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   :چکیده
هاي اقتصادي  کردن منشأ فعالیتیند جرم و پنهانآی به معنی پنهان کردن فریپولشو

  ، قانون گذاران با هااي که با وجود این فعالیتبه گونه  . استقانونی و غیر قانونی
به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه .  اندهاي زیادي در اقصی نقاط جهان مواجهچالش

 ،هاي کثیفان پولجهت اندازه گیري میز در این مقاله نیز،.  طور روزافزون ادامه دارده ب
  نمایانگر ظرفیت ) روش باتاچاریا( از تابع تقاضاي پول، که بر اساس کارهاي تجربی

هاي  مورد مطالعه ساليدوره.   استفاده شده است،اقتصاد است ی دری پول شويبالقوه
دست آمده از تخمین به این نتیجه ه  بارقام کمی با توجه به  .باشد می1386 تا 1352

هاي کثیف، تقاضاي پول و حجم اقتصاد زیر زمینی که بین گستردگی حجم پولرسیدیم 
 مثبت و معنی داري وجود دارد که این باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی يرابطه

  .و مالی در کشور قرار بگیرد
  JEL: O17،E26 ، H3، K4 بنديطبقه          
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  مقدمه -1
 به دلیل شکل گیري 1توافقات بین المللی ضد پول شویی گذشته يهطی دو ده

اي مالیاتی و اخیراً تروریسم گسترش قابل مالحظه هاي سازمان یافته، فرارجرم
دست ه چارچوب آن درآمدهاي ب  فرآیندي است که در2شوییپول".  یافته است

  جا یا پنهان هاي جابهاي مجرمانه به گونهشده از محل فعالیت آمده یا ایجاد
 هفده ،عالوه بر این تعریف  ٣".شوند که ارتباط آن با فعالیت مجرمانه مبهم باشدمی

اصطالح پولشویی در ادبیات تحقیقات صورت گرفته  دیگر نیز از تعریف معتبر
، ي این پدیده ابعاد گستردهياریف ضمن ارائه وجود دارد که این تع آنيهدربار

).  2006 ، و دیگران4رولینگ( انددقت تعریف آن نیز شده باعث کاهش شفافیت و
هاي  بر این است که عایدات حاصل از فعالیت"ییشو پولضد" هاي فعالیتاساس

ل از هاي حاصیافتهزیرا .  ند به آسانی وارد جوامع شده و مصرف شوبایدغیر قانونی ن
  .شودکشور مییک  مالی ي با تغییر شکل دادن وارد چرخهغیر قانونیهاي فعالیت

توان یافت  جهانی است و کشوري را نمیيی یک پدیدهیشوپولبا توجه به این که 
 این زمینه درمطالعات دقیق که از این پدیده آسیب ندیده باشد به همین دلیل 

عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی،  لشویی، بهدر عملیات پو  .رسدضروري به نظر می
اي با درآمدهاي حاصل  گونه قانونی است، به هاي غیر  فعالیتيدرآمدهایی که زاییده

آمیزد که امکان شناسایی و جدایی آنها از یکدیگر ممکن   هاي قانونی درمی از فعالیت
هاي  اي فعالیت برمخاطرهقانونی با حداقل  توان از این درآمدهاي غیر  نیست و می

  . دیگري در آینده استفاده کرد
ی و مهمترین یشو است که تهدید پول اینحاضراز تحقیق  هدف ،به هرحال

در بخش دوم به بررسی مبانی   در همین راستا، .عوامل مؤثر بر آن را ارائه کنیم
سپس در .  پردازیمها در ایران و جهان میو علل گسترش و آثار آنی یشوپولنظري 
در ایران و  تجربی موضوع و کارهاي مشابه انجام شده ي سوم به پیشینهبخش

در ایران ی یشوپول، به روش شناسی بخش چهارم این مقاله.  شودجهان پرداخته می
   و سپس به بررسی الگوي مورد نظر را معرفی خواهد کرد وو جهان پرداخته 

 به تخمین مدل و برآورد در انتهاي این بخش ها وهاي آنهاي آماري و ویژگیداده
                                                        

1 Anti money laundering  
2 Money laundering  
3 International monetary fund  
4 Greg rawlings  
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، نتیجه گیري و پردازیم و در پایان نتایج آن میالگو و سپس تجزیه و تحلیل
  . بیان خواهد شدحاصل از تحقیقپیشنهادات 

  
   مبانی نظري-2

 5 پذیرش مقررات  و بین المللی ضد پولشوییيمؤسسهبر اساس گزارش و تعریف 
  : مرحله استدر هر دوره شامل سهی یشوپولیند آفر) 2002(
  6جایگذاري - 1
  7الیه گذاري - 2
  8ادغام - 3

