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تاریخ پذیرش39/89/89 :

چکیده
پول شویي عملي غیرقانوني است که درآمدهای ناشي از فعالیتهای خالف قهانون طهي فرآینهدی
مشههروعیت قههانوني پیههدا مههيکنههد .پههولشههوئي مبتنههي بههر تجههارت) 3 (TBMLبههه عنههوان یکههي از
جدیدترین و پیچیدهترین انهواع پهولشهوئي دارای آثهار زیانبهاری در همهه عرصههههای اقتصهادی،
اجتماعي و سیاسي جامعه است .هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي عوامل مؤثر بر پولشویي مبتنهي
بر تجارت ( ) TBMLدر ایران با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا است .برای این منظور با استفاده از
یک الگوی داده های ترکیبي با اثرات تصادفي و دادههای دوره  1333تا  8818بهه بررسهي عوامهل
مؤثر بر پولشویي مبتني بر تجارت ایران و برخي از شرکای تجاری آن پرداخته شده اسهت .نتهایص
بیانگر آن است که بخش قابل توجهي از جریان پولشوئي مبتني بر تجهارت بهین ایهران و شهرکای
تجاری منتخب توسط عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضهی اسهت .بهراین اسهاس
متغیرههای تولیههد ناخههالص داخلههي ،حجههم تجههارت ،متغیرهههای جغرافیههایي ،فرهنگههي و جمعیههت و
متغیرهای جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پولشوئي مبتني بر تجارت ایران ميباشهند .بهدین
معني با افزایش جریان تجارت ،فرصتهای پولشوئي از کانال تجارت که در آن پنهان اسهت ،نیهز
افزایش پیدا ميکند .نتایص بدسهت آمهده مهيتوانهد از نقطهه نظهر طراحهي سیاسهتههای مبهارزه بها
پولشویي بویژه از کانال تجارت مورد توجه برنامهریزان اقتصادی قرار گیرد.
واژههای کلیدی :پولشویي بر مبنای تجارت ،الگوی جاذبه فرویدا ،دادههای ترکیبي
طبقهبندی C21, F10 :JEL

 . 1کارشناس ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه پیامنور مشهد Email: baratzadeh.manizheh@gmail.com
 .8استادیار اقتصاد ،دانشگاه بجنورد (نویسنده مسئول)
 .3دانشیار اقتصاد ،دانشگاه پیامنور مشهد

Email: j.herati@ub.ac.ir
Email: lashkarym@gmail.com
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 .9مقدمه
انجام فعالیتهای مجرمانه مانند پولشوئي نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن
جرم است .روش سنتي پولشوئي از طریق سیستم بانکي است .در سالهای اخیر تالشهای
هماهنگ جهاني و دولتها موجب شده است تا سیستم مالي به یک محیط مخاطرهآمیز
برای انجام فعالیتهای پولشوئي تبدیل گردد .درعو

آسیبپذیری سیستم تجارت

بینالملل و ارائه فرصتهای فراوان برای سازمانهای جنایتکار افراد و گروههای تروریستي
جهت انتقال منابع مالي در سراسر مرزها امکان سوءاستفاده از تجارت بینالملل و تبدیل آن
به یک کانال مطمئن برای تطهیر پول را فراهم آورده است .بر این اساس هر چه کشوری از
شرایط رقابت جهاني فاصله بیشتری داشته باشد ،از سیستم مناسبتری برای فعالیتهای
پولشوئي برخوردار است .از این رو در کشورهایي که منشأ پول مورد سؤال نیست و از
اقتصاد زیرزمیني ،نظام ناکارآمد و نظام مالي غیرشفاف برخوردار بوده و از سیستم
نظارتيقوی برخوردار نباشند ،حجم پولشوئي بیشتر است .در اینگونه اقتصادها منابع
حاصل از فعالیتهای غیرقانوني با سهولت ميتوانند وارد چرخه اقتصاد ميشود.
پولشوئي دارای آثار زیانباری بر اقتصاد است .بيثباتي اقتصادی ،کاهش انگیزه فعالیت
بخش خصوصي و تضعین برنامههای بخش خصوصي ،کاهش کنترل و نظارت دولتي بر
سیاستهای اقتصادی ،کاهش درآمدهای دولت ،فشار ساختاری ،افزایش بياعتمادی
عمومي و کاهش سرمایه اجتماعي و اعتبار نهادهای دولتي و نهادهای اقتصادی از جمله
آثار زیانبار این پدیده است 1.درعین حال پولشوئي ميتواند از طریق تجارت و جریان
سرمایهگذاری خارجي و ایجاد کانالي برای فرار سرمایه از طریق نهادهای مالي داخلي یا
خارجي بر کشورهای درحال توسعه تاثیر بگذارد .همچنین میزان اعتماد نهادهای مالي

 . 1آنگر( )8889در یک بررسي جامع  86اثر اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي برای پولشوئي برشمرده است .براین اساس
پول شوئي عالوه بر آثار منفي بلندمدت ،ميتواند در کوتاهمدت اثرات مثبتي برای کشورهای که پولشوئي در آنها
اتفاق ميافت د ،به همراه داشته باشد .به عنوان مثال چنانچه کشور مورد نظر به گونه ای عمل کند ،تا جریان مربوط به
پول شوئي در خارج از کشور نگه داشته شود و تنها منافع ناشي از تقاضای ایجادشده برای کاالها و خدمات توسط
پولهای تطهیرشده را برای خود نگه دارد ،پول شوئي دارای اثرات مثبتي برای کشور خواهد بود .درعین حال در
بلندمدت با تضعین نهادهای اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي ،در نهایت اثرات منفي آن بر منافع کوتاه مدت غالب
خواهد شد.
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کشورهای درحال توسعه مي تواند توانایي این کشورها را در جذب سرمایه خارجي تحت
تاثیر قرار دهد .براساس برآوردهای انجام شده حجم جریانهای مالي غیرقانوني بین  3/6تا
 6/9درصد از تولید ناخالص داخلي جهاني را تشکیل ميدهد.

1

بهطور کلي برای پولشویي سه روش وجود دارد .نخست ،پولشوئي مبتني بر سیستم
مالي ،دوم ،حرکت فیزیکي پول (از طریق پیک و نقدی) و سوم از طریق حرکت فیزیکي
کاال مبتني بر سیستم تجارت (پولشوئي مبتني بر تجارت) .در این بین پولشوئي مبتني بر
تجارت( 8)TBMLبیشتر از طریق تقلب و دستکاری فاکتور انجام ميگیرد و یکي از سه
روش اصلي پولشوئي است که تبهکاران جهت انتقال پول ،مخفيکردن منشاء پول و ادغام
آن در اقتصاد رسمي به عنوان کانالي برای پاکسازی درآمدهای غیرقانوني از آن استفاده
ميکنند .سط رؤیتپذیری و گزارشدهي این دسته جرایم پایین بوده به طوری که در
اکثر حوزههای قضایي پولشوئي از کانال تجارت ،ازسایر روشهای پولشوئي قابل
تشخیص نیست ،از اینرو حساسیت چنداني در برابر آنها نشان داده نميشود .از آنجا که
تجارت به عنوان ابزاری برای پنهان کاری درآمدهای حاصل از منبع غیرقانوني ،جعل و
تباني واردکنندگان و صادرکنندگان و سوءاستفاده از موسسات غیرانتفاعي از طریق حذف،
دستکاری ترازنامه و آثار دستکاری ترازنامه پنهان شناخته ميشود ،از آن به عنوان پوششي
برای فعالیتهای مجرمانه استفاده ميشود .درعین حال آمار واقعي این نوع جرایم اقتصادی
به خاطر سط رؤیت ناپذیری آن و عدم حساسیت افکار عمومي چندان قابل اتکاء نبوده،
بنابراین حجم ارزش پولي ناشي از پولشوئي مبتني بر تجارت که بدلیل عدم دسترسي به
ابزارهای مالي به سادگي قابل تشخیص نیست ،در پارهای موارد بسیار باالست .در حال
حاضر برای مقابله با پولشوئي مبتني بر تجارت و اعمال استراتژی برای مقابله با آن هی
استانداردی با توجه به عمل جمعآوری و نگهداری از دادههای پولشوئي بر اساس تجارت
وجود ندارد.
با توجه به آثار زیانبار پولشوئي بر بدنه اقتصاد از یک سو ،وتبدیل تجارت بین الملهل
به یک کانال مطمئن برای توسعه این پدیده ،شناخت عوامهل مهوثر بهر پهولشهوئي از کانهال
تجارت به عنوان یک ضرورت در دستیابي به هدف مبارزه با ایهن پدیهده ضهروری بهه نظهر
)1 . Kar and LeBlanc (2013
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ميرسد .با ورود منابع حاصل از پولشوئي به هر کشور ،کهارائي و اثربخشهي سیاسهتههای
اقتصادی آن تحت تاثیر قرار ميگیرد .از ایهن رو تصهویب و اجهرای قهوانین ضهدپولشهوئي
الههزام تمههامي دولههتهاسههت .امهها قبههل از آن الزم اسههت تهها تخمههین دقیقههي از میههزان جریههان
پولشوئي در اختیار داشته باشیم تا در مرحله بعد به بررسهي چگهونگي و نحهوی اثرگهذاری
عوامل مختلن برآن بپردازیم .براین اساس در مطالعه حاضر با بهرهگیری از الگهوی واگنهر،
مقادیر شاخص جذابیت پول شوئي مبتني بر تجهارت بهین ایهران و شهرکای تجهاری منتخهب
محاسبه شده است .در ادامه با استفاده از الگوی جاذبه والکر ،1مقادیر متغیر پولشوئي مبتنهي
بر تجارت در نمونه مورد مطالعه محاسبه و در نهایهت بها تخمهین الگهوی جاذبهه فرویهدا بهه
بررسي عوامل موثر بر پولشوئي مبتني بر تجهارت ایهران طهي دوره 1333تها  8818پرداختهه
شده است .والکر برای اولینبار در سال  8889با ارائه یهک الگهوی تهککهاره 8یهک رابطهه
تجربي برای محاسبه شاخص جذابیت به عنهوان یهک عامهل مهؤثر بهر پهولشهوئي مبتنهي بهر
تجههارت ارائههه نمههود .در ایههن الگههو جههذابیت تههابعي از عوامههل مختلفههي ماننههد عضههویت در
سوئیفت ،خدمات رازداری بانکي ،برخورد دولت ،جنگ ،فسهاد اسهت .بهر ایهن اسهاس وی
برای اولینبار در یک مقیاس وسیع اقدام به اندازهگیری حجم پولشوئي مبتنهي بهر تجهارت
برای گروهي از کشورها نمود 3.بعد از آن فرویدا 3با این استدالل که الگوی والکر از دقت
کافي برخوردار نیست ،اقدام به بازبیني روش والکر نمهود و الگهوی جاذبهه فرویهدا را بهرای
اولین بار جهت برآورد دقیق پولشوئي مبتني بهر تجهارت ارائهه نمهود .در مطالعهۀ حاضهر بها
استفاده از الگوی دادههای ترکیبي به بررسي عوامل مختلن بر پولشوئي مبتني بهر تجهارت
بین ایران و شرکای مورد مطالعه پرداخته شده است .در این چهارچوب مههمتهرین سهؤاالت
تحقیق عبارتند از:
-1آیا بین پولشویي مبتني بر تجهارت و انهدازه کشهور (تولیهد ناخهالص داخلهي) رابطهه
مثبت و معناداری وجود دارد؟
1. Gravity Walker Model
2. Ad hoc
 . 3والکر برای مدت طوالني در مرکز تجزیه و تحلیل گزارش معامالت استرالیا) (ASTURACفعالیت نموده و حجم

