
1391بهار، 1، شماره 9هاي اقتصادي سابق)، دوره اقتصاد مقداري (بررسیفصلنامه  135

بررسی روند حجم پولشویی و تأثیر آن بر مصرف در ایران: 
افزار آموس گرافیک ساختاري با کاربرد نرمرویکرد مدل

)1389-1358(

ندا حکیمیو زهرا نصراللهی

30/3/1395تاریخ پذیرش: 7/4/1394تاریخ وصول: 

چکیده:
ی هاي غیرقانونفعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت، پولشویی

شود؛ فرآیندي که آثار تطهیر میپاك وگیرد و به ظاهردر مسیرهاي قانونی قرار می
ي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جاي ناپذیري را بر پیکرهجبران

هاي ناشی از پولشویی، انجام مطالعاتلیتگذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعامی
از با استفادهرسد. در این مقاله نیز براي اولین باردقیق در این زمینه ضروري به نظر می

اي هافزار آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پولرویکرد متغیر پنهان و استفاده از نرم
. شودیمبر مصرف، پرداخته ویژهکثیف به نقدینگی و تأثیر آن بر متغیرهاي اقتصادي، به 

است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان 1358–89هاي دوره مورد مطالعه سال
ي مورد بررسی این متغیر داراي نوساناتی است اما داراي روند اگر چه در طی دورهدهدمی

ي تأثیر مثبت پولشویی بر مصرف، دهندهکاهشی بوده است، همچنین نتایج پژوهش نشان
در اقتصاد ایران است.

JEL:E26 ،E21ي بندطبقه

گرافیکپولشویی، متغیر پنهان، نرم افزار آموس هاي کلیدي:واژه

 ،و دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و (نویسنده مسول)دانشیاربه ترتیب
)nasrolaz@yahoo.com(.، ایرانیزدحسابداري دانشگاه یزد،
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مقدمه-1
هاي مناسب، نیازمند دسترسی به اطالعات دقیق در گذاريسیاستيدر هر اقتصاد

مورد عملکرد عمومی اقتصاد کشور است. اما به دالیل مختلف از جمله پنهان بودن 
جایی پذیر نیست. از آنهاي اقتصادي، دسترسی به این اطالعات امکانبخشی از فعالیت

و غیرقانونی و 1هاي مجرمانهعواید حاصل از فعالیتو پاکسازيکه فرآیند تطهیر
شمار بهاي زیرزمینی جایگذاري آنها در مجاري قانونی (پولشویی)، نیز یکی از فعالیت

شود؛ بنابراین و رشد آن منجر به اختالالت زیادي در سیستم اقتصادي میرودمی
از بینانهترسی به برآوردي واقعگذاران در این زمینه دسهاي سیاستیکی از دغدغه

گذاري مناسب از دستیابی مجرمان به ها است. تا از طریق سیاستحجم این فعالیت
هاي مجرمانه جلوگیري شود. در نگاه نخست، ممکن است عواید حاصل از فعالیت

در هاي مجرمانهپولشویی جرمی بدون قربانی در نظر آید که ناامنی ناشی از فعالیت
اي شود که پولشویی عارضهاحساس نشود، اما با توجه کافی، مشاهده میمورد آن

اري هاي تبهکثانویه و متناظر با یک جرم منشأ مانند قاچاق، سرقت و دیگر فعالیت
منفی زیادي است.و پیامدهايکه داراي تبعاتباشدمی

و عدمسازدها، آثار زیانباري بر پیکره جامعه وارد میپولشویی در تمام عرصه
تواند به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک کند. از آنجا توجه و مقابله با آن می

ه ي مؤثر بکه برآورد دقیق از حجم این فعالیت و بررسی آثار آن در جامعه به مقابله
این مقاله درصدد بررسی اثر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران کند آن کمک می

آثار پولشویی، اثرات آن بر مصرف در اقتصاد ادامه ضمن بررسیاست. در این راستا در
گیرد. در بخش دوم مطالعات صورت گرفته در این زمینه، ایران مورد بررسی قرار می

بخش سرانجامارائه شده است. در بخش سوم الگو و روش تخمین تشریح شده و 
گیري اختصاص یافته است.چهارم به نتیجه

ردکهرادیگريهايفعالیتهرگونهووینکنوانسیونموضوعمخدر،موادبهمربوطجرایماروپایی،جامعه1
.کندمیتعریفمجرمانهفعالیتشود،میشناختهجرمعضو،کشورهايقوانین
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 مبانی نظري -2
، پولشویی، عبارت است از هر نوع 2المللی پلیس کیفريبر اساس تعریف سازمان بین

عمل یا اقدام براي مخفی کردن یا تغییر هویت عواید نامشروع، به طوري که وانمود 
).1387هاي قانونی سرچشمه گرفته است (رهبر، شود این عواید از منابع و فعالیت

که در تعریف پولشویی در سطح شوداز این تعریف چنین استنباط می
يشوالمللی سه بعد عمل، آگاهی، و هدف مورد توافق است، به این معنا که پولبین

با آگاهی از این مسأله که دارایی یاد شده از یک یا چند نوع فعالیت مجرمانه حاصل 
سازي منابع نامشروع دارایی کسب شده یا کمک به شخص شده است و با هدف پنهان

هاي وي، اقدام به تصرف، استفاده، تبدیل، انتقال یا در گریز از افشاي فعالیتمجرم،
).1995، 3والکرکند  (اختفاي عناصر حقیقی دارایی یا ارائه مشاوره می

هرگونهقطعمستلزمنخستمرحله: استايمرحلهسهفرآینديپولشویی
دوممرحلهاست،شدهحاصلآنازکهاستعوآیديوجرمبینمستقیمارتباط
عبارتسوممرحلهوقانونیپیگردازفراربرايمالردکردنمخفیازاستعبارت
نحوهمنشأ،کهايگونهبهمجرم،بهجرمازحاصلعوایدمجددبازگرداندنازاست

.نباشدردیابیقابلآن،جغرافیاییمحلوکسب
درآمدهاي حاصل از آن، از آنجایی که پولشویان پس از تطهیر پول کثیف، با 

دهند، عمأل مانعی در راه تحقق فضاي چرخه اقتصاد کشور را مورد استفاده قرار می
اي هرقابتی کشور محسوب شده و موجب ایجاد منابعی هنگفت براي انجام فعالیت

هاي (سیاسی و اقتصادي) بشمار سیاسی (سیاه و پنهان) و منبع اصلی تاریکخانه
از این طریق مانع فعالیت سالم بنابراین).1386و خودکاري، مازار روند (عربمی

هاي بخش واقعی شده بخش خصوصی و افزایش ریسک این بخش از ورود به فعالیت
ورود این منابع به بازارهاي پولی و شود.ه تخریب بخش واقعی اقتصاد میو منجر ب

آنها در بخش خارجی و استفاده ازداردمالی، تخریب بخش مالی اقتصاد را به همراه 
تواند باعث عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد شود. می

شود که زمانی که منابع مالیتأثیر منفی این پدیده بر مصرف از آنجا ناشی می
ن پیشین آن (بدوبا حالتهاي صرف پولشود نحوهاز قربانیان به مجرمان منتقل می