 اول نیازمند قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است يمرحله
 دوم مخفی کردن ردپاي وجوه براي جلوگیري از تعقیب يکه حاصل شده، مرحله
 يصورتی که نحوه   سوم بازگرداندن وجوه به مجرم بهيقانونی آن است و مرحله

  . کتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشدا
 ییشوپولهاي خصوص اندازه گیري فعالیت در) 1996( 9طور کلی، کوركه ب

  :شمردو سر منشا آن، موارد مرتبط را به شرح زیر بر می
 لیزینگ -3 وام دهی -2ها و سایر وجوه قابل بازپرداخت از عموم  پذیرش سپرده- 1
هاي مانند انواع کارت(  انتشار و مدیریت ابزارهاي پولی- 5 خدمات انتقال پول - 4

 - 7هدات ها و تع ضمانت نامه- 6) هاي مسافرتی و حوالجات بانکیاعتباري، چک
 مدیریت پرتفو و موارد مشابه دیگر که هر -9 وساطت پولی - ابزارهاي پولی و ارزها  

  . همی ایفا نمایندهاي کثیف نقش متوانند در شکل گیري پولکدام این موارد می
 قابل اثرات شکل گیري آن، يه پولشویی عالوه بر نحويه پدیديدر نظریه 
در این راستا .   آن نیز در کانون توجه نظریه پردازان قرار گرفته استيهمالحظ
: دهد که عبارتند ازاثرات کالن اقتصادي آن را مورد توجه قرار می) 1996(کورك 

پولی که به ) ب.  کنندی انواع قانونی معامالت را مختل میمعامالت غیر قانون) الف
 فرار مالیاتی و افزایش أشود خود سر منشدالیلی غیر از فرار مالیاتی شسته می

                                                        
5 Internatinal anti-money laundering complience association 
6 Placement 
7 Layering 
8 Integration 
9 Quirk 
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شود سایر تخلفات وقتی یک بعد قانون شکسته می) ج.  شوداختالالت اقتصادي می
ین راستا، صندوق در هم.  یابدرسد و این پدیده گسترش مینیز آسان به نظر می

 اثرات منفی اقتصادي کند کهبیان میطی گزارشی  )2001(بین المللی پول 
رسد به نظر می.  بوده و رتبه بندي نشده است به سختی قابل شمارش "پولشویی"

  و موسسات مالی باعث کاهش رشد اقتصاديدرشویی خسارات وارده ناشی از پول
تشویق جرم و جنایت، همچنین، .  ودوري در بخش واقعی اقتصاد شرهکاهش به

تواند در بخش شوند میرشوه خواري که باعث کندي رشد اقتصادي میو  فساد
 در دراز مدت باعث آسیب کرده وتجارت بین المللی اقتصاد خارجی را تحریف 

شویی توان چنین عنوان کرد که پول اقتصادي شود و میيرساندن به توسعه
گیري از باشد و جلوکشور در سیستم مالی میتهدیدي براي عملکرد خوب 

شویی بدون همکاري کامل بین مقامات در سطح ملی و بین المللی در سطح پول
  10.کالن، ممکن نخواهد بود

هاي شویان یافته که پولکنندمیبیان ) 1999( 12و بال) 2002 (11رماوگ
دام آنها کنند که این اقها صرف میرا در بخش خرید داراییی یشوپولحاصل از 

ها به طور غیر واقعی و در ها، افزایش سطح قیمتباعث تقاضاي مضاعف دارایی
همچنین افزایش اقدامات غیر   .شد به اثرات سوء اقتصادي خواهد نتیجه منجر

دن به اقتصاد انشود که باعث آسیب رسقانونی باعث افزایش تورم و نرخ بهره می
  .گرددمی

 که فعالیت کندمیهمین راستا بیان در ) 2002( 13همچنین، بارتلت
شود که تقاضا به طور مصنوعی براي یک سري کاالهاي خاص  باعث میییشوپول

شود که بعضی از تولیدکنندگان با شکست مواجه شوند افزایش یابد و این باعث می
 .و باعث از بین رفتن کارایی در اقتصاد شود

هاي مشتق شده از فعالیتهاي کند که یافته، استدالل می)2005( 14الهی
ه اغلب بی یشوپول.  ي شروع فعالیت جنایی دیگري باشدتواند عاملی براجنایی می

                                                        
10 Moodley.M.S  
11 Goredma  
12 Ball   
13 Bartlett  
14 Lahey  
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هاي متشکل و منسجم و   که توسط گروه یک سري از مؤسسات مالیيوسیله
   .گیردمی، انجام  هدایت شدهصورت سازماندهی شده به