زیادی از دادهها و اطالعات در رابطه با پولشوئي جمعآوری نمودهاست .الگوی ارائه شده توسط وی همچنین به
الگوی استرالیایي مشهور است.
4. Ferwerda
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-8آیا بین پهولشهویي مبتنهي بهر تجهارت و فاصهله فرهنگهي و اجتمهاعي رابطهه مثبهت و
معناداری وجود دارد؟
-3آیا بین پولشویي مبتني بر تجارت و فاصله فیزیکهي رابطهه منفهي و معنهاداری وجهود
دارد؟
-3آیا بین پهولشهویيمبتنهي بهر تجهارت و شهاخصههای جهذابیت (ماننهد فسهاد) رابطهه
معناداری وجود دارد؟
-6آیا بین پولشویي مبتني بر تجارت و حجم تجارت ایران با شرکای تجاری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد؟
ساماندهي بخهش ههای مختلهن مقالهه بهه صهورت زیهر اسهت .در بخهش دوم برخهي از
مطالعات انجام شده در حوزه اندازهگیری حجم پولشوی از کانهالههای مختلهن و عوامهل
موثر بر آن ارائه شده است .در بخهش سهوم مبهاني نظهری الگهوی جاذبهه فرویهدا و سهاختار
الگوی مورد استفاده بیان شده است .در بخش چهارم ،تجزیه و تحلیل نتایص برآورد الگهوی
تجربي و در بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستي ارائه شده است.
 .2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

پولشوئي عملي غیرقانوني است که درآمد ناشي از اعمال خالف قهانون طهي فرآینهدی
مشروعیت قانوني ميیابد .پولشوئي آثار زیانباری بر اقتصاد ،سیاست و جامعهه دارد .آلهوده
شدن و بيثباتي اقتصاد ،تضعین بخش خصوصهي و برنامههههای خصوصهيسهازی ،کهاهش
کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ،کاهش درآمد دولت ،فاسد شدن سهاختار حکومهت
و بي اعتمادی و نهادهای اقتصادی از این آثار است 1.پولشوئي از کانهال موسسهات تحهت
نظارت یا خارج از نظارت کشورها موجب تضعین اعتماد بهه بازارههای مهالي و اخهالل در
بهبود اقتصادی ميشود(الرنت چتهین و همکهاران  ..)8883،بهه طهور کلهي سهه روش بهرای
ساماندهي فعالیت های مجرمانه و تامین مالي تروریسم برای پولشهوئي و پنههانکهردن منبهع
پول های کثین وجود دارد .جابجائي از طریق سیستم تهامین مهالي بها اسهتفاده از روشههای
مانند چک و انتقال الکترونیکي ،جابجائي فیزیکي اسهکناس بها اسهتفاده از روشههای ماننهد

 . 1مرکز تحقیقات استراتژیک ( ،)1399رهبر( )1399و صادقي عمروآبادی و همکاران()1331
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پیک نقدی و قاچاق پول نقد وجابجائي ارزش بها اسهتفاده از ارائهه اسهناد و اعهالم نادرسهت
مبادالت کاال و خدمات این روشها را تشکیل ميدهند .هریک از این روشها در بردارنده
حجم زیادی از جابجائي منابع مالي است که در سط داخلي و بین المللي انجهام مهيگیهرد.
در طول سالهای گذشته گروه اقدام ویژه مالي) (FATFتوجه خود را بیشتر معطوف بهه دو
مورد اول نموده است .در این رابطه در سال  8883استانداردهای سختگیرانههای در رابطهه
با سیستم مالي و واسطههای مختلن غیرمالي اعمال کرده است .با این حال توجه کمتری بهه
فعالیتهای مرتبط با پول شوئي مبتني بر تجارت نموده است .مطالعات نشان داده است وقتي
دولتها با روشههای مشخصهي بها پهول شهوئي یها تهامین مهالي تروریسهم مقابلهه مهيکننهد،
فعالیتهای مجرمانه به سمت سایر روشها گرایش پیهدا مهيکنهد ،کهه بیهانگر ایهن واقعیهت
است که اعمال سیاستهای سختگیرانهتر و معیارهای قهویتهر ،ریسهک کشهن و در نتیجهه
هزینه اقتصادی استفاده از این روشها را افزایش ميدهد .در این میان پهولشهوئي مبتنهي بهر
تجارت) (TBMLبه عنوان یکي از جدیدترین و پیچیدهترین انواع پهولشهوئي اثرگهذار بهر
بخشهای بانکي ،قوانین و مقررات مبتنهي بهر ضهدپولشهوئي  (AML)1شهناخته مهيشهود.

8

توسعه سریع تجارت جهاني همراه با توسهعه سهریع فنهاوری ،محهیط ایهدهآلهي بهرای انتقهال
پولهای غیرقانوني به شکل نقد یا کاالیي را در سرتاسر دنیا ایجاد نموده است.
باوجود سابقه طوالني معرفي و اثبات جرم بودن پولشهوئي ،بهه دلیهل تنهوع روشههای
پوليشوئي مبتني بر تجارت ،هنوز تعرین دقیق ومشخصي از این پدیده ارائه نشده اسهت.

3

افزایش پیچیدگي و ویژگي چندملیتي بودن پدیده پولشوئي موجب رشهد آن شهده اسهت.
افزایش ادغام اقتصاد جهاني ،حذف موانع تجاری و تسریع حرکت آزادانه سرمایه و توسهعه
سریع مبادالت مالي اینترنتي موجب ایجاد فرصتهای جدید تجاری شهده اسهت .درنهایهت
این عوامل موجب تسهیل آن دسته از مشاغلي که همراه با فراینهدهای مجرمانهه اسهت شهده
است 3 .هرچند عنوان  TBMLدربردارنده پول شوئي است ،که بر انتقال نقدی برخهي انهواع
پول اشاره دارد ،اما در واقع به طور ضمني بر استفاده نادرست از اسهناد و اطالعهات تحویهل
در نقل و انتقال کاالها و خدمات اشهاره دارد ،از ایهن رو در ایهن رابطهه از اصهالح تجهارت
1 . Anti-Money Laundering
)2 . Naheen (2015
)3 . Sougjin (2014
)4 . Alexander (2001
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محور (مبتني بر تجارت) استفاده مهي شهود .ایهن سهط از پیچیهدگي در تعریهن ارائهه شهده
توسط گروه اقدام ویژه مالي) (FATFبرجسته شده است ،که به جای اصالح پول یا نقهد در
تمامي موارد از اصالح ارزش استفاده شهده اسهت .همهراه بها گسهترش فعالیهت گهروهههای
سازمانیافته جنایي بسیاری از کشورها ،بهویژه کشورهای بهزر

و پیشهرفته ،بهه ایهن نتیجهه

رسیدهاند که فعالیتهای مجرمانه ميتواند بر اقتصهاد کشهورها در سهط کهالن و خهرد اثهر
بگذارد .در سط کالن اقتصادی ورود وجهوه حاصهل از فعالیهت گهروهههای سهازمانیافتهه
بزهکار ،متغیرهای کالن را تحت تأثیر قرار ميدهد و احتمال انحراف در سیاستهای کالن
دولتها و همچنین در سط خرد هزینهههای مبهارزه بها جهرم ،کهاهش درآمهدهای مالیهاتي
دولت وجود دارد .ورود حجم عظیمي از این وجوه یا بخشي از آن به هر کشوری ميتوانهد
کارایي و اثربخشهي سیاسهت ههای اقتصهادی را مهورد تردیهد قهرار دههد .از ایهنرو ،امهروزه
تصویب و اجرای قهوانیني علیهه پهولشهویي ،گهروهههای سهازمانیافتهه جنهایي الهزام تمهامي
دولتهاست .اما بیش از آن ،الزم است تا ضمن تعیین حجم پول ناشي از فرآیند پولشهوئي
به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر پولشوئي از کانالهای مختلهن پرداختهه شهود .همهراه بهه
افزایش جرم و پولشوئي حاصل از فعالیتههای مجرمانهه در سهالههای اخیهر ،عهدم وجهود
اطالعات و آمار دقیق در این خصوص و توسعه روشهای جدیهد پهولشهوئي انهدازهگیهری
آنرا مشکل نموده است (آنگر و هرتا  . 1 )8818،براین اساس ارائه الگوی برای پولشوئي
که تخمیني نزدیک به واقعیت از این پدیده را ارائه دهد ،دشوار است چرا کهه پنههانکهاری
جزءذاتي فعالیتهای گروههای سازمانیافته بزهکار است .الگهوی جاذبهه والکهر از معهدود
روشهای موجود برای سنجش و انهدازهگیهری پهولشهوئي مبتنهي بهر تجهارت ( )TBMLو
بررسي عوامل مؤثر بر پولشوئي از کانال تجارت است .هرچنهد در زمینهه عوامهل مهوثر بهر
پولشوئي و تاثیر آن بر متغیرهای مختلن مطالعهات داخلهي و خهارجي نسهبتا زیهادی انجهام
شده است ،اما براساس بررسيهای انجام شده توسط محقهق ههی مطالعهه داخلهي بهه تعیهین
حجم پول شوئي مبتني بر تجارت و عوامل مهوثر بهر آن بها اسهتفاده از الگهوی جاذبهه والکهر
نپرداخته است .مطالعه حاضر اولین مطالعه داخلي است که با بههرهگیهری از الگهوی واگنهر،
ضمن محاسبه مقادیر شاخص جذابیت پهول شهوئي مبتنهي بهر تجهارت بهین ایهران و شهرکای
1 .Unger and Hertog
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تجاری منتخب ،با استفاده از الگوی جاذبه والکر ،1مقادیر متغیر پولشوئي مبتني بهر تجهارت
در نمونه مورد مطالعه را محاسبه و با تخمین الگوی جاذبه فرویدا به بررسي عوامل موثر بهر
پولشوئي مبتني بر تجارت ایران طي دوره 1333تا  8818پرداخته است.
به طورکلي روشهای مختلفي برای شناسایي و اندازهگیری حجم پولشوئي از
کانالهای مختلن توسط محققین معرفي شده است .اندازهگیری حجم پولشوئي
براساس نظر کارشناسان و مجریان قانون ،اندازهگیری به کمک متغیرهای جانشین
(تانزی ،)1339 ،8اندازهگیری اقتصاد سایه (اشنایدر )8883 ،3و روش والکر از جمله این
روش ها هستند .روش والکر به این دلیل که برای همه کشورها قابل استفاده است و در
مقایسه با سایر روشها از پایههای تئوریک قویتری برخوردار است ،دارای مزیت است.
اندازگیری حجم پولشوئي نیازمند به ترکیبي از علوم جرمشناسي ،اقتصاد و مالي است
که در مدل والکر دیده ميشود.
مطالعات متعددی با استفاده از روشهای یاد شده اقدام به محاسبه حجم پولشوئي
نمودهاند .در این رابطه زدانویز )8883( 3با بررسي گزارش صورتحسابهای کاذب
تجارت بینالملل و تعیین قیمتگذاریهای مشکوک با استفاده از دادههای ماهیانه به
تجزیه و تحلیل قیمتگذاری تجاری غیرطبیعي برای تعیین میزان فرار مالیات بر درآمد،
عوار

