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 دهيچک
 (0511-0531)ی حاضر به محاسبه شاخص واردات قاچاق و بررسی عوامل مؤثر بر آن در ایرانلهدر مقا      

برنامه نویسی سناریو طراحی و در محیط  01برای این منظور با استفاده از روش فازی، . شودپرداخته می

MATLAB بررسی به  های موردنتایج بدست آمده نشان داد که روند واردات قاچاق در سال. اجرا شدند

های های این پژوهش در سالچنین، براساس یافتههم. رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است

شاخص نرخ متوسط تعرفه در مقایسه با سایر عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر را بر روند  0531-0511

مه اول و دوم توسعه نرخ تورم نسبت چنین، این پژوهش نشان داد که در برناهم. واردات قاچاق گذاشته است

ی های این پژوهش در برنامهبراساس یافته. به سایر عوامل از اهمیت بیشتری در واردات قاچاق برخوردار است

 .سوم و چهارم توسعه بار مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است
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 مقدمه -4

نهادهای ناظر بر  ، فقدان قوانین،فرار مالیاتی به انگیزه دستیابی به درآمد بیشتر

های اقتصاد و ناکارآمدی نظام مالیاتی از جمله مهم ترین عوامل ایجاد و گسترش فعالیت

ش غیررسمی اقتصاد که از بخ. شونداقتصادی در بخش غیررسمی اقتصاد محسوب می

ای، اقتصاد نامنظم و اقتصاد آن به عنوان اقتصاد پنهان، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه

شود، شرایط الزم جهت انحراف در تخصیص بهینه منابع، پولشویی، موازی نام برده می

چنین کاهش درآمد دولت، تشدید نابرابری در توزیع درآمد را فراهم آورده و هم

ترین قاچاق کاال یکی از مهم. کندگذاری و کنترل اقتصاد را با چالش روبه رو میستسیا

ای است که واردات قاچاق پدیده. شودی اقتصاد غیررسمی محسوب میهای حوزهفعالیت

-کاهش سرمایه ،فشار بر تولیدات داخلی .ناپذیری را در جامعه بدنبال دارداثرات جبران

-ارزی از جمله مهم تغییر مسیر سرمایه و فشار بر منابع محدود بیکاری، افزایش ،گذاری

با توجه به ویژگی غیر رسمی . ترین آثار زیانبار قاچاق واردات کاالها محسوب می شوند

آمار دقیق از میزان واردات قاچاق در دست  ،های اقتصادیبودن این نوع از فعالیت

چاق و عوامل مؤثر برآن در ایران مورد رو، در این مقاله شاخص واردات قااز این.نیست

 .گیرندبررسی قرار می

بعد از مقدمه که در بخش اول : مقاله حاضر در پنج بخش سازماندهی شده است      

ارایه شده، در ادامه و در بخش دوم، ادبیات موضوع به لحاظ مبانی نظری و شواهد 

شوند و بخش ارایه میهای پژوهش در بخش چهارم، یافته. شوندتجربی بررسی می

 .شودگیری و ارایه پیشنهادها پرداخته می پایانی به نتیجه

 ادبيات موضوع -0

 مباني نظري. 0-4

 اهميت واردات قاچاق. 0-4-4

هایی از این رو، مجموعه فعالیت. ای اقتصاد استاقتصاد زیرزمینی، بخش گزارش نشده   

یکی از این . شوندرسمی ثبت نمی های ملی به صورتشود که در حسابرا شامل می

به همین دلیل در ادبیات مربوط به واردات . های زیرزمینی، واردات قاچاق استفعالیت

فرار . گیردهای مربوط به آن مورد توجه قرار میقاچاق، مفهوم اقتصاد زیرزمینی و پیامد

قوانین، کامل عدم اجرای  ، عدم شفافیت ومالیاتی به انگیزه دستیابی به درآمد بیشتر
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های اقتصادی از جمله  عوامل مهمی های ناظر بر فعالیتناکارآمدی نظام مالیاتی و نهاد

در . کنندهای زیرزمینی هدایت میهای اقتصاد را به سمت فعالیتهستند که فعالیت

. ادبیات مرتبط با موضوع، واژگان زیادی به جای اقتصاد زیرزمینی به کار رفته است

ای، ن، اقتصاد مخفی، اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد خاکستری، اقتصاد سایهاقتصاد پنها

نشده و اقتصاد ثانوی از جمله این  اقتصاد نامرئی، اقتصاد غیررسمی، اقتصاد مشاهده

-ناپذیری بر اقتصاد کشوراثرات جبرانی زیرزمینی هافعالیت 0.شوندواژگان محسوب می

های مالیاتی دولت، توان به کاهش درآمدات میی این اثراز جمله. ها خواهند داشت

از این رو، واردات قاچاق . شویی و غیره  اشاره کردکاهش رشد اقتصادی، گسترش پول

های غیرقانونی است که به شکل معامالت پولی و غیرپولی در کاال نیز یکی از فعالیت

های انند محدودیتتوسعه، به دالیلی محالکشورهای در. اقتصاد زیرزمینی وجود دارد

. توانند از طریق واردات، تنگناهای تولیدی را برطرف کنندفنی، علمی و طبیعی می

-واردات کاالهای ارزان قیمت با کیفیت باال، میزان مصرف و رفاه جامعه را افزایش می

 .دهد

ای واردات بر اگر کاالهای سرمایه .رشد اقتصادی نیز تأثیر زیادی دارد واردات بر   

شند، ممکن است قیمت نسبی کاالهای سرمایه گذاری به کاالهای مصرفی کاهش با

این امر منجر به افزایش نسبت سرمایه گذاری به مصرف شده و رشد اقتصادی را . یابد

هایی چالش ،تواند ایجاد نمایدهایی که میحال، واردات با وجود فرصتاینبا .بدنبال دارد

، توان به وابستگی کشور به محصوالت خارجیها میاز جمله آن. را به همراه دارد

( 0511رضوانی، ) .اثرات منفی بر تولید و اشتغال اشاره کردو ورشکستگی صنایع داخلی 

ها بدنبال دارد ولی وجود تقاضای زیاد برای اگرچه واردات منافع زیادی را برای کشور

ها به کشور غیرقانونی آن ها در کشور باعث وارداتبرخی کاالها و باالبودن قیمت آن

ترین از جمله مهم. های زیادی را در جامعه بدنبال داردواردات قاچاق پیامد. گرددمی

توان به کاهش تولید داخلی، افزایش بیکاری و افزایش هزینه واردات ها میاین پیامد

ر چنین، این پدیده منجر به تغییهم. رسمی و بر هم خوردن تخصیص منابع اشاره کرد

-اولین دیدگاه نظری در مورد آثار رفاهی قاچاق توسط بهاگواتی. گرددرفاه نیز می

                                                           
 