اصالح ساختار در بخش مالی نیز، بیان کرد که ) 1993( 15شیانداروام
 تواند از ایجاد پول کثیف در اقتصاد جلوگیري کرده و از میزان این مالیاتی می

 مالیاتی در این امر يدر این خصوص شاید بتوان با تغییر پایه  .ها بکاهد فعالیت
 .هایی کسب کرد موفقیت

شود که اموال سبب میی یشوپولفرایند ، معتقد است که )2000( 16نیکسون
ه  بيهایی سرمایه گذاري شود که نحوههاي غیر قانونی در بخشعالیتحاصل از ف

هاي ها افتتاح حساب در بانکها را پنهان کند، یکی از این راهدست آوردن این یافته
  .هاي متعدد در کشورهاي مختلف استمختلف و داشتن حساب

که باید فقط  مؤسسات پولی،کند که چگونه ، بحث می)2008( 17مودلی
 پول نقد نیزد براي انتقال نتوان میاسناد را به سراسر دنیا مخابره کنند، لجات وحوا

از ی یشوپولهاي حاصل از یافته  .اقدام کنندبه هر سیستم بانکی در سراسر جهان 
  .دنشو پولی میيهاي مبادالت مشروع وارد چرخهطریق ورود به کانال

  را چنین معرفی ی یشوپول، اثرات اساسی )2001( 18مک داول و نویس
  :ندکنمی

  19.شود مشروع میازبین بردن عوائدباعث  - 1
  .کند میآسیب پذیر بازارهاي مالی را  بنیان- 2
  .کندتر میرا مشکلهاي اقتصادي کنترل سیاست- 3
  .شودثباتی آن میباعث تخریب اقتصاد و بی - 4

ذاري پول سرمایه گ توان گفت که از آنجا که،در توضیح بیشتر این بند می
 این نوع سرمایه گذاري باشد اصول اقتصادي نمیيشویان در بخش مالی، بر پایه

تضعیف  اقتصاد جهانی را و مفید  و نوسانات مؤثررا تحریف کردهجریان سرمایه 
  . ثیر نیستأتهمچنین در بخش صنعت کشورها نیز بی . کندمی

                                                        
15 Masciandaro 
16 Nixon  
17 Moodley 
18 McDowell –Novis  

 هاي براي بخش) تقلب( نادرست هايیارانهسانی تواند به آمیپولشویی ، )1997(رك و کبر اساس نظر
  .تولیدي ایجاد کند
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  .شودباعث از بین رفتن درآمد می - 5
ها به منظور افزایش دولتدهد و اي مالیاتی را کاهش میشویی درآمد هپول

ممکن ی یشوپولاگرچه در ابتدا .  دهندمیدرآمدهاي مالیاتی بار مالیاتی را افزایش 
شود اما در بلند مدت باعث ایجاد فساد باست که باعث منافع بالقوه در کوتاه مدت 

  .شوددر جوامع می
  هاي خصوصی سازي تالشهاي جدي و امنیتی براي باعث تهدید - 6

  .شودمی
  .یابدمیبیشتري ریسک اعتبار  - 7
  .شودی براي جوامع میعهاي اجتماباعث ایجاد هزینه - 8

 وهاي حاصل از اعمال غیر قانونی، باعث افزایش جرایم، ناامنی شستن یافته
ها براي نوسازي و بهسازي حکومتتوسط  قوانینی به ایجادشود و این منجر می... 
  .همراه است ایجاد هزینه براي جوامع البته با که شودمیمت سال

  
   موضوعيپیشینه -3

هاي تجربی روابط  آزموني، درباره)1996 (20ركوکتوسط تحقیقی که اولین بار 
 کشور صنعتی انجام 18 در 1983- 1990 يبراي دورهی یشوپولو  GDPبین رشد 

ی یشوپولبا افزایش  GDP شد نشان داد که کاهش چشم گیر نرخ رشد سالیانه
  .عواید حاصل از جرم همبستگی دارد

  یند آبراي اندازه گیري میزان فر) 2007( 22 و گوبیو زیزا) 2000( 21اشنایدر
  .مشهود استفاده کردندهاي ناد زیر زمینی از روش متغیرهاي کثیف یا اقتصاپول

  مطالعه قرار دادند را مورد ایتالیايه ثبت نشد اقتصادآن دراي که  مقالهآنها در
برآورد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور  12نزدیک به را ی یشوپولمیزان 
دن منشأ غیر قانونی براي مخفی کرکه، مجرمین  کردندمشخص و  کردند