واردات یا انتقال درآمد حاصل از فعالیتهای جنایي مرتبط در ایاالت متحده

ميپردازد .به اعتقاد وی اگر چه تقلب بهعنوان محور پولشویي و استفاده از تجارت
بینالملل برای غیرقابل تشخیص بودن انتقال پول از کشوری به کشور دیگر مورد استفاده
قرار ميگیرد ،اما بسیاری از سازمانهای اجرایي ضعن قوانین دولتي موجود در این زمینه
را نادیده ميگیرند .وی سه روش قیمتگذاری تجاری غیرطبیعي مورد استفاده برای
پولشوئي را معرفي ميکند .نسبت متوسط قیمت کشور به متوسط قیمت جهاني( 6روش
سال  ،)1331این روش به متوسط قیمت صادرات و واردات محصوالت کشور نسبت به
قیمت جهاني اشاره دارد .تجزیه و تحلیل قیمت دامنه چارک 3و قیمت پنجاه درصد باالتر
1. Gravity Walker Model
2 . Tanzi
3 . Schnider
4. Zdanowicz
5. Country Average Price VS. World Average Price GE
6. Inter-Quartile Range Price Analysis
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و پایینتر از متوسط قیمت کشور مورد مطالعه ،که این روش به منظور برآورد واردات
بیش از ارزش فاکتور شده محصوالت و صادرات کمتر از ارزش فاکتور شده
محصوالت مورد استفاده قرار ميگیرد.
اشنایدر ( 1)8889با استفاده از روش شاخصهای چندگانه  -علل چندگانه و
مدلهای اقتصادسنجي ،به تخمین حجم پولشوئي و روند توسعه آن طي سالهای 1336
 8883در  88کشور توسعهیافته پرداخته است .این روش مبتني بر وجود عللي برایپولشویي (مانند جرایم و جرایم بانکي) و شاخصهایي که به صورت موازی با پولشوئي
هستند (مانند افزایش در تقاضای پول و تعداد پولشویان) است .نتایص نشان ميدهد که
حجم پولشوئي در فاصله سالهاس  1336تا  8883از  893میلیارد دالر به  383میلیارد
دالر افزایش یافته است .آنگر و هرتا  )8818( 8با استفاده از رویکرد تجربي دو بعدی
و اطالعات اقتصادی از قیمتهای غیرمعمول و کاراکترهای دیگر به شناسایي پولشوئي
و معرفي تعدادی شاخص برای جانشین عمده مؤثر سیاستهای ضدپولشوئي و ضد
موادمخدر پرداخته است.
مطالعه فرویدا و همکاران ( 3)8813از مهمترین مطالعات انجهام شهده در حهوزه انهدازه-
گیری پولشوئي مبتني بر تجهارت اسهت .در ایهن رابطهه یهک فهرم خهاص سهوء اسهتفاده از
تجارت (پولشویي در تجارت) که به عایدی مجرمهان از فعالیهتههای مجرمانهه کهه جههت
پنهانکاری منشأ آن به اطراف جهان انتقال دادهاند و فاکتورهای جعلي کهه زیهررارزش یها بها
ارزش زیاد واردات و صادرات استفاده ميکننهد ،ارائهه مهيدهنهد .شهاخصههای مهرتبط بها
پولشویي شامل عضویت در سیستم سوئیفت ،3عوامل فرهنگي ،جذابیت ،تولیهد ناخهالص و

1. Schenider
2. Unger and Hertog
3. Ferwerda

 .3مرکز سوئیفت ) (SWIFTیا انجمن ارتباط مالي بین بانکي بینالمللي The Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunicationدر کشور بلژیک است و به شکل تعاوني فعالیت ميکند.
هر کشور دارای نقطه دسترس به سوئیفت ) (SAPتوسط موسسه سوئیفت کنترل ميشود ،در ایران  SAPدر بانک
مرکزی واقع شده است.

  911فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی /شماره  33پاییز 17

غیره ميباشد .نتایص مطالعه آنها با استفاده از دادههای  888کشور ،1برای سال 8883منجر بهه
ارائه یک الگوی جاذبه بهه عنهوان جهایگزین الگهوی والکهر گردیهد .نتهایص نشهان مهيدههد
کشورهایي که از مقررات ضدپولشویي سهختگیرانهه برخهوردار هسهتند ،تجربهه تجهارت
مرتبطتر پولشویي دارند ،بدین معني که تبهکاران راه جدیدی برای تطهیر یعني اسهتفاده از
 TBMLبرای فرار از قوانین سختگیرانهتر ضدپولشویي از بخش مالي کشن کردهاند.
ناهم ( 8)8819به بررسي پولشوئي مبتنهي بهر تجهارت ) (TBMLو ارزیهابي ریسهک در
سیستم بانکي و شکافهای موجود در سیستم بانکي ميپهردازد .دادهههای مهورد اسهتفاده از
طریق مصاحبه با افراد متخصص که در حوزه ارزیابي ریسک ناشي از پولشوئي در سیسهتم
بانکي و موسسات مالي در نقاط مختلن دنیا فعال هستند ،استخراج شده است .نتهایص بیهانگر
آن است که عالوه بر الزامات قانوني برای موسسات مالي جهت مبارزه با پولشوئي ،شرایط
پذیرش و اعمال این قوانین نیز حائز اهمیت است.
مطالعات داخلي محدودی در زمینه اندازهگیری حجم پولي شوئي انجام شهده اسهت .در
این رابطه عرب مازار یزدی و خودکاری ( ،)1393برای اولهین بهار ،بها اسهتفاده از روش
کورک به محاسبه حجم پولهای کثین در ایران طي سالهای  1368-1398پرداختهاند.
نتایص نشان ميدهد ،حجم پهولههای کثیهن در دوره مهورد بررسهي از رونهدی صهعودی
برخوردار بوده و بین گستردگي حجم اقتصاد زیرزمینهي و افهزایش تقاضهای پهول رابطهه
معنادار و مستقیمي وجود دارد .یاوری ( )1399طي مطالعهای با تکیه بر روش باگواتي ،3بهه
بررسي میزان قاچاق و گرانمایي واردات در ایران طي سالهای ( )1363-93پرداخت .نتایص
پژوهش وی براساس مقایسه اختالف آماری در ایران و شرکای تجاری بیانگر حجهم بهاالی
قاچاق کاال و گراننمایي واردات 3طي دوره مطالعه است .در این رابطه کنتهرلههای کمهي،
شفاف نبودن سیاستهای تجاری و سهمیهبندی دولتي به عنوان دالیل گهراننمهایي واردات
معرفي شده است.
 . 1دادههای مورد استفاده از چهار منبع مختلن از جمله دادههای  Zdanowiczدر رابطه با تجارت مبتني بر پولشوئي
ایاالتمتحده ،مرکز تحقیقات اقتصاد بینالملل در فرانسه ،کشورهای عضو سوئیفت ،سازمان بینالمللي شفافیت فساد
بدست آمده است.
2 . Nahem
3. Bhagwati
4. Over Invoicing
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قضاوی ( ،)1399ضمن بررسي مفهوم پولشوئي و آثار آن به تخمین اثر پولشوئي بهر
متغیرهای اقتصهادی همچهون رشهد اقتصهادی پرداختهه اسهت .نتهایص نشهان مهيدههد کهه
شاخصهای پولشوئي همچون اخهتالس رابطهه معنهادار و منفهي بها رشهد اقتصهادی دارد.
خواجوی و همکاران ( )1393با استفاده از تابع تقاضای پول و روش باتاچاریا به محاسهبه
میزان پولهای کثین در ایران طي سالههای  1368-1393پرداختنهد .نتهایص نشهاندهنهده
وجود رابطهای مثبت و معناداری بین تقاضهای پهول و حجهم اقتصهاد زیرزمینهي در ایهران
است .شکیبایي و شادماني ( )1333با استفاده از مدلسازیفازی چنهد مرحلههای بهه بهرآورد
اقتصادسایهای در ایران طي سالهای ( )1333-93پرداختند .یافتههای آنها از هشت شهاخص
فازی جدید نشان از کاهش اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سهایهای در
ایران است .بخشهای نامنظم ،غیررسمي و غیرقهانوني عوامهل تأثیرگهذار بهر انهدازه اقتصهاد
سایهای ميباشند .عالوه بر این اندازه اقتصاد سایهای ایران طي این سالهها بههطهور میهانگین
حدود  13درصد تولید ناخالصداخلي برآورد شده است.
نصرالهي و حکیمي ( )1333با استفاده از رویکرد متغیرهای پنهان و استفاده از نرم افهزار
آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پولهای کثین به نقدینگي و تاثیر آن بهر متغیرههای
اقتصادی به ویژه بر مصرف در ایران طي دوره 1369-1393پرداخته است .نتایص بیهانگر آن
است که هرچند در دوره مورد بررسي متغیرهای الگو دارای نوسان بوده است ،امها از رونهد
کاهش برخوردار بوده اند .همچنین نتایص بیانگر تاثیر مثبت پولشوئي بر مصهرف در اقتصهاد
ایران است.
با وجود مطالعات معدود داخلي که به اندازهگیهری حجهم پهول شهوئي در ایهن پرداختهه
است ،اما ههی مطالعهه داخلهي بها اسهتفاده از الگهوی فرویهدا و چهارچوب معادلهه جاذبهه بهه
محاسبه جچم پولشوئي مبتني بر تجارت و تاثیر عوامل مختلهن بهرآن نپرداختهه اسهت .ایهن
درحالي است که مطالعات نسبتا زیادی با استفاده از الگوی جاذبه به بررسي عوامل مهوثر بهر
تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری پرداخته است . .از جمله ایهن مطالعهات مهيتهوان بهه
طیبي و آذربایجاني( ،)1398اکبری و معلمي ( ،)1393یاوری و اشرفزاده( ،)1393جالیهي
و سلیماني ( ،)1396غالمي( ،)1396کریمي هینجه( ،)1396لطفعليپور و همکهاران (،)1338
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عابدیني و مسگری( ،)1331تشهکیني و سهوری( )1331و هراتهي و همکهاران( )1333اشهاره
نمود.
 .3مبانی نظری و ساختار الگو
 .9-3مکانیسمهای پولشوئی مبتنی بر تجارت)(TBML

پولشوئي مبتني بر تجارت فرآیندی است که پول کثین ناشي از منابع غیرقهانوني ماننهد
قاچاق مواد مخدر ،اخاذی ،قاچاق کاال به پول قانوني تبدیل ميشهود .در ایهن فرآینهد منبهع
اصههلي پههول از دیههد مقامههات دولتههي پنهههان مههيشههود و عمومهها از طریههق انتقههال فیزیکههي یهها
الکترونیکي از یک کشور به کشور دیگر منتقل ميشود .پولشوئي شامل سه مرحلهه اسهت.
مرحله اول ،به عنوان مرحله جایگزیني1شناخته ميشهود .در ایهن مرحلهه ،پهولشهویان منهابع
پولي غیرقانوني را وارد سیستم مالي قانوني ميکنند .هدف از ایهن مرحلهه وارد کهردن پهول
کثین به سیستم مالي بین الملل است ،بدون اینکه هی کهس در مهورد آن شهک کنهد .ایهن
کار از طریق تبدیل پول مورد نظر به اجزاء کوچکتر که در حسابهای بانکي سپرده شهده
یا برای خرید ابزارهای مالي مانند چکهای بانکي و اوراق مهورد اسهتفاده قهرار مهيگیهرد،
انجام ميشود .مرحله دوم پولشوئي ،مرحله الیهچیني 8است .این مرحله شامل پنهان کهردن
منبع مالکیت سرمایه از طریق ایجاد الیههای پیچیدهای از معهامالت مهالي اسهت .زمهاني کهه
پول در سیستم مالي قانوني قرار گرفت ،پولشویان اقدام به جابجائي چندباره منهابع مهالي از
محل اولیه خود ميکنند .این کار ميتواند از طریق ایجاد سپرده در محلهای مختلهن دنیها،
باالخص در کشورهای که ممنوعیت کمتری برای جابجایي منابع مالي قائهل هسهتند ،انجهام
گیرد .مرحله سوم ،مرحله یکپارچهسازی 3است .این مرحله شامل جذب پولهایکثیهن در
اقتصاد مشروع و سیستم یکپارچه و سایر دارایهيههای دیگهر مهيباشهد .ههدف ایجهاد ظهاهر
قانوني برای ثروت حاصهل از عوایهد غیرقهانوني ماننهد اسهناد و اظهارنامهه جعلهي از کهاال و
خدمات است .بعد از جابجایي منابع از محل اولیه ،پولشویان مجددا آنرا وارد سیستم مهالي
قانوني ميکنند .در این مرحله سرمایهگذاری در دارایيهای واقعي مانند امهالک ،کاالههای

1 . Placement Stage
2 . Layering Stage
3 . Integration Stage
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لوکس ،یا هر گونه کسب و کار قانوني دیگر ،ممکن است توسط پولشهویان مهورد اسهتفاد
قرار گیرد.
پنهانکردن پول غیرقانوني از طریق سیستم تجارت بینالملل ،از سهالهها قبهل بهه عنهوان
یک روش رایص در میان فعالین در عرصه پولشوئي مورد اسهتفاده بهوده اسهت .موضهوعاتي
مانند حجم عظیم جریانهای تجاری ،اسهتفاده از مبهادالت ارزی خهارجي چندگانهه و تنهوع
شیوه های انتقال و تامین مالي ،زمینه سوء استفاده مجرمین از کانال تجهارت بهینالملهل را بهه
عنوان بستر مطمئن پولشوئي ایجاد نموده است .از مهمترین روشهای پولشهوئي از طریهق
تجارت مي توان بهه صهدور صهورت حسهاب کمتهر و بیشهتر از ارزش کهاال (گهراننمهایي و
ارزان نمایي در صادرات و واردات) ،استفاده از چندین صورت حساب برای کاالها ،صدور
بارنامه کمتر یا بیشتر برای کاالها ،ارائه گهزارش نادرسهت در رابطهه بها کاالهها و اسهتفاده از
روشهای تجاری پیچیده اشاره کرد.