گوي مصرف جنایتکاران ممکن است با ). ال2003ملون، شود (متفاوت میپولشویی)
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الگوي مصرف شهروندان معمولی متفاوت باشد. بنابراین عمل پولشویی موجب خرید 
ها شود تا اینکه پولهاي بخش حقیقی، جواهرات، اشیا هنري و لوکس میدارایی

). در حالیکه قربانیان این 2002، 4موجب جلب توجه ناظران مالی نشوند (بارتلت
کنندانداز براي روزهاي نیاز خود میصرف خرید لوازم مصرفی خود و پسها راپول

در نتیجه صنایع تولیدکننده لوازم ضروري جامعه با یک کاهش تقاضا ).1995(واکر، 
شوند و همچنین صنایع تولیدکننده کاالهاي لوکس و در اثر پولشویی مواجه می

ثیر این کاهش و افزایش در تقاضايشوند. تأقیمتی با یک افزایش تقاضا رو به رو می
کاالي لوکس و ضروري اعوجاج مصرف را در پی داشته و موجب تخصیص ناکاراي 

دهد.منابع شده و رفاه کل را کاهش می

پیشینه تجربی-3
)، در یک مطالعه نظري، به بررسی آثار ناشی از پولشویی پرداخته است. بر 2002بارتلت (

پولشویی موجب اثر منفی بر بخش مالی، تضعیف تشکیل سرمایه هاي طبق نظر او فعالیت
دهد که چگونه پولشویی شود. او در مطالعه خود نشان میداخلی و فساد مؤسسات مالی می

شود.ها میرشد اقتصادي را کاهش داده و منجر به افزایش مصنوعی قیمت
عمومی به )، در یک مطالعه نظري، با استفاده از روش تعادل2006(5آرایوج

بررسی تأثیر پولشویی بر مصرف و انباشت سرمایه پرداخته است. نتایج این مطالعه 
هاي مجرمانه و تروریستی بر انباشت سرمایه اثري نداشته دهد که فعالیتنشان می

.استولی داراي اثر منفی بر مصرف 
)، به تخمین حجم پولشویی با 2008و همکاران (6اي آرجنتیرودر مطالعه

در کشور ایتالیا 2001-2004هاي ستفاده از روش تعادل عمومی پویا طی سالا
درصد از 12دهد که میزان حجم پولشویی اند. نتایج این پژوهش نشان میپرداخته

است.GDPتولید ناخالص کشور ایتالیا است، همچنین پولشویی داراي اثر منفی بر 
)، به منظور برآورد سري زمانی 2009و همکاران (7ي دیگري بگالدر مطالعه

حجم پولشویی براي ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به توسعه مدل دو بخشی تعادل 
پرداختند. نتایج 2000-2007هاي سازي طی سالعمومی پویا بر پایه روش شبیه
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 خالص درصد از تولید نا19دهد که حجم پولشویی، حاصل از این مطالعه نشان می
درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالت متحده آمریکا 13داخلی در اتحادیه اروپا، و 

برآورد شده است.
علل چندگانه و -هاي چندگانه با استفاده از روش شاخص)2010(8اشنایدر

هاي هاي اقتصادسنجی، به تخمین حجم پولشویی و روند توسعه آن طی سالمدل
یپردازد. این روش مبتنی بر وجود عللتوسعه یافته میکشور20در 2006-1995

به صورت موازي با هایی که جرایم و جرایم بانکی) و شاخصمانند (براي پولشویی
افزایش در تقاضاي پول و تعداد پولشویان) است. نتایج این مانند (پولشویی هستند 
د دالر و در سال میلیار273، 1995دهد که حجم پولشویی در سال مطالعه نشان می

میلیارد دالر افزایش یافته است.603این میزان به 2006
اي ضمن معرفی پولشویی، به تشریح چگونگی )، در مطالعه2015(9فرانز

فروشی براي انتقال وجوه نقد هاي خردهداري و فعالیتاستفاده از سیستم بانک
رادي سفید به عنوان افمجرمان یقهپردازد. او با معرفی غیرقانونی به اقتصاد قانونی می

د پردازند، معتقکه به جرایم اینترنتی، دستکاري بازار، معامالت درونی، و غیره، می
اي هتر شدن جرائم و استفاده از ابزارهاي اینترنتی، پولشویی در سالاست با پیچیده

ه در اخیر تحوالت زیادي را تجربه کرده است. بنابراین منابع مالی مورد استفاد
هايآبی بلکه ناشی از فعالیتپولشویی نه تنها ناشی از فعالیت مجرمان یقه

به و غیره است.ی، دستکاري بازار، معامالت درونیتري مانند جرایم اینترنتپیچیده
شویی به دلیل تنوع و پیچیدگی نظر او بازارهاي مالی مکانی مناسب براي پول

و توانایی براي اجراي معامالت در راي تراکنشی، حجم باال و سرعت اجابزارهاي مال
سطح جهانی است.

ازد پرداي به تشریح ارتباط فساد با پولشویی می)، در مطالعه2016(١٠ماگرارا
به اند. حضور یکیناپذیري به هم وابستهشویی و فساد به طور جداییبه نظر او پول

بانک جهانی و بانک معناي حضور دیگري نیز هست. مطالعات انجام شده توسط 
ند. کشویی و فساد را تایید میتنیدگی بین پولتوسعه آسیایی این ارتباط و درهم

فساد به منظور تسهیل سایر جرایم مانند قاچاق مواد مخدر، فحشا، قاچاق معموالً از
ه کافسانهشود. این برداري میهاي کوچک و قاچاق ارز به شکل غیرقانونی بهرهسالح
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فساد یک مسئله سیاسی داخلی محدود در مرزهاي جغرافیایی کشورها است، از بین 
بنابراین، طراحی اقدامات مبارزه با فساد راهی موثر براي اجراي اقدامات رفته است. 

شویی در یک محیط با حکمرانی بد، فقدان است. فساد و پول(AML)شویی ضدپول
ابد. ینده و قوانین و حکومت بد رشد مینهادهاي محلی ناظر، سیستم قانونی شکن

پذیر نیست. اند که تفکیک آنها به سهولت امکانتنیدهاین جرائم آنچنان درهم
)، براي اولین بار، با استفاده 1386اي عرب مازار یزدي و خودکاري (در مطالعه

-1380هاي هاي کثیف در ایران طی سالاز روش کورك به محاسبه حجم پول

هاي کثیف در دوره مورد دهد که حجم پولاند. این برآورد نشان میرداختهپ1352
بررسی داراي روند صعودي بوده و بین گستردگی حجم اقتصاد زیرزمینی و افزایش 

ي معنادار و مستقیم وجود دارد.تقاضاي پول رابطه
)، ضمن بررسی مفهوم پولشویی و آثار آن به 1387اي قضاوي (در مطالعه

. پرداخته استاثر پولشویی بر متغیرهاي اقتصادي همچون رشد اقتصادي تخمین 
شویی همچون اختالس رابطه هاي پولن مطالعه نشان می دهد که شاخصینتایج ا

معنادار و منفی با متغیر وابسته (رشد اقتصادي) دارد. 
هاي )، به محاسبه میزان پول1389ي دیگري خواجوي و همکاران (در مطالعه