  .کنندهاي بانکی و سهام استفاده میاز جواهرات، ارز خارجی، سپردهدرآمدهایشان، 
 صورت  دیگري نیز زیر زمینی مطالعاتهمچنین در مورد پولشویی و اقتصاد

 در . اشاره کرد) 2005 (23توان به مطالعه اشنایدرگرفته است که از آن جمله می
                                                        

20 Quirk  
21 Schneider 
22 Zizza, Gobbi 
23 Friedrich Schneider  
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را از طریق فرسایش بخش  پولشویی اثرات منفی در رشد اقتصادي ياین مطالعه
پولشویی باعث انحراف همچنین  . کندهاي در حال توسعه، ایجاد میمالی کشور
  .شود میبازدهی کمترهاي با شمنابع به بخ
براي کشور نیجریه ، 2003اي که در سال در مطالعهکنار مطالعات فوق،  در

 تولید ناخالص داخلی اعالم شد يدرصد رشد سرانه 2/3 پولشویی يانجام شد اندازه
هایی براي شستن ها و روشچه تکنیک - 1: هایی نظیر در این مقاله به سؤالکه

چه  -3؟ توان آن را کنترل یا متوقف نمودچگونه می - 2؟ شودپول استفاده می
 24،کالوین لی(کند؟ پاسخ داده شده است و رفتار مردم وارد میاثراتی بر اقتصاد 

2003(.  
هاي آفریقاي شرقی مورد آزمون قرار را در کشوری یشوپول ،)2002( 25شول

  . استبوده میلیون دالر 80تا 70بین ی یشوپول و تخمین او از داده
  

 روش شناسی موضوع-4
هاي غیر رسمی بر هاي کثیف و اثر فعالیتدر این تحقیق براي شناسایی حجم پول

روي تقاضاي پول، با استفاده از روش باتاچاریا، تقاضاي پول را به دو قسمت تقاضاي 
   :ایمپول بخش رسمی و تقاضاي پول بخش غیر رسمی اقتصاد تقسیم کرده

M  = کل تقاضاي پول  
)1( M=Murt+ Mrt      
 Murt و  Mrtبر باشند که می  ثبت نشده و ثبت شدهبه ترتیب تقاضاي پول اقتصاد

تقاضاي پول کل  )2007(  و دیگران26تجربی باتاچاریا و همچنین هومادا کاراساس 
   :نظر گرفته شده است در زیر صورتبه 

)2(            
))((

)exp()exp()exp(

β

βββ γγγ

rt

Ut

trttUttrtt

Y
Y

iAYiAYiAYM

+

−=−+−=

1  

همان  rtY، رسمی غیر تخمینی از اقتصاد UtYکل تقاضاي پول،  Mکه در آن 
GDP ،ثبت شده ti اگر .  باشند پارامتر میي فرصت نگهداري پول و بقیهيهزینه

                                                        
24 Calvin Lee  
25 Shevel  
26 Ahumada  
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ر اقتصاد وجود نداشته باشد آنگاه تقاضاي پول  معامالت پنهان ديههیچ انگیز
  :عبارت خواهد بود از

)3           (                                                     )ˆexp(ˆˆ ˆ
trtrt iYAM γβ −=  

  :صورت تقاضاي پول ثبت نشده در اقتصاد برابر خواهد بود با در این
)4            (                                                          rttUrt MMM ˆˆ −=  
  :برابر خواهد بود با UrtMو  rMنسبت بین  و

)5        (                                      β
β

β

γ
γ

)(
)exp(
)exp(

Urt

rt

tUrt

trt

urt

rt

Y
Y

iAY
iAY

M
M

=
−
−

=  

  
   انتخاب روش برآورد-4-1

متغیرهاي بحث شده در چارچوب نظري فوق ممکن است از از آنجا که بسیاري از 
نظر مانایی درجات مختلفی را داشته باشند و از طرف دیگر بازار پول از جمله 
بازارهاي کالن اقتصادي است که صرفاً بررسی تعادل بلندمدت آن در کارهاي 

یم آن هست مدنظر نیست لذا در این مطالعه بر 27هاي بلندمدتتجربی از طریق مدل
که ضمن بررسی جداگانه روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهاي الگو، شرایطی را 

براي رسیدن  صورت همزمان نیز قابل بررسی باشند وه فراهم کنیم که این روابط ب
 با در نظر گرفتن آزمون ARDLبه این هدف بهترین چارچوب همان روش 

    .هاستکرانه
براي بررسی ) 2001(  و دیگران28ها که توسط پسرانروش آزمون کرانه

روابط بلند مدت متغیرها پیشنهاد گردیده، از یک الگوي خود بازگشت برداري براي 
 :این الگو عبارت است از.  کندآغاز بحث استفاده می

