
  59-77ـ صفحات  1393ـ سال چهاردهم ـ شماره اول ـ بهار  )عه پايداررشد و توس( فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي

���� ����	
 �����  �
��
 �
)���� – ���� ( 

��� �
 ��� ��
 �� �!"�� �#$ ���% ���� �
  

  

  1رضا شكيبايي علي

  2قاسم شادماني 

  

  12/7/1391: تاريخ پذيرش         9/11/1390 :تاريخ دريافت

  

  چكيده
اهميت خاصي  اي همواره در تنظيم متغيرهاي كالن اقتصادي و سياست مالي، از اقتصاد سايه  اندازهبرآورد 

اي استفاده شده  گيري اقتصاد سايه هاي اخير، از سيستم استنتاج فازي براي اندازه برخوردار بوده و در سال

  . است

. شود اي ارائه مي اقتصاد سايه  ندازهد اسازي و برآور در اين پژوهش، هشت شاخص فازي جديد براي مدل     

اي را طبق تعريف لوكاس، به چهار بخش تقسيم كرده و براي هر بخش دو شاخص  جا، اقتصاد سايهدر اين

  . رسيم اي مي اقتصاد سايه  ، به برآورد نهايي اندازهبعد از انجام سه مرحله استنتاج فازي. كنيم تعريف مي

اي در ايران رو به كاهش  اقتصاد سايه  توليد بخش خانوار بر روي اندازهنشان مي دهد كه اثرگذاري  نتايج     

همچنين . باشند اي مي اقتصاد سايه  نظم، غيررسمي و غيرقانوني عوامل تأثيرگذار بر اندازههاي نام است؛ بخش

درصد توليد ناخالص داخلي  13حدود  به طور ميانگين 1349 -1386   اي ايران طي دوره اقتصاد سايه  اندازه

  . شود برآورد مي

 

   توابع عضويت  ،استنتاج فازي ،منطق فازي ،اي اقتصاد سايه  :واژگان كليدي

JEL: C02 ،H11   
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  مقدمه  -1

گذاران و فعاالن اقتصادي ت اقتصادي امري ضروري براي سياستامروزه دسترسي به آمار و اطالعا

... ، اطالعات مربوط به بيكاري، درآمد، مصرف و GDPآمارهاي رسمي منتشر شده نظير . باشد مي

هاي اقتصادي  آوري اطالعات موجود و بدون در نظر گرفتن فعاليت هاي جمع با اعتماد به سيستم

اين . شوند منتشر ميمانند،  هاي آماري پنهان مي اي كه از نظارت و كشف اين سيستم سايه

يكي از مفاهيم  ،اي اي يا همان بخش پنهان اقتصاد با عنوان اقتصاد سايه هاي اقتصادي سايه فعاليت

  .آن تاثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي دارد  باشد و اندازه موثر اقتصادي مي مهم و

ختلفي چون اقتصاد اي، اصطالحات م عموما در ادبيات اقتصادي به موازات اصطالح اقتصاد سايه"

 ،توماس(، غير رسمي )1979 ،فيگ(، نامنظم )1982 ،تانزي(، زيرزميني )1998 ،جايلز(پنهان 

 ،كانيتني(، ثانويه )1989 ،پيل(، سياه )1993 ،رو(، نابازاري )1992 ،الكو(، غير قانوني )1985

عالوه بر اين در   ).1387نادران و صديقي ( "ز اين قبيل به كار گرفته شده استو مواردي ا) 1982

گران اقتصادي مالحظه اي اقتصاد از سوي پژوهش هوم سايهادبيات موضوع، تعاريف مختلفي از مف

  .شود مي

هفتاد ميالدي،   اي، بويژه از دهه قتصادي سايههاي ا فعاليت  اهد فراواني دال بر رشد فزايندهشو

شده تر  اقتصادهاي سراسر دنيا پر رنگ هاي دولت در وجود دارد؛ يعني زماني كه حضور و فعاليت

لذا با " . ها و تخصيص منابع ايجاد كند ريگذاها، سياست تواند آثار زيانباري را بر تحليل اين مي. است

كالن اقتصادي ناموفق  متغيرهاي  هاي دولت بر پايه ال زياد سياستاي به احتم وجود اقتصاد سايه

به همين دليل است كه بسياري از كشورها، چه  .(Hui-Kuang Yu etal., 2006) "خواهند بود

  .توسعه يافته و چه كشورهاي در حال توسعه، سعي در برآورد و كنترل اين بخش از اقتصاد دارند

اند، هر كدام داراي  اي كه تا كنون مورد بررسي قرار گرفته هاي برآورد اقتصاد سايه روش

فازي استفاده   هش از روش مجموعه و نظريهين پژودر ا .ها و نقاط ضعفي بوده است وديتمحد

هاي مرسوم  تواند از محاسبات پيچيده در مدل مي: تواند حاوي دو مزيت باشد ميشود كه  مي

  .ندرتآسان براي فهم  1شناسي اقتصادسنجي احتراز كند و قوانين فازي با اجزاي زبان

مقررات دولت، بخشي از   درجهدو شاخص نرخ بار مالياتي و با تبيين  )1382(شكيبايي و صادقي 

ص از اگر چه اين دو شاخ. سازي فازي برآورد كردند اي ايران را با رويكرد مدل اقتصاد سايه

هاي انجام گرفته،  اي است، ولي بر اساس ساير پژوهش اقتصاد سايه  هاي اصلي توجيه كننده شاخص