 (0511خاکی،.)برای اطالعات بیشتر رجوع شود.  
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قاچاق باید "ها تالش کردند تا نادرستی این  دیدگاه که آن .مطرح شد (0195) 0هانسن

ها اثرات رفاهی قاچاق را براین اساس، آن. را ثابت کنند"رفاه اقتصادی را بهبود بخشد 

های حمل ثابت و گرفتن هزینهنظرو انحصارکامل، بدون درکامل در شرایط رقابت

ها چنین استدالل نمودندکه در صورت عدم همزمانی قاچاق و آن. افزایشی بررسی کردند

نیز  (0111)و همکاران   جنسن. شودتجارت قانونی، قاچاق کاال به کاهش رفاه منجر می

اگر . قانونی بایکدیگر مقایسه کردندهای بازاری کاالها را در زمان قاچاق و تجارت قیمت

افتد، کمتر از قیمت در حالت تجارت قیمت بازاری کاالها در زمانی که قاچاق اتفاق می

 .گرددوجود قاچاق منجر به بهبود رفاه می قانونی باشد،

 عوامل مؤثر بر واردات قاچاق. 0-4-0

 :ر قابل توضیح هستندثر بر واردات قاچاق به صورت زیؤترین عوامل مبرخی از مهم   

شود و قیمت آن مالیاتی است که بر واردات وضع می، تعرفه گمرکی : باال هايتعرفه   

شود رو، باعث میایناز. یابدکنندگان داخلی افزایش میبرای تولیدکنندگان و مصرف

 هم. تولیدکنندگان داخلی به دنبال تولید کاال با هزینه کمتر و کیفیت باالتر نباشند

به دلیل پرداخت )چنین، با توجه به تقاضای زیاد و تفاوت قیمت آن با واردات قانونی 

طبق دیدگاه . یابد، میزان قاچاق آن کاالها به داخل کشور افزایش می(عوارض گمرکی 

ها، نابرابری قیمت بین بازارهای های تجاری مانند تعرفه، باوضع محدودیت(0110)5پیت

حالت، با ایجاد تفاوت بین هزینه و قیمت کاالهای ایندر. شودیداخلی و خارجی ایجاد م

 .گرددی مناسب برای واردات قاچاق و فرار از پرداخت تعرفه فراهم میوارداتی، زمینه

در قالب یک تحلیل : اختالف نرخ ارز رسمي و غيررسمي )تفاوت بازار موازي   

بر قاچاق کاالهای وارداتی پرداخته نیز به بررسی اثر این عامل ( 0111) نظری، دورنبوش

التفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و رسمی ازدو جهت شرایط بازار سیاه تغییرات مابه. است

ارزش  ،از یک سو، در صورت افزایش مابه التفاوت ارز. دهد ارز را تحت تأثیر قرار می

                                                           
 
. Bhagwati – Hansen. 

 
. Jensen.  

 
.Pitt.  

 
. Dornbush.  
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پول های خارجی و داخلی نگهداری شده توسط بخش خصوصی بر حسب نسبی دارائی

این امر منجر به ایجاد تعادل موقت بین تقاضای خصوصی برای . کندملی تغییر می

از سوی دیگر، باالرفتن نرخ ارز در بازار سیاه . شودها میهای خارجی و عرضه آندارائی

کند تا از نسبت به نرخ ارز رسمی شرایط سودآوری را برای عوامل تجاری فراهم می

منافع خود را افزایش   ویا کمتر از حد صادرات 0حد وارداتگذاری بیش از طریق قیمت

در این حالت واردات و صادرات از بازار رسمی به بازار غیررسمی منتقل شده و . دهند

 5.تداوم آن موجب خروج سرمایه از بازار سیاه ارز خواهد بود

فساد با قطع درآمد اشخاص در بخش رسمی، عامل تقویت ، افزایش بیکاری: بيکاري   

ای برای افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمی و قاچاق فراهم اجتماعی شده و زمینه

ارتباط بیکاری با سطح . رو ارتباط نرخ بیکاری و قاچاق مستقیم استاز این. شودمی

، به اثرات جانشینی و درآمدی وابسته ( 10 )و همکاران  قاچاق  طبق دیدگاه بوهن 

قدرت خرید افراد و تقاضای  ایش بیکاری به علت رکود اقتصادی،از یک سو، با افز. است

بنابراین اثر درآمدی افزایش . شودها برای محصوالت غیرقانونی تضعیف میمؤثر آن

از سوی دیگر، اثرات جانشینی افزایش . شودبیکاری منجر به کاهش واردات قاچاق می

، درآمد برای تأمین نیازهای خودشود که افراد بیکار جهت دستیابی به بیکاری منجر می

به سمت فعالیت در بازار غیررسمی ازجمله واردات قاچاق هدایت شوند و حجم این 

 . ها افزایش یابدفعالیت

فزونی هزینه بر درآمد خانوار را  ،ها در بخش رسمیافزایش سطح عمومی قیمت :تورم   

، با ر دو شغل رسمی وجود نداردکه  امکان حضور درو، به دلیل ایناز این. بدنبال دارد

های غیررسمی ها و ایجاد فقر گرایش افراد به اشتغال در فعالیتکاهش درآمد خانوار

 .یابدمیبویژه قاچاق افزایش 

 
 

 برخي از شواهد تجربي. 0-0

                                                           
 
. Over invoicing.  

 
. Devalue.  

 
 (.0191شیخ . )برای بررسی بیشتر رجوع شود. 

 
. Buehn.  
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ای با استفاده از روش اختالفات آماری به بررسی ارزان در مطالعه( 0195) 0شیخ    

اکستان پرداخت و بیان کرد که سیاست های محدود کننده واردات نمایی واردات در پ

مثل تعرفه ها، کنترل ارز، تجارت انحصاری و مالیات غیرمستقیم می تواند انگیزه ای 

نیز با  ( 011)0 و آلنو ونیدو بن .برای فعالیت های قاچاق در قالب ارزان نمایی آن باشد

به بررسی قاچاق واردات در فیلیپین  دسته بندی قاچاق به دو دسته خالص و تکنیکی

در قاچاق خالص، عام ترین فرض جامعه فیلیپین که حمل شبانه کاالها توسط . پرداخت

کشتی ها برای دور زدن نظارت گمرکی در نظر گرفته می شود و در قاچاق تکنیکی نیز 

ر ادامه با او د. افراد با استفاده از خأل های قانونی به دور زدن قانون مبادرت می کنند

