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  چکیده
 تمایل ،راخی هاي سال در رو ازاین ؛گرددمی فقر خط افزایش باعث تولید، افزودة ارزش شویی با مکیدن پول

 ،اقتصـادي  -مـالی  حـوزة  در مشـابه  متغیرهاي سایر کنار در و گرفته صورت پدیده این سنجش براي زیادي
 ها، شرو ازاین برخیکه  شود آن بهره گرفته حجم و برآورد میزان براي مختلفی هاي روش از تا شده تالش

 اسـتوار  متخصصـان  و مـردم  راكاد و افکـار  سـنجش  بـر  عمدتاً وغیرمستقیم هستند  ،برخی دیگر و مستقیم
 الگـوریتم  اقتصـادي،  روابط مدلسازي چگونگی بیان ضمن تا شده سعی حاضر مقالۀ در حال بااین .باشند می

است؛ هاي ریاضی  مبتنی بر تکنیکاین الگوریتم که  گردد معرفی ایران در فساد مالی سنجش براي جدیدي
 باعـث بـروز  کـه   ي هسـتند متعـدد  هـاي  فـرض  پـیش داراي  بنا به ماهیتی که دارند ها، روشسایر  که درحالی

با توجـه بـه مدلسـازي باتاچاریـا      مدل حاضر الزم به ذکر است، .گردد می فاحش و خطاي عدیده مشکالت
-1386 هـاي  سالاز آمار و اطالعات بانک مرکزي در طی  ن امربراي ای ف ارائه شده کهکثی هاي پولبراي 
کثیف در اقتصـاد ایـران    هاي پولتحقیق حکایت از روند افزایشی حجم  نتایج .است استفاده گردیده 1352
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ایـران   انـداز  به چشم لذا مسئوالن براي دستیابی در تناقض است، اي کشوربا اهداف توسعهشدت  که بهدارد 
  .بیندیشندتدابیري جدي در جهت مبارزه با این پدیده  دبای ،1404

 

  .معکوس، اقتصاد ایران مسئلۀعددي،  هاي روش، شویی پول، مالیفساد :هاواژهکلید
 G02: JEL ،E26،O17 بندي طبقه

 

  مقدمه
 اي پدیـده  اي ازدر جامعه که ممکن است طوري به است، چندبعدي و وسیع مفهومی داراي فساد

گـردد   تلقـی  اجتمـاعی  قاعـدة  و هنجـار  ،اي دیگـر در جامعـه  آنکـه  ، حـال یـاد شـود   فسـاد  عنـوان  به
)DeSaran, 1999(. اجتمـاعی  و اقتصـادي  علل اجتماعی، نامطلوب پدیدة یک عنوان به فساد عوقو 

 اجتماعی ساختارهاي تمام دلیل عمده، در اقتصادي، عوامل که داشت اذعان باید دارد؛ اما متعددي
در ایـن   .دنـ دار فسـاد  وقـوع  در جمعی و فردي هاي فعالیت رويبر  توجهی قابل تأثیرات و باشند می

 عناصـر عنـوان   را بـه  بیشـتر  شـفافیت  و) سـاالرانه  دیـوان ( بوروکراسـی  سیستم شکاهتوان  راستا می
؛ بنابراین قـدم  )Martinez et al., 2003(کرد  تلقی فساد دوراز به اقتصاد سالم و دستیابی به محوري

در . اول در اصالح ساختاري در جهت از بین بردن این فسـاد، آگـاهی از مقـدار و حجـم آن اسـت     
 را چیـزي  نتـوان  اگـر  بیان کردند کـه ) Kaufmann et al., 2006( همکارانش و منراستا کافهمین 
 تصـور  ایـن  تصمیم گرفت و بر این اساس، آن ارتقاي و بهبود به نسبت توان نمی نمود، گیري اندازه

 ,Feige( فایـگ  از سـوي دیگـر،   .شود یک باور غلط محسوب می ،گیري است اندازه قابل فساد که