سازي  ها به دليل محدوديت مدلن آ. اي نيستند اقتصاد سايه  هاي توجيه كننده دو، تمام شاخص اين

   .اند ز اين دو شاخص بهره گرفتهفازي فقط ا

                                                                                                                   
1. Linguistic Terms 
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در اين پژوهش با گسترش روش فازي و اضافه نمودن شش شاخص ديگر و با استفاده از     

  .شود برآورد مي 1349 – 1386  طي دورهاي ايران  اي، اقتصاد سايه سازي فازي چند مرحله مدل

هاي اخير  اي در سال اقتصاد سايه  رح است، اين است كه روند اندازهمط جاپرسشي كه در اين    

اي  سايهاقتصاد   ر اندازهتاثير بيشتري ب وده است؟ و كدام عامل و يا عوامل،كشور ايران به چه شكل ب

پردازيم و پس از آن با  ميموضوع   ه به مباني نظري و پيشينهبعد از مقدم ايران داشته است؟ كه

 1349 – 1386  اي را براي ايران طي دوره سايه ، اقتصادهاي مربوط دل و معرفي شاخصم  ارائه

  .كنيم برآورد مي

 

  مباني نظري -2

توان يافت كه هر كدام با توجه به مبادي و مفاهيم خاصي  اي مي تعاريف متعددي از اقتصاد سايه

اي را به صورت زير تعريف  سايهاقتصاد ) Tanzi, 1999(به عنوان نمونه، تانزي . اند شكل گرفته

گيري و  شود كه براي اندازه هايي حاصل مي اي به دليل وجود فعاليت اقتصاد سايه: كند مي

اشنايدر  .كاري و غير قانوني هاي بزه چنين فعاليتكل هستند، نظير كار خانوار و همگذاري مش ماليات

هاي اقتصادي كه  تمامي فعاليت. "ندك عريف اقتصاد زيرزميني جمع ميقبل را با ت  نكته )1986(

سهمي از مقادير كل هستند و بايد شامل درآمد ملي در اجزاي مرسوم محاسبات ملي باشند، اما 

  ."شوند گيري ثبت نمي عوامل اندازه  درحال حاضر به وسيله

 مجموعه درآمدهايي كه قابل": كند به اقتصاد سياه اشاره مي) Acharya, 1985(از طرفي آچاريا 

نيز اقتصاد  )Smith,1994( اسميت ".شوند گذاري هستند اما به ماموران مالياتي گزارش نمي ماليات

چه  كند كه چه به صورت قانوني و ي بازارهاي توليد كاالها و خدمات تعريف مي اي را بر پايه سايه

  .كنند فرار مي GDPهاي رسمي  غير قانوني هستند اما از شناخته شدن در برآورد

يك تعريف جامع   اي دارند، در ارائه اقتصاد سايه  گران كه سعي در برآورد اندازهاين پژوهش اغلب

مشترك تمامي تعاريف ارائه شده،    شوند اما نكته ا مشكل مواجه مياي ب از مفهوم اقتصاد سايه

هاي  در حالت كلي فعاليت. باشد هاي اقتصادي بنا به هر دليلي مي مشاهده و ثبت نشدن فعاليت

  :شوند اي به داليل زير مستقيما مشاهده نمي اقتصادي سايه

 

 داليل اقتصادي

هاي قانوني  هساير هزين هايي كه به صورت تعمدي به جهت اجتناب از پرداخت ماليات و فعاليت

هاي قانوني مثل حداقل دستمزد، حداكثر ساعات  شوند كه براي اجتناب از برخي تبصره انجام مي

  .گيرند  كاري، مبحث سالمت شغلي و بهداشت محيط كار صورت مي
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 داليل آماري 

هاي آماري به علت كمبود حساسيت و  نامه هايي كه به دليل نقصان موجود در پرسش فعاليت

چنين وجود كمبودهايي كنند و هم ها را پر مي نامه پرسش ليت از طرف كساني كه اينواحساس مسو

   1.شوند آوري آمار و اطالعات، ناديده گرفته مي در سيستم جمع

هايي  اي وجود دارد كه به فعاليت بنابراين در حالت كلي، يك تعريف گسترده از اقتصاد سايه

هاي  روش  گيرند، اما به وسيله ي انجام ميغير قانون شود كه چه به صورت قانوني و چه اطالق مي

ها را محاسبه توان آن ي محاسبات درآمد ملي نميآور گيري استفاده شده در جمع استاندارد اندازه

  . كرد

كند كه به  هاي اقتصادي اشاره مي به آن دسته از فعاليت"اي  يك تعريف محدودتر از اقتصاد سايه

  .)1998اشنايدر، ( "كنند و يا مشاهده شدن اجتناب مي دهي ماليات هر صورتي از قوانين دولت،

ها را  گيرد و اين فعاليت اي را به كار مي مفهوم گسترده اقتصاد سايه) Thomas, 1999( توماس

  :كند بندي مي به چهار گروه تقسيم

. شوند كند كه در همين بخش مصرف مي كاالها و خدماتي را توليد مي ،اين بخش :بخش خانوار

شوند و فقدان قيمت براي  ويژگي بخش خانوار اين است كه محصوالت آن كمتر به بازار عرضه مي

شود كه ارزيابي ارزش كاالها دشوار باشد، در نتيجه در محاسبات ملي  كاالهاي توليدي باعث مي

هاي روستايي و  كه توليد خانوار و خود مصرفي در سيستم زندگياين با توجه به. شود ظاهر نمي

