - 42.902 مانا 

GE 6.022 - 0.0000 مانا 0.0000 - 8.039 مانا 

RQ 6.668 - 0.0000 مانا 0.0000 - 13.649 مانا 

بـراي همـه متغيرهـا، كمتـر از سـطح       مقدار احتمالهمانگونه كه از جدول مشخص است، 
استنباط كرد كه همه متغيرهـا  توان است، دارند. در نتيجه مي 05/0متداول كه برابر با  داريمعني

در سطح مانا هستند. حال كه از مانايي متغيرهاي تحقيق اطمينان حاصل شده است، به تخمـين  
 شود. ها ارائه ميمدل

  Panel Instrumental Variable. نتايج تخمين با روش 10جدول 
  هاي پژوهش منبع: يافته

 كشورهاي در حال توسعه كشورهاي توسعه يافته

 P-value انحراف معيار ضريب P-value انحراف معيار ضريب متغير

SHADOW 470 601 0.434 418 - 104 0.000 

GDI 312 48 0.000 32 - 10 0.002 

UEM 307 - 107 0.004 127 - 32 0.000 

SE 478 - 140 0.000 114 56 0.044 

Chi square 196 60 

يافتــه بــراي كشــورهاي توســعه ، ســطح احتمــال متغيــر اقتصــاد ســايه10مطــابق جــدول 
) هست، لذا فرضيه صفر مبني بـر  05/0داري متداول (بوده و بيشتر از سطح معني 434/0  ادلمع

صفر بودن ضريب متغير قابل رد شدن نيست. اين بدين معني است، مطابق اين مدل و با ثبـات  
ي، در كشـورهاي  ساير شرايط و كنترل اثر متغيرهاي تشكيل سرمايه، بيكاري و مخارج آموزشـ 

اي و درآمد سرانه يافت نشد. علت اين امر داري بين حجم اقتصاد سايهيافته رابطه معنيتوسعه 
هـا در تـدوين و   يافته بـه دليـل كارآمـدي حكومـت    تواند باشد كه در كشورهاي توسعهاين مي
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بله بـا  هاي اقتصادي و اجتماعي و همچنين توانايي اين كشورها در كشف و مقااجراي سياست
اي و اثـر آنهـا بـر    ادي سـايه هـاي اقتصـ  هاي بخش غيررسمي اقتصاد، گسـتره فعاليـت  فعاليت
  باشد. سرانه محدود ميدرآمد

 توان پي برد كه اقتصـاد سـايه  ه ميو براي كشورهاي در حال توسع 10در مقابل، از جدول 
 0.000درآمد سرانه معادل داري متغير داري و منفي با درآمد سرانه دارد. سطح معنيرابطه معني

) است. لذا فرضيه صفر مبني بر صـفر بـودن ضـريب    05/0داري متداول (و كمتر از سطح معني
دار اسـت.  حـاظ آمـاري معنـي   شود. اين بدين معني است كه ضـريب متغيـر بـه ل   متغير رد مي

نتـرل اثـر   است، يعني با ثبات ساير شرايط و ك - 418اي برابر با سو، ضريب اقتصاد سايهازديگر
 درصد افزايش در حجم اقتصاد سايه متغيرهاي تشكيل سرمايه، بيكاري و مخارج آموزشي، يك

دالر كاهش در درآمد سرانه همـراه اسـت.    418در كشورهاي در حال توسعه، بطور متوسط با 
توانـد  با درآمد سرانه در كشورهاي در حال توسـعه مـي   دار اقتصاد سايهرابطه معكوس و معني

هاي غيررسمي اقتصاد و تعـديل  دهنده عدم توانايي اين كشورها در تحديد گستره فعاليتنشان
  ها بر فرآيند توسعه باشد.آثار منفي اينگونه فعاليت

  
  گيري نتيجه .5

بر اساس ادبيات نظري رفتار متغيرهاي اقتصادي در كوتاه مـدت و بلنـد مـدت و همزمـان در     
د از همديگر متفاوت باشد. بر اين اساس و با توجـه بـه   توان مراحل متفاوت رشد اقتصادي، مي