لحاظ نمودن این پدیـده در فرآینـد شـناخت و     معتقدند که) Feinstein, 1999( نو فاینستای )1990
حال سؤال اساسی که بایـد بـه آن پرداختـه شـود،      بااین 1.گذاري ضرورتی انکارناپذیر است سیاست

________________________________________________________________ 

  :مطالع بیشتر رجوع کنید به نظریات زیردر باب انداره کیري فساد نظریات مختلفی مطرح شده است براي  - 1
 دارنـد  مـالی  فسـاد  بـراي  بیشـتري  تمایل اند، تقسیم شده نژاد و قومیت مبناي بر که کشورهایی نظریه، این مطابق: نژادي ينظریه

  .)1995مارو، (
 اختیـار  در را منـابعی  چنین دولت اگر. است در ارتباط کمیاب منابع به دسترسی با فساد نظریه، این مطابق: کمیاب منابع ينظریه
 انحصـار  در که طبیعی منابع)  1999آکرمن، -روز( خورد می پیوند دولت هاي فعالیت اندازة با فساد صورت این در بگیرد، خود
  ).1999همکاران، و الپورتا( به قوانین پایبند نباشند شود که صاحبان می باعث گیرند، می قرار برداران بهره

همکـاران،   و بوهـارا  و2003هیـل، . (وجـود دارد  فسـاد  و دموکراسـی  نظریه، رابطۀ معکوسی بین این مطابق: دموکراسی ينظریه
2004.(  
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هـاي علمـی و دقیـق     گیري فساد با توجه به ماهیت پنهانی آن است که لزوم بررسی چگونگی اندازه
در  .شود و در واقع پاسخ به این موضوع، هدف اصلی مقالـۀ حاضـر اسـت    اس میدر آن کامالً احس

 کـه چـاگ و اوپـال    طـور  همـان  و فسـاد تعـاریف متفـاوتی دارد   ایـن راسـتا بایـد توجـه داشـت کـه       
)Chugh.R.L&uppal, 1986 (اهـداف خـود   و با توجه به محققان مختلف در این زمینهعتقدند، م، 

، بـر روي فسـاد   در ایـن مطالعـه   کانون اصلی بحث ؛ اماگیرندنظر می مختلفی را در هاي شناسی واژه
به تعریف آن  ،ابتدادر  است الزم فساد مالی، از دقیق فهم ایجاد منظور است که به )شویی پول( مالی

در گام بعد، مبانی نظري ارائه و پیشـینۀ پـژوهش   . شود اشاره آن مختلف به اشکال سپس و پرداخته
گیـري فسـاد،    هـاي مختلـف انـدازه    ازآن، عالوه بـر بررسـی روش   گیرد و پس میمورد بررسی قرار 

  .شود گیري پرداخته می و درنهایت به نتیجه الگوي مورد بررسی معرفی
 

  1مالی فساد مفهوم 

سرچشــمه  اقتصـادي  بــازار و دولـت  متقابــل کـنش  از اغلـب  کــه اسـت  ايعارضــه مـالی،  فسـاد 
و  مـالی  شـفافیت  المللـی  بـین  سـازمان  جهـانی،  بانک توسط که یتعریف بر اساس همچنین ؛گیرد می

 کسـب  بـراي  عمـومی  قـدرت  از سوءاسـتفاده  از اسـت  عبارت شده، ارائه مالی فساداز  دیگر مراجع
 رشـوه  مالی، شامل فساد مختلف هاي گونه ،بر این اساس و )World bank, 2004( منافع خصوصی

  .باشند ، می...و السکوت حق، اخاذي، بازي پارتی، اختالس، خواري رشوه و
 بـر  ،کشـورهاي جهـان سـوم    به این جهت است کـه در  ،اهمیت مطالعه پیرامون بحث فساد مالی

 بلکـه  ،شـود  مـی  منتهـی  اقتصـادي  کاذب رونق ایجاد به تنها نه این پدیده صنعتی، کشورهاي خالف
هاي شغلی مولـد از   صتدر چنین حالتی، فرزیرا  ؛دگردنیز میتولید  افزودة ارزش باعث از بین رفتن