هاي شهري است، لذا هر چه در طول زمان نسبت تعداد افراد  بيشتر از زندگي) غيرشهري(عشايري 

اي مربوط به بخش  اقتصاد سايه ،تر رود ساكن در مناطق غيرشهري به تعداد افراد شهري پايين

  .خانوار كمتر خواهد شد

ورها ميزان توسعه يافتگي كش  نشان دهنده) HDI(انساني   دانيم شاخص توسعه رفي، مياز ط

تر باشد، بدين معناست كه كشور از لحاظ آموزش، بهداشت و هر چه عدد اين شاخص بزرگ . است

گردد كه افراد كشور به سمت زندگي  به طور ضمني سبب مي كهميزان درآمد رشد داشته است 

ميزان توليد خانوار و فرايند خود  ،در نتيجه. تر پيش روند اي ب و كار حرفهتر و فضاي كس مدرن

  .گردد اي مربوط به بخش خانوار كمتر مي تر و اقتصاد سايه مصرفي افراد مدرن

وران بدون كارگر و كاركنان  پيشه ي وكنندگان جزئ معموالً شامل توليد :بخش غير رسمي

علت كنار گذاشتن اين بخش عمدتاً ناشي از دشواري و پر . است.  . . ونقل و خدمات تجاري، حمل

                                                                                                                   
هاي كشورهاي توسعه  هاي آماري و حسابداري متناسب با وضعيت و نياز قابل ذكر است كه اصوال بيشتر نظام .1

 .گيرند ناديده مي يافته طراحي شده و خصوصيات ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه را
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اصوال هر چه نسبت تعداد افراد شاغل در . اين بخش است آوري اطالعات آماري در هزينه بودن جمع

ي به تعداد افراد شاغل در صنايع و هاي جزئ هاي صنفي و پيشه ر فعاليتفضاي غيرصنعتي نظي

هزينه و دشواري بيشتري در كسب آمار و اطالعات از  ،م آماريادارات دولتي بيشتر باشد، سيست

شت كه در توليد بنابراين افراد شاغل بيشتري وجود خواهند دا. يت افراد شاغل خواهد داشتلفعا

 Bordignon(بورديگنون و زاناردي  .مانند ش دارند اما از آمار رسمي پنهان ميكاالها و خدمات نق

and Zanrdi, 1997 (»را عاملي تاثيرگذار بر » ي و خود استخداموران جزئ تصادي پيشهسهم اق

  .دانند اي مي بخش غيررسمي اقتصاد سايه

باال بودن نرخ بيكاري بدين معناست كه نسبت تعداد افراد فعال بدون شغل به تعداد كل افراد فعال 

گونه فعاليت اقتصادي  هيچ از ديدگاه آمار رسمي اين بدين معناست كه اين افراد اقدام به. باشد باال مي

دار كه عموما اين افراد براي گذران معيشت خود تا زماني كه صاحب شغلي پاي در صورتي. كنند نمي

ي و موقتي خواهند زد كه در توليد كاالها و خدمات تاثير دارد ولي در هاي جزئ گردند، دست به فعاليت

» نرخ بيكاري«) Hui – Kuang Yu et al 2006(ران هوي كوانگ يو و همكا .گنجد آمار رسمي نمي

 .كنند اي معرفي مي گيري اقتصاد سايه را به عنوان متغيري تاثيرگذار بر اندازه

نوعي از ماهيت غير قانوني بودن مثل فرار از ماليات، فرار  ،هاي اين بخش فعاليت :بخش نامنظم

هاي اين بخش اين است كه با وجود قانوني  فعاليت  ويژگي عمده. امثال آن را دارند از مقررات و

غير قانوني صورت  توليد و يا توزيع آن كاري خالف و  نحوه بودن اصل توليد كاالها و خدمات، در

گيري بخش  براي اندازه) 1382(همان گونه كه در مقدمه اشاره شد، شكيبايي و صادقي  .گيرد مي

) REG(مقررات   و شاخص درجه) TR(متغير نرخ بار مالياتي اي در ايران از دو  نامنظم اقتصاد سايه

 .نده ااستفاده نمود

: ها و توليد كاالها و خدمات خالف نظير توليدات اين بخش شامل فعاليت :بخش غير قانوني

كامال مشخص . باشد مي.  . . قاچاق كاال، دزدي، اخاذي، توليد و خريد و فروش مواد مخدر، فحشا و

اي مربوط به بخش غيرقانوني باالتر  حجم  قاچاق كاال بيشتر باشد، اقتصاد سايهاست كه هر چه 

هاي غيرقانوني نظير جعل،  تمايل افراد به فعاليت  وجود جرايم اقتصادي نشان دهنده از طرفي،. است

هاي  گونه فعاليت اي باشد كه راه براي اين لذا اگر سيستم قضايي كشور به گونه. باشد مي.  . .ارتشا و 

ايالت و . هند داشتاها را خو غيرقانوني آسان باشد، افراد تمايل بيشتري به حضور در اين فعاليت

گيري اقتصاد  اندازه   را در زمينه 1»ميزان جرم«به نام  متغيري) Eilat and Zinnes, 2000(زينس 

  .برند اي به كار مي سايه

                                                                                                                   
1. Crime Rates 
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هاي متفاوتي نيز  اي روش  برآورد اقتصاد سايهعالوه بر تعدد تعاريف و مفاهيم در اين زمينه، براي 

 انست و اشنايدر. اند، كه هر كدام منتج به برآوردهاي متفاوتي شده است مورد بررسي قرار گرفته