1

سیستم تجارت بین الملل دربردارنده دامنه وسیعي از ریسکها و آسیبپذیری است کهه
زمینه ایجاد سازمانها جنایي یا فرصتهای پولشوئي همراه با ریسک کشن اندک را برای
پولشویان ایجاد ميکند .جذابیت سیستم تجارت بینالملل به دالیلي زیر است .حجهم قابهل
توجه جریان تجاری که زمینه مبادالت انفرادی نامشخص و فرصهتههای نامحهدودی بهرای
سازمانهای جنائي جهت انتقال بینمرزی پول میان کشهورهای مختلهن را فهراهم مهيکنهد.
پیچیدگي همراه با مبادالت نرخ ارز و استفاده از ترتیبهات مختلهن مهالي ،کهه از یهک سهو،
ناشي از درهم آمیختگهي عملهي وجهوه غیرقهانوني بها جریهانههای مهالي ناشهي از کسهب و
کارهای غیرقانوني و از سوی دیگر ،محدود بهودن فعالیهتههای بازرسهي و کنتهرل بارههای
جابجا شده از طریق گمرک کشورهای مختلن است 8.طي سالههای اخیهر حجهم تجهارت
بینالملل به نحو قابل توجه ي افزایش پیدا نمهوده اسهت ،بهه طهوری کهه مبهادالت کاالهها و
خدمات به ترتیب به  3و  8تریلیون دالر رسهیده اسهت .بیشهتر ایهن حجهم تجهارت از طریهق
سیستم مهالي انجهام گرفتهه کهه در آن بخهش قابهل تهوجهي از کاالهها و خهدمات از طریهق
موسسات مالي و بانکها تامین مالي ميشود .نهادهای مالي با استفاده از ابزارهای مهالي کهه
)1 . Thanasegaran and Shanmugan (2007

 . 8بررسيهای نشان ميدهد که آژانسهای گمرکي کمتر از  6درصد از کل بارهای جابجا شده در حوزههای
قضایيشان را به درستي مورد بررسي قرار ميدهند.
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به عنوان اسناد تجاری مورد استفاده قرار ميگیهرد از نقهش مهمهي در فهراهم سهاختن تهامین
مههالي تجههاری برخههوردار هسههتند .از جملههه ایههن اسههناد مههالي مههيتههوان بههه حوالههه یهها بههرات
غیرمشروط ،1اعتبارنامه اسنادی 8و امکانات حساب 3باز اشاره کرد.
برای تحقق پولشوئي مبتني بر تجهارت ) (TBMLروشههای مختلهن و تکنیهکههای
متفاوتي وجود دارد که ممکن اسهت در مبهاالت مهورد اسهتفاده قهرار گیهرد .برخهي از ایهن
روشها که بر ریسک بانکي اثرگذار است شامل ارائه اطالعهات قیمتهي نادرسهت ،صهورت
حسابهای ساختگي ،صورت حساب چندگانه ،ارائه توصین نادرستي از کاالها ،اطالعات
نادرست در رابطه با کیفیت کاال ،انتقال قانوني کاالها بین گروههای جنایتکار ،حمل و نقهل
ساختگي کاال (در حالي که اسناد کاغذی مبادله وجود دارد ،اما ههی گونهه کهاالیي مبادلهه
نشده است) و مخفي کهردن وجهوه پرداخهت شهده در قالهب هزینههههای مشهاوره یها دیگهر
هزینههای مبادالتي است 3.عليرغم وجود ابزارهای مختلن پهولشهوئي از کانهال تجهارت،
یکي از بزر ترین کاستي هایي در این زمینه فقدان شاخص و مقیهاس واحهد انهدازهگیهری
است .بهطور کلي بهدست آوردن مقیاس واحد و دقیق از پهولشهوئي مبتنهي بهر تجهارت بهه
دالیل مختلن امکانپذیر نیست.
تجارت به عنوان یک کانال مهم پولشوئي و مکاني پنهان که کمتر مقامات دولتهي بهه
آن توجه دارند ،مورد سوءاستفاده مجرمان و مرکز مهم تأمین مالي آنان قهرار مهيگیهرد .بهه
طورکلي عوامل مهمي که بر پولشوئي مالي مبتني بر تجارت اثر مهيگهذارد ،تحهت عنهوان
عوامل جذابیت 6شناخته مي شود .این عوامل شامل فساد ،اندازه دولهت و فاصهله فرهنگهي و
فیزیکي است .والکر ()1336و آنگر ،)8889( 3بر پایه الگوی سنتي جاذبه تجارت بینالملل،
اقدام به بررسي عوامل مؤثر بر پهول شهوئي مبتنهي بهر تجهارت و تبیهین ابهزاری بهرای تحلیهل
سیاستهای ضدپولشویي نمودند .الگوی جاذبه والکر مهمتهرین الگهو بهرای انهدازهگیهری
جریان فراملي الهام گرفته از مدل اقتصادی داده-سهتاده لئونتیهن 9در اقتصهاد اسهت ،کهه از

1 . Bills of
2 . Letters of Credit
3 . Open Account Facilities
)4 . Naheem (2015
5 . Attractive Factors
6. Unger& Walker
)7. Input-Output (Leontief,1986
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مدتها قبل توسط اقتصاددانان برای مدلسازی اقتصادی و در جوامهع کمونیسهتي بههعنهوان
مبنایي برای برنامهریزی دولتهي مهورد اسهتفاده بهوده اسهت .در نسهخهای از آن کهه تجهارت
بینالملل را توضی مهي دههد ،کشهورهای تولیدکننهده ،محصهوالت و خهدمات خهود را بهه
کشورهای مصرفکننده (چه کاالها و خدمات قهانوني و چهه غیرقهانوني) صهادر مهيکننهد.
براین اساس ستون" کل" باید برابر با کل تولید در هر کشور باشد و سطر"کهل" بایهد برابهر
کل مصرف در هر کشور باشد .بنابراین مدل به طور خودکار ،میهزان خطها را انهدازهگیهری
ميکند .الگوی جاذبه به مدل داده -ستانده وابسته اسهت ،بهه طهوری کهه مقهدار تجهارت از
نقطه  Aبه نقطه  Bبه اندازه جمعیت در نقطه  Aو جذابیت منطقه  Bبرای مردم منطقهه  Aو
فاصله بین این دو منطقه بستگي دارد .فرمول الگوی اولیه جاذبه والکر به صورت زیر است.
Attractiveness j

()1
()8

که در آن

2

Dis tan ceij



Fij
Mi

 3BS j  GAi  SWIFT j  3CFj  CR j  15 
GNP
) j *

2

Capita
Dis
tan
ce
ij



Fij

(

Fij
Mi

سهم درآمد حاصل از فعالیتهای مجرمانه که از کشهور  iبهه کشهور j

Mi
GNP
تولید ناخالص داخلهي سهرانهBS ،تضهمین بهانکي GA،نگهرش
ارسال ميشود،
Capita

دولت SWIFT ،عضویت در سهوئیفت CF ،مناقشهه و  CRفسهاد اسهت .در ادامهه ضهمن
توضی پایههای نظری الگوی جاذبه والکر ،مقادیر شاخص جذابیت و پولشهوئي مبتنهي بهر
تجارت محاسبه ميگردد.
.2-3الگوی جاذبه تجارت بینالملل

الگوی والکر برگرفته از الگوی جاذبه تجارت بینالملل است .الگوی جاذبه از جمله
الگوهای برگرفته از علوم طبیعي و قانون جاذبه است که در دهه  1338توسط فیزیکدان
انگلیسي اسحاق نیتون 1مطرح گردید .براین اساس نیروی جاذبه بین دو جسم ارتباط
1 . Isaac Newton
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مستقیمي با اندازه آنها و ارتباط معکوسي با فاصله بین آنها دارد .شکل کلي معادله جاذبه
به صورت زیر است.
GM i M j

( )3

( Dih )2

Fij 

که در آن نیروی گرانش بین دو جسم « »iو « »jبه جرم آنها ( Miو  ،)M jفاصله مربع بین
آنها  Dو ثابت گرانش  Gکه وابسته به واحدهایي از اندازهگیری برای جرم و نیروی
جاذبه  Fبستگي ،دارد .براین اساس نیروی جاذبه  Fبین دو جسم ارتباط معکوسي با
مجذور فاصله بین آنها دارد .الگوی جاذبه یکي از کاربردیترین قوانین طبیعي است ،که
در علومي مانند نجوم ،جامعهشناسي و اقتصاد منطقهای کاربرد دارد .این الگو در توضی
جریان تجاری دوجانبه بین کشورها اهمیت زیادی داشته و بطور همزمان دیدگاه
کشورهای صادرکننده و واردکننده را به نمایش ميگذارد .الگوی جاذبه برای اولین بار
توسط تینبرگن( 1)1338و پویونن( 8)1333به منظور تجزیه و تحلیل الگوی تجارت
دوجانبه میان کشورهای اروپایي مورد استفاده قرار گرفت 3.براین اساس تجارت از
کشور iبه  jبه اندازه اقتصاد دو کشور ( )GDPو فاصله بین دو منطقه بستگي دارد.
G * M i * M j

()3



) ( Dij

Fij 

جریان صادرات از کشور  iبه کشور  jبه GDPدو کشور صادرکننده و واردکننده و فاصله
بین آنها بستگي دارد .چنانچه    1و  و    2رابطه فوق مشابه رابطه اصلي نیوتن
خواهد بود .اگرچه فرمول فوق به این دلیل که فاقد پایه تئوریک بوده و یک الگوی تک
کاره است ،مورد انتقاد بوده است ،اما قابلیت باالی آن در توضی جریانهای تجاری بین
کشورها موجب شد تا در مطالعات تجربي بسیاری مورد استفاده قرار گیرد .الگوی
جاذبه تینبرگن در توضی

دامنه وسیعي از تعامالت اجتماعي مانند تجارت ،جریان

مهاجرت ،جریان ورود گردشگر به یک کشورو سرمایهگذاری مستقیم خارجي مورد
استفاده است .والکر با طرح این سوال که چرا الگوی جاذبه برای توصین جریانهای
1 .Tinbergen
2 . Poyhonen

 . 3در سال  ، 1692اقتصاددان هلندی برنده جایزه نوبل ،جان تینبرگن شکل جدیدی از الگوی تجارت بیناللمل را
با عنوان جریانات تجاری دوجانبه نیوتن ارائه نمود.
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پولشوئي مورد استفاده قرار نگیرد ،اقدام به ارائه پایههای تئوریک آن بر پایه الگوی
تک کاره جاذبه نمود .در پاسخ به انتقاد وارده به فرمول جاذبه تینبرگن ،تعدادی از
اقتصاددانان اقدام به توسعه مباني تئوریک الگوی جاذبه تجارت بینالملل نمودند .اولین
تالش در این رابطه توسط آندرسون( 1)1393انجام گرفت .وی در مطالعه خود نشان داد
تحت یکسری فرو

خاص ميتوان معادله جاذبه را از سه مدل مختلن تجارت که

هریک مبنای متفاوتي برای تولید تخصصي کشورها مطرح ميکنند ،استخراج کرد .مدل
ریکاردو که تفاوت در تکنولوژی مبنای تخصص است ،مدل هکچر – اوهلین که تفاوت
در موجودی عوامل و شدت کاربری عوامل تولید و مدل بازدهي فزاینده نسبت به مقیاس
(رقابت انحصاری) که وجود بازدهي فزاینده در سط بنگاههای تولید را عامل تولید
تخصصي ميداند .به اعتقاد برگستراند ( 8)1396و هلپمن( 3)1399الگوی جاذبه را
ميتوان از الگوی تجارت با محصوالت متفاوت استخراج کرد .دیاردوف (3)1339نشان
داد که با الگوسازی مناسب هزینههای حمل و نقل معادله جاذبه ميتوان الگوی هکچر-
اوهلین را استخراج کرد .براین اساس پایههای تئوریک فرمول تینبرگن برای تجارت،
جریان تجارت از کشور  iبه کشور  jبه صورت زیر است.
( )6