                                                                    

tit

p

i
it ezxtccz +++= −

=
∑

1
10  

t =...T    )6(                                                                               
    

                                                        
27 Long-run models  
28 Pesaran  
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برداري   cبرداري از ضرایب روند زمانی و   k* (،c( برداري با ابعاد zt در این الگو
 ،ي مزبور در رابطهواگراهاي  ریشهعدمدر ادامه با فرض .  باشدقادیر ثابت میاز م
  :شود که عبارت است ازاستخراج می) VECM29(ي تصحیح خطاي برداري الگو

                                                                           

tit

p

i
itt zzccz ε+∆Γ+Π++=∆ −

=
− ∑

1
110  

Tt ,...,1,2=  
  

)7(  
  

∑که در آن 
=

+ +−=Π
p

i
ik xI

1
∑ و1

+=

−=Γ
p

ij
ji x

1
) k+(هایی با ابعاد  ماتریس

)k+ (سپس متغیرهاي الگوي   .است)به یک متغیر وابسته یعنی) 7 ty و برداري
),(با ( xtاز متغیرهاي تأثیر گذار، یعنی  ttt 21 εεε  با این فرض که تنها یک )=′

 آن فرض عالوه بر  .شوند بلند مدت وجود داشته باشد تقسیم بندي میيرابطه
  :شود کهمی

),( 2
2 0 εδε iidt ≈′ 

),( 20 vt iidv δ≈ 
 

ttt v+′= 21 εωε 
02 =),cov( tt vε 

 
 :آید که عبارت است ازالگوي تصحیح خطاي نا مقید به دست می بر این اساس،

 
)8(  
 
 

                                                        
29 Vector error correction model 
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 بود و نبود که از آن براي بررسی، ها آزمون کرانهاز  چنین الگویی،اي بررسیبر
در این رابطه  . شود، بهره گرفته میگردد استفاده میxt و yt بلند مدت بین يرابطه

  :ها عبارتند از آزمون کرانهH و  H يدو فرضیه
 

000
00

1
0

=′≠′≠
=′=

δδθ
δθ

,,:
,:

H
H 

 
 و yt  بینيه رابطبراي تعیین بود و نبود F ي و آماره30که در آن از آزمون والد

 صفر و يالبته با توجه به فرضیه . شود استفاده می)xt(گو متغیرهاي مستقل ال
 توزیع مجانبی  . استI() و I()بدون توجه به اینکه متغیرهاي تشریحی الگو 

 غیر استاندارد است از این رو جهت قضاوت و در نتیجه پذیرش یا رد F يآماره
انی را براي توانیم مقادیر بحر صفر جداول خاصی تهیه گردیده که میيفرضیه
 محاسبه شده F ي باال و کرانه پایین از آنها استخراج کنیم و با مقدار آمارهيکرانه

  .از آزمون والد نیز مورد مقایسه قرار دهیم
  
  هاي آنهاویژگی هاي آماري وداده -5

 نسبت حجم نقدینگی به شاخص قیمت يهاي مورد بررسی در این مطالعهمتغیر
، نرخ سود 76  ناخالص داخلی به قیمت ثابت سالتولید عمده فروشی، رشد

، درآمد اقتصاد زیر در بازار آزادها و مؤسسات اعتباري، نرخ ارز بلندمدت بانک
 حاضر، بر اساس چارچوب نظري يدر مطالعه  .باشدزمینی و شاخص تورم می

را از بانک هاي مربوط به متغیرهاي ثبت شده ، داده4مطرح شده در قسمت 
با که  ،اقتصاد زیر زمینیهاي  آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي و دادهاطالعات

 شده است، را از کار خواجوي و دیگرانمحاسبه  MIMIC31 استفاده از روش
و نیز دن آن در الگوي تقاضاي پول ایران با وارد کر و 32اخذ کرده ایم) 1389(

هاي کثیف ناشی لتخمین تابع مذکور وبرآورد پارامتر مربوط به آن متغیر، حجم پو

                                                        
30 Wald test 
31 Multiple indicator and multiple causes 

     مقاله مستخرج از این پایان نامه در فصلنامه پژوهـشنامه اقتـصادي پـذیرش      ). 1389(خواجوي و دیگران
 .شده است
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 پولشویی در ي ظرفیت بالقوهيهاي غیر قانونی را که نشان دهندهاز این فعالیت
  .ایمکردهکشور است را محاسبه 

هرکدام  33، واحديآزمون ریشه هاهر یک از داده ضمن معرفی )1(در جدول 
 .از متغیرها نیز نشان داده شده است