استفاده از روش رگرسیون و متغیرهای جانشین، برآوردی برای اندازه قاچاق واردات 

 35.10تا 1.11 ی طبق نتایج رگرسیون، میزان حجم قاچاق در محدوده. گزارش کرد

به بررسی تجارت غیرقانونی و عوامل مؤثر بر واردات  (111 ) 5فرزانگان .درصد است

های این محقق با استفاده از روش شاخص. پرداخت(  11 -0191)قاچاق در ایران 

 علل چندگانه-گانه چند
(MIMIC)  از یک سو قاچاق را تابع عواملی چون نرخ ،

تعرفه، تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادی تجارت، التفاوت بازار موازی، بارجریمه، مابه

ر نوسانات قاچاق بر آموزش و کیفیت نهادی دانسته و ازسوی دیگر، برای تبیین آثا

مت وارداتی و های درآمد واقعی دولت، شاخص قیعملکرد اقتصاد کشور، از شاخص

به این وی با برآورد اجزای ساختاری مدل . های نفتی استفاده کرده استمصرف فرآورده

نتیجه رسید  که بار تعرفه، تولیدناخالص داخلی سرانه، مابه التفاوت بازار موازی و آزادی 

. داری بر واردات قاچاق و نرخ بیکاری اثر خفیفی بر آن دارداثر مثبت و معنی تجارت

های حمل قاچاق را افزایش داده  و کاهش قاچاق را چنین افزایش نرخ جریمه، هزینههم

  .بدنبال دارد

با استفاده از روش اختالفات در آمار تجارت بین المللی به (  111 ) 3و نیتچ برگر   

ترین واردکنندگان جهان تا از بزرگ 3از قاچاق در تجارت بین المللی بین بررسی نمایی 

                                                           
 
. Sheikh. 

 
. Bienvenido & Aleno.   

 . Farzanegan.  

 . Multiple indicators- multiple causes (MIMIC). 
 
. Berger & Nitsch.  
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ها با در نظر گرفتن معادله شکاف گزارش شده آن. پرداختند( 111 - 11 )برای دوره

در آمارهای رسمی تجارت، به این نتیجه رسیدند که شکاف گزارش شده در تجارت 

 . ته استدوطرفه شدیداً به سطح فساد در کشور مبدأ وابس

ای آثار قاچاق کاال بر تخصیص منابع و در مطالعه( 0113) 0کونولی، دورکس وکورتز   

ها با استفاده از آن. بررسی کردند( 0110-0113)رفاه را در پاراگوئه برای دوره زمانی

مدل استاندارد دوتایی تجارت بین الملل که شامل کاالی قابل واردات و کاالی قابل 

درصد و کاالی  31ه این نتیجه رسیدند که میزان کاالی قاچاق صادراتی ب، صادرات است

درصد تولید 0 چنین تجارت، رفاه را به میزان هم. درصد است50قاچاق وارداتی 

 .  دهدافزایش می  ناخالص داخلی

 BMP) )التفاوت بازار موازیتأثیر قاچاق بر مابه(  115 ) 5بهمنی و گوسوامی   
در   

این . اندرا بررسی کرده( 0111-0131)کشور طی دوره 91ارجی در بازار ارز خ

نامتوازن  به این نتیجه رسیدند که تعرفه واردات به  3پژوهشگران در چارچوب مدل پانل

به عنوان یک جانشین برای قاچاق در یک کشور و کنترلی برای سایر متغیرهای کالن 

در بازار ارز خارجی  BMPافزایش  قاچاق منجر به ،یاز این رو از نظریه. اقتصادی است

 .کندحمایت می ،می گردد

-اگر چه مطالعاتی در زمینه اقتصاد زیرزمینی در ایران انجام شده است، اما پژوهش   

های تجربی محدودی دقیقاً برای برآورد و بررسی قاچاق در داخل کشور صورت گرفته 

 )نمایی واردات در ایران رانبه بررسی و تخمین میزان قاچاق و گ (0591)یاوری  .است

این پژوهشگر با استفاده از روش مقایسه اختالفات آماری در  .پرداخت) 0531-0591

های اش به این نتیجه رسید که طی این دوره به دلیل اختالفایران و شرکای تجاری

نتیجه در. حجم زیادی کاال به صورت قاچاق وارد کشور شده است ،چشمگیر بین آمارها

های تجارت شفاف نبودن سیاست ،های کمینمایی واردات به لحاظ کنترلی گراندهپدی

اشرف زادگان و مهرگان . بندی ارز دولتی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده استو سهمیه

میزان قاچاق واردات و صادرات  ایران را ، با استفاده از رویکرد تقاضای نقدینگی (0591)

                                                           
 
.Connolly, Deuereux & Cortes.  

 
.GDP.  

 
. Bahmani & Goswami.  

 
.Black Market Premium (BMP).  

 
.Panel.  
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ها، ازیک سو افزایش براساس تحلیل آن. برآورد کردند(  059-1 05) برای دوره زمانی

های بانکی را افزایش داده و نسبت حجم پول رایج درآمد ملی، میزان استفاده از سپرده

های چنین، افزایش تعرفههم. یابددر اقتصاد غیررسمی به کل حجم پول کاهش می

ه میزان پول نقد الزم جهت در نتیج، وارداتی نیز حجم واردات قاچاق را افزایش داده

ازسوی دیگر، با باز گرداندن ارز حاصل از . یابدانجام معامالت واردات قاچاق، افزایش می

صادرات قاچاق ، های صادراتیها و ممنوعیتصادرات غیرنفتی از طریق ایجاد محدودیت

-بیشتر شده و نسبت حجم پول رایج در اقتصاد غیررسمی به کل حجم پول افزایش می

ای به بررسی اقتصادی قاچاق کاال با استفاده از در مطالعه( 0513)پژویان و مداح  .یابد

 0510-1 05علل چندگانه در ایران در بازه زمانی  –روش شاخص های چندگانه 

ها پس از برآورد معادالت ساختاری و اندازه گیری و گزارش درجه اهمیت آن. پرداختند

قاچاق، نشان دادند که بر اساس برآوردهایشان، نرخ  هر یک از عوامل علی در اندازه

تعرفه و جریمه مهمترین عوامل موثر بر قاچاق کاال هستند و همچنین بیشترین اثر 

با استفاده از رویکرد منطق (  0513)صادقی صفت .قاچاق بر شاخص قیمت واردات است

برآورد کرده ( 0591-5 05)فازی، حجم واردات قاچاق در ایران را برای دوره زمانی  

وی پس از انجام مراحل روش فازی به این نتیجه رسید که به طور متوسط ساالنه . است

شود  نزدیک به ارزشی معادل یک پنجم واردات قانونی، واردات قاچاق در کشور انجام می

اخباری و همکاران  .های پایانی دوره زمانی گسترش یافته است که این میزان در سال

 0513 -0531با استفاده از روش منطق فازی تجارت غیرقانونی در ایران را  نیز،(0511)