Fij  sij * M i

که در آن  sijسهم درآمد کشور  jاست که برای کاالهای کشور  iپرداخت ميشود.
مقدار آن بین  8تا 1است و تابعي فزاینده از تعداد تنوع محصول   ni یا کیفیت باالتر

کاالها   mi است.
()3

) g (mi , ni , Dij

)  g (m , n , D
lj

l

sij 

l

l

بسته به تئوری تجارت مورد اسهتفاده( mi  1 ،بهدین معنهي کهه تمهامي تولیهدات یهک
کشور از متوسط کیفیت یکساني برخهوردار هسهتند) یها ( ni  1کهه ههر کشهور تنهها یهک
کاالی منفرد را صادر ميکند) l  1...L .بیانگر تعداد کل کشورهای دنیا است .تحت ایهن
فر

که  mi  1و اینکه تمامي  qبنگاه از حی

انهدازه یکسهان هسهتند ،تعهداد تولیهدات
1 . Anderson
2 . Bergstrand
3 . Helpman
4 . Deardorff
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Mi
برابر
q

 ni است .با افزایش درآمد کشور ،محصوالت بیشتری تولید شده و با افهزایش

انههدازه کشههور ،تنههوع کمتههری از محصههول تولیههد مههيشههود .تحههت ایههن فرضههیات و بعههد از
سادهسازی رابطه زیر بدست ميآید.
()9

1
)  h(M L , Dli 

sij  M i Dij  R j , R j 

l

فرمول تینبرگن -نیوتن به صورت زیر بدست ميآید.
Rj * Mi * M j

()9



Dij

Fij 

که در آن  R jمعادل عامل ثابهت بهین کشهورها) (Gدر فرمهول اصهلي جاذبهه اسهت .در
مطالعات اخیر به عنوان فاکتور دوری 1در نظر گرفته شده است .عامل دوری  R jبه توضی
این مساله مي پردازد که چرا گروهي از کشورها کهه از نظهر فاصهله یکسهان هسهتند ،ممکهن
Mi
است از جریانهای تجاری متفاوتي برخوردار باشند .شهاخص دوری همچنهین شهامل
Dii

است ،که بیانگر فاصله کشور از خودش است.

8

 .3-3الگوی جاذبه والکر

فرمول ارائه شده توسط والکر ( )1336بسیار مشابه با الگوی جاذبه است .والکر بر
مبنای نظریه جاذبه تجارت بینالملل برای اولینبار الگویي را برای تخمین حجم پولهای
تطهیر شده در سط بین الملل ارائه داد .این اقتصاددان استرالیایي با الهام از الگوی موریس

3

اقدام به تخمین حجم پولهای تطهیر شده (پولشویي) نمود .سپس با استفاده از آمارهای
جنایي در دسترس برای تخمین مقدار پول به دست آمده توسط جنایتکاران در کشورهای
مختلن اقدام به برآورد حجم پولشوئي نمود .در مرحله بعد با استفاده از شاخههای
گوناگون اقتصادی ،اجتماعي اقدام به تخمین نسبت وجوه تطهیر شده در کشورهایي که این
1 . Remotness Factor
 . 2در این رابطه هید ( )8883پیشنهاد حاصلضرب ریشه مربع مساحت کشور در  8/3را به عنوان تقریبي از این فاصله
داخلي مطرح نمود .سایر نویسندگان مقدار  1را در نظر گرفتهاند.
 3استنلي موریس ( )1339رئیس گروه ویژه اقدام مالي ( )FATFکشورهای عضو OECD
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وجوه را برای تطهیر جذب مي کنند ،نمود .براساس آنچه بیان شد ،الگوی جاذبه والکر به
صورت زیر است.

3BS j  GAj  SWIFTj  3CFj  CR j  15
GNP
*)
Capita j
Dias tan ceij 2

()3

GNP
که در آن
Capita

(

Fij
Mi

تولید ناخالص داخلي سرانه BS ،خدمات رازداری بانکيGA ،

برخورد دولت SWIFT ،عضویت در سوئیفت CF ،کشمکش بین دو کشور و CR

شاخص فساد است .نسبت  Fبه  Mبیانگر سهم درآمد حاصل از فعالیتهای مجرمانه
انتقال یافته به سایر کشورها است .در مقایسه با الگوی جاذبه اصلي ،الگوی والکر فرو
زیر را در نظر ميگیرد.
GNP
)
capita

( R j  (3BS j  GAj  SWIFT j  3CFj  CR j  15), M i 

فرمول رایص جاذبه ،بر درآمد حاصل از جرم در کشور ارسالکننده )  ( M iاست .در
کشور دریافتکننده ،اندازه با شاخص رفاه ( GNPسرانه) اندازهگیری ميشود .تمامي
متغیرهای مربوط به پولشوئي درمتغیر دوری لحا

شده است .فر

ميشود بزرگي

گرانش بین دو کشور  i, jتابعي از  GNPسرانه و پول ایجاد شده ناشي از فرآیند
پولشوئي است .شاخص اصلي فاصله )  ( Diiدر الگوی والکر توان فاصله (بر حسب
کیلومتر بین پایتخت کشورها)    2 در نظر گرفته شده است .اما در الگوی آنگر و

همکاران ( 1)8883فاصله با در نظر گرفتن اثر مرز تجاری بین دو کشور    1در نظر
گرفته مي شود و از طرف دیگر سمت راست این رابطه بیانگر ارتباط جذابیت
( )Attractiveو مجذور فاصله بین دو کشور در حجم پولشوئي مبتني بر تجارت است.
که در آن شاخص جذابیت) (ATTبه صورت زیر است.
()18

ATT j  3BS j  GA j  Swi j  3CFj  CR j  15

1 . Unger et al
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در رابطههه فههوق اجههزای تشههکیل دهنههده شههاخص جههذابیت ) (ATTشههامل دو متغیههر
ضدپولشوئي یعني نهادهای مالي عضو سوئیفت) ،(SWIبرخورد دولهت ) (GAو همچنهین
متغیرهههای فسهههاد ) ،(CRخهههدمات رازداری بهههانکي ) (BSو کشهههمکش بهههین دو کشهههور
)(CFاست .همچنین عدد ثابت  16برای جلوگیری از برآورد منفي سپردهگهذاری مهالي بهه
معادله افزوده شده است .با در نظر گرفتن دادهههای فهوق ،مقهادیر شهاخص جهذابیت بهرای
پول شهوئي بهین ایهران و شهرکای تجهاری منتخهب بهه لحها پهولشهوئي مبتنهي بهر تجهارت
( )TBMLطي دوره  1333تا  8818محاسبه و در جدول شماره ( )1آورده شده است.

1

جدول  .9جذابیت پولشوئی مبتنی بر تجارت ( )TBMLبا شرکای تجاری ایرانطی دوره  9111تا 2192
کشور/سال

9111

2111

2119

2112

2113

2114

2111

2111

2117

2118

2111

2191

2199

2192

میانگین

افغانستان

19/1

19/8

19/8

19/3

19/3

19/8

13/8

13/3

19

19

19/9

19/3

19/6

19/8

19/86

آذربایجان

19,3

19/6

19/3

19/3

19/8

19/1

19/9

19/3

19/3

19/1

19/9

83/3

19/3

19/3

19/38

قزاقستان

19,9

19/8

19/1

19/3

19/3

19/9

19/3

19/3

19/3

19/9

19/3

19/1

19/3

19/8

19/33

پاکستان

86/9

86/9

86/3

86/9

86/6

86/3

86/3

86/9

86/3

86/6

89/3

89/9

86/6

86/3

83/89

تاجیکستان

19

19/1

19,8

19,1

19,8

19

13,3

13,9

13,3

19

19

13/3

13/9

86/9

19/31

عراق

19/6

19/3

19/9

19/9

19/9

19/3

19/9

19/1

19/6

19/9

83/6

83/6

83/8

83/8

13/93

مجارستان

13/9

13/9

13/9

16/1

16/8

16/8

16

13/9

13/9

83/3

13/3

16/3

16/3

13/6

16/36

عربستان

88

81/6

81/9

81/3

81/6

88/3

88/3

88/3

88/9

88/3

88/6

81/9

81/3

81/3

81/39

گرجستان

19/9

19/9

19/3

19/1

19/8

19

19/9

19/8

13/3

13/1

16/3

13/8

16/3

13/9

19

مصر

88/6

88/3

88/9

88/3

88/9

88/9

88/3

88/9

83/1

88/8

83/8

88/3

83/1

88/9

88/99

کویت

88/3

13/3

13/3

13/3

13/9

88/3

88/3

88/8

88/9

88/9

88/3

88/6

88/3

88/3

88/83

مالی

81/3

81/8

81/1

88/9

88/9

81

88/3

81

88/3

88/3

88/3

81/3

81/9

81/1

81/89

ترکیه

19/3

19/8

19/3

19/9

19/3

19/9

19/6

19/8

19/3

83/3

19/3

19/3

19/9

83/1

13/3

یمن

86/8

86/3

86/8

86/3

86/3

86/3

86/3

86/3

86/6

86/9

86/3

89/9

86/3

86/9

86/98

مأخذ :یافته های تحقیق

 . 1منبع گردآوری دادهها مراکز بانک جههاني ،UNComtrade ،سهایت  ،Conflictمرکهز تحقیقهات  CEPIIدر
فرانسه ،سازمان شفافیت بینالملل ،گروه  Cesifو گزارشهای سوئیفت ،اگمونت،گروه  OECDاست.
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رتبه بندی میزان جذابیت شرکای تجاری براساس دادههای جدول فوق نشان ميدهد که
پاکستان و یمن از باالترین جذابیت پولشوئي مبتني بر تجارت ( )TBMLبرخهوردار اسهت.
به طوری که مقادیر شاخص مورد نظهر بهه ترتیهب بهرای کشهورهای پاکسهتان و یمهن برابهر
 83,89و  86,98است 1.با جایگذاری اجزای جذابیت رابطهه جاذبهه والکهر بهه صهورت زیهر
بدست ميآید.
()11





3BS j  GA j  Swi j  3CFj  CR j  15
GNP
(
)j
Mi
Capita
D ij 2
Fij

رابطه جذابیت والکر در حوزه پولشوئي به عنوان معادله والکر 8شناخته ميشود و برای
برآورد جذابیت جریانهای پولشوئي بکار ميرود (والکر 1333 ،و  .)1336در این الگو
دو متغیر برخورد دولت و عضویت در گروه سوئیفت به عنوان متغیرهای ضد پولشوئي
بکار رفته و میزان پولشوئي از کانال تجارت که بین دو کشور به  TBMLijشناخته
ميشود ،برای اولینبار توسط والکر ( )1336پیشنهاد داده شده است .الگوی جاذبه والکر
برای جریان پولشویي بین دو کشور را ميتوان به صورت زیر بیان نمود.
GNPj
(
)  ATT j
pop j

()18

D 2ij



Fij

F

ij

i

در رابطه فوق
دو کشههور اسههت.