بـه دلیـل رکـود تولیـد، درآمـدهاي مالیـاتی        و شود آمد دچار اختالل میو فرایند توزیع در رفتهبین 
 ؛مانـد  تی تولیـد ناخـالص داخلـی، محـروم مـی     متناسب با توان بالقوه مالیـا  ،دولت نیز از رشد الزامی

شـود کـه    ولت دچار نقصان مـی نات توسط د، به علت محدودیت منابع، توزیع عادالنه امکادرنتیجه
قدرت خرید عمومی کاهش و  ،کننده مختلو  زنجیر گونهاین عوامل  ۀمجموع براثر عملکرد متعاقباً
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) 1999(و کـارل لـوین   )  1986(وپـال  با توجه به اینکه در متـون تخصصـی مـالی و اقتصـادي از جملـه مطالعـات چـاگ و ا        - 1
  .دانند، در پژوهش، منظور از واژة فساد مالی،  همان پولشویی است پولشویی و فساد مالی را در یک راستا  با هم می
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در ایـن  . گـردد  بر درآمدهاي ثابت مردمی تحمیل مـی  ،از گردش مالی قاچاق کاال نیز حاصلتورم 
هـا بـر کاالهـا و     عمـومی قیمـت  رها به دلیل تأثیر متفاوت افزایش سطح خانوا ۀدرآمد و هزین حالت

 تمـام  قیمـت  اًلزومـ  کـه  طوري به. گیرد خدمات مختلف، در سراشیبی عدم تعادل و نارسایی قرار می
 قیمـت  افـزایش  بـر  بیشـتر  تـورم، از سوي دیگر . یابدنمی افزایش یکسانی میزان به خدمات و کاالها
 از اي مالحظـه  قابـل  بخـش  ت،خـدما  و کاالهـا  گونـه  ایـن  کـه  دارد تمرکز اساسی خدمات و کاالها

 مصـرفی  الگـوي  در تري پررنگ نقش و دهد می اختصاص خود به را درآمد کم خانوارهاي مخارج
 بیشـتري  زیـان  خانوارهـا  سایر به نسبت درآمد کمخانوارهاي  تورم، بروز ، بااساس این بر. دارد آنان
، (Blank & Blinder,1986) دربلینـ  و بلنـک  شـوند،  می نزدیک فقر خط به که اي گونه به ،بینند می

 فقـر  خـط  زیـر  افـراد  تعداد بر روز هر درنتیجه ؛)Powers, 1995( پاورس ،)Blank, 1993( بلنک

 هـا  آرزوهـاي آن  کـه تمـامی آمـال و   این موضوع براي کشورهاي در حال توسعه و شود  می افزوده
براي دسـتیابی   بلندمدتهاي هدر تدوین برنام رو ازاین. است، اهمیت بسزایی دارددستیابی به توسعه 

 انداز چشمبراي تحقق اهداف  کند ومگیري خود نمایی میمبارزه با این فساد به طور چش ،به توسعه
معکـوس بـین    هسـتیم؛ زیـرا یـک رابطـۀ     مالی فساد دوراز هرگونه به اداري نظام نیازمند یک ،1404

  ).Kaufmann et al., 2006( سطح توسعه و فساد وجود دارد
 زیـرا  شـود؛  مـی  توسـعه  باعـث از بـین رفـتن    مالی فساد معتقد است که )Frisch, 1994( یشفر 

 عنـوان  بـه  فساد کاهش همچنین، و دهدمی کاهش سازنده کار و صادقانه تالش براي را افراد انگیزة
  گـزارش  طبق البته. )Kaufman & Kraay, 2002( مطرح است خوب حاکمیت هاي از شاخص یکی

 تفاوت اما فساد مالی وجود دارد؛ ،کشورهاي دنیا در همۀ ،2014در سال  شفافیت مللیال بین سازمان
آمـار و   متأسـفانه . شـود  مشـاهده مـی   جهـان  کشـورهاي مختلـف   و فسـاد ایـران   درجۀ بین معناداري