(Schneider, F., D. Enste 2000)  و روش ) الكتريسيته(فيزيكي   با استفاده از روش نهاده

 –چنين دل آنو همو  )2000(اشنايدر  .كشور برآورد كردند 76اي را براي  تقاضاي پول، اقتصاد سايه

كشور  18اين بخش را براي  (Dell Anno R and Friedrich Schneider  2004)اشنايدر 

OECD  اي در  اقتصاد سايه جهت برآورد )2002(بواف . نده ازد تخمينبا رويكرد تقاضاي پول

نموده  (MIMIC) 1هاي چندگانه و علل چندگانه كشور هند اقدام به استفاده از رهيافت شاخص

  .است

با استفاده از يك تحليل   (Torgler, Benno, Friedrich Schneider 2009)ترگلر و اشنايدر

باال در كشورها منجر به  چنين كيفيت حقوقيهمدهي باال و  ماليات  يافتند كه روحيه2چند متغيره

  . شود تر مي اي كوچك اقتصاد سايه  اندازه

استفاده از متغيرهاي كالن "از رهيافت  (Orviska, M., et al 2006)ارويسكا و همكاران 

. ي و جمهوري چك استفاده نمودنداي در كشورهاي اسلواك گيري اقتصاد سايه براي اندازه "اقتصادي

پاسخ افراد گسترش دادند و نتايج   بر پايه 3استفاده از اطالعات مقطع عرضيها اين رهيافت را براي آن

را براي كشور جمهوري  8/21درصد را براي كشور اسلواكي و  2/23به دست آمده از اين پژوهش، 

  . چك نشان داد

 2000تا  1995  كشور، طي دوره 45  در حوزه )karlinger;2009(پژوهشي از كارلينگر  طي

اي همبستگي قوي دارند، كه اين همبستگي  مشخص گرديد افزايش رقابت با افزايش اقتصاد سايه

  . تر است كنند، قوي در كشورهاي با ماليات كم و فساد باال كه خدمات عمومي فراهم نمي

 فازي و  كه از تئوري مجموعه )Draeseke,Giles;2000(بر اساس پژوهشي از دراسك و گيلس 

 -1994  اي كشور نيوزلند طي دوره  سايه منطق فازي براي ساختن يك سري زماني ساالنه براي اقتصاد

ليات و يك شاخص نرخ موثر ما :، دو متغير ورودي مورد استفاده قرار گرفته استاستفاده شده 1968

اني به ريبا يكسمقايسه شده كه نتايج تق MIMICاين سري زماني با يك مدل . بندي قانون درجه

با استفاده  )Hui – Kuang Yu et al 2006(چنين هوي كوانگ يو و همكاران هم. دست آمده است

در پژوهش اين گروه از . اي را در تايوان برآورد كردند از روش مدل سازي فازي، حجم اقتصاد سايه

                                                                                                                   
1. Multiple Indicators-Multiple Causes 

2. Multivariate Analaysis 

3. Cross-Section 
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از  به عنوان شاخصي( GDPرسمي و نسبت مصرف دولت به  GDPمتغيرهاي درآمدهاي مالياتي به 

  .استفاده شده است) فساد

) 1369(بري  خلعت. اي ندارد ديرينه  چنان سابقه اي در ايران آن سايهمطالعه و برآورد اقتصاد 

. نمود 1368تا  1340هاي  اي در ايران طي سال براي اولين بار اقدام به برآورد حجم اقتصاد سايه

، )1377(، گرمارودي )1376(فر  و طاهربعد از ا. وي از روش نسبت نقد براي برآورد استفاده كرد

) 1377(با استفاده از روش تقاضاي پول، محمدي ) 1382(نادران و صديقي  و) 1378(اشرف زاده 

، MIMICبا استفاده از مدل ) 1380(با استفاده از روش نقد، عرب مازار يزدي ) 1380(و ديلمي 

اقتصاد   هاي مختلفي اندازه ي دورهط DMIMICبا استفاده از مدل ) 1384(پور  شكيبايي و رييس

  .اي را براي كشور ايران برآورد كردند سايه

از روش نرخ پول تعديل  1961-2001  اقتصاد زيرزميني را طي دوره  اندازه) 2003(پور  نيك

هاي بانكي بخش خصوصي  نرخ پول همان نسبت پول در گردش به مجموع سپرده. كرد برآورد 1شده

مقدار . ر رفته استاقتصاد زير زميني به كا  رهيافت پولي براي برآورد اندازهاست كه به عنوان يك 

. باشد در طول اين دوره مي GDPدرصد  27اقتصاد زيرزميني در اين پژوهش، حدود   متوسط اندازه

ارتباط منفي بار مالياتي با رفتارهاي نهادي نامناسب و ) 1382(اي از نادران و صديقي  طي مقاله

  .اي بررسي گرديد اقتصاد سايه

سازي فازي، فرار مالياتي و اقتصاد غير   با استفاده از روش مدل) 1382(صادقي  شكيبايي و

جم اقتصاد غير رسمي متوسط ح. ندبرآورد كرد 1374تا  1343رسمي را براي ايران طي سال هاي 

 .برآورد شد GDPدرصد  94/10طي اين دوره حدود 

 

 معرفي مدل -3

  منطق فازي -3 -1

رسند، نسبتاً درست  هايي كه درست به نظر ميگزاره اكثر  ،كنيم در دنيايي كه ما درآن زندگي مي