GNPj
pop j
Fij

F

ij

تولید ناخالص ملي سرانه در کشور  D ij ،jفاصله (کیلومتر) بین
سهههم وجههوه بدسههت آمههده از جههرم در کشههور  iطههي فرآینههد

i

پولشویي است ،که از فعالیتهای تبهکارانه بدست آمده و به کشهور  jفرسهتاده مهيشهود.
مقدار آن وابسته به هر دو عامل جرم و جذابیت 3و فاصله بین دو کشوراست؛ که در الگهوی

 . 1کشورهای مورد مطالعه با توجه به محدودیت های آماری و قابلیت آزمون پذیری الگو انتخاب شده است .در
انتخاب کشورها سعي شده است مجموعه ای از کشورها با ویژگيهای اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي مشترک با ایران
مشترک (مانند مرز مشترک و فرهنگ مشترک) انتخاب شوند.
2. The Walker Equation
3. Mass & Attractiveness
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فرویدا 1بجای آن از  TBMLاستفاده ميشود .آنگر )8889( 8فاصله فیزیکهي را توسهط سهه
عامل فرهنگي؛ زبان مشترک ،سابقه استعمار ،شرکای تجاری ،معرفهي مهيکنهد و بها اضهافه
نمودن دو عامل عضویت در گروه اگمونت 3و اندازه بخش مالي شاخص جذابیت را توسعه
داد .شاخص گروه اگمونت ،یک اتحادیه مالي ضد پولشویي که مقهدار  1بیهانگر عضهویت
کشور و صفر بیانگر عدم عضویت در آن است .شاخص اندازه مهالي یهک پروکسهي بهرای
گستره بازارهای مالي است ،به طوری که وجوه بدست آمده از جرم توسط بحهران مهالي را
در این بخش تطهیر ميکنند این شاخص با استفاده از عوامل تقاضا ،زمهان و سهپردهگهذاری
بانکي به عنوان سهمي از تولید ناخالص داخلي ( )GDPاندازه گیری ميشود.
نتایص محاسبات دادههای پولشوئي مبتنهي بهر تجهارت ( )TBMLایهران بها کشهورهای
مورد مطالعه در جدول شماره ( )8گزارش شده است .براین اساس متوسهط بیشهترین حجهم
پولشوئي مبتني بر تجارت ( )TBMLبه ترتیب به کشورهای کویت ،آذربایجان ،عربسهتان،
عراق تعلق دارد .عالوه بر این کمترین میانگین حجم پولشوئي مبتني بر تجهارت ()TBML
به ترتیب متعلق به کشورهای افغانستان ،مالي ،تاجیکستان ،پاکستان ،یمهن ،مصهر ،قزاقسهتان،
مجارستان ،گرجستان است.

1. Ferwerda
2. Unger
3. The Egmont group
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جدول .2مقادیر پولشوئی مبتنی بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب طی دوره 9111تا 2192
کشور

افغانستان

آذربایجان

قزاقستان

پاکستان

تاجیکستان

عراق

مجارستان

عربستان

گرجستان

مصر

کویت

مالی

ترکیه

یمن

9111

8/8888

8/8333

8/8138

8/8833

8/8889

8/133

8/133

8/198

8/889

8/8113

1/839

8/8836

8/8391

8/8863

2111

8/8888

8/8393

8/8131

8/8833

8/8889

8/139

8/888

8/196

8/8833

8/8181

1/833

8/8833

8/8339

8/8863

2119

8/88883

8/1836

8/8133

8/8863

8/8838

8/139

8/888

8/198

8/8319

8/8188

1/833

8/8836

8/8333

8/8863

2112

8/8888

8/1133

8/8136

8/8833

8/8833

8/161

8/883

8/193

8/8383

8/8188

1/833

8/8836

8/8333

8/8869

2113

8/8883

8/1893

8/8198

8/886

8/8833

8/839

8/886

8/193

8/8391

8/8183

1/383

8/8839

8/8393

8/8869

2114

8/8888

8/1399

8/888

8/8863

8/8833

8/133

8/883

8/811

8/838

8/8183

1/693

8/8833

8/8638

8/8863

2111

8/8883

8/1989

8/8831

8/8869

8/8838

8/168

8/889

8/888

8/8389

8/8189

1/336

8/883

8/8661

8/8838

2111

8/8883

8/8839

8/8833

8/8863

8/8838

8/133

8/889

8/831

8/8368

8/8313

1/933

8/8838

8/8691

8/8833

2117

8/8889

8/8989

8/8863

8/8831

8/8836

8/1369

8/8893

8/8383

8/8393

8/8133

1/9913

8/8833

8/8698

8/883

2118

8/8889

8/3133

8/8833

8/883

8/8839

8/1931

8/8363

8/8668

8/8396

8/8136

1/998

8/8836

8/896

8/8831

2111

8/8833

8/3319

8/8868

8/8833

8/8833

8/8363

8/8839

8/8336

8/8369

8/8166

1/919

8/8833

8/8638

8/8833

2191

8/8833

8/6139

8/8839

8/8833

8/8861

8/8663

8/8899

8/8663

8/8331

8/8169

1/383

8/8893

2199

8/8839

8/3331

8/8899

8/8838

8/8863

8/8636

8/8893

8/8993

8/8618

8/8163

1/339

8/8833

2192

8/8833

8/3398

8/8833

8833

8893

8/8893

8/8833

8/893

8/8683

8/8169

1/9639

8/8868

متوسط

8

83

8

1

8

19

3

88

3

1

169

8

سال

ماخذ :محاسبات تحقیق
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فرویدا ابتد ا متغیر جذابیت را محاسبه و سپس به منظور محاسبه  TBMLاز معادله جاذبه
والکر استفاده کرد .از آنجا که الگوی آنگر و والکر از نظر فرویدا و همکارانش به خوبي
نميتوانند پولشوئي از کانال تجارت را تشری کند ،از الگوی جاذبه سنتي در تجارت
بینالملل برای شرح الگوی جاذبه آنگر و والکر استفاده ميشود .مدل جاذبه سنتي تجارت
بینالملل به صورت زیر است.


X ij   Yi 1 Ni2 Yj 3 N j 4 Dij5 pij 6

()13
که در آن  X i , jحجم تجارت دو جانبه بین دو کشور  iو  Yi ، jو  Y jبه ترتیب مقادیر
تولید ناخالص داخلي ( )GDPاز کشهور  iو  jو  N iو  N jبهه ترتیهب انهدازه جمعیهت در
کشور  iو  jو  Di , jمسافت این دو کشور Pi , j ،برداری از متغیرهای مجازی بیانگر ترتیهب
ترجیحات خاص دو کشور است .با لگاریتمگیری از این معادلهه و اضهافه کهردن متغیرههای
بدست آمده از مدل والکر و آنگر ،در نهایت مدل جاذبه فرویدا به دست ميآید (فرویهدا و
همکاران.)8813 ،
()13

LOG(TBMLijt )   0  1 LOG(GDPjt )   2 LOG(TRADE jt )   3 LOG( POPjt ) 

 4 LOG( Dijt )  1CR jt   2 BS jt   3CF jt   4 SWI jt   5 FD jt   6 EGM jt 
t

 7 BRijt   8CLijt  10GAjt  

در رابطه فوق پولشوئي مبتني بر تجارت ) (TBMLتابعي از تولید ناخالص داخلي سرانه
( ،)GDPخدمات رازداری بانکي ( ،)BSسیاست ضدپولشوئي دولت ( ،)GAعضویت
در گروه سوئیفت ( ،)SWIسپردهگذاری مالي ( ،)FDدرگیری ( ،)CFفساد (،)CR
عضویت در گروه اگمونت ( ،)EGMفاصله ( )Dو عواملي مانند زبان مشترک (،)CL
سابقه استعمار ،مرز مشترک ( ،)BRتجارت ( )Tradeاست.
شاخص درگیری( 1جنگ) از عدد ( 8هی درگیری وجود ندارد) تا عدد ( 3وضهعیتي
که درگیری وجود دارد) برخوردار است .وضعیتي که درگیری در حال حاضر وجهود دارد
نمره  3تعلق ميگیرد؛ وضعیتي که جنگ در حال انجام گرفتن است 1نمره  3تعلق ميگیرد.
1. Conflict

بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت ( )TBMLدر ایران ...

971 

همچنین شاخص خدمات رازداری بانکي هر کشور از عدد  1بهرای (کشهورهای کهه بها
وجود قانون مدني ،8هی قانون رازداری بانکي در آنها رعایت نميشهود) تها عهدد ( 3بهرای
کشورهای که قوانین رازداری بانکي به طور کامل رعایهت مهيشهود و عضهو FSF ،FATF

نیز ميباشند) نمایش داده ميشود.3
نحوه برخورد دولت 3بهعنوان سیاست ضدپولشوئي از عدد صفر (دولت ضد تطهیر) تها
عدد ( 3تحمل تطهیر توسط مجرمان دارد) نمایش داده ميشهود .ارزش صهفر نمهادی بهرای
کشورهایي که بخشي از گروه ویژه مالي) 6(FATFهستند؛ ارزش  3بهرای کشهورهایي کهه
لیست غیرتعاوني گروه ویژه مالي هستند؛ ارزش  3نمادی برای کشهورهایي کهه قهبالً درایهن
لیست بودند؛ ارزش  8برای کشورهایي است که در لیست غیرتعاوني قرار دارند اما در حال
حاضر بخشي از یک گروه ضد پولشوئي هستند؛ ارزش  1برای کشهورهایي کهه بخشهي از
گروه ضهدپولشهوئي دیگهری هسهتند 3.بهرای انهدازه گیهری فسهاد کشهور قلمهرو عهددی 1
(بههاالترین فسههاد) تهها ( 18کمتههرین فسههاد) بکههار گرفتههه مههيشههود 9.نهادهههای مههالي عضههو
سوئیفت( ،9)SWIFTعدد  1و عدم عضویت عدد صفر داده ميشود.3
براساس الگوی جاذبه هر چه تولید ناخالص داخلي سرانه ) (GDPبیشتر ،حجم
تجارت بین دو کشور بیشتر و انتظار ميرود حجم پولشویي از کانال تجارت بیشتر
 1اطالعات این بخش برگرفته از"  "Uppsala Conflict Data Projectميباشد.
2. Civil law
3. Report for the Ministry of Finance February 16, 2006
4. Government Attitudeis
5. The Financial Action Task Force

 . 3داده های این بخش از تحقیق ،برگرفته از اطالعات بدست آمده از پروفسور آنگر و سایت گروه ویژه مالي ميباشد.
)7. Transparency International, TheCorruption Perceptions Index (CPI
8. Society for Worldwide Interbank Financial

 . 3سوئیفت مخفن جام عه جهاني ارتباطات مالي بین بانکي است که با تفاهم و توافق  833بانک از  16کشور اروپایي
و آمریکای شمالي در سال  1393میالدی راهاندازی شده است .نخستین هدف سوئیفت ارائه یک روش یکپارچه و
استاندارد بینالمللي برای تبادل مالي و حذف روشهای ارتباطي غیراستاندارد کا غذی و یا از طریق تلکس است .در
حال حاضر بیش از هفت هزار مؤسسه در  139کشور جهان عضو آن انجمن هستند .در سال  8881میالدی بیش از 1/6
بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سط جهان مبادله شده است .مرکز اصلي شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده
و طبق قوانین آن کشور عمل ميکند و کشورهای آمریکا ،هلند ،انگلیس و هنگکنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا
فعالیت دارند .سوئیفت در هر کشوری دارای یک  SAPیعني نقطه دسترسي به سوئیفت است که توسط مؤسسه
سوئیفت کنترل ميشود SAP .در ایران در بانک مرکزی واقع شده است.
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باشد .همچنین اگر خدمات رازداری بانکي ( )BSبهتر باشد ،ابزار تکنولوژیک جدید
برای انتقال سریع پول ،مانند عضویت در سوئیفت ( )SWIفراهم باشد و اگر جنگ ()CF
و فساد ( ) CRکمتر باشد ،مجرمان ترسي برای تطهیر وجوه بدست آمده از جرم نداشته و
از اینرو حجم پول شوئي مبتني بر تجارت بیشتر خواهد بود .همچنین سیستم مالي
سپردهگذاری ( )FDبه عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلي ) (GDPنمادی برای
سپردهگذاریهای پولي بانکها و سایر ابزار مالي ،که از رابطه زیر بدست ميآید.