-بر اساس یافته. مورد بررسی قرار دادند و شاخصی را برای تجارت غیرقانونی ارائه کردند

های این پژوهش، اگر چه شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی بسیار پایین است 

ی اوج گیری قاچاق وجود دارد، رشد شاخص بار ای که برااما از جمله دالیل عمده

به بررسی  )0511(قلی زاده و همکارانش .مالیات بر واردات و نرخ بیکاری بوده است

عوامل مؤثر بر قاچاق کاال و تاثیر گذاری آن بر نظام اقتصادی پس از انقالب اسالمی در 

عوامل یجه رسیدند که تحلیلی به این نت–ها با روش تحقیق توصیفی آن. ایران پرداختند

تعرفه باالی کاالها،  ها عواملی مانندازبین  آن متعددی در قاچاق کاال موثر هستند، ولی 

-بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی، خطرپذیری پایین قاچاق، مناطق آزاد و بازارچه

 . از اهمیت بیشتری برخورداند های مرزی و یارانه ها
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 روش پژوهش. 9

ای و  منبع اصلی ها  و اطالعات مورد نیاز به صورت کتابخانهوهش دادهدر این پژ   

داده هاو آمار مربوط به سال های . ها، سری زمانی بانک مرکزی بوده استجمع آوری آن

 . هستند 0511 -0531

این نظریه قادر است . ای برای اقدام در شرایط عدم اطمینان استمنطق فازی نظریه   

بندی هایی را که نادقیق و مبهم هستند، صورتها و سیستمم، متغیربسیاری از مفاهی

گیری در شرایط عدم ریاضی بخشد و زمینه را برای استدالل، استنتاج، کنترل و تصمیم

 ( 0113لطفی زاده، .)اطمینان فراهم آورد

 0:مراحل مختلف انجام روش فازی به شرح زیر است 

 

 

 

 خروجي-ي وروديهاانتخاب متغير: ي اولمرحله   

گام نخست روش منطق فازی این است که عوامل اقتصادی و غیراقتصادی که بر    

گذارند را از طریق نظریات اقتصادی و اجتماعی، مطالعات انجام واردات قاچاق اثر می

براین . شده داخلی و خارجی و تحقیقات میدانی از بررسی های آماری، شناسایی شود

مالیاتی، نرخ تورم و نرخ تعرفه، تفاوت نرخ ارز، بار توسطم های نرخاساس، شاخص

  .اندهای مؤثر بر اندازه واردات قاچاق شناسایی شدهترین متغیربیکاری به عنوان مهم
                                                           

، بیگدلی (0510)، احمدی( 11 )، گیلس و همکاران(111 )یا و همکاران :برای اطالعات بیشتر رجوع شود به . 0

طالعات ذکر شده، متغیر اقتصاد زیرزمینی به الزم به ذکر است در م(. 0519)، و کوره پزان(0513)و همکاران

و  1.93:، بزرگ1.3: ، متوسط3 .1: صفر، کوچک: اقتصاد زیرزمینی بسیار کوچک: هایصورت صریح با مقیاس

غیر ، مت(0511)، با توجه به روش اخباری و همکارانمقالهکه در این حال آن. منظور شده است 0: بسیار بزرگ

 .استقاچاق کاال نیز فازی شده 
، (111 )، فرزانگان(115 )های مذکور براساس مطالعات بهمنی اسکوییالزم به ذکر است، متغیرجا در این.  

 .اندایی شدهشناس( 0513)و پژویان و مداح(0511)اخباری و همکاران
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البته با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف، در هر سناریو دو متغیر به عنوان ورودی در 

 . شودنظرگرفته می

، نسبت مالیات برواردات بر ارزش کل (بار مالیات وارداتی) شاخص نرخ متوسط تعرفه   

در . یابدبا افزایش نرخ متوسط تعرفه، میزان واردات قاچاق افزایش می. واردات است

توان گفت نیز می( شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی ) خصوص تفاوت نرخ ارز

زار غیررسمی برای ارز موردنیاز که این افزایش شکاف نرخ ارز، از افزایش تقاضا در با

 .گرددقاچاق ناشی می

افزایش بار مالیاتی، منجر به کاهش تمایل مؤدیان در پرداخت مالیات شده و افزایش    

رو، حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش یافته و منجر به از این. فرار مالیاتی را بدنبال دارد

نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز از عوامل  هم چنین،. شودافزایش واردات قاچاق در کشور می

 .های غیرقانونی از جمله قاچاق هستندمؤثر در افزایش انگیزه برای واردشدن به فعالیت

 سازي    فازي:  ي دوممرحله   

های فوق، در خروجی، جهت فازی سازی متغیر -های ورودیپس از تعیین متغیر   

-های ورودی و خروجی تعیین میاز متغیرهای فازی برای هریک ی اول مجموعهمرحله

، (L)، پایین (VL)های ورودی عبارات زبانی خیلی پایین برای هریک از متغیر. گردد

، کوچک (VS)و عبارات زبانی خیلی کوچک ( VH)و خیلی باال ( H)، باال (N)نرمال 

(S) متوسط ،(A) بزرگ ،(B ) و خیلی بزرگ(VB ) به منظور توصیف متغیر خروجی

ی بعد، توابع عضویت برای در مرحله(  و 0شکل . )شوندردات قاچاق در نظر گرفته میوا

این کار مستلزم آن است که میانگین و . هریک از متغیرهای زبانی تعیین می شود

-مقادیر حداقل و حداکثر هریک از متغیر. ها تعیین شوندی نوسان هریک از متغیردامنه

ی هریک از محدوده. کنده نوسان متغیر را تعیین میها در نمونه مورد بررسی، دامن

ای و های مثلثی، نرمال، ذوزنقههای با ارتفاع واحد و به شکلعناصر، براساس منحنی

در . شودمیدر این مقاله، از توابع عضویت نرمال استفاده . شوندامثال آن تعیین می

های ورودی در میان کل تشکیل توابع عضویت، ابتدا مقدار متوسط هر یک از متغیر

                                                                                                                                        
 



 

 58.................... .................محاسبه شاخص واردات قاچاق و عوامل مؤثر بر آن

سپس با اضافه یا کم کردن یک یا دو انحراف معیار از میانگین، . شودها تعیین میسال

توابع عضویت نرمال براساس رابطه زیر . آیدمیحد باال و پایین توابع عضویت بدست 

 :محاسبه شده است

  (0                                           )                                                         

 

 

 0 

 

 

  

 های ورودیتوابع عضویت متغیر. 0شکل 

 

 

  

 

 

  