كند  ميصدق » عدم قطعيت«هاي واقعي، همواره درجاتي از  هستند و در مورد صحت و سقم پديده

مار اندك و دانش محدود در ها و اطالعات كافي، آ ها، نبود داده ابهام در داده). 7، 1377كاسكو (

  .اند روابط بين متغيرها از داليل توجه به منطق فازي  زمينه

هاي محض و  اين تعميم صرفاً مشتمل بر بحث. منطق فازي يك تعميم بي نهايت ارزشي است

بندي وجوه تقريبي استدالل و موارد استفاده فراوان،  وانايي در صورتمجرد نيست بلكه به دليل ت

كار  بيشتر ابزارهاي تحليلي موجود كه براي استدالل و محاسبه به. كاربردهاي بسياري يافته است

                                                                                                                   
1. Modified Currency Ratio 
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مفاهيم به صورت مبهم و ولي در جهان واقعيت بسياري از  روند، قطعي و مشخص هستند؛ مي

، عدم  گيري بشري حكم فرماست هايي كه ارزيابي و تصميم در زمينهيعني در واقع . ندناواضح ا

ها به عدد  كلماتي چون گرم، سرد، بلند، كوتاه، پير، جوان و نظاير اين. قطعيت يا ابهام وجود دارد

آوري همه را  خاص و دقيقي اشاره ندارند ولي ذهن انسان با سرعت و انعطاف پذيري شگفت

  . گيرد هاي خود به حساب مي گيري يجهفهمد و در تصميمات و نت مي

اي تحت عنوان  در مقاله 1زاده ، پروفسور لطفي1965منطق فازي را اولين بار در سال 

راه رسيدن به نگرش فازي در توان آن را نخستين گام در  مطرح كرد كه مي» هاي فازي مجموعه«

  .معارف بشري دانست  عرصه

كه با استفاده  نخست اين: كارگيري منطق فازي دو مزيت داردگونه كه در مقدمه اشاره شد، به  همان 

هاي  هاي اقتصادسنجي اجتناب كرد، زيرا بر خالف مدل مدل  توان از محاسبات پيچيده ز آن ميا

دارند، منطق فازي امكان و اقتصادسنجي كه نياز به مبناي نظري و توصيفات رياضي مبسوط و پيچيده 

 آنكهدوم  .(Phillis et al ,2001)سازد  سيستم را به صورت علمي مهيا ميسازي پويايي يك  شبيه  اجازه

  .تر است ها ساده شناسي براي فهميدن و درك انسان قواعد فازي با الفاظ وابسته به زبان

كه به دليل وجود  ها را عبارات و گزاره :كلي و مهم روبرو هستيم  در منطق فازي با دو مرحله

  مرحله. آوريم ارد و مشخصي در ميقالب الگوها و عبارات استاند دارند، در قيدهاي فازي معناي مبهم

لگوهاي به دست آمده كه هايي را براي استنباط و استنتاج، بر اساس ا دوم آن است كه روش

 .ها مفاهيم و گزاره هاي نادقيق است، بيابيممحتواي آن

  

 هاي منطقي ي گزاره تهيه -2-3

كارشناس تحقيق، تنظيم   واهد تجربي گذشته و حدس آگاهانهنظريات و شها براساس  اين گزاره

دانيم كه  مي. شوند و در بيشتر اوقات ممكن است از درون فرضيات پژوهش بيرون كشيده شوند مي

شويم كه بايد از دو متغير  سازي فازي، براي انجام هر استنتاج با اين محدوديت روبرو مي در مدل

از طرفي، ممكن است صرفا دو متغير ورودي نتوانند متغير خروجي خاصي را  .ورودي استفاده نمود

به همين منظور است كه در اين پژوهش از سيستم استنتاج فازي چند . به طور كامل توضيح دهند

توان از متغيرهاي بيشتري  اي مي در سيستم استنتاج فازي چند مرحله. كنيم اي استفاده مي مرحله

 اي،حال طبق تقسيم بندي توماس از اقتصاد سايه. خروجي نهايي استفاده نمود جهت استنتاج متغير

  :كنيم هشت متغير را معرفي مي

                                                                                                                   
1. L.A.Zadeh. 
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شاخص توسعه انساني  و) CR( 1هاي نرخ زندگي غير شهري بر اساس شاخص(بخش خانوار 

)HDI(( بخش غير رسمي ،)هاي نرخ بيكاري  بر اساس شاخص)UR (وران  و نرخ پيشه

  و شاخص درجه) TR(هاي نرخ بار مالياتي  بر اساس شاخص(، بخش نامنظم ))IN(2صنعتي غير

حجم  و) EC(براساس نرخ جرايم اقتصادي (بخش غير قانوني  ،و در نهايت)) REG(مقررات 

  )).IM(3برآوردي قاچاق

گيري  واحدي براي اندازه  ضابطه استنتاج معيار واي،  در سيستم استنتاج فازي چند مرحله

4يند استنتاج منطق فازياي مستلزم اعمال سه مرحله از فرا اقتصاد سايه
استدالالت تقريبي انجام  و 

، يعني هر كدام از 5ثانويه  بندي صورت گرفته، هر مولفه سيماول و بر اساس تق  در مرحله. است

در . كنيم ودش، استنتاج ميمنحصر به خ  هاي دوگانه ه و با توجه به شاخصها را به طور جداگان بخش

و بخش ) بخش خانوار و بخش غيررسمي(بخش آماري : به شرح 6اوليه  بعد دو مولفه  مرحله

در آخرين مرحله، دو . يرندگ مورد استنتاج قرار مي) بخش نامنظم و بخش غيرقانوني(اقتصادي 