با استفاده از تابع تقاضاي پول و روش 1352-1386هاي در ایران طی سالکثیف 
و اي مثبتدهنده وجود رابطهاند. نتایج حاصل از این پژوهش نشانباتاچاریا پرداخته

دار بین تقاضاي پول و حجم اقتصاد زیرزمینی است.معنی
داري انک)، به تبیین ابعاد ب1389زاده و میرمجیدي (حبیباي در مطالعه
هاي مبارزه با آن پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی از شویی و راهالکترونیک و پول
شویان است. آوري اطالعات بستري مناسب براي پولآن است که فن

هاي کاربردي براي اي با معرفی شاخص)، در مطالعه1391صادقی و همکاران (
ن اقتصادي کشور (رشد اقتصادي، هاي وارد بر متغیرهاي کالآثار شوكشویی، پول

شویی با استفاده از مدل خود نابرابري درآمدي و مخارج مصرفی دولت) ناشی از پول
ی کردند. نتایج ارزیابرا1388تا 1363هاي لطی سا(VAR)رگرسیونی برداري

شویی (میزان جرایم و اقتصاد هاي پول، افزایش شاخصدهدپژوهش نشان می
ث کاهش رشد اقتصادي، افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی زیرزمینی)، باع

.درآمدي کشور و افزایش اندازه دولت (مخارج دولت) خواهد شد
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 معرفی الگو وروش تخمین-4
هاي کثیف در ایران، از ادبیات مربوط در مقاله حاضر، در راستاي تخمین حجم پول

در الگوسازي اقتصادسنجی استفاده شده است. مدل 11به متغیرهاي پنهان
سازي معادالت ، که شکل خاصی از مدل12علل چندگانه–هاي چندگانه شاخص

هايآورد که براي برآورد متغیر پنهان با دادهساختاري است، این امکان را فراهم می
در سري زمانی، همزمان از چند علت و چند شاخص براي الگوسازي استفاده شود.

هایی که با استفاده از آن وجودآورنده حجم پولشویی و شاخصاین روش عوامل به
گیري کرد، توسط یک مدل اقتصادسنجی به هم توان این نوع اقتصاد را اندازهمی

چندگانه که شامل علل–هاي چندگانهشود. برآورد الگوي شاخصارتباط داده می
تغیرهاي علت و معلولی و متغیر پنهان متغیرهاي مشاهده شده مدل، تحت عناوین م

گیرد: در معادله نخست، چگونگی اثرپذیري است در قالب دو معادله صورت می
ها از حجم پولشویی تبیین شده و در دومین معادله، رابطه تبعی پولشویی و شاخص

pبردار yمتغیر پنهان پولشویی باشد، 	ɳشود. چنانچه ن تصریح میآعلل  × از 1
qبردار xهاي مختلف، دهنده آثار پولشویی بر حوزهنشانهايشاخص × علل 1

pبردارهاي به ترتیب λ	و	γپیدایش پولشویی باشد و  × qو 	1 × از ضرایب باشند، 1
):2009الگوي مذکور به ترتیب به صورت زیر است (فرزانگان، 

ɳ = γ + γ x + ⋯+ γ x + ξ )1(y = λ λ + ε , = ɳ + ,… , = ɳ + )2(
گیري است. در این معادله خطاهاي خطاهاي اندازهخطاي ساختاري و ξکه در آن 
انتظاري صفر متغیرها امید به صورت نرمال توزیع شده و در تمامی	ξو εتصادفی 

E) فرض شده که2) و (1هاي (دارند. بنابراین در معادله ξε′ = Eاست و 0 εε′
′و = شود. با جایگزین نمودن تعریف میσو θبه ترتیب به صورت0

) الگوي فوق به صورت یک سیستم معادالت رگرسیونی به 2) در معادله (1معادله (
=:آیدشکل زیر در می + + = п + )3(

11 Latent Variable
12 Multip Indicators – Multip Causes (MIMIC)
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ضرایب آن قابل به یک مقدار از پیش تعیین شده،مقید کردن یکی از عواملبا
و پارامترهاي مدل بر اساس حداقل کردن تابع زیر تخمین زده تخمین خواهند بود

=).2009شوند (فرزانگان، می ⎹Ʃ⎹ − ⎹ ⎹ + Ʃ − )4(
⎹که در آن،  ⎹Ʃ⎹نمادي براي لگاریتم طبیعی دترمینان ماتریس کواریانس نمونه و ⎹

ت شناسایی جهنمادي براي لگاریتم طبیعی دترمینان ماتریس کواریانس بازتولید شده است. 
ده شافزار، باید مقدار یکی از عناصر را بصورت از پیش تعیینمدل مذکور توسط نرم

شود. ه در این صورت تنها مقدار نسبی ضرایب تخمین زده میمعرفی کرد. البت
توان به یک ) یاد شده در فوق می3بنابراین با استفاده از تخمین بردار و معادله (

بندي شده (اردینال) براي حجم پولشویی دست یافت. سري زمانی از اعداد رتبه
ویی را در یک یا چندچنانچه بتوان با استفاده از اطالعات فرعی دیگري، حجم پولش

)کاردینال(عددينقطه نمونه برآورد کرد، با کمک سري زمانی مذکور، سري زمانی
از حجم پولشویی در دوره مورد بررسی قابل برآورد خواهد بود.

علل پولشویی در اقتصاد ایران-5
در چارچوب الگوي تشریح شده در قسمت قبل، اکنون به معرفی متغیرهاي قابل 

کننده اندازه و روند پولشویی در ایران و نیز اي که بردار عوامل مختلف تعیینمشاهده
اي ههاي گوناگونی که بیانگر آثار حضور و روند تحول این پدیده بر بخشبردار شاخص

شود.مختلف هستند پرداخته می
هاي گوناگون توسط دولت، این زمینه را وضع مالیات و عوارض به شکل:بار مالیاتی

سازد تا بسته به انسجام و کارآمدي نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود اهم میفر
هاي اقتصادي به سازي فعالیتدر جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان

منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض، کمابیش صورت گیرد. انتظار داریم با 
فرار مالیاتی و در نتیجه گسترش حجم افزایش بار مالیات مستقیم، شاهد رشد 

پولشویی باشیم. همچنین واکنش مورد انتظار در برابر افزایش بار مالیات بر واردات، 
نمایی ارزش کاالهاي وارداتی و اقدام به واردات کاال از مبادي تالش براي کم

شود غیرقانونی (قاچاق کاال) است که هردو منجر به افزایش حجم پولشویی می
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 ) مدلی نظري براي 1990(13). هاستون1386مازاریزدي و خودکاري، ب(عر
پیوندهاي سیکل تجاري، مالیات و سیاست پولی با اقتصاد زیرزمینی ارائه کرده است، 

عنوان توان از متغیر مالیات نیز بهبا عنایت به ارتباط پولشویی و اقتصاد زیرزمینی می
علل پولشویی استفاده کرد.