 (0511اخباری و همکاران، )متغیر خروجی توابع عضویت.  شکل 

بدین ترتیب برای هر سال مورد مطالعه، پنج مجموعه هر کدام با پنج عدد ایجاد شده    

بعد از تشکیل نقاط شکست، باید . شودین پنج مجموعه نقاط شکست گفته میبه ا. است
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ها برای هر با وارد کردن مقدار واقعی داده.  ها مرتبط شوندی اندازهها با ردهمقادیر داده

گیرد، یکی از سطوح خیلی زیاد، زیاد، متغیر، با توجه به اینکه در کدام ناحیه قرار می

 .شوده عنوان خروجی برای هرسال مشخص مینرمال، کم و خیلی کم ب

 پایگاه قواعد فازي:  ي سوممرحله   

ای از قواعد های زبانی، مجموعهپس از تعیین توابع عضویت فازی برای هریک از متغیر   

. گرددمنطقی با استفاده از دانش افراد خبره یا دانش حوزه مورد بررسی تشکیل می

بیان می شوند، را پایگاه قواعد  اگر آنگاه صورت ی این قواعد را که بهمجموعه

پایگاه قواعد فازی از این نظر که سایر اجزای سیستم فازی برای پیاده . فازی گویند

شوند، قلب یک سیستم فازی محسوب سازی این قواعد به شکل مؤثر و کارا استفاده می

های تعداد متغیر nآید که در آن بدست می ه تعداد قواعد فازی از رابط. می شود

در این پژوهش در هرسناریو، دو متغیر به . های مستقل استتعداد متغیر tزبانی و 

از آنجا که هریک از  عبارات زبانی پنج مقدار می توانند . گرددعنوان ورودی وارد می

این قواعد با توجه به دانش . هد داشتحالت خوا ها داشته باشند، ترکیب آن

واردات )ها در رابطه با متغیر هدفهای شناخته شده متغیرنظری موجود و ویژگی

قواعد طراحی شده، قواعددقیقی نیستند و . شوندبه صورت تقریبی طراحی می( قاچاق

 اما در عین نادقیق بودن  از حقایق. گردندبه صورت اختیاری توسط محقق انتخاب می

 ((0111) ، لیندرستروم( 11 )0گیلس و دراسکه.) شوندمبتنی بر دانش  استخراج می

ای طراحی شده است که هردو شاخص در هر گونهدر مقاله حاضر پایگاه قواعد به   

 0-5پایگاه قواعد فازی در جدول . سناریو، سهم یکسانی در خروجی سیستم برخوردارند

-های تصمیمفاده از موتور استنتاج ممدانی و مالک، با است0-5جدول . ارائه شده است

به عنوان مثال، اولین قاعده تصمیم گیری در هر . شودتفسیر می "گاهآن-اگر "گیری 

خیلی  "و ورودی دوم  "خیلی زیاد "شود؛ اگر ورودی اول گونه اعمال میسناریو این

ستون . رگ خواهد بودخیلی بز( واردات قاچاق)شود خروجیباشد، آنگاه گفته می "زیاد

                                                           
0
 .Giles & Draeskeh. 

 
 . Lindstrom. 
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به عنوان مثال، در هر دو . دهددرجه شدت هر قاعده رانشان می 0-5آخر در جدول 

اما، متغیر . هستند "خیلی زیاد"قاعده اول و دوم متغیر ورودی اول و متغیر خروجی 

بنابراین، قاعده دوم . است "زیاد "و در قاعده دوم  "خیلی زیاد"ورودی دوم در قاعده اول

 "خیلی زیاد"( واردات قاچاق)ه قاعده اول درجه شدت کمتری با متغیر خروجینسبت ب

 "خیلی زیاد"( واردات قاچاق)را به متغیر خروجی 1.1به همین دلیل، درجه شدت . دارد

دراین حالت، به ( واردات قاچاق)دهد که  متغیرخروجی این نشان می. منتسب می کند

. منتسب شده است 1.1بلکه به میزان . ستمنتسب نشده ا "خیلی زیاد"طور کامل به 

 (0111لیندستروم، . )تعیین درجات شدت به صورت تقریبی و اختیاری است

  پایگاه قواعد. 0جدول

متغير  شدت

 خروجي

متغير ورودي 

 دوم

متغير ورودي 

 اول

 قاعده

 0 خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی بزرگ 0

   خیلی زیاد زیاد خیلی بزرگ 1.1

 5 خیلی زیاد نرمال بزرگ 0

   خیلی زیاد کم بزرگ 1.1

 3 خیلی زیاد خیلی کم متوسط 0

 1 زیاد خیلی زیاد خیلی بزرگ 1.1

 9 زیاد زیاد بزرگ 0

 1 زیاد نرمال بزرگ 1.1

 1 زیاد کم متوسط 0

 01 زیاد خیلی کم کوچک 1.1

 00 متوسط خیلی زیاد بزرگ 0

  0 متوسط زیاد بزرگ 1.1

 05 سطمتو نرمال متوسط 0

  0 متوسط کم کوچک 1.1
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 03 متوسط خیلی کم کوچک 0

 01 کم خیلی زیاد بزرگ 1.1

 09 کم زیاد متوسط 0

 01 کم نرمال کوچک 1.1

 01 کم کم کوچک 0

 1  کم خیلی کم خیلی کوچک 1.1

 0  خیلی کم خیلی زیاد متوسط 0

    خیلی کم زیاد کوچک 1.1

 5  خیلی کم نرمال کوچک 0

    خیلی کم کم ی کوچکخیل 1.1

 3  خیلی کم خیلی کم خیلی کوچک 0

 .گیری توسط نویسندگان پیشنهاد شده استطراحی قواعد تصمیم: منبع        

 

 استنتاج فازي:  ي چهارممرحله   

پس از ساخت پایگاه قواعد فازی، موتور استنتاج فازی، قواعد موجود در پایگاه قواعد    

ی فازی مشخص اشتی از یک مجموعه فازی مشخص به مجموعهی نگفازی را بوسیله

های متعددی برای موتور استنتاج فازی وجود دارد که انتخاب. کنددیگری ترکیب می

های خاص داری شهودی، بازده محاسباتی و ویژگیهایی مانند معنیبراساس معیار

تم استدالل سیستم استدالل کاربردی در این پژوهش از نوع سیس. گیردصورت می

ی تحریک هر قاعده براساس عملگر حداقل براساس این سیستم قوه. ممداتی است

 . بدست می  آید

برابر است ( )به ازای بردار ورودی()ی تحریک قاعده اولبه عنوان مثال قوه

ین با حداقل درجات عضویت دو متغیر ورودی در عبارات زبانی متناظرشان در ا

 (.)قاعده،
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ازآنجایی که در مرحله فازی زدایی ممکن است با یک متغیر ورودی، دو قاعده    