تـر كـردن   اي بر تغييرات درآمد سرانه، اين پژوهش به دنبال شفافاهميت تأثيرات اقتصاد سايه
بر درآمد سـرانه در مجموعـه كشـورهاي درحـال توسـعه در مقايسـه بـا         تأثيرات اقتصاد سايه

ت است. براساس نتايج حاصل از تخمين مدل كشورهاي توسعه يافته در كوتاه مدت و بلند مد
دار بـر درآمـد سـرانه در    عنـي اي تـأثير منفـي و م  هاي تابلويي، اقتصـاد سـايه   رگرسيوني با داده

 PARDLمجموعه كشورها دارد. همچنين بر اساس نتايج حاصل از تخمين مدل با روش   هردو
در كوتاه مدت تأثير  سعه يافتهاي در هر دو مجموعه كشورهاي در حال توسعه و تواقتصاد سايه

در كوتـاه مـدت بـراي كشـورهاي     منفي بر درآمد سرانه داشته است؛ امـا تـأثيرات ايـن متغيـر     
بر  بلند مدت نيز تأثير اقتصاد سايه يافته از كشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است. در توسعه

است امـا بـراي كشـورهاي    دار بوده درآمد سرانه براي كشورهاي در حال توسعه منفي و معني
داري الزم برخوردار نيست. همچنين تأثيرات كوتاه مدت متغيـر  توسعه يافته اين رابطه از معني

  اي در كشورهاي در حال توسعه از تأثيرات بلند مدت آن كمتر است.اقتصاد سايه
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در  داري آنهـا مدت و بلند مدت و توجـه بـه معنـي   در كوتاه با مقايسه ضرايب اقتصاد سايه
اي و درآمـد سـرانه در   د سـايه شود كه رابطـه منفـي اقتصـا   كشورهاي توسعه يافته مشاهده مي

معني است. ايـن بـدين معنـي اسـت كـه      تر و بيمدت، كوچكمدت، نسبت به دوره كوتاهبلند
اي بر فرآيند توسعه يافته در بلند مدت قادر به كنترل تأثيرات منفي اقتصاد سايهكشورهاي توسعه

اي در يل اثرات منفي آن هستند؛ اما براي كشورهاي در حال توسعه ضريب اقتصاد سـايه و تعد
تـر اسـت. ايـن    درمطلق بـزرگ مـدت، بـه لحـاظ قـ    دوره بلند مدت در قيـاس بـا دوره كوتـاه   

اي بـر فرآينـد توسـعه    دهد كه در كشورهاي در حال توسعه، آثار منفي اقتصـاد سـايه   مي  نشان
تري بر جاي خواهند گذاشت. به بيان ديگـر،  د شده و تأثير مخرباقتصادي در بلند مدت تشدي

رسد كشورهاي در حال توسعه در بلند مدت قادر به كنترل و تعديل آثار منفي اقتصاد به نظر مي
زايي متغير اقتصاد سـايه  اي نيستند. همچنين در سطح ديگر و با در نظر گرفتن مسئله درونسايه

براساس نتـايج و همانگونـه كـه     .و توسعه يافته تخمين زده شدبراي كشورهاي درحال توسعه 
مالحظه شد براي كشورهاي توسعه يافته حجم اقتصاد سايه تأثير بر معني داري بر درآمد سرانه 

ها ندارد اما براي كشورهاي در حال توسعه اقتصاد سايه به مانند مـدل پنـل تـأثير    در اين كشور
متغير در نهايت در ايـن مجموعـه از كشـورها محـدود كننـده       منفي بر درآمد سرانه دارد و اين

باشد. بنابراين در عمل با در نظر گرفتن شرط درون زايي متغيـر اقتصـاد سـايه    درآمد سرانه مي
  نتايج براي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته تفاوت چنداني نداشتند نداشته است.