اگرچه شواهد نظري حاکی از اهمیت تأثیر این شاخص بر تحوالت :درآمد سرانه
اقتصاد زیرزمینی و حجم پولشویی است، اما در جهت اثرگذاري آن ابهاماتی وجود 
دارد. از سویی مطالعات تجربی حکایت از آن دارند که با افزایش درجه توسعه یافتگی 

یابد. مطالعهکاهش میکشورها، اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی و حجم پولشویی، 
کشور 67گیري اقتصاد سیاه در ) در مورد تجربیات اندازه2000(14اشنایدر و انست

دهد میانگین اندازه اقتصاد پنهان در کشورهاي در حال توسعه، بین مختلف نشان می
درصد و در کشورهاي 18تا 17گذار، بین درصد، در کشورهاي درحال44تا 35

درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی است. منطقی شدن 15تا 12صنعتی بین 
پذیري، هاي اجتماعی و رواج قانونهاي قانونی، تغییر هنجارها و ارزشمحدودیت

انسجام و اقتدار دولت و پذیرش اجتماعی نقش آن از سویی و کاهش فقر و بیکاري 
روي، چنانچه کند. بدینهاي نظري چنین مشاهداتی را فراهم میاز سوي دیگر، پایه

ها همانند بسیاري از مطالعات دیگر، در این پژوهش نیز از با وجود برخی کاستی
درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه اقتصادي استفاده نماییم، انتظار خواهیم داشت 

ر، شویم. از سوي دیگروبروهنگام افزایش درآمد سرانه با کاهش اندازه حجم پولشویی 
ص بیانگر وضعیت عمومی اقتصاد کالن است، رشد آن بیانگر از آنجا که این شاخ

هاي فعالیت اقتصاديبهبود شرایط اقتصادي و گسترش کسب و کار در تمامی حوزه
هايهاي فعالیت اقتصادي، از جمله فعالیتو کسترش کسب و کار در تمامی حوزه

رشد نها نشانگرممنوعه و غیرمجاز نیز هست. به بیان دیگر وقتی رشد درآمد سرانه، ت
توانیم انتظار هم اجتماعی نباشد، می-اقتصادي باشد و حاکی از توسعه اقتصادي

حرکتی آن با تحوالت اقتصاد زیرزمینی و پولشویی را داشته باشیم 
) نیز با استفاده 2010اي اشنایدر (در مطالعه). 1386مازاریزدي و خودکاري، (عرب

عنوان علل پولشویی استفاده کرده است.از درآمد سرانه به MIMICاز روش 

13 Houston
14 Enste
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رشد سطح عمومی قیمت کاالهاي مصرفی به دالیل رشد قیمت کاالهاي مصرفی:
تواند به افزایش حجم پولشویی منجر شود. با توجه به وضعیت نابرابري مختلفی می

توان انتظار داشت که با افزایش رشد قیمت کاالهاي توزیع درآمد در کشور، می
فقر قرار گیرند. مشاهدات تجربی نیز وجود نوارهاي بیشتري زیر خطمصرفی، خا
کند. ناتوانی در تأمین کمترین درآمد کافی میتأییداي را در مورد ایرانچنین رابطه

تواند عامل مؤثري در هاي قانونی، میبراي گذراندن زندگی از طریق انجام فعالیت
هاي غیرقانونی به شمار آید. عالیتپذیري مخاطرات روي آوردن افراد به فتوجیه

رود با گسترش پدیده فقر، اندازه حجم پولشویی افزایش یابد. عالوه بنابراین انتظار می
هاي باالتر مالیاتی بر تواند موجب شمول نرخها میبر این، تغییرات فزاینده قیمت
اي مقالهکند. دربینی مذکور را تقویتها شود و پیشدرآمد افزایش یافته افراد و بنگاه

) از متغیر رشد قیمتی کاالهاي مصرفی به عنوان علل 1390و همکاران (15فرزانگان
وان تاند با توجه به ارتباط اقتصاد سایه و پولشویی نیز میاقتصاد سایه استفاده کرده

از این متغیر به عنوان علل پولشویی استفاده کرد.
مالی سودآور بوده و درآمدهاي زیادي را نصیب برخی از جرایم از لحاظ شاخص جرایم: 

کند. براي مثال جرایمی نظیر قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، مجرمان می
ین ماندن انماید. باقیارتشا، اختالس و ... منابع مالی زیادي را عاید مرتکبان این اعمال می

ض اتهام ارتکاب جرم قرار داده و ها بصورت اولیه ممکن است صاحبان آن را در معرپول
ا منجر هپژوهش و پیگیري مأموران دستگاه قضایی به ردیابی و کشف جرایم منشأ این پول

شود. به همین شود که این امر نیز به تعقیب، توقیف و مصادره عواید مجرمانه منجر می
ن به همچنیعلت، مرتکبان جرایم سودآور براي سرپوش گذاشتن بر منشأ اموال نامشروع و

منظور مصون نگه داشتن این اموال از خطر کشف و مصادره به انجام عملیاتی مبادرت 
کنند که از آن طریق اموال غیرقانونی را بصورت اموال قانونی و مشروع جلوه دهند. در می

) از جمله محققانی است که نشان داده بین دو شاخص جرم، 2008همین رابطه چایکین (
ی همبستگی بسیار باالیی وجود دارد. در پژوهش حاضر نیز شاخص جرایم فساد و پولشوی

از مجموع جرایم شناخته شده در کشور با توجه به آمار دادگستري کل کشور محاسبه 
شده است.

15 Farzanegan
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 آثار پولشویی در اقتصاد ایران-6
هاي مختلف همچنین با توجه به ادبیات مربوط به آثار حضور پولشویی بر بخش

هاي مناسب براي تبیین ایران، متغیرهاي قابل مشاهده زیر به عنوان شاخصاقتصاد 
وشش کآثار نوسانات این پدیده بر عملکرد اقتصاد کشور، برگزیده شدند. در اینجا 

هاي مختلف کالن اقتصادي، در چارچوب مقدورات نظام تا با بررسی حوزهشودمی
ا بر دو بخش واقعی و پولی اقتصاد آماري موجود از متغیرهاي کالن، آثار پولشویی ر

به ، گامیبرگزیدهگیري مورد بررسی قرار داده تا بدین ترتیب در قالب روش اندازه
جلو براي رفع نواقص ادبیات موجود در زمینه تخمین پولشویی در ایران برداشته 

شود.

هاي اقتصاديتأثیر پولشویی بر بخش-6-1
بسیاري از کشورهاي دیگر، خانوارهاي ایرانی رسد همانندبه نظر میمصرف سرانه: 

سازي یا گزارش نکردن درآمدهاي خود، در مقایسه با مخارجشان، بیشتر نیز در پنهان
رود اطالعاتی که از این طریق از هزینه خانوارها به اصرار دارند. بنابراین، انتظار می

ر نوسانات عملکرد عمومیاي بیانگر تحوالت بازار محصول در اثآید، تا اندازهدست می
د توانهاي قانونی و غیرقانونی باشد. ارقام مصرف سرانه میاقتصاد، اعم از فعالیت

شاخص مناسبی از آثار تحوالت پولشویی بر بازار محصول باشد، چنانچه بیان شد 
کاالهاي افراد درآمدهاي غیرقانونی خود را صرف خرید کاالهاي لوکس به جاي

این امر منجر به افزایش مصرف (با در نظر گرفتن هر دو کاالي ضروري کرده که 
شود. در راستاي بررسی تأثیر پولشویی بر مصرف آرایوج لوکس و ضروري) می