های مختلف ی تحریکمتفاوت با عبارات زبانی یکسان در بخش نتیجه با میزان قوه

تحریک گردند، در این حالت با استفاده از عملگرحداکثر قوه تحریک نهایی  مربوط به 

 .آیدت زبانی به دست میآن عبارا

 .آیدهای ورودی به دست میدر این مرحله خروجی فازی متناظر با هریک از داده   

 فازي زدایي :  ي پنجممرحله   

در این مرحله برای رسیدن . یندآپس از اجرای استنتاج فازی نتایج فازی بدست می   

زی بدست آمده از هریک از ، نتایج فا(شاخص  اندازه واردات قاچاق)به خروجی صریح

به عنوان یک  0ساز جهت ادغام نتایج، واسطه ی غیرفازی. شوندقواعد، با هم ادغام می

ی  به یک نقطه( که خروجی موتور استنتاج فازی است)ی فازی  نگاشت از مجموعه

ای  ساز مشخص کردن نقطه ی غیرفازی به طور مفهومی، وظیفه. گردد قطعی تعریف می

های غیرفازی ساز مختلفی از روش. ی فازی باشد ی مجموعه ین نمایندهاست که بهتر

در این . جمله مرکز سطح، مرکز مجموع سطوح، روش ارتفاع و مرکز ثقل  وجود دارد

 . پژوهش از روش فازی زدایی مرکز ثقل استفاده شده است

ه استفاده شد"MATLAB"به منظور محاسبه و تحلیل فرآیند فوق، از نرم افزار   

هایی برای هر سال بدست های ورودی و قوانین موجود، خروجیاست که باتوجه به داده

 .دهد که بیانگر یک شاخص برای واردات قاچاق استمی

 

 هاي پژوهشیافته. 4

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر واردات قاچاق به روش فازی، به    

تعرفه، تفاوت  متوسط های نرخشاخص. دشوسناریوی مختلف پرداخته می 01تبیین 

های مؤثر بر اندازه ترین متغیرمالیاتی، نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان مهمنرخ ارز، بار
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های مختلف، به ها در قالب سناریوعلت بررسی داده. اندواردات قاچاق شناسایی شده

-ها ایجاد مییردلیل محدودیتی است که در روش منطق فازی به هنگام افزایش متغ

شود که در هر الگوی فازی حداکثر ارتباط بین جا ناشی میاین محدودیت از آن. گردد

  ها در چنین، جهت ارتباط منطقی بین سناریوهم. دو شاخص فازی قابل بررسی است

. دهیمسناریو اول، نرخ تعرفه را به صورت مشترک وارد کرده و متغیر دوم را تغییر می

، تفاوت نرخ ارزرا به صورت مشترک وارد کرده و متغیر دوم را تغییر می 9تا  3در سناریو

نیز، بار مالیاتی را به صورت مشترک وارد کرده و متغیر دوم را  1و 1در سناریوی . دهیم

، تورم و بیکاری به عنوان دو متغیر ورودی در نظر 01چنین درسناریوهم. دهیمتغییر می

ت روند برآورد شده واردات قاچاق در قالب سناریوها بیان شده شوند، تا تغییرا گرفته می

 .و با یکدیگر مقایسه شوند

 .خالصه شده است 0سناریو در جدول  01نتایج حاصل از شاخص واردات قاچاق در 

 

 

سناریو  سال

 اول

سناریو 

 دوم

سناریو 

 سوم

سناریو 

 چهارم

سناریو 

 پنجم

سناریو 

 ششم

سناریو 

 هفتم

سناریو 

 هشتم

یو سنار

 نهم

سناریو 

 دهم

4952 1.1    1.1  1 1.511  1. 099 3. 9 1 3.000  3.1011 3.00 5 3.10 9  .9513 

4954 1.9190 1.9119 1. 01 1.1 10 3. 9 1 3.011  3. 0 5 3.09 3. 031 3.0550 

4950 1.11 0 1.1130 1.31 1 1.9095 3. 9 1 3. 111 3. 1 0 3. 119 3. 1 0 3.  55 

4959 3.119  3.111  3.9131 3.13   3. 930 3.1113 3.1111 3.1111 3.9103 3.9111 

4951 3. 195 3.310 3. 00  1.0015 3. 931 3.5151 1.115 3.519 1.111  3.1 3  

4955 3.913  3.9115 3.1 91 3.3155 3. 939 3.1111 3. 155 3.1101 3. 111 3.3010 

4951 3.1391 3.1101 1.3311 3.1191 3. 910 1.0010 3. 91  1.0    3. 151 3.1 11 

 مقادیر خروجی شاخص واردات قاچاق.  جدول 
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4957 1.0913 1.09 1.1030 1.1391 3. 1 9 3.595  3. 103 3.59 1 3. 111 3.5 1  

4958 3.1  9 3.109  3.135 3.3133 3. 11  3.  15 3.0 3  3. 011 3.0530 3.0100 

4953 3.1153 3.1913 1.091 3.1551 3. 109 1.133 3.  9 1.153  3.  59 3.1939 

4912 3.3303 3.3011 1.1 11 3.31 9 3.31  1.155  3.311 1.111 3.3 9  1.1913 

4914 3.1 01 3.11 9 1. 31  3.135  3.30   3.1919 3.39 1 3.1513 3.3   3.110  

4910 1.1 11 3.110  1.1311 3.1101 3.3515 3.1055 3. 115 3.33 0 3. 013 3.301  

4919 1.391  1.3051 1.5 3  1.9919 3.3111 3.3 1  3.13 1 3.510  3.1111 3.91 1 

4911 1.511 1. 515 3.11 3 1.1 10 3.311  3.5100 1.1390 3.   5 3.1199 3.1191 

4915 1.310 1. 111 1.15 0 9.1 11 3.1333 1.01 1 1.3111 1.13 1 1. 11  1.1111 

4911 1.55 1 1.01 1 1.9991 1.1 93 3.9 11 1. 01  1.3995 1. 915 1. 351 1.1 11 

4917 3. 013 3.011  3.1900 1.0505 3.9  1 1. 31  1.111 1.51 0 1.3515 9.11 1 

4918 3.9131 3. 9 5 3.9 35 1.301  3.9151 3.1113 1.9 11 3.9 51 1.3 1  1.1111 

4913 3.1551 3.5 9  3. 355 3.9 1  3.1    3.1333 1. 90  3.5 30 3.1191 3.9 11 

4972 3.1111 3.590 3.959 3.5151 3.1 11 1. 9 3 3.113  3.1519 3.3 1  3.1309 

4974 3. 151 3. 551 3.195  3.199 3.310  1.1131 3.9331 1.011 3.9911 1. 111 

4970 3. 931 3. 19  3.11  3.11   3.3 1  1.1509 1.101  1.1513 1.1  1 1.3 31 

4979 3.1911 3. 1 1 1.3550 3.1331 3.9319 1.9 5 1.0193 1.1910 1.1 10 1.1915 

4971 3.101  3. 1 9 1.1151 3.311 1.1111 1.10 1.5131 1.1151 3.159  1.1519 

4975 1.0 1  3.103 1.1  3.1035 1. 091 1.1505 3.10 9 1.0 35 3.0193 3. 1   

4971 1.5919 3.130 3.105 1. 10  1.5 0  1.593 1.9513 3.1311 1. 300 1. 115 
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4977 1.1901 3.19 3.11 3 1.131  1.950 1.9 15 1.15  1.1  9 1.  1  1.  11 