 Ft
Ft 1  
(0.5) *  


 Pet Pet 1  
D
 GDPt 


 Pat 

()16

در رابطه فوق  D1کل سپردهگذاریهای مالي F ،نوع سپردهگذاری Pet ،شاخص قیمت
مصرفکننده (در پایان دوره) و  Patمتوسط شاخص قیمت مصرفکننده (ساالنه) است.
 .4برآورد الگو و تجزیه و تحلیل تجربی نتایج

قبل از برآورد الگو الزم است تا به بررسي مانایي (ایستایي) متغیرها بپردازیم .جدول
شماره ( )3نتایص آزمون ایستایي دیکي فولر تعمیمیافته را نشان ميدهد .نتایص بیانگر آن
است که همه دادههای مورد استفاده ،در سط مانا ميباشند.
جدول  .3نتایج آزمون مانایی
متغیر

ردیف

پولشوئيمبتني بر

وضعیت

آزمون
دیکي-فولر تعمیمیافته (

)

مانا

2

جمعیت ())LOG(POP

دیکي-فولر تعمیمیافته (

)

مانا

3

فساد ()CR

دیکي-فولر تعمیمیافته (

)

مانا

4

خدمات رازداری بانکي ()BS

دیکي-فولر تعمیمیافته (

)

مانا

1

اعضاءسوئیفت ()SWI

دیکي-فولر تعمیمیافته (

)

مانا

1

جنگ ()CF

دیکي-فولر تعمیمیافته (

)

مانا

7

سپردهگذاریمالي()FD

دیکي-فولر تعمیمیافته (

)

مانا

8

مرز مشترک ()BR

دیکي-فولر تعمیمیافته (

)

مانا

9

تجارت(()LOG(TBML

ماخذ :نتایص تحقیق
)1. The Electronic Version of the IMF's International Financial Statistics (IFS lines24, 25, and 45
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مبنای مدلسازی الگوهای اقتصادسنجي دادههای ترکیبي ابعاد مکاني و زماني است.
برآورد دادههای ترکیبي عمدتاً بهعنوان یک روش تحلیلي کارآمد ،در بررسي دادههای
اقتصادی مد نظر قرار ميگیرد .با توجه به اینکه در تخمین الگوی رگرسیون با دادههای
ترکیبي ،از روشهای متفاوتي ميتوان استفاده کرد ،این سؤال مطرح ميشود که از
الگوهای موجود کدام مناسبتر است و در تجزیه و تحلیل دادهها کدام الگو باید انتخاب
شود .انتخاب یک الگوی مناسب ،برخالف آنچه در وحله اول بهنظر ميرسد ،کار سادهای
نیست .برخي از محققان از الگوی اثرات ثابت حمایت کرده و برخي دیگر بهطرفداری از
الگوی اثراتتصادفي پرداختند .اثرات تصادفي در مقایسه روش اثرات ثابت مستلزم برآورد
پارامترهای کمتری است و اجازه مي دهد تا متغیرهای توضیحي اضافي برای تمامي
مشاهدات داخل یک گروه مقادیر برابری داشته ،به عبارت دیگر اجازه استفاده از متغیرهای
مجازی را ميدهد .تعیین روش دادههای ترکیبي یا تلفیقي به کمک آزمون  Fچاو انجام
ميگیرد ،آماره  Fبه صورت نسبت تفاضل R8مقید (دادههای ترکیبي) بر R8نامقید
(دادههای تلفیقي) بر روی درجه آزادیهای مربوطه تعرین ميشود .جدول شماره ()3
بیانگر مناسب بودن الگوی ترکیبي در مقابل الگوی تلفیقي است .در مرحله بعد الزم است
تا با استفاده از آزمون هاسمن در مورد تخمین الگو با استفاده از اثرات ثابت یا تصادفي
تصمیمگیری شود .در روش اثرات ثابت یا  ،LSDV1ویژگي انفرادی کشورها متفاوت
است که این ناهمگوني در اثرات انفرادی با عر

از مبدأهای متفاوت نشان داده ميشود.

جدول  .4نتایج انتخاب الگوی مناسب
نتایج
آزمون
چاو
آزمو ن
هاسمن

آماره

احتمال

نتیجه

1/939393

8/8393

تایید الگوی ترکیبي در برابر تلفیقي

8/888888

1/888

تایید الگوی اثرات تصادفي در برابر
اثر ثابت

ماخذ :نتایص تحقیق

در روش اثرات تصادفي ،عر

از مبدأ یک متغیر تصادفي است .در این الگو جزء

اخالل از دو قسمت  vو  αتشکیل شده است که  αجزء خطای مقطعي نام دارد و فر
1. Least Square Dummy Variable
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ميشود بین این جزء و گذشت زمان ارتباطي وجود ندارد .همچنین  vجزء خطای ترکیبي
سری زماني مقطعي است .نتایص آزمون هاسمن در جدول شماره ( )3گزارش شده است .بر
این اساس آزمونهای ترکیبي روش برآورد اثرات تصادفي را در مقابل الگوی اثرات ثابت
برای تعیین عوامل مؤثر بر پولشوئي مبتني بر تجارت برای ایران با شرکای تجاری ایران
تأیید نموده است .براین اساس روش اثرات ثابت نميتواند تأثیر متغیرهایي مانند فاصله که
در طول زمان برای هر کشوری ثابت هستند را طي زمان شناسایي و بررسي کند .همانطور
که بیان شد الگوی اثرات تصادفي دارای تنها یک عر

از مبدأ و یک متغیر توضیحي (یا

 kمتغیر توضیحي در حالت رگرسیون چند متغیره) است ،این الگو برخالف الگوی اثرات
ثابت ،به Nمتغیر توضیحي مجازی نیاز ندارد .در استفاده از الگوی اثرات تصادفي ،فر
معمول این است که جزء خطا  uitاز فرو
فر

کالسیک پیروی ميکند؛ به عبارت دیگر

ميکنیم ها ،متغیرهای تصادفي مستقل با توزیع نرمال )  uit ~ N (0,  2هستند.

نتایص برآورد الگو به روش اثرات تصادفي در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول  .1نتایج برآورد الگو به روش اثرات تصادفی
متغیر وابسته :پولشوئی مبتنی بر تجارت)(TBML
ضریب

آماره

احتمال

ردیف

متغیرتوضیحی

1/888938

363/88

8/8888

8

تجارت ())LOG(Trade

8/8889333

3/393

8/8888

3

جمعیت ())LOG(POP

-8/3339

-831/833

8/8888

3

فاصله ())LOG(D

-8/8113

-363/18

8/8888

6

فساد ()CR

-8/8333

-13/333

8/8888

3

رازداریبانکي ()BS

8/1366

69/998

8/8888

9

اعضاءسوئیفت ()SWI

8/1883

6/389

8/8888

9

جنگ ()CF

-8/1638

-33/883

8/8888

3

سپردهگذاری مالي ()FD

-8/88813

-1/183

8/8313

18

مرز مشترک ()BR

8/8883

8/391

8/3383

11

زبان مشترک ()CL

-8/8391

-6/833

8/8888

18

مقدار ثابت ()C

8/893

31/836

8/8888

1

ماخذ :نتایص تحقیق

تولیدناخالصداخلي
()LOGGDP
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نتایص تخمین جدول شماره ( )6بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلي دارای تأثیر
مثبت و معناداری بر حجم پول شوئي مبتني بر تجارت ایران و شرکای تجاری است.
بدینگونه که با یک درصد افزایش(کاهش) در ( )GDPشرکای تجاری ،به اندازه
 1/888938درصد حجم پولشوئي مبتني بر تجارت ایران افزایش(کاهش) پیدا ميکند.
بدین معني که اندازه اقتصاد شرکای تجاری یکي از عوامل مؤثر بر حجم پولشوئي
مبتني بر تجارت ایران است  .براساس الگوی جاذبه هر چه دو کشور بزرگتر باشند (تولید
ناخالص داخلي بزرگتر باشد) ،حجم تجارت دوجانبه بین آنها بیشتر خواهد و در نتیجه
حجم پولشوئي مبتني بر تجارت نیز بیشتر خواهد بود .کشش پولشوئي مبتني بر تجارت
نسبت به حجم تجارت ایران با شرکای تجاری مورد مطالعه مثبت و کامال معنادار است.
به طوری که با یک درصد افزایش(کاهش) در حجم تجارت ایران با شرکای تجاری،
حجم پولشوئي مبتني بر تجارت به اندازه  8/883933درصد افزایش(کاهش) پیدا
مي کند .این نتیجه بیانگر آن است که هرچه حجم تجارت بین ایران و شرکای تجاری
بیشتر باشد حجم پول شوئي که از طریق کانال تجارت که در آن پنهان است ،نیز افزایش
پیدا مي کند .بدین معني که با افزایش جریان تجارت ،فرصتهای پولشوئي از کانال
تجارت نیز افزایش پیدا ميکند.
کشش پول شوئي مبتني بر تجارت نسبت به متغیر جمعیت نیز از آماری نیز کامال
معنادار و منفي است ،به طوری که با یک درصد افزایش(کاهش) در جمعیت شرکای
تجاری حجم پولشوئي مبتني بر تجارت به اندازه  -8/333991درصد کاهش (افزایش)
پیدا ميکند .رابطهی معکوس نشان ميدهد کشورها با جمعیت باال ،بهتر ميتوانند از
مقیاس اقتصادی نشأت گرفته از بازارهای داخلي خویش بهرهبرداری نمایند و از تطهیر
پول از طریق کانال تجارت جلوگیری کنند .این نتیجه با نتیجه مطالعه فرویدا و
همکاران( )8818همخواني دارد.
تأثیر عوامل جغرافیایي ،فرهنگي و اجتماعي بر حجم پولشوئي مبتني بر تجارت
ایران متفاوت است .در این رابطه همانطور که انتظار ميرود بین حجم پولشوئي مبتني
بر تجارت ایران و فاصله فیزیکي رابطه منفي و معنادار وجود دارد .بهطوریکه اگر یک
درصد فاصله افزایش (کاهش) یابد حجم پولشوئي مبتني بر تجارت بهاندازه «»-8/8113
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کاهش (افزایش) ميیابد .بر این اساس پول شوئي مبتني بر تجارت متأثر از فاصله شرکای
تجاری ایران است .اگرچه متغیر مرز مشترک از تأثیری معناداری بر حجم تجارت
پولشوئي ایران و شرکای تجاری برخوردار نیست ،اما متغیر زبان مشترک دارای اثر
منفي و معنادار بر حجم پولشوئي مبتني بر تجارت ایران و شرکای تجاری است .به طور
کلي تأثیر مجموعه متغیرهای جذابیت بر حجم پولشویي مبتني بر تجارت از نظر آماری
معنادار است  .در این بین متغیرهای رازداری بانکي و عضویت در گروه سوئیفت دارای
تأثیر مثبت و معناداری بر پولشوئي مبتني بر تجارت ایران و شرکای تجاری مورد مطالعه
دارد .کشوری که قوانین رازداری بانکي در آن رعایت ميشود به لحا حفظ اطالعات
مشتریان و قوانین رازداری بانکي برای پولشوئي از کانال تجارت جذابیت بیشتری
برخوردار است .بر این اساس پولشوئي مبتني بر تجارت متأثر از حجم رازداری بانکي
شرکای تجاری ایران است .تاثیر مثبت عضویت در گروه سوئیفت ( )SWIبرحجم
پول شوئي مبتني بر تجارت ایران و شرکای تجاری حاکي از آن است که پیشرفت
فناوری انتقال جریانهای مالي(قانوني و غیرقانوني) را تسهیل ميکند .بر این اساس یک
واحد افزایش در شاخصهای رازداری بانکي و سوئیفت به ترتیب موجب افزایش
 8/188393و  8/136633واحدی در حجم پولشوئي مبتني بر تجارت ایران با شرکای
تجاری مي گردد .عالوه براین با توسعه رازداری بانکي و سوئیفت ،اطالعات حساب و
مبادالت بانکي گروههای مختلن کمتر در اختیارات مقامات و ناظران دولتي قرار گرفته،
لذا ریسک مبادالت غیرقانوني و هزینههای این گونه مبادالت کاهشیافته و بستر مناسبي
برای توسعه فعالیتهای پولشوئي ایجاد ميشود.
اما ضریب برآوردی برای متغیر سرمایهگذاری مالي از نظر آماری معنادار نميباشد.
همچنین متغیرهای فساد و جنگ دارای تأثیر منفي و معناداری بر حجم پولشوئي مبتني
بر تجارت است .به طوری که یک واحد افزایش در شاخصهای فساد و جنگ به ترتیب
موجب کاهش  8/833311و  8/163836واحدی در حجم پولشوئي مبتني بر تجارت
ایران با شرکای تجاری ميشود .با بروز جنگ و تشدید ناآرامي اقتصادی ،زمینه
فعالیتهای غیرقانوني پولشویان از کانال تجارت کاهش پیدا نموده و در نتیجه انتظار
ميرود حجم پولشوئي مبتني بر تجارت کاهش پیدا کند.
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 .1جمعبندی و پیشنهادات سیاستی