گیري اثر پولشویی بر مصرف دو )، با استفاده از روش تعادل عمومی به اندازه2006(
ی ثیر منفهنده تأ. نتایج این مطالعه نشان دو کارگر پرداخته استيعامل پولشو

پولشویی بر مصرف نماینده کارگر است. 
هاي شود. هزینههاي بخش دولتی میپولشویی، موجب افزایش هزینههاي دولت: هزینه

مربوط به ایجاد فضاي امن براي مرزهاي کشور، مبارزه با قاچاق کاال، مبارزه با آثار زیانبار و 
هاي دولتی مربوط به محاکم و ان، هزینهتخریبی مواد مخدر، بازپروري و درمان معتاد

...، از جمله ها وهاي کیفري و زندانیم، جنبههاي رسیدگی کننده به این جرادادگاه
). در راستاي بررسی تجربی 1387شود (رهبر، هاي دولتی در این زمینه محسوب میهزینه

از روش )، با استفاده 1391تأثیر پولشویی بر مخارج دولت صادقی و همکاران (
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ایران هاي پولشویی دربه معرفی شاخص1363-88خودرگرسیون برداري طی دوره 
دهد که با افزایش نتایج تخمین مدل خود رگرسیون برداري نشان می. اندپرداخته
هاي پولشویی (میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی) شاهد افزایش مخارج دولت شاخص

خواهیم بود.

بر بخش پولی اقتصادتأثیر پولشویی -6-2
گیري حجم پولشویی هاي انجام شده براي اندازهبسیاري از تالشتقاضا براي پول: 

هاي پولی است و با این فرض که عامالن در ایران و دیگر کشورها مبتنی بر روش
دهند معامالت خود را با پول نقد انجام هاي اقتصادي غیرقانونی، ترجیح میفعالیت

است. بر این اساس با افزایش حجم پولشویی کشور باید شاهد دهند، انجام شده
افزایش نسبت اسکناس و مسکوك در جریان به کل نقدینگی باشیم.

)، در جامائیکا 2005(16و پولشویی توسط فیونا اتکینزرابطه میان تقاضاي پول 
ین بدار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از ارتباط مثبت و معنی

.)2004فرکوهارسون، تقاضاي پول و پولشویی است (گري
یافته، ممکن است به بروز تغییرات مبهم و پولشویی و دیگر جرایم سازماننرخ ارز: 

هاي هاي شدیدي در جریانغیرقابل توجیه در تقاضاي پول منجر شود و نوسان
گیري وجوه که جهتسرمایه، نرخ ارز، نرخ بهره و سود بانکی به وجود آورد. از آنجا

اصول و مبانیهاي پولشویان، با تقاضاي بازار همسو نیست، پولشویی،و سرمایه
سازد؛ که این میهاي مختلف اقتصادي دچار اختاللرا در عرصه"تخصیص منابع"

هاي بهره و ارزهاي رایج اثر آورد و بر نرخمسأله آثار زیانباري در اقتصاد به وجود می
دهد که پولشویان وجوه نقد را بار دیگر در محلی که ن هنگامی رخ میگذارد و ایمی

-نسبت به محلی که بازدهی بیشتري دارد-احتمال کشف و شناسایی آن کمتر باشد 
کنند و این تأثیر معکوسی بر نرخ ارز و نرخ بهره خواهد داشت. به گذاري میسرمایه

که خود -ص نادرست منابع را ثباتی ناشی از تخصیعبارت دیگر، پولشویی خطر بی
دهد. به طور افزایش می-هاستهاي مصنوعی و غیرواقعی داراییحاصل فعالیت

بینی پیشخالصه، پولشویی و جرایم مالی ممکن است به تغییرات شدید و غیرقابل
ه المللی، نرخ بهرهاي بیندر مقدار تقاضاي پول بینجامد و ناپایداري جریان سرمایه

ثار توان به آمی). بنابراین از آثار دیگر پولشویی، 1997افزایش دهد (تانزي، و مبادله را

16 Fiona Atkins
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 پولشویی بر نوسانات بازارهاي مالی و قیمت داراییهاي مالی اشاره کرد. به منظور بررسی مطالب
مطرح شده در بخش مبانی نظري، در ادامه به برآورد پولشویی و بررسی اثر آن بر مصرف در 

رداخته شده است. اقتصاد ایران پ

آزمون ایستایی متغیرها-7
هاي اقتصادسنجی، مبنی بر فرض ایستایی متغیرهاي سري زمانی استفاده از روش

هاي زمانی اقتصاد کالن ناایستا هستند. موجود در مدل است. از طرف دیگر اکثر سري
ستایی ایبه همین دلیل قبل از استفاده از متغیرهاي سري زمانی الزم است نسبت به 

یا ناایستایی آنها اطمینان حاصل کرد. در مطالعه حاضر جهت بررسی ایستایی 
متغیرهاي سري زمانی موجود در مدل، از آزمون ریشه واحد استفاده شده است. با 

هاي ریشه واحد معمول مانند آز مون ریشه واحد توجه به نارسایی و ضعفی که آزمون
رند گیرا در متغیر سري زمانی در نظر نمیفولر دارند و شکست ساختاري–دیکی 
جهت بررسی ایستایی متغیرهاي مدل استفاده 17اندریوززافزار استتا و آزمون از نرم

) منعکس شده است. 1شده است. که نتایج آن در جدول شماره (

نتایج آزمون ریشه واحد و شکست ساختاري:1جدول 

نقطه شکست نماد متغیر
tآماره ساختار

ارزش بحرانی: 
یک درصد

ارزش بحرانی: 
نتیجهLAGشمار درصد5

0I-08/5-138172/157/5مالیات مستقیم )1(

2I-08/5-137758/257/5مالیات بر واردات )1(

2I-08/5-136554/057/5درآمد سرانه )1(
رشدقیمت 

2I-08/5-138256/1157/5کاالهاي مصرفی )1(

1I-08/5-137661/357/5شاخص جرایم )1(

1I-08/5-138028/357/5هاي دولتهزینه )1(

0I-08/5-138485/157/5مصرف سرانه )1(

0I-08/5-57/5-138438/1تقاضاي پول )1(

0I-08/5-138112/057/5نرخ ارز )1(

افزار استتاخذ: محاسبات پژوهش از نرممأ

17 Zandrews Test
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شود، برخی متغیرها در سطح پایایی متغیرها در جدول باال مشاهده میاز نتایج بررسی 
ید بردار آمده موکول به تأیدستاند و لذا تأیید نتایج بهصفر و برخی در تفاضل درجه اول پایا شده

اده سنجی استفهمجمعی است. در این تحقیق با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسون در اقتصاد
د ولی آنها ایستا نباشناثبات کرد که اگر دو یا چند متغیر سري زمانی که همهشود. جوهانسونمی

در طول زمان همدیگر را به خوبی دنبال کنند، در این صورت هرچند دو متغیر ایستا نیستند ولی 
این هماهنگی متغیرهاي سري زمانی باعث .حرکت بلندمدت آنها در طول زمان هماهنگ است

از اعتبار الزم Fو tهايدست آمده از این دو متغیر کاذب نباشد. در نتیجه آمارهشود، رابطه به می
اي از بر اساس آزمون همجمعی جوهانسون وجود بردار همجمعی بین مجموعهبرخوردار است. 