  
  متغیرهاي مدل و آزمون پایایی:1جدول 

١  %٥  %١٠%  
مقادیر 
  محاسباتی

  آزمون هاي
  مانایی

درجه 
  مانایی

  نام متغیر
  

  عالمت
  اختصاري

19/0  14/0  21/0  19/0  KPSS  

61/2-  95/2-  64/3-  98/2-  PP  
61/2-  95/2-  64/3-  98/2-  ADF  

I()  

لگاریتم نسبت حجم 
نقدینگی به شاخص قیمت 

عمده فروشی کاال و 
  خدمات

LMP  

11/0  14/0  21/0  19/0  KPSS  
21/3-  56/3-  28/4-  04/4-  PP  
21/3-  56/3-  28/4-  22/6-  ADF  

I()  
 تولید ناخالص داخلی رشد

  YP  1376به قیمت سال پایه 

35/0  46/0  73/0  5/0  KPSS  
2/3-  55/2-  26/4-  15/5-  PP  
2/3-  55/2-  26/4-  19/5-  ADF  

I()  
  لگاریتم نرخ سود 

  LRT  هاي مدت دارسپرده

11/0  14/0  21/0  5/0  KPSS  
61/1-  95/1-  63/2-  68/9-  PP  
2/3-55/3-26/4-68/6- ADF 

I()  لگاریتم نرخ ارز بازار آزاد  LEXR  

11/0  14/0  21/0  17/0  KPSS  
2/3-  64/3-  25/4-  79/5-  PP 
2/3-  64/3-  25/4-  79/5-  ADF  

I()  
درآمدهاي غیر لگاریتم 

  LU  قانونی

11/0  14/0  21/0  14/0  KPSS 
61/2-  95/2-  64/3-  31/3-  PP 
61/2-  95/2-  64/3-  42/3-  ADF  

I()  شاخص تورم  P 

  نامحاسبات محقق :مأخذ
  
  تخمین مدل-6

زیر  يهرابطصورت ه ب) 1( جهت تخمین مدل متغیرهاي تعریف شده در جدول
  :دنشودرنظر گرفته می

 )9(                                                   ),,,,( YplulrtlexpfMP = 
  Hهاي فرضیهبعد از تخمین مدل فوق در راستاي روش بررسی انتخابی ما، 

  : از الگو که باید آزمون شوند عبارت خواهند بودH و

                                                        
33 Unit root test 
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) 10   (                                             
00
0

54321

54320

≠==≠

====

CCCCH

CCCCH

,:

:  

  یا
                                                                                                    00 5432 ===≠ CCCC , 

 ،محاسبه شدهF مقدار   از آزمون والدواستفاده و )9 (يهبعد از برآورد رابط
محاسبه F اگر   .را مشخص کرد) 10 (يهاي رابطتوان وضعیت آماري فرضیهمی

در   وتوان رد کردمی صفر را يباشد فرضیه، I()  باال،يشده بزرگتر از مقدار کرانه
وجود ها ي بلند مدت بین متغیرهاي تقاضاي پول با سایر متغیرنتیجه وجود رابطه

 I()  پایین،يکوچکتر از مقدار بحرانی کرانهمحاسبه شده   Fاما اگر مقدار ،دارد
 باال و يمقدار بحرانی کرانه اگر بین دو توانیم رد کنیم و صفر را نمیيفرضیه باشد،

 . همگرایی جهت قضاوت الزم استيپایین باشد در چنین حالتی تعیین درجه
ورت صه هاي فوق ابتدا اقدام به برآورد مدل بدر هر حال، براي انجام آزمون

  :ایمزیر کرده
   

)()()(
        

)()(

20/3410/140/08520/019
85/41)(         8/2)        (-           (6/1)        

10/0160/003210/926

−+−++−+

−+−−+=

lululup

pplmplmp
  

                                      )66/3     ()   132/0)     (932/0     ( )   83/1   (   
)11(      

            

                )786/5 (     )2/3(       )657/0-(             ) 556/2(      )854/4-(    
D.W=   28/2             F=   92/30  

                                                                       
درصد 95 تا 99در سطح  ، مربوط به ضرایب بودهt ياعداد داخل پرانتز آماره

 همچنین وجود متغیر روند زمانی به دلیل تغییرات کمی و کیفی هستندمعنادار 
پیشرفت تکنولوژي  ،د داشته است از جمله این تغییراتها وجواست که دراین سال

به طور   .باشد که بر روي تقاضاي پول تأثیر گذاشته استدر صنعت بانکداري می
 2/2سبب تغییر  ،ن متغیر، با فرض ثبات سایر شرایطکلی یک درصد تغییر در ای