از آنجا که درآمدهای حاصل از پولشوئي ،بعد از تطهیر پولهای کثین ،وارد چرخه
اقتصاد ميشود ،به عنوان مانعي برای تحقق فضای رقابتي در کشور محسوب ميشود.
پولشوئي دارای اثرات منفي مانند تخریب بازارهای مالي ،تخریب بخش خصوصي،
تخریب بخش واقعي اقتصاد ،عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد ،تاثیر منفي بر توزیع
درآمد ،افزایش ریسک فعالیتهای خصوصيسازی ،کاهش سط کنترل سیاستهای
اقتصادی ،افزایش ریسک اعتباری در سط بینالمللي و پیامدهای اجتماعي و سیاسي مانند
فروپاشي حکومتها است .هر چند کانالهای مختلفي برای پولشوئي وجود دارد ،اما
جریان پولشویي از طریق تجارت یکي از مهمترین کانالهای پولشوئي در دنیا شناخته
مي شود .رکن اصلي این روش ،ارائه نادرست قیمت کاال یا خدمات به منظور انتقال مبلغ
اضافه بر ارزش واقعي کاال یا خدمات به خارج از مرزهاست که معموالً با تباني
صادرکننده و واردکننده صورت ميگیرد و به دلیل عدم ماهیت پنهان آن ،به سادگي قابل
شناسایي نیست .هرچند مطالعات زیادی به روشهای مختلن به اندازهگیری جریان
پولشوئي و بررسي عوامل مؤثر بر آن پرداخته است ،اما مطالعه این عوامل با استفاده از
رویکرد پولشوئي مبتني بر تجارت کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست .ارائه مدلي برای
پولشوئي که تخمیني نزدیک به واقعیت از این پدیده را ارائه دهد ،اساساً کاری دشوار
است ،چرا که پنهانکاری جزء ذاتي فعالیتهای گروههای سازمانیافته جنایي است .در
مطالعه حاضر به منظور سنجش و اندازهگیری عوامل موثر بر پولشوئي مبتني بر تجارت
ایران از الگوی جاذبه فرویدا استفاده شده است .بر اساس بررسيهای انجام شده هی
مطالعه داخلي با استفاده از این رویکرد به بررسي عوامل مؤثر بر پولشوئي در اقتصاد ایران
نپرداخته است و تنها مطالعات معدودی به برآورد حجم پولشوئي پرداخته و تاثیر آن بر
متغیرهای اقتصادی را مورد مطالعه قرار دادهاند .برای این منظور ابتدا با استفاده از قاعده
تجربي ارائه شده توسط آگنر و همکاران مقادیر شاخص جذابیت پولشوئي مبتني بر
تجارت ایران و شرکای تجاری منتخب در فاصله سالهای  1333تا  8818محاسبه شده
است .در مرحله بعد مقادیر متغیر پولشوئي مبتني بر تجارت با استفاده از معادله والکر طي
دوره مطالعه محاسبه شده است .در نهایت با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا به بررسي
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عوامل موثر پول شوئي مبتني بر تجارت ایران و شرکای تجاری منتخب طي دوره یاده شده
پرداخته شده است .الگوی جاذبه فرویدا 1شکل جدیدی از الگوی جاذبه والکر است که
به منظور بررسي جامع عوامل مؤثر بر پولشوئي از کانال تجارت بکار برده ميشود.
براساس این الگو انتقال وجوه با منشأ غیرقانوني در صورتي بینکشورها انجام ميشود که
برای تطهیرکننده کشور هدف جذاب باشد .به عبارت دیگر ممکن است قرابت جغرافیایي
یا تجارتقوی (همجواری تجاری) یا ارتباط اجتماعي نظیر ،پیوندهای نژادی یا زباني عامل
پذیرش پولشوئي بوده و کشور به سادگي مبادالت تجاری آن را بپذیرد.
نتایص برآورد الگوی ترکیبي با اثرات تصادفي بیانگر آن است که بخش قابل
توجهي از جریان پولشوئي مبتني بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب توسط
عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضی است .براین اساس متغیرهای تولید
ناخالص داخلي ،حجم تجارت ،متغیرهای جغرافیایي ،فرهنگي و جمعیت و متغیرهای
جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پولشوئي مبتني بر تجارت ایران ميباشند .براین
اساس ميتوان گفت ،کشورهایي که از نظام مالي ناکارآمد و غیرشفاف برخوردار هستند
و سیستم نظارتي آنها قوی نیست ،از سط پولشوئي بیشتری برخوردارند و منابع حاصل
از فعالیتهای غیرقانوني به سهولت ميتواند وارد چرخه اقتصادی در این کشورها شود.
بدین معني که تطهیرکنندگان در این کشورها ،از عواید ناشي از جرم مربوط به اختالف
میان کشورها که ناشي از تفاوت موقعیت اقتصادی ( تفاوت تولید ناخالص ملي سرانه) و
سط فساد کشورهاست ،سود ميبرند.
پولشوئي در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،بهه طهور جهدایيناپهذیری بهه فسهاد
مرتبط است به طوری که این مشکالت همزاد ،رابطه همزیستي با هم دارند و تهأثیر مخربهي
روی اقتصاد ملي ،امنیت بینالملل و توسعه انساني دارند .همانطور که پدیده پولشوئي اثهر
مهمي بر رشد اقتصاد به ارمغان ميآورد ،بهرهوری پایینتر برای بخش واقعي اقتصاد ،انتقهال
منابع مالي ناشي از فعالیتههای مجرمانهه را تشهویق مهيکنهد .بهرای کسهاني کهه در عرصهه
اقتصادی فعالیت ميکنند اطالعات شرط الزم و اساسي برای کهنش اقتصهادی اسهت .وقتهي
فعاالن از دسترسي به اطالعات صحی و بهه موقهع محهروم باشهند بهدیهي اسهت در فضهایي
1. Ferwerda
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تاریک و مبهم تصمیمگیری ميکنند و هزینههای آنها برای انجام درست و دقیق فعالیتها
باالست .کشورهایي که اطالعات موثقي در مورد اقتصاد پنهان ندارند ،برای تطهیرکنندگان
از جذابیت بیشتری برخوردار است .براین اساس پیشنهاد ميشود ،امکان دسترسهي مجریهان
قانون بهه اطالعهات مشهتریان در سیسهتم مهالي ،مخصوصها بخهش گمرکهي جههت پیگیهری
مشتریان مشکوک به امر پولشوئي مبتني بر تجارت ایجاد شود تا تطهیرکنندگان (که بخش
بزرگي از آنها به دنبال فرار مالیهاتي هسهتند) از خهالءههای خهدمات رازداری بهانکي سهوء
استفاده نکنند .همچنهین از آنجها کهه قواعهد رازداری بهانکي در جههت مبهارزه کارآمهد بها
بزهکاران پولشوئي قابل مالحظه است ،ضرورت التزام بانک به حفظ اسرار مشهتریان خهود
از یکسو و همچنین ضرورت همکاری بانکها و مؤسسات مهالي بها دولهتهها در راسهتای
پیشگیری از برهم خوردن نظم اقتصادی جامعه از مسیر فرآینهد پهولشهوئي از سهوی دیگهر،
استفاده از راهبردهای متوازن بین این دو مقوله برای مبارزه با پولشوئي را به یک ضهرروت
تبدیل نموده است .کشورهای با جمعیهت بهاال ،بهتهر مهيتواننهد از مقیهاس اقتصهادی نشهأت
گرفته از بازارهای سیاه داخلي به وجود آمده از فعالیتهای گروههای سازمانیافته مجرمانهه
خویش بهرهبرداری نمایند و تطهیر پول را در داخل کشور انجهام بدهنهد .از ایهنرو پیشهنهاد
ميشود که جهت حفظ نیرویکار مولد و جلوگیری از خروج آنها از این بخش و پیوستن
به این گروهها ،از طریق بهبود شرایط کار و بهبود جبران خدمات اقدام نماید.
فعالیت کشورها امروزه به نحو فزآیندهای با اقتصاد جهاني ادغام شده است که مشخصه
آن جابجایي افراد ،کاال و اطالعات است .اما جهاني شدن باع

به وجود آمدن

چالش های امنیتي و اقتصادی جدیدی گردیده که گمرکات باید با این چالشها و
تهدیدات کنار بیایند .گمرکات باع

ایجاد تقابل بین اقتصاد داخلي و در سط گستردهتر

جهاني شده و دارای نقش اساسي در تسهیل تجارت قانوني هستند و از طریق کاهش
شیوه های تجاری غیرقانوني و ناعادالنه از اقتصاد و جامعه حمایت ميکنند .بر این اساس
دولت باید استفاده از تجهیزات پیشرفته و آموزش کارکنان فعال در امر تجارت بینالملل
(مخصوصا گمرک) را برای تشخیص بهتر صورتحسابهای جعلي عمدی از معامالت
تجاری در دستور کار خود قرار دهد .همچنین دولت باید شرایط و امکان ارتکاب به
پول شوئي از کانال تجارت را سخت و مشکل نماید تا همواره تطهیرکنندگان سرمایه خود
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را در خطر دیده و از انگیزه و تمایل آنها به پولشوئي کاسته شود .عالوه بر این برقراری
ارتباط دیپلماسي فعال با کشورهای منطقه و همسایه در خصوص مبارزه با پولشویي مبتني
بر تجارت یا همسوکردن برخي قوانین با کشورهای همسایه ميتواند از دیگر راهکارهای
مقابله با پولشوئي مبتني بر تجارت باشد.
اگرچه مبارزه با پدیده پولشوئي به دلیل ماهیت پنهانکاری آن به سادگي امکان پذیر
نميباشد اما ميتوان از طریق اقداماتي مانند تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضد
پولشوئي ،ایجاد فضای ناامن برای مجرمین ،عضویت در معاهدهای پولي ،مالي و
بینالمللي (مانند  )FATFاصالح ساختار مالیاتي کشور ،کنترل نظارت بر ارزهای خارجي،
کاهش حجم تصدیگری دولت بر اقتصاد ،به نام کردن حسابهای بانکي بينام ،پیگیری
حواله های مشکوک در سیستم بانکي و گزارش آن به مراجع ذیصالح و اصالح سیستم
بانکي و ساماندهي موسسات مالي غیرمجاز در جهت مبارزه با آن اقدام کرد .همچنین با
توجه به تاثیر منفي پولشوئي بر میزان اعتماد به بازارهای مالي و اختالل در شرایط
اقتصادی ،افزایش شفافیت و نظارت و همکاری بیشتر میان ناظران و تنظیمکنندگان
فرامرزی مقررات در تمام سطوح به منظور حصول اطمینان از حفظ سالمت ،ثبات و
هوشیاری موسسههای مالي ضرورت دارد .درنهایت از آنجا که در اقتصاد ایران به دلیل
ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پولشویي ،اقدام قانوني قابل مالحظهای برای تدوین
جامع قوانین صورت نگرفته است ،براین اساس آشنایي با نحوه طراحي و تدوین قانون و
ساز و کار مناسب برای مبارزه با پولشویي در چارچوب قانوني و حقوقي براساس الگوی
پیشنهادی سازمان ملل ،از جمله اقدامات در این رابطه به نظر ميرسد.
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Abstract
Money laundering is an illegal practice that legitimizes the income from
illegal activities during a legitimate process.Trade-based money laundering
(TBML) as one of the newest and most complicated types of money
laundering has negative effects on economic, social and political aspect of a
society.The most important objective of the present study is to investigate
the effect of various factors on trade based money laundering in Iran using
the Ferwerda Gravity model.For this purpose the effective factors on trade
base money laundering between iran and some selected trade partners are
investigated by the use of a random effect model during the period 19992012. The results indicate that a great significant part of the trade based
money laundering flow between Iran and selected trade partners can be
explained by the the Ferwerda Gravity model. Accordingly, gorss doimestic
product(GDP), trade volume, geographical, cultural, population and
attractiveness variables have a significant effect on the amount of trade
based money laundering in Iran.This means that with the increase in trade
flow, money laundering opportunities resulted from the trade channel, that is
hidden in it, will also increase. These results can be used by policy makers
for designing policies to combat money laundering particularly coming from
trade channel.
KeyWords: Trade Base Money Laundering, Ferwerda Gravity Model, Panel
Data.
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