اي  اقتصاد سايه  خش نهايي اندازهم تركيب شده و ببخش آماري و بخش اقتصادي با ه  اوليه  مولفه

  .شود استنتاج مي

گيري  مراحل اندازه. براي انجام هر استنتاج فازي دو متغير ورودي و يك متغير خروجي داريم

  :مشاهده نمود 1  توان در شكل شماره اي را مي ايهاقتصاد س

  

                                                                                                                   
  .آيد از نسبت جمعيت روستايي به جمعيت كل به دست مي. 1

  .آيد صنعتي به دست ميوران  وران غير صنعتي به پيشه از نسبت پيشه. 2

 1349 – 1381زماني   حجم قاچاق ايران را طي دوره MIMICبا استفاده از مدل ) 1382( پژويان و مداح. 3

. برآورد كرديم) 1382 – 1386(مانده  هاي باقي ما با استفاده از اين روش اين متغير را براي سال. برآورد كردند

  .ذكر شده رجوع نماييدبراي مشاهده و بررسي اين روش به مقاله 
4. Fazzy Logic Inference 
5. Secondary Component 
6. Primary Component 
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  )اي اقتصاد سايه  ستنتاج فازي براي برآورد اندازهمراحل ا(نمودار مفهومي اقتصاد سايه اي . 1شكل 

  نتايج پژوهش: خذمأ    

  

اين است كه به عنوان مثال در اين پژوهش، از  ،جا در نظر گرفتاي كه بايد در اين حال، مساله

نرخ بيكاري فقط به عنوان متغير علي براي بخش غيررسمي استفاده شده است، در صورتي كه اين 

شود كه اثر اين  اما مالحظه مي. متغير ممكن است در روند بخش غيرقانوني نيز تاثيرگذار باشد

اين مساله به همان محدوديت در انتخاب . تمتغير در بخش غيرقانوني در نظر گرفته نشده اس

صرفا از دو متغير علي با باالترين اهميت براي استنتاج هر  مي بايدگردد كه  متغيرهاي ورودي بر مي

مثال در مورد بخش غيرقانوني بايد از متغيرهاي حجم برآوردي قاچاق كاال و . بخش استفاده نمود

ذاري بيشتري نسبت به نرخ بيكاري براي استنتاج بخش نرخ جرايم اقتصادي كه از اهميت و تاثيرگ

ها  يابد كه اين بخش البته، لحاظ اين نكته ضرورت مي. كنيم باشند، استفاده  غيرقانوني برخوردار مي

گردد؛ يعني با  اي استنتاج مي نهايي بخش سايه  بعدي با هم تركيب شده و اندازه باالخره در مراحل

باز هم اثر آن به طور غيرمستقيم در مراحل  ،ي در بخش غيرقانونيوجود لحاظ نشدن نرخ بيكار

  .شود بعدي استنتاج فازي، در نظر گرفته مي
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  توابع عضويت -3-3

براي هر . پردازيم به تعيين توابع عضويت مي 1حال با توجه به آمارهاي مربوط به متغيرهاي ورودي

فازي با پنج عضو تعريف   يك مجموعه) خودشانودي منحصر به با دو ور(هاي استنتاج  يك از بخش

  .كنيم مي

براي . باال و خيلي باال خيلي كم، كم، نرمال،: اعضاي مجموعه متغيرهاي ورودي عبارتند از

 بزرگ و خيلي بزرگ، ،خيلي كوچك، كوچك، متوسط: تمتغير خروجي نيز اعضا به صور  مجموعه

  .مي باشند

ورودي استفاده براي هر متغير  3قدار ميانگين متحركاز يك م 2براي ايجاد يك مقدار پايه

ها خارج كنيم، از ميانگين متحرك شش ساله بهره  كه اثر ادوار تجاري را از دادهبراي اين. كنيم مي

پس از . دهد ي متغيرها را به دست مي اين مقدار ميانگين مقدار نرمال از اجزاي مجموعه. گيريم مي

شود، يك و يا دو  مشاهده مي 1گونه كه در جدول  ، همانها دهدا 4آن براي تعيين نقاط شكست

  .دهيم انحراف معيار حول و حوش مقدار نرمال در هر دوره انجام مي

  

  
  

ربوط به دو متغير ورودي به اين ترتيب در هراستنتاج، دو مجموعه هر كدام با پنج عدد كه م

  .شود مورد بررسي ايجاد مي  ويژه است، براي هر دوره

ها  هاي اندازه ها با داده از به دست آوردن نقاط شكست متغيرهاي گوناگون بايد مقادير داده بعد

تواند با بيش از يك مجموعه يا تابع  در منطق فازي يك مقدار از يك شاخص مي. مرتبط شوند

                                                                                                                   
 فريزر  ن، سايت مركز آمار ايران، موسسهآمارهاي مربوطه از بانك اطالعات سري زماني بانك مركزي ايرا. 1

)Frazer Institute(ي انساني  ، گزارش توسعه)HDR (گمرك ايران دريافت شده است هاي مختلف و پورتال سال. 