اي تأثير منفي بر در كوتاه مدت اقتصاد سايهبا در نظر گرفتن سطح توسعه يافتگي كشورها، 
باشـد.  درآمد سرانه دارد و اين مسئله در كوتاه مدت جدا از سطح توسعه يافتگي كشـورها مـي  

 Goal et() براي ايران و گويل و همكاران 1389كه در مطالعه بشر آبادي و همكاران ( موضوعي

all, 2017وم مورد تأكيد قرار گرفته است و به عبارتي ) براي آمريكا نيز در قبل از جگ جهاني د
اي بـر  در اين بازه زماني چون امريكا هنوز در مراحل اوليه رشد قرار دارد، تـأثير اقتصـاد سـايه   

اي بر رشد اقتصادي به سطح رشد اقتصادي منفي شده است؛ اما در بلند مدت تأثير اقتصاد سايه
 ادي، اقتصـاد سـايه  ي رشد اقتصر سطوح اوليهاي كه براي كشورها درشد بستگي دارد به گونه

اي بــر رشــد اقتصــاد ســايهتــأثير منفــي بــر رشــد دارد، امــا بــراي كشــورهاي توســعه يافتــه، 
ر نشـده اسـت، موضـوعي كـه در     داري كافي برخوردانيست و ضريب متغير از معني  تأثيرگذار
ز جگ جهـاني دوم تـأثيرات   ) براي آمريكا در بعد اGoal et all, 2017(گويل و همكاران  مطالعه

) Wu & Shnider, 2021بلند مدت مثبت شده است و در مطالعات ديگري مانند وو و اشـنايدر ( 
رسد تفـاوت در تـأثير متغيـر     )، نيز مثبت شده است؛ بنابراين به نظر مي1394شهاب و پژويان (
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تأكيد وجود دارد بـه  اقتصاد سايه بر رشد و تغييرات درآمد سرانه كه در ادبيات اقتصادي بر آن 
تفاوت در سطح توسعه يافتگي كشورها با در نظر گرفتن زمان تحليل مربـوط باشـد. همچنـين    

) و Goal et all, 2017(اي كه در مطالعات گويل و همكـاران  شكل اقتصاد سايه Uتأكيد بر رفتار 
گرفته است با  ) در كشورهاي توسعه يافته مورد توجه قرارWu & Shnider, 2021وو و اشنايدر (

تأكيد بر تفاوت سطح توسعه يافتگي تاريخي اين كشورها تا حدي قابل توجيه است. همچنـين  
سـايه بـر كـاهش فقـر را بررسـي       كـه تـأثيرات اقتصـاد   ) kelikume, 2020نتايج تحقيق با كار (

رسد اصلي ترين دليل اين تناقض، تفاوت در سـطح  است در تناقض است. كه به نظر مي  كرده
توسعه يافتگي كشورهاي نمونه بررسي شده در دو مطالعه باشد. در مطالعه مذكور نمونه تحقيق 

باشد. در اين كشورها اي از كشورهاي آفريقايي با سطح درآمدي بسيار پايين ميشامل مجموعه
ط و وضـعيت اقتصـادي بـا كشـورهاي     (چون در مراحل بسيار اوليه توسعه قرار دارنـد) شـراي  

باشـد.   (كه بيشتر نمونه اين تحقيق شامل اين مجموعه كشورهاست) متفاوت مي حال توسعهدر
تـوان  تواند منطقي باشد. لذا بر اسـاس ايـن نتـايج مـي     بنابراين تا حدي تفاوت در نتيجه نيز مي

انتظار داشت كه بر اساس توسعه يافتگي كشورها رفتار متغير اقتصاد سايه بر درآمـد سـرانه در   
طح درآمد بسيار پايين، كشورهاي در حـال توسـعه (داراي سـطح درآمـد     سطح كشورهاي با س

متوسط) و كشورهاي توسعه يافته متفاوت باشد. بنابراين در كشورهايي با درآمد سـرانه بسـيار   
پايين اقتصاد سايه رقيب اقتصاد رسمي نيست و تأثيرات مثبت بر درآمد سرانه خواهد گذشـت.  