)، ارائه 2متغیرهاي اقتصادي مورد استفاده در مدل، اثبات شده است. نتایج این آزمون در جدول (
.شده است

هاي تعیین تعداد بردارهاي همگراییآزمون:2ول جد

فرضیه صفر آماره آزمون حداکثر 
مقادیر ویژه آماره اثر %95مقدار بحرانی  احتمال(درصد)

None * 99/0 80/575 37/197 00/0
At most 1* 98/0 22/376 52/159 00/0
At most *٢ 96/0 02/255 61/125 00/0
At most *٣ 91/0 79/150 75/95 00/0
At most *٤ 72/0 28/78 81/69 00/0
At most *٥ 50/0 18/39 85/47 00/0
At most *٦ 29/0 96/17 79/29 00/0
At most *٧ 21/0 35/7 49/15 53/0
At most *٨ 004/0 12/0 84/3 71/0 درصد95رد فرضیه صفر در سطح -∗

مأخذ: محاسبات پژوهش از نرم افزار ایویوز

نتایج تخمین مدل-8
هاي صورت گرفته در ایران به منظور تخمین حجم پول با توجه به اینکه پژوهش

براي ر ، در مقاله حاضتاکنون با استفاده از تابع تقاضاي پول صورت گرفته استناپاك
افزار آموس گرافیک، روش بار جهت تخمین روند حجم پولشویی از نرمنخستین

آثار چندگانه استفاده شده است.–مدل علل چندگانه حداکثر درست نمایی و 
افزار بایستی مشکل شناسایی مدل را به دلیل بدون مقیاس قبل از اجراي مدل توسط نرم

بودن متغیر پنهان برطرف سازیم. جهت مرتفع کردن این مشکل، باید وزن رگرسیونی یا بار عاملی 
) 1و -1هاي بیان کننده آثار پولشویی را به یک مقدار از پیش تعیین شده (اغلب یکی از شاخص
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 یا 18ثابت کرد. پس از بررسی و آزمون متغیرهاي مختلف، شاخص واردات به عنوان متغیر مرجع
) به آن نسبت داده شده است. گرچه این کار، 1مدنظر قرار گرفته و ضریب (19معرف نشانگذار

سازد اما تنها مقادیر نسبی عوامل قابل برآورد خواهد بود. ا مرتفع میمشکل شناسایی مدل ر
بندي شده (اردینال)، براي حجم پولشویی دست توان به یک سري زمانی از اعداد رتبهبنابراین، می

) ارائه شده است:3یافت. نتایح حاصل از برآورد مدل معادله ساختاري در جدول شماره (
مقادیر برآورد مدل معادله ساختاري:3جدول 

Prob
برآوردهاي 
استاندارد

برآوردهاي 
غیراستاندارد متغیرها

*** 46/1 19/0 پولشویی ← بار مالیاتی مستقیم

*** 08/1 19/0 پولشویی ← بار مالیات بر واردات

*** 60/2 41/0 پولشویی ← شاخص جرایم

*** 08/1 03/0- پولشویی ← سرانهدرآمد

*** 55/2 16/0 پولشویی ← رشد قیمت کاالهاي مصرفی

*** 66/3 1/09 مصرف سرانه ← پولشویی

*** 05/2 98/0 مخارج دولت ← پولشویی

*** 92/3 07/1 تقاضاي پول ← پولشویی

*** 95/1 1 نرخ ارز ← پولشویی

خذ: محاسبات پژوهش (خروجی نرم افزار آموس گرافیک)مأ

با ،ایب متغیرها در الگوي مورد بررسیبه نتایج تخمین مدل، عالئم ضر. با توجه 1
) مشاهده 3شده سازگار است، همانطور که در جدول (هاي بیانبینیپیش

شود، در الگوي مورد بررسی، متغیرهاي بار مالیاتی مستقیم، بار مالیات بر می
سرانه از نظر هاي کاالهاي مصرفی و درآمد واردات، شاخص جرایم، رشد قیمت

هاي نظري سازگار است.بینیدار و عالئم ضرایب در آنها با پیشآماري معنی
. در بین متغیرهاي علل پیدایش پولشویی به ترتیب متغیرهاي شاخص جرایم، 2

بار مالیاتی مستقیم، بار مالیات بر واردات، رشد قیمتی کاالهاي مصرفی و درآمد 
تند.سرانه از وزن باالیی برخوردار هس

عالمت منفی پارامتر برآورد شده براي متغیر درآمد سرانه بیانگر اثر معکوس . 3
این متغیر بر حجم پولشویی است. این متغیر بیانگر بهبود شرایط اقتصادي کشور 

18 Reference Variable
19 Marker Indicator
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هاي فعالیت اقتصادي است. به بیان دیگر، و گسترش کسب و کار در تمامی حوزه
با توان انتظار داشتمی،اقتصادي کشور باشدوقتی که درآمد سرانه نشانگر رشد 

هاي غیرقانونی کاهش یابد که این امر منجر افزایش این پدیده گرایش به فعالیت
به کاهش عمل پولشویی خواهد شد.

. متغیرهاي بارمالیاتی مستقیم و بار مالیات بر واردات در الگوي مذکور که به 4
- ایب برآورد شده مثبت (مطابق با پیشعنوان علل پولشویی حضور دارند داراي ضر

دهدکه با افزایش بار بینی نظري) هستند. عالمت مثبت این ضرایب نشان می
هاي بیشتري در معرض زیان و عدم مالیاتی مستقیم و بار مالیات بر واردات، بنگاه

گیرند که این امر منجر به کاهش تولید توان مالی جهت پرداخت دستمزد قرار می
در اقتصاد رسمی شده و به تبع آن منجر به ایجاد درآمدهاي غیرقانونی و اشتغال

شود.و افزایش عمل پولشویی می
. ضریب متغیر شاخص رشد قیمت کاالهاي مصرفی در الگوي مورد بررسی از 5

بینی نظري سازگار است. عالمت مثبت این پارامتر دار و با پیشلحاظ آماري معنی
یرند. گزایش تورم خانوارهاي بیشتري زیر خط فقر قرار میبیانگر این است که با اف

بنابراین، ناتوانی در تأمین درآمد کافی براي گذراندن زندگی از طریق انجام 
پذیري روي آوردن افراد به تواند عامل مؤثري در توجیههاي غیرقانونی، میفعالیت
تواند یها مزاینده قیمتهاي غیرقانونی به شمار آید. عالوه بر این تغییرات ففعالیت

ود و ها شهاي باالتر مالیاتی، بر درآمد افزایش یافته افراد و بنگاهموجب شمول نرخ
انگیزه فرار مالیاتی افراد بیشتر شده و حجم درآمدهاي غیرقانونی و عمل تطهیر 

یابد.پول افزایش می
بررسی داراي . پارامتر برآورد شده براي متغیر شاخص جرایم در مدل مورد 6

دار است. این متغیر داراي وزن باالتري نسبت عالمت مثبت و از لحاظ آماري معنی
تواند حاکی از اهمیت نقش این دار در مدل است که میبه سایر متغیرهاي معنی

متغیر در تحوالت پولشویی در ایران باشد، همچنین مثبت بودن این پارامتر نشانگر 
- یمی نظیر (اختالس، سرقت، موادمخدر و...) حجم پولاین است که با افزایش جرا

هاي غیرقانونی افزایش یافته که این امر به دلیل قانونی جلوه دادن درآمد نامشروع 
مجرمان منجر به افزایش حجم پولشویی خواهد شد.