2. Bench 
3. Moving Average 
4. Break–Point 
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شود كه مقدار واقعي  جا با توجه به توابع عضويت تعريف شده مشخص ميدر اين. عضويت همراه شود

  .گيرند ها در كدام ناحيه قرار مي دهدا

شود، از توابع عضويت مثلثي  علوم اقتصادي و اجتماعي انجام مي  در اكثر مطالعاتي كه در حيطه 

ما نيز در اين پژوهش از اين دو نوع ). به دليل سادگي و دقت باال(شود  اي استفاده مي و ذوزنقه

  .كنيم استفاده مي

  

 تصميم گيريسطوح همراهي و قواعد  -3 -4

همراهي براي   ژه كنند چگونه سطوح وي معين مي آوريم؛ كه گيري را به وجود مي حال، قواعد تصميم

. شوند تا سطوح همراهي براي خروجي ها، ايجاد گردد هاي ورودي با يكديگر تركيب مي متغير

 .سي استمورد برر  انش كارشناسان و خبرگان در حيطهساخت اين قواعد ذهني و برگرفته از د

گردد كه هر مجموعه قواعد  ايجاد مي 1گاهآن �قاعده بر اساس عبارت اگر 25در هر استنتاج 

 .باشد منحصر به همان استنتاج مي

  

  گيري برآورد مدل و نتيجه -4

براي كشور  1349 � 1386  هاي مختلف را طي دوره اي و بخش حال روند تغييرات اقتصاد سايه

اي  شود، روند تغييرات اقتصاد سايه  مشاهده مي 2همان طور كه از شكل . آوريم ايران به دست مي

اين است كه   زلهمورد نظر تا انتها روندي نزولي دارد؛ كه به من  ط به بخش خانوار از ابتداي دورهمربو

به رشد شهرنشيني و بهبود فرهنگ  فرايند توليد خانگي و خود مصرفي بخش خانوار به علت روند رو

غيررسمي داراي نوسانات و پراكندگي زيادي   اين روند در بخش. زندگي مدرن، كاهش يافته است

به عبارت ديگر اين . باشد توان مالحظه نمود كه داراي ميانگيني نسبتا ثابت مي باشد ولي مي مي

  . اختصاص داده است اي را به خود بخش سهم ثابتي از عوامل گسترش اقتصاد سايه

و يك  1374تا  1349بخش نامنظم اگرچه داراي نوسان است اما از يك روند نزولي از سال      

  ند طفرهاين موضوع حاكي از آن است كه فراي. به بعد، برخوردار است 1374روند صعودي از سال 

ي دارد و بعد شروع به مشخص ابتدا تمايل به حركت نزول  ي و فرار از مقررات در اين دورهماليات

فعاليت افراد در توليد و   رد بخش غيرقانوني كه نشان دهندهاين روند را در مو. كند افزايش مي

هاي بعد از انقالب و حين جنگ  طي سال. كنيم تجارت كاالهاي ممنوعه و قاچاق است،  مالحظه مي

 . گيرد روند صعودي به خود ميهفتاد به بعد   شود و از دهه اين بخش مشاهده ميكمترين مقدار از 

  

                                                                                                                   
1. If-Then 
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  )1349-1386(اي در ايران  اد سايههاي مختلف اقتص روند تغييرات بخش .2شكل 
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ايران  GDPاي به  قابل مشاهده است، برآورد نهايي نسبت اقتصاد سايه 3همان طور كه از شكل 

مالحظه . قابل تمايز است 1373 �  1386و  1349 �  1373  باشد و از دو دوره برخوردار مي از نوسان

به بعد با روند صعودي در حال گسترش است؛ و  1373اي ايران از سال  گردد كه اقتصاد سايه مي

به طور  1349 -1386  اي ايران طي دوره اقتصاد سايه  اندازه. باشد طلبي قابل تامل مياين م

 .شود آورد ميدرصد توليد ناخالص داخلي بر 13ميانگين، حدود 

 

 
  )GDP )1386- 1349اي ايران به  ي اقتصاد سايه روند تغييرات اندازه .3شكل 

  

 تفسير نتايج -5

مالحظه  نوار و غيررسمي استنتاج شده است،با وجود روند نزولي قسمت آماري كه از دو بخش خا

چنين  اي ايران در حال كاهش است و هم گردد كه علت ضعف آماري براي گسترش اقتصاد سايه مي

. توان استنباط نمود كه اقتصاد ايران از ساختارهاي سنتي به ساختار جديد در حال تغيير است مي

خش ب. اي داليل اقتصادي است توان دريافت كه علت اصلي حركت صعودي اقتصاد سايه اما مي

مورد   هاي پاياني دوره ، خصوصا در سالهاي نامنظم و غيرقانوني غيررسمي به صورت ثابت و بخش

اي ايران شده اند؛ يعني عواملي چون  اقتصاد سايه   به صورت صعودي سبب رشد اندازه بررسي،

انتظامي ضعيف سبب هاي تجاري و سيستم  مد، وجود محدوديتآبيكاري، سيستم مالياتي ناكار

  .هاي اخير شده است ويژه در سالاي ب اقتصاد سايه  ايش اندازهافز

  :از بررسي نتايج به دست آمده مي توان به وجود چند نكته پي برد
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نرخ گر فرايند توليد خود مصرفي كاالها و خدمات است و ما از دو شاخص بخش خانوار نشان -1

كه گونه  همان. ايم ه انساني براي تعريف اين بخش استفاده نمود  زندگي غيرشهري و شاخص توسعه

اي ه افراد در حوزه وضعيت گر بهبودانساني يك كشور نشان  مشخص است، افزايش شاخص توسعه

چنين روي آوردن به ي افراد و همسبب افزايش آگاه آموزشي، بهداشتي و درآمدي است كه

انساني ايران و   و با توجه به افزايش شاخص توسعهر از اين. گردد هاي جديد اقتصادي مي اسلوب