  .شودصد، در تقاضاي حقیقی پول میدر

TYplrtlexrlexr 022039032201153028960 ///)(// ++−−+−
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الگوي پویا به   کوچکتر از یک باشد،اگر مجموع ضرایب متغیرهاي وابسته
 بنابراین براي آزمون . سمت الگوي تعادلی بلند مدت گرایش خواهد یافت

با برآورد آزمون .  رد انجام گی)12(ي هرابط يالزم است آزمون فرضیه ،همجمعی
محاسباتی  Fمقدار که  مشخص شدپایین،  و  باالي آن با کرانهيو مقایسهوالد 

 محاسباتی، با توجه به آزمون Fمقدار اي که، به گونهباشد ان باال میباالتر از کر
تعداد  (K=5و  هاآزمون کرانه( باال يکه با مقایسه با کرانهباشد می 38/6 ،والد

 به این نتیجه رسیدیم استدرصد  5در سطح  76/3که برابر  ))متغیرهاي مستقل
  .دارد متغیرها وجود بلند مدت بین يکه رابطه

  

) 12       (                                                               
∑

∑
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  . متغیر وابسته استيضرایب با وقفه iαآن  که در
  .به صورت زیر است )t يآماره (ي مورد نظر براي آزمون فرضیهيآماره

∑

∑

=

=

−
= n

i

n

n

i
i

i
S

t

1

1
1

α

α
 

  
 تعیین متغیر وابسته یک ي تعداد وقفه34بیزین - شوارتزياساس ضابطه بر
 براي ارزیابی بیشتر الگو از معیارهاي دیگري همچون آزمونهمچنین،  . شده است

که در واقع آزمونی براي بررسی نرمال بودن جمالت پسماند است  "35برا- جارك"
باشد که می 60/2" برا-  جارك" آزمون يبه شدهمقدار محاس .  استاستفاده شده
     .دارد بودن جمالت پسماند اشاره به نرمال،  مقدار بحرانیيبا مقایسه

                                                        
34 Schwartz’s bayesian informatin criterion 
35 Jarque-Bera test 
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 براي بررسی خود همبستگی جمالت پسماند 36گادفري-از آزمون بریوش
جه گیري توان نتیجدول می 2χمقایسه با  وNR استفاده شده است که با توجه به 

  .بور مراتب باالتر خودهمبستگی وجود نداردزکرد که در الگوي م
ناهمسانی واریانس در این الگو از آزمون آرچ  ،براي بررسی بود و نبود

)ARCH( مشکل  الگودست آمده در ه ه با توجه به نتایج باستفاده شده است ک
ضرایب ساختاري  جهت بررسی ثباتآن،   عالوه بر .ناهمسانی واریانس وجود ندارد

  مجموع تجمعی مربعات مورد برآورد هم از آزمونيپارامترها در طول دوره
  . استفاده شده است37عطفی

هاي فوق و اطمینان از صحت برآورد در ادامه به روابط بعد از اعمال آزمون
  .بیان شده است) 13 (يهصورت رابطه شود که ببلندمدت مدل اشاره می

  : بلندمدتيرابطه
)13(  

  

            )62/2   (     ) 61/2( )    68/0-   ( )  533/2- (  ) 820/4( )224/0 (  
  

دست آمده ارتباط حجم پول با درآمدهاي غیر قانونی در ه که با توجه به نتایج ب
 ارتباط مثبت بین رشد تولید ناخالص داخلی و   همچنین،.باشدمیبلندمدت مثبت 

طبق انتظارات تئوریک با توجه به اثر جانشینی   .ستنیز قابل مشاهده احجم پول 
 ارتباط حجم پول با نرخ سود تسهیالت بانکی و نرخ ارز در بازار آزاد ،و درآمدي
  .مده استآدست ه منفی ب

یند درونی ساختارهاي حاکم بر متغیرهاي مورد آبراي اطمینان از این که فر
 کند تا حرکت در جهت تواند عدم تعادل را در کوتاه مدت تصحیحبحث می

بلندمدت تضمین شود باید یک مدل پویا در کوتاه مدت بررسی شود که مدل 
نشان ) 1987 (38 گرنجر و انگل .دهد چنین کاري را انجام میECMتصحیح خطاي 

 دارد که دستیابی به آن تعادل را ECM بلند مدت یک مدل ي که هر رابطهندداد
قابل   برآورد فوق به شکل زیرECMیب مدل بدین ترت . کند و برعکستضمین می