دهد که در بین . مقادیر برآورد شده پارامترها در الگوي مورد بررسی نشان می7
ه، سازي انجام شدکننده آثار پولشویی، با درنظرگرفتن نرمالهاي منعکسشاخص
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 اثر پولشویی بر مصرف سرانه، تقاضاي پول، نرخ ارز و مخارج دولت، مثبت (مطابق
هاي نظري) است.بینیبا پیش

دار . عالمت پارامتر برآورد شده براي مصرف سرانه مثبت و از لحاظ آماري معنی8
د که با افزایش حجم پولشویی مصرف سرانه افراد توان استنباط کراست، که می

نیز افزایش خواهد یافت.
در الگوي مورد بررسی همانطور که قبال نیز بیان شد تأثیر پولشویی بر تقاضاي پول مثبت . 9

رابطه مثبت را تأئید نموده)، تأثیر پولشویی بر ) 2004فرکوهارسون،(نتایج مطالعات (گري
ید ) رابطه مثبت را تأی1391همکاران (تایج مطالعات صادقی و مخارج دولت نیز مثبت (ن

اده و زنموده) و تأثیر پولشویی بر نوسانات نرخ ارز نیز مثبت است که این امر نیز توسط کیانی
د قرار گرفته است.ی) مورد تأی1387قضاوي (

هاي ري تدوین شده با استفاده از دادهیید مدل نظتأیمعیارهاي علمی قابل 
دهد. هاي برازش مدل را تشکیل میگردآوري شده، بحث اصلی در شاخص

هاي بدي برازش خوانده هایی که گاه به نام نکویی برازش و گاه به نام شاخصشاخص
شود. بیش از سی شاخص برازش مدل معرفی شده در خروجی آموس گزارش می
:ه شده استها پرداختشود که در جدول زیر به بیان چند مورد از شاخصمی

هاي برازش مدلشاخص:4جدول 

خذ: محاسبات پژوهش (خروجی نرم افزار آموس گرافیک)مأ

مدل تدوین 
شده

شاخص
نوع شاخص

دامنه قابل قبول معادل فارسی عالمت 
اختصاري

96/0 1-90٪ شاخص برازش تطبیقی CFI
تطبیقی

02/1 1-90٪ لویس-شاخص توکر TLI

51/0 1-50٪ شاخص برازش هنجار شده مقتصد PNFI

مقتصد
53/0 1-50٪ شاخص برازش تطبیقی مقتصد PCFI

02/0 08/0-0 ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد RMSEA

9/0 5کمتر از  کاي اسکوئر بهنجار شده CMIN/DF

8/7 وابسته به حجم نمونه مقدار کاي اسکوئر CMIN
مطلق

67/0 نزدیک به صفر ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده RMR
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یس لو-هاي تطبیقی موجود، شاخص برازش تطبیقی و شاخص توکراز بین شاخص
هاي نکویی برازش است (هرچه هاي معرفی شده، شاخصانتخاب شده است. شاخص

تفسیر ها از مدل تر دادهاي از حمایت قويها افزایش یابد نشانهمقدار آن شاخص
TLIو مقدار شاخص CFI ،96/0شود). در الگوي مورد بررسی مقدار شاخص می

هاي مقتصد، است که حاکی از قابل قبول بودن مدل است. از بین شاخص02/1
هاي هاي نکویی برازش بوده و شاخصاز شاخصPCFIو PNFIهاي شاخص

RMSEA وCMIN/DFها خصهاي بدي برازش (هرچه مقدار آن شااز شاخص
شود) است که در ها از مدل تفسیر میتر دادهاي از حمایت قويکاهش یابد نشانه

و 53/0و 51/0به ترتیب PCFIو PNFIهاي الگوي مورد بررسی شاخص
هستند که 9/0و 02/0به ترتیب داراي مقادیر CMIN/DFوRMSEAهاي شاخص

هاي برازش مطلق نیز حاکی از قابل قبول بودن مدل است. از بین شاخص
هاي بدي برازش بوده و مقادیر کمتر این نیز از شاخصRMRو CMINهاي شاخص

شود مدل انتخاب همانگونه که مالحظه میها است.دو شاخص بیانگر برازش بهتر داده
شده وضعیت خوبی از لحاظ معیارهاي برازش برخوردار است. طبق رهیافت 

ل در زیر آمده است:پیشنهادي فرم رگرسیونی این مد
ML=0/19DTAX+0/19IMPTAX- 3/0 PGDP+ 41/٠ CRIME+ 19/0 CPI

در این الگو متغیرهاي بارمالیاتی مستقیم، بار مالیات بر واردات، درآمد سرانه، شاخص 
جرایم و رشد قیمتی کاالهاي مصرفی به عنوان متغیرهاي علل پیدایش حجم 

پولشویی حضور دارند.

هاي کثیف به نقدینگیبرآورد نسبت حجم پول-10
) به جاي 1حال براي به دست آوردن شاخص حجم پولشویی هر سال باید در معادله (

مقادیر عددي براي حجم پولشویی متغیرهاي توضیحی مقادیر عددي آنها قرار داده شوند تا 
توان به سري زمانی حجم پولشویی دست یافت. همان سال به دست آید، که از این طریق می

الزم به تذکر است که مقادیر مطلق به دست آمده این سري فاقد ارزش بوده و این اطالعات 
ف در طول پول کثیهاي اندازه نسبی حجمتواند نشانگر روند تغییرات و فراز و نشیبصرفأ می

براي تبدیل شدن شاخص فوق به اندازه نسبی پولشویی به اطالعات دوره مورد بررسی باشد. 
توان شاخص را کالیبره نمود و تبدیل به اندازه نسبی جانبی نیاز است، که با این اطالعات می

براي )1389مازاریزدي و خودکاري (اي که عربحجم پولشویی نمود. در اینجا از مطالعه
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 اند، در جهت کالیبراسیون استفاده شده است. گیري حجم پول کثیف در ایران انجام دادهاندازه
معادل 1352-80هاي کثیف طی دوره بر اساس نتایج مطالعه مذکور، میانگین حجم پول

هاي کثیف محاسبه شده توسط وي میلیارد ریال بوده است. این رقم به حجم پول6/6355
اي هبسیار نزدیک است. بر اساس نتایج مطالعه مزبور، در آن سال حجم پول1373براي سال 

درصد نقدینگی بوده است. در این مقاله از همین عدد به عنوان رقم مبنا 1/11کثیف معادل 
راي هاي کثیف به نقدینگی بایم و نسبت حجم پولبراي تبدیل سري زمانی استفاده کرده

ه است. بدیهی است با انتخاب مبنایی متفاوت سري محاسبه شد1358-1389هاي سال
ر دهاي محاسباتی، یکسان خواهد بود.زمانی دیگري حاصل خواهد شد، لیکن تحوالت سري

هاي کثیف به نقدینگی نشان داده شده است.) روند تحوالت نسبت حجم پول1نمودار (

ایرانهاي کثیف به نقدینگی در روند تغییرات نسبت حجم پول:1نمودار 

خذ: محاسبات پژوهشمأ

هاي کثیف عالوه بر روند رو شود حجم پول) مشاهده می1همانطور که در نمودار (
هاي مورد بررسی داشته است، در دهه اخیر داراي به رشدي که در دو دهه اول سال

روند رو به کاهشی نسبت به نقدینگی است.