چنين كاهش نرخ زندگي غيرشهري به دليل مهاجرت افراد از روستاها و جوامع عشايري به هم

هاي اخير، تمايل افراد به فعاليت در  شهرها و افزايش فرهنگ شهرنشيني و زندگي مدرن در سال

  ه است كه نقش اثرگذاري بخش خانوار در اندازهسبب شد وفرايند توليد خود مصرفي كاهش يافته 

 .كاهش يابد مورد نظر مكرراً  اي در دوره اقتصاد سايه

هر شويم كه اين متغير به ازاي  هاي اخير، متوجه مي با بررسي نرخ بيكاري ايران در سال -2

ثابت  تقريباًشود كه با وجود نسبت  ب مياين عامل سب. حدوداٌ پنج الي شش ساله نوسان دارد  دوره

ي، بخش غيررسمي داراي نعتي به عنوان نماد پيشه وران جزئكارگران صنعتي و كارگران غير ص

هاي  تعداد افرادي كه احتمال حضور در فعاليت ،هر چه نرخ بيكاري باالتر باشد. نوسان باشد

ي و مشاغل هاي جزئ ث حضور اين افراد در پيشهتواند باع غيررسمي دارند، باالتر مي رود؛ كه مي

 .موقتي گردد

شصت، يعني در دوران جنگ تحميلي ميزان بار مالياتي روندي نزولي دارد و ميزان   در دهه -3

شود كه بخش  ل سبب مياين دو عام. باشد برآورد حجم قاچاق كاال كمترين مقادير خود را دارا مي

ي ايران در اين دوره داشته باشند، ا اقتصاد سايه  غيرقانوني تاثير كمي در اندازه ويژه بخشنامنظم و ب

درصد  5ايران به كمتر از  GDPاي به  اقتصاد سايه  نسبت اندازه 1369اي كه در سال  به گونه

شود كه افراد تمايل  هاي افزايش بار مالياتي باعث مي هفتاد سياست  اما بعد از اين، در دهه. رسد مي

چنين سعي در اجراي سياست سيستم نرخ هم. ندليات رفته رفته از دست بدهخود را به پرداخت ما

چند نرخي شدن ارز سبب شد تا افراد با تمايل به حضور در  ،ارز شناور در اين دهه و در پي آن

 دليلهمين به  تر نمايند و هاي غيرقانوني پررنگ شبازارهاي قاچاق كاال و ارز، فعاليت خود را در بخ

اد سايه اي ايران تا اقتص روندي صعودي در اندازه 1374سال كنيم بعد از  است كه مالحظه مي

  .مورد بررسي وجود دارد پايان دوره

  

  توصيه هاي سياستي -5

شود كه  اي، توصيه مي اقتصاد سايه  ري مستمر بخش غيررسمي در اندازهبا توجه به نقش و تاثيرگذا

دولت در رفع معضل بيكاري به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار بر رشد بخش غيررسمي و در نتيجه 
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ها به صورت ايجاد  اي ايران، اقدامات الزم را به عمل آورد و ترجيحا اين سياست اقتصاد سايه

شد و از توزيع سرمايه به صورت ريز ها با گذاري در زيرساخت هاي شغلي از طريق سرمايه فرصت

هاي غيررسمي اقتصاد  ها در فعاليت خودداري گردد؛ زيرا اين خود عاملي براي حضور اين سرمايه

  .باشد مي

ها، صنوف و  اتحاديه قوي بر روي با تقويت سيستم نظارتي منسجم و چنين دولت مي تواندهم

حداكثر آمار و اطالعات را در مورد افراد  ،نهي و تقويت سيستم اطالعاتي در اين زميهاي جزئ پيشه

  .فعال در اين مشاغل كسب نمايد

نيت اقتصادي كه چنين ايجاد فضاي بهبود كسب و كار و امرميم و بهبود سيستم مالياتي و همت

تواند عامل تاثير گذاري بر ترغيب افراد به حضور در  شوند، مي بخش نامنظم مي  سبب كاهش اندازه

اين بخش در   گردد كه روند اندازه مالحظه مي متاسفانه. و قانوني اقتصاد باشد هاي رسمي بخش

  دولت با انجام اصالح نظام تعرفهگردد كه،  از اين رو پيشنهاد مي. هاي اخير رو به افزايش است سال

ها، تقويت سيستم اطالعات و  تشخيص ماليات مالياتي و انطباق آن با شرايط روز، رفع تبعيض در

ات مالياتي كشور، تعيين نرخ مناسب ماليات، ضرورت ثبات در قوانين و مقررات مالياتي، تامين خدم

نيروي انساني متخصص و متعهد و راهكارهايي از اين قبيل به بهبود سيستم مالياتي بپردازد و در 

  . اي كمك نمايد اقتصاد سايه  به كاهش فرار مالياتي و اندازه نتيجه

شود كه اين امر  ويژه در موارد مربوط به جرايم اقتصادي، نيز توصيه ميي بانتظامبهبود سيستم 

ور سيستم حض. گردد الح برخي مقررات و قوانين ميسر گام با اصنظارت بيشتر، هم از طريق كنترل و

دهد و از اين  هاي غيررسمي و غيرقانوني را افزايش مي حضور در فعاليت  انتظامي كارآمد، هزينه

  .شود ش عمليات مجرمانه و جرايم اقتصادي منجر ميطريق به كاه
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