شورهايي با درآمد متوسط) اقتصاد سايه به دليل اثرات منفي اما در كشورهاي در حال توسعه (ك
اي و انگيزشي تأثير منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت و در كشورهاي توسعه يافته و بودجه

 تواند كنترل شود.تأثيرات آن بر درآمد سرانه مي

ي و اثربخشـي  رفت در كشورهاي توسعه يافته به دليل توانايبنابراين همانگونه كه انتظار مي
اي بر درآمد سرانه بيشتر دولت و همچنين كارايي نهادي بهتر در بلند مدت تأثيرات اقتصاد سايه

شود اما براي كشورهاي در حال توسعه (نمونه مورد بررسي) كه كارايي نهـادي و   تر ميمحدود
شود. بر اين اثر بخشي دولت كمتر است، تأثيرات كوتاه مدت اين متغير در بلند مدت بيشتر مي

شـود كـه   اي پيشـنهاد مـي  اساس و با توجه به نقش دولت در شناسايي و كنتـرل بخـش سـايه   
ي كـارايي نهـادي، انگيـزه    هاي كشورهاي در حـال توسـعه بـا اصـالح قـوانين و ارتقـا       دولت

وكارها را براي فعاليت در بخش غيررسمي كمتـر نماينـد. از سـوي ديگـر      ها و كسب كارآفرين
كـردن مراحـل و فراينـدهاي مجـوزگيري، مبـارزه بـا       كـردن وكـم  ص با آسـان ها بخصودولت

وكـار و ارائـه    هـاي سـهولت در فضـاي كسـب    تر، ارتقاي شـاخص انحصارات و به طور دقيق
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هاي رسمي، زمينه كوچك كردن بخش غبر رسمي را فراهم آورنـد.  هاي بيشتر به فعاليت مشوق
هاي اخير، براي باال بـردن  جمله ايران در سالهمچنين با توجه به تالش كشورهاي مختلف از 

توانـد تـأثير مثبـت بـر رشـد       رسد كه اين كار مي نرخ ماليات و جذب ماليات بيشتر، به نظر مي
بخش غيررسمي داشته باشد و از آن طريق بر درآمد سرانه در بلند مدت تـأثير منفـي بگـذارد،    

يات بايد نهايت دقت را به اين موضوع بنابراين دولت در زمينه اصطالحات مربوط به بخش مال
گيري حداكثري باشد بايد درصدد پيدا كردن و اجـراي  داشته باشد و بيشتر از آنكه دنبال ماليات

سطح بهينه مالياتي (با درنظر گرفتن سطح اقتصاد سايه) باشـد تـا تـأثيرات منفـي آن بـر رشـد       
ه به تأثيرات بلند مدت منفي اقتصاد و با توجاقتصادي و درآمد سرانه محدودتر شود. در نهايت 

رغم اهميت اشتغال در اين  سايه بر درامد سرانه در كشورهاي در حال توسعه سياستگذاران علي
بخش، به اين دليل كه درامد سرانه تقريبا برايند تأثير همه متغيرها در اقتصاد است و از آنجا كـه  

ت ارد در نتيجـه بايـد در جهـ   گـذار اهميـت د   وضعيت رفاهي مجموع جامعـه بـراي سياسـت   
كردن بخش غيررسمي تالش نمايد. از سوي ديگر بايـد توجـه داشـت محـدود كـردن      محدود

وكارها در اقتصاد نيست بلكه تنها بـه معنـي    اقتصاد سايه به معني حذف اشتغال و حذف كسب
هاي تشويقي بيشـتر در بخـش رسـمي فعاليـت كنـد.       اين است كه اين خدمات بايد با سياست

ابراين محدود كردن زمينه فعاليـت در بخـش غيررسـمي الزامـاً بـه معنـي حـذف اشـتغال و         بن
  وكارها در اقتصاد نيست. كسب

  
نوشت يپ

 

  نتايج ازمون هاسمن بر برتري اثرات ثابت تاكيد دارد.. 1
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