  . استارائه

                                                        
36 Breusch - Godfrey 
37 Cusum of squares test 
38 Engle-Granger 

TYplrtlexrluplmp 30204065441086610360050 ////// ++−−+=
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)(//)(// 134008501019503230 −−+−−−= dludludpdpLMP  
      )   932/0)   (667/3-)       (83/1 -)        (809/2 -(  

         )29/3-(            )20/3)        ( 786/5)           (657/0-)    (854/4 -(  
 9202 /=R          282 /=DW  

  
 و معنی داري آن ضمن اعتماد ECMبا توجه به ضریب به دست آمده براي 

 برآورد سري زمانی یا همانبه فرآیند تعدیل، می توان به آخرین مرحلۀ این تحقیق 
براي این امر نیز از روابط   .پرداخت 1352-1386ي هاي کثیف طی دورهحجم پول

 همان.  ارائه شده است) 3( تا) 1(ورت نمودارهاي صه ب استفاده شده و) 5(تا ) 3(
 معنی داري بین اقتصاد يهدهند یک رابطگونه که نمودارهاي مذکور نشان می

  .شودهاي کثیف در اقتصاد ایران مشاهده میزیرزمینی و حجم پول
  
  هانتیجه گیري و پیشنهاد -7

نی در جایی رخ هاي اقتصادي نامشروع و غیرقانو همواره فعالیتشود گفته می
 . هاي مربوط از شفافیت الزم برخوردار نباشد دهد که اقتصاد داخلی و بخش می

نشان داده که پولشویی بیشتر از طریق مطالعات خارجی مورد اشاره در این مقاله 
هایی که  بخشتا حدودي  و پولی و تجارت بین الملل ثبت نشده -مالی هاي  کانال

ه طبق برآوردهاي انجام شده و نمودار ب  . یابد رش میدولت در آن دخالت دارد، گست
  و عراق  ایران  بعد از جنگ ایران از دوران  در پولشویی  که داده شددست آمده نشان 

 در فرآیند   معضلی  به رود کهبیم آن میو داشته افزایش چشمگیر  )1359 - 1367(
له را بیشتر مد أ باید این مسگذارانسیاستلذا   .ود ش  کشور تبدیل اقتصادي  يتوسعه

همچنین   .نظر قرار داده و از افزایش چشمگیر این معضل اقتصادي جلوگیري کنند
هاي کثیف با درآمدهاي غیر  بین حجم پوليهمطابق انتظارات تئوریک، رابط

معنی دار و با نرخ بهره و  دست آمده از الگوي متغیرهاي مشهود مثبت وه قانونی ب
 کیفی رات کمی ویتغیکه عالوه بر آن، متغیر روند .   و معنی دار بودنرخ ارز، منفی
   . شتهاي کثیف اثر مثبت دا بر حجم پولداد،را نشان می

)(///// 17300220394800322028960 −−++−− ecmdTdYpdlrtdlexr
)14( 
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 روند حجم اقتصاد يدست آمده و با مقایسهه با توجه به نتایج بطورکلی، ه ب
هاي کثیف و تقاضاي پول به این نتیجه رسیدیم که بین زیر زمینی و حجم پول

 اقتصاد و )ی در کشوریشوي پولظرفیت بالقوه(تقاضاي پول، حجم پول هاي کثیف 
 ECM همچنین طبق الگوي .  مثبت و معنادار وجود دارديزیر زمینی رابطه

 بوده و نشان - 73/0برآوردي، عالمت ضریب جمله خطا طبق انتظار منفی و برابر 
باشد که رقمی قابل  می73/0ل در هر دوره برابر  که تعدیل به سمت تعاددهدمی

  .باشدتوجه می
 مسدود کردن توان بیان کرد که می بر اساس نتایج این تحقیقنهایت در

ویژه در بخش بانکی و پولی و ه هاي منجر به گسترش اقتصاد زیرزمینی بکانال
هاي کثیف در اقتصاد تواند در کاهش حجم پولگسترش شفافیت در این بخش می

  .ر باشدایران مفید و مؤث
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  :فهرست منابع
گزارش اقتصادي وتراز نامه  ، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایراناداره بررسیهاي اقتصادي

  .هاي مختلفبانک مرکزي مربوط به سال
  بررسی رابطـه بـین اقتـصاد زیـر زمینـی بـا شـکاف مالیـاتی و                  ). 1389. (خواجوي، ملیحه 

پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،      .علـل چندگانـه   -دگانههاي چنرویکرد شاخص :شوییپول
  .دانشگاه ارومیه

 .کثیف در ایرانهاي برآورد حجم پول). 1386. (خودکاريلیال   وعلی عرب مازاریزدي،
  .142-119: )27( 7پژوهشنامه اقتصادي، 
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