گیرينتیجه-11
تواند به طور دادن درآمدهاي نامشروعی است که میپولشویی فرآیند مشروع جلوه 

هاي مختلف شود. چرا که اگر امکان غیرمستقیم باعث ترویج و تشدید جرائم در حوزه
ورود این منابع مالی عظیم، به مجاري قانونی وجود نداشت. مجرمان را با مشکل 

ور ی در یک کش. سهولت انجام پولشویکردبزرگ استفاده از این منابع مالی مواجه می
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هاي صهرا در عر"تخصیص منابع"، اصول و مبانی نه تنها باعث ترویج جرائم شده بلکه
دهد که پولشویان وجوه سازد؛ و این هنگامی رخ میمیمختلف اقتصادي دچار اخالل

نقد را بار دیگر در محلی که احتمال کشف و شناسایی آن کمتر باشد (نسبت به 
کنند. به عبارت دیگر، پولشویی گذاري میدارد) سرمایهمحلی که بازدهی بیشتري 

هايکه خود حاصل فعالیت-ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را خطر بی
دهد. در راستاي شناسایی آثار منفی افزایش می-هاستمصنوعی و غیرواقعی دارایی

و پولشوییاین پدیده بر ارکان مختلف اقتصادي این پژوهش به برآورد علل و آثار 
پرداخته و تأثیر این پدیده بر مصرف در اقتصاد ایرانهاي کثیفحجم پولتخمین

به آموسنمایی و نرم افزار در این پژوهش با استفاده از روش حداکثر درست.است
توصیف عوامل مؤثر بر پدیده پولشویی، تخمین حجم پولشویی در ایران و تأثیر این 

دهد، شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میپدیده بر مصرف پرداخته 
متغیرهاي بار مالیاتی مستقیم، بار مالیات بر واردات، شاخص جرایم، رشد قیمت

دار و عالئم ضرایب در آنها با کاالهاي مصرفی و درآمد سرانه از نظر آماري معنی
راي متغیرعالمت منفی پارامتر برآورد شده بهاي نظري سازگار است. بینیپیش

درآمد سرانه بیانگر اثر معکوس این متغیر بر حجم پولشویی است. متغیرهاي 
بارمالیاتی مستقیم و بار مالیات بر واردات در الگوي مذکور که به عنوان علل پولشویی 

بینی نظري) هستند. حضور دارند داراي ضرایب برآورد شده مثبت (مطابق با پیش
الهاي مصرفی در الگوي مورد بررسی از لحاظ ضریب متغیر شاخص رشد قیمت کا

دار و عالمت آن مثبت است. پارامتر برآورد شده براي متغیر شاخص آماري معنی
دار است. جرایم در مدل مورد بررسی داراي عالمت مثبت و از لحاظ آماري معنی

دهد که در بین مقادیر برآورد شده پارامترها در الگوي مورد بررسی نشان می
کننده آثار پولشویی، اثر پولشویی بر مصرف سرانه، تقاضاي پول، هاي منعکسشاخص

هاي نظري) است. پولشویی در بینینرخ ارز و مخارج دولت، مثبت (مطابق با پیش
واند تسازد و عدم  مقابله با آن میها، آثار زیانباري بر پیکره جامعه وارد میتمام عرصه

ر جامعه کمک کند. این آثار در کشورهاي در حال توسعه به نهادینه شدن این آثار د
له تر است، بنابراین مقاببه سبب ضعف ساختارهاي مالی و نهادي بیشتر و گسترده

که گذاري قرار گیرد. همانطوريهاي سیاستجدي با این پدیده باید جزء اولویت
جمله علل دهد، عالمت ضریب متغیر شاخص جرائم از مینتایج این تحقیق نشان

یري گپولشویی، مثبت و معنادار است. به این معنی که یکی از مهمترین علل شکل
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 ثیر منفی أتتواندپولشویی گسترش انواع جرائم است، بنابراین مقابله با پولشویی می
دار شده به بر رشد جرائم داشته باشد. از طرفی ضریب درآمد سرانه منفی و معنی

تواند با ایجاد محیطی امن براي اد پویا و روبه رشد میاین معنی که وجود یک اقتص
هاي قانونی و تامین معاش مردم، راهی موثر براي مقابله با پولشویی گسترش فعالیت

ثیر مثبت بر گسترش پولشویی دارد، به این معنی نیز تأهاتلقی شود. اثر رشد قیمت
یجاد امنیت اقتصادي که کنترل تورم نیز یکی از راهکارهایی است که از طریق ا

نرخ وچنین ضرایب تقاضاي پولتواند در مقابله با پولشویی موثر واقع افتد. هممی
ارز نیز مثبت شد، که نمایانگر اثر منفی پولشویی بر ثبات این بازارها است. از طرفی 
همانطور که نتایج نشان داد ضریب مصرف و مخارج دولت در این مدل مثبت بود، 

ثر منفی پولشویی بر تخصیص منابع دارد. یعنی پولشویی از طرفی با که نشان از ا
ایجاد مصرف براي برخی از کاالهاي تجملی در مقابل کاالهاي ضروري باعث 

گیري تخصیص منابع محدود جامعه به سمت کاالهاي تجمالتی شده و از جهت
د نپولشویی مانبه منظور ترمیم آثار ناشی از طرفی با افزایش مخارج دولت (عمدتاً

دار هاي اولویتحوزهت به ) مانع از تخصیص مخارج دولمقابله با جرائم، قاچاق و ...
شود با توجه به آثار منفی پولشویی شود. بنابراین همانطور که مشاهده میجامعه می

ادي ریزان اقتصهاي برنامهدر اولویتاقتصاد، مقابله جدي با آن بایدبر ارکان مختلف 
کید بر راهکارهاي زیر در این حوزه پیشنهاد در این راستا استفاده و تأرد. قرار گی

مستلزم ثر با آنؤالمللی است، مقابله ماز آنجایی که پولشویی فعالیتی بینشود. می
المللی و توجه به موارد زیر است:بینمناسب، استفاده از تجارب کاربرد ابزارهاي 

و امکانات آنها به منظور مقابله با پولشویی.استفاده از نهادهاي بین المللی -
هاي مشکوكها و معاملههاي جدید به منظور ردیابی پولاورياستفاده از فن-
ها و گیرانه جهت کسب مجوز براي ایجاد بانکاستفاده از استانداردهاي سخت-

نهادهاي مالی 
بر بازارهاي پولی، مالینظارت-
در بازارهاي پولی و مالیشناسایی دقیق مشتریان -
جهت جذب منابع مالی سرگردانکسب و کار، هاي مناسب ایجاد زمینه-
انجام اقدامات الزم جهت کارآمدي نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی-
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