4978 1.1511 1.1191 1.1 55 1.59 1 9.1 31 9.1 31 9.19 5 1.5951 1.1111 1.35 1 

4973 1.915  3.1103 3. 139 1.3  1 9.1 0  1.9 11 9.151  3.1111 1.9190 1. 1 9 

4982 9.1010 1.13   3.1515 1.1 9  9.1019 1.119 9.1 1  3.15   1.9115 1.5955 

4984 3. 193 3.11 3 3.15 1 3.133  3.1151 3.1599 3.1915 1.1 51 1.5111 1.1113 

4980 3. 933 3.13   3.109  3.1313 3.1119 3.1015 3.110  1.1191 1.1101 3.951  

4989 3.3919 1.1113 3.1310 3. 1  3.1113 3.3159 3.5311 1.1115 3.1  3 3.3111 

4981 3. 1  1. 9 1 3. 311 3.11 9 1.  9 3. 510 3.1111 1. 05  1.3 19 3.15 3 

4985 3. 539 1.  9 3. 059 3.3  9 1.31  3. 515 3.331 1. 011 1.331  3.3  5 

4981 3. 11 1.1 59 3.11 1 3.511 1.1599 3.911 3.5105 1.9 11 1. 3 3.1133 

4987 3.35 5 1.1150 1.0115 3. 55 1.15   1.03 1 3.5910 9.1 11 1. 951 3.13 5 

4988 3.1311 1.  50 3.3133 3.1  1 1.111 3. 111 3.91  1.111 1.3551 3.90 1 

 محاسبات نویسندگان: منبع

های مختلف در روش فازی، به بررسی شدت تأثیرگذاری هریک از پس از بیان سناریو   

های رو، با توجه به جدولاز این. شودعوامل مؤثر بر شاخص واردات قاچاق پرداخته می

های اول تا دهم، از بین پنج شاخصی که اثرشان بر شاخص واردات مربوط به سناریو

ی شاخص واردات قاچاق در آن قاچاق بررسی شده است، سه سناریوی را که اندازه

سه سناریو منتخب در هر   جدول . شودبیشتر است، به ترتیب اهمیت شناسایی می

 .دهدرا نشان میسال 
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سناریوي رتبه سوم سناریوي رتبه دوم سناریوي رتبه اول سال

سوم اول دوم 1350

چهارم اول دوم 1351

اول دوم چهارم 1352

سوم دهم چهارم 1353

هفتم نهم چهارم 1354

اول دوم سوم 1355

ششم هشتم سوم 1356

چهارم دوم اول 1357

سوم دوم اول 1358

هشتم هفتم سوم 1359

ششم سوم دهم 1360

اول چهارم سوم 1361

دوم اول سوم 1362

دوم اول چهارم 1363

دوم اول چهارم 1364

سوم دهم چهارم 1365

سوم چهارم دهم 1366

نهم هفتم دهم 1367

دهم هفتم هشتم 1368

پنجم نهم هفتم 1369

هشتم دهم ششم 1370

ششم هشتم دهم 1371

ششم هشتم دهم 1372

هشتم ششم دهم 1373

هفتم دهم ششم 1374

اول پنجم ششم 1375

اول ششم هفتم 1376

ششم پنجم هفتم 1377

ششم پنجم هفتم 1378

نهم پنجم هفتم 1379

اول پنجم هفتم 1380

هشتم دهم نهم 1381

پنجم هشتم نهم 1382

پنجم دوم هشتم 1383

پنجم دوم نهم 1384

دوم پنجم نهم 1385

پنجم دوم هشتم 1386

پنجم دوم هشتم 1387

پنجم دوم نهم 1388 

 محاسبات نویسندگان: منبع ،سناریوهای منتخب. 5جدول
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های ، تمام شاخص0511-0531های گر آن است که در طی سالبیان  نتایج جدول    

نرخ متوسط  تعرفه، تفاوت نرخ ارز، بارمالیاتی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر روند افزایش 

باتوجه به شرایط و اوضاع اقتصادی در کشور در . اندشاخص واردات قاچاق اثرگذار بوده

برای مثال . ها ممکن است متفاوت باشدگذاری شاخصهای مختلف، میزان تأثیرسال

سه سناریوی دوم، اول و سوم بر روند افزایش شاخص 0531قبل از انقالب در سال

های این سه سناریو، متغیر واردات قاچاق بیشترین تأثیر را داشته اما درمیان شاخص

چنین، در هم. با سایر عوامل داشته استنرخ متوسط تعرفه تأثیر بیشتری در مقایسه 

سناریوی اول و دوم تأثیر بیشتری بر روند افزایش شاخص   053تا  0531سال های 

های دوسناریو باالتر، شاخص نرخ از میان شاخص. واردات قاچاق برجای گذاشتند

ر به همین ترتیب، د. متوسط تعرفه تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر عوامل داشته است

-گردد، بهها بر روند افزایش شاخص واردات قاچاق بررسی میهای دیگر اثر سناریوسال

دو شاخص نرخ متوسط تعرفه و نرخ بیکاری تأثیر   053 -0535های که در سالطوری

. بیشتری در مقایسه با سایر عوامل مورد بررسی بر شاخص واردات قاچاق گذاشته است

های نرخ متوسط نیز سناریو دوم برتر و شاخص0531تا  0533هایچنین، در سالهم

های قبل از انقالب، بنابراین، در مجموع در سال. تعرفه و نرخ تورم تأثیر بیشتری داشتند

شاخص  نرخ متوسط تعرفه تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر عوامل مورد بررسی بر 