 در ، ایـن موضـوع  گذشـته  هـاي  سـال  طـول  که در دهدمی روند فساد مالی نشانمربوط به اطالعات 
 در امـر  ایـن  و شـود نمی گرفته جدي چندان کنترل فساد وکارهاي ساز و داشته صعودي سیر ،ایران

اعتمادي بین مردم و دولت  حس بی مشهود است؛ در نتیجۀ این امر، کامالً نیز جهانی بانک گزارش
 Heymans(گیـرد   قرار می تهدید شدت مورد به حاکمیت و جامعه در اخالقیاتآید و  به وجود می

& Lipietz, 1999(.  
هاي فسـاد در  ید بر مساعد بودن زمینهکتأالمللی نیز،  هاي بین رقام سازمانآمار و ااز سوي دیگر، 

بـا اسـتفاده از    المللی شـفافیت، شـاخص ادراك فسـاد،    در این راستا، سازمان بین .اقتصاد ایران دارد
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دهـد و بـر    ارائه میشود را  المللی انجام می هاي معتبري که توسط نه نهاد بین ها و نظرسنجی گزارش
گیرد که امتیـاز زیـر    اساس این شاخص، امتیازي بین صفر تا ده، به کشورها در حوزة فساد تعلق می

و در  )Transparency Internation, 1995( پنج به مفهـوم برخـورداري از حـداقل شـفافیت اسـت     
 177، از بـین  144در رتبـۀ   ،CPI1= 5/2، منتشـر کـرد، ایـران را بـا نمـرة     2014گزارشی که در سال 

  ).Transparency International, 2014( قرار داده است کشور جهان،
  

  CPIفساد در ایران بر اساس شاخص  گیري اندازه :)1( جدول
  سال CPI  ایران رتبه  تعداد کشورهاي مورد بررسی

        
133  87  3  2003  
145  87  9/2  2004  
158  88  9/2  2005  
163  105  7/2  2006  
179  131  5/2  2007  
180  141  3/2  2008  
180  168  8/1  2009  
178  146  2/2  2010  
182  120  7/2  2011  
174  133  8/2  2012  
177  144  5/2  2013  

 International Transparency 2014 :خذأم

 
 پژوهش نظري مبانی

 مـورد را  گونـاگون  اقتصـادهاي  زیرزمینـی  بخـش  انـدازة  هاي متعددي، سالیان اخیر پژوهش در
 هـاي  فعالیـت و  مالی فساد بین آشکاري رابطۀ داده است و نتایج حاکی از این است که قرار بررسی

 اداري امـور  نیازمند ،غیرقانونی اقتصادي فعالیت هر اثبات شده که و دارد وجود زیرزمینی اقتصادي
 مینتـأ  فاسـد،  روابـط  طریـق  از اغلـب  و قـانونی  غیر صورت به که است سیاسی حمایت و اجرایی و

________________________________________________________________ 

1- Corruption Perceptions Index 
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  .گردد منجر به فساد مالی می زیرزمینی اقتصادي هاي فعالیت که کرد ادعا توان می بنابراین ؛شود می
 ,Bhatta Charya( روش باتاچاریابا توجه به حاضر اما بنا به ماهیت موضوع مورد بحث، پژوهش 

اسـتقبال قـرار   بیشتر از حیث کیفی مـورد   عموماً سایر نظریات مطرح،زیرا  انجام شده است؛ ،)1990
  .اعداد و ارقام کمی نیستند يگیرند و بر مبنا می

 - کـالن  آثـار  عنـوان  بـا  اي مقالـه  درو  باتاچاریـا  راهبـرد  بـه  توجه با ،)Quirk, 1996( كکوار
 نوزده در پول تقاضاي تابع در زمینۀ، FATFهاي توصیه جرم و انواع هاي داده شویی، پول اقتصادي

 ایـن  بررسـی آثـار   و به کرده وارد غیرقانونی، درآمدهاي از جانشین غیرمت عنوان را به صنعتی کشور
 بـراي  مقالـه،  ایـن  درعـالوه   بـه . پرداخـت  مـذکور  کشورهاي در پولی رفتار بر مجرمانه هاي فعالیت