 .شاخص واردات قاچاق گذاشته است

های اول و سناریو 0531 -0539های ز جنگ نیز، طی سالبعد از انقالب و قبل ا     

ها، شاخص دوم به عنوان سناریوهای مشترک باالتر مطرح بوده و در غالب این سناریو

نیز، دو شاخص 0531چنین، در سال هم. واردات قاچاق افزایش بیشتری داشته است

بنابراین، در . شدند نرخ متوسط تعرفه و نرخ تورم منجر به افزایش شاخص واردات قاچاق

های بعد از انقالب و قبل از جنگ، شاخص نرخ متوسط تعرفه تأثیر بیشتری مجموع سال

 .در مقایسه با سایر عوامل مورد بررسی بر شاخص واردات قاچاق گذاشته است

های موجود در  سناریوی سوم ، شاخص 051 -0511های با شروع جنگ و در  سال   

-چنین، طی سالهم. افزایش شاخص واردات قاچاق داشته است تأثیر بیشتری بر روند

تأثیر سناریوی چهارم بیشتر بوده و شاخص نرخ بیکاری اهمیت  0511 -0515های 
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، همزمان با پایان یافتن جنگ، شاخص نرخ بیکاری در 0519در سال . بیشتری دارد

بیشتری بر شاخص های باالتر دهم، هفتم و نهم اثر های موجود در سناریومیان شاخص

 . واردات قاچاق داشته است

های موجود در ، شاخص(0595 -0511) های برنامه اول توسعهدر طی سال    

سناریوی هشتم و دهم تأثیر بیشتری بر روند افزایش شاخص  واردات قاچاق داشته 

به عبارت دیگر، ازمیان سایر عوامل مورد بررسی شاخص واردات قاچاق، نرخ تورم . است

 .تأثیر بیشتری داشته است

، سناریوی ششم به عنوان (0591 - 059)های اجرای برنامه دوم در خالل سال   

به عبارت . سناریوی باالتر بوده که تأثیر زیادی بر روند افزایش واردات قاچاق نهاده است

-های تفاوت نرخ ارز و نرخ تورم بر روند افزایش شاخص خروجی اثر داشتهدیگر، شاخص

 .دان

ها به جز ،  در تمامی سال(0515 -0591)ی سوم توسعه های برنامهدر  سال    

، سناریوی پنجم به عنوان سناریوی باالتر در افزایش روند واردات قاچاق بوده 0510سال

های فوق ، روند افزایش شاخص واردات قاچاق متأثر از دو رو، در سالاز این. است

جا الزم به ذکر است در سال در این.لیاتی بوده استشاخص تفاوت نرخ ارز و بار ما

های نرخ بیکاری و بارمالیاتی  باالتر، شاخص های سه سناریو، از میان شاخص0510

تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر عوامل مورد بررسی شاخص بر  واردات قاچاق  

 .اندگذاشته

، سناریوهای دوم و پنجم 0511 -  051در خالل دوره برنامه چهارم توسعه از سال     

های نرخ متوسط تعرفه، بارمالیاتی و به عبارت دیگر، با اثر گذاری شاخص. باالتر هستند

تفاوت نرخ ارز بر روند شاخص واردات قاچاق، شاخص بار مالیاتی بیشترین تأثیر را بر 

 .ها داشته استروند افزایش شاخص واردات قاچاق در این سال

 

 هاو پيشنهادگيري نتيجه. 5
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هایی است که به صورت رسمی در بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی شامل فعالیت   

های اصلی اقتصاد رو، قاچاق کاال یکی از بخشاز این. شوندهای ملی ثبت نمیحساب

فشار بر منابع مالی . شوندغیررسمی است که توسط عوامل تجاری قانون گریز انجام می

ارزی، برهم خوردن تخصیص منابع، افزایش بیکاری و کاهش تولید دولت، اتالف منابع 

چنین، هم. شوندهای منفی واردات قاچاق محسوب میترین پیامدداخلی از جمله مهم

-ای از تقاضا برای ارز، برای واردات قاچاق انجام میکه بخش قابل مالحظهباتوجه به این

واردات قاچاق، تقاضا برای کاالهای  رو، فقدان اطالعات کافی در خصوصاز این. شود

زیرا . کندها را با تورش مواجه میی آنای و مقادیر محاسبه شدهمصرفی و سرمایه

-ی واردات کاالهای مصرفی قاچاق تأمین میهای مصرفی بوسیلهبخشی از تقاضای کاال

حجم بنابراین، در مقاله حاضر به برآورد . . شوند که در محاسبات آورده نشده است

 0511-0531واردات قاچاق و تعیین عوامل مؤثر بر آن در ایران برای دوره زمانی 

. در روش فازی، هدف اصلی بدست آوردن شاخصی برای واردات قاچاق بود. پرداخته شد

نتایج . چنین، در این روش اثر عوامل مختلف برای فواصل زمانی به تفکیک بیان شدهم

ها با نوسانات روند شاخص واردات قاچاق در سناریوحاصل از این روش نشان داد که 

از روند افزایشی برخوردار  0511-0531های توجهی روبه رو بوده و در مجموع سالقابل

های باالتر در هرسال مشخص شد که تمام هم چنین، با بررسی سناریو. بوده است

م و نرخ بیکاری بر های نرخ متوسط تعرفه، تفاوت نرخ ارز، بارمالیاتی، نرخ تورشاخص

های مختلف، با وجودی که در سال. روند افزایش شاخص واردات قاچاق مؤثر بودند

عوامل متفاوت بر میزان شاخص واردات قاچاق اثر داشتند اما به طور کلی می توان گفت 

های قبل از انقالب، شاخص نرخ متوسط تعرفه بیشترین تأثیر را بر روند که در سال

پس از انقالب و در شرایط جنگ، شاخص نرخ تورم، . قاچاق داشته است افزایش واردات

های مختلف بر روند شدت شاخص نرخ بیکاری و تفاوت نرخ ارز و نرخ تعرفه در دوره

نیز بارمالیاتی بیشترین  0511ی های پایانی دههدر سال. اندواردات قاچاق اثر داشته

 .تأثیر را بر میزان واردات قاچاق داشته است

 :   شوندهای پژوهش، پیشنهادهای زیر ارایه میبا توجه به یافته   
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 های تجاری مانند تعرفه از علل مهم مبادرت به که محدودیتبا توجه به این

های اصالحی مثل آزادسازی اقتصادی باعث واردات قاچاق است، سیاست

موجب  که بار مالیاتیچنین، به علت اینهم. شودکاهش واردات قاچاق می

ای اصالح شود که گونهشود، نظام مالیاتی  باید بهافزایش واردات قاچاق می

 .امکان فرار مالیاتی وجود نداشته باشد

 هایی که بتواند باعث گسترش نظام بیمه همگانی و تأمین اتخاذ سیاست

 .اجتماعی شود و به کاهش بعد پنهان اقتصاد کمک نماید

  ی عواملی که قاچاق در کشور، باید کلیهبا توجه به افزایش حجم واردات

توان انتظار داشت نمی. گردد کاهش یابندموجب گسترش اقتصادزیرزمینی می

در شرایطی که حجم  اقتصاد زیرزمینی در حال افزایش است واردات قاچاق 
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