 كکوار روش از ،پول روي تقاضاي بر غیررسمی هاي فعالیت اثر و کثیف هاي پول حجم شناسایی
)Quirk, 1996( را پـول  تقاضاي باتاچاریا،نظر داشت که  از سوي دیگر باید در .است هشد استفاده 

  :ه استکرد تقسیم اقتصاد غیررسمی و رسمی بخش پول تقاضاي قسمت دو به
)1            (                                                                  t Rt URtM  M M           

 و رسـمی  بخـش  پـول  تقاضـاي  ترتیـب  بـه URtM وRtMوtزمان در پول تقاضاي کلtMکه 
 قـرار  بـه  تقاضاي پـول  تئوري رسمی بر اساس بخش پول تقاضاي معادلۀ. باشد می غیر رسمی بخش

  :است زیر
)2              (                                                        t31 2

t t t t

F L uββ β
R 0 R R RM α R P ey  

که
tRy رسمیبخش  درآمد، tR و  مدت کوتاه بهره نرخtP فروشـی  خـرده  قیمـت  شاخص، 

  :باشد می زیر شرح به رسمیغیر  بخش اقتصاد یپول تقاضاي و است
)3       (                                                                       4

t t

β
UR UR tM ωy   

آن در که
tRy ،کـه  نکتـه  ایـن  گـرفتن  نظر در با وي .است غیررسمی بخش اقتصاد از تخمینی 

 طـور  بـه  کـل  تقاضـاي  تـابع  تخمـین  بـا  نیسـتند،  محاسـبه  قابل جداگانه طور به فوق توابع از کدام هیچ
 بـا  نیـز  كدر ایـن راسـتا، کـوار   . غیررسمی پرداختبخش  اقتصاد حجم گیري اندازه به ،غیرمستقیم

 از حاصـل  درآمـد  و بهـره  نـرخ  قیمـت،  رسـمی، GDP از  تـابعی  را پـول  تقاضاي باتاچاریا، از الهام
غیرقانونی هاي فعالیت

tRy کـرد و بـه    بـرآورد  را صـنعتی  کشـور  نـوزده  پول تقاضاي تابع و دانسته
  .پرداخت پول تقاضاي روي غیرقانونی درآمدهاي این توضیح اثرات

  



  221  عوامل مؤثر بر قیمت طال در ایران

 پژوهشتجربی  پیشینۀ

  خارجی هاي پژوهش
 سـایه  اقتصـاد  بـرآورد  بـه  در مطالعـۀ خـود   ،)Schneider & et al, 2010( همکـاران  و اشـنایدر 

 بـا  هـا در ایـن پـژوهش    آن. پرداختنـد  رسـمی  بخـش  داخلـی  ناخـالص  تولیـد  از درصـدي  عنـوان  به
 ،2007-1999هـاي   سـال  طـول  در یافتـه  توسـعه  و توسـعه  حـال  در کشـور  139 هاي داده آوري جمع

 هاي قبلی، زمینه را براي انجام مطالعات بیشـتر  و ضمن تأیید یافته موضوع را مورد مطالعه قرار دادند
د گردیـ  ارائه شمنداننظریات مختلفی توسط اندی در این راستا. در کشورهاي مختلف فراهم نمودند

  .ها هستند هایی از آن وارد زیر نمونهم که 
 يکثیـف بـا رویکـرد    هـاي  به محاسبۀ حجم پول ،)Ardizzi et al., 2013(آردیزي و همکاران 

یـک   عنـوان  بـه  شـویی  پـول تحت عنـوان  را  در ایتالیاهاي کثیف موجود  پرداختند و حجم پولنوین 
ترکیبی حاصل هاي  و با توجه به داده 2008تا  2005هاي  در بین سال ،جرم و جنایت در بخش مالی

در این محاسبه از  ها آن. ، مورد بررسی قرار دادندمرکز، شمال و جنوب: از سه بخش مختلف ایتالیا
هاي کثیف در  که حجم پولدهد  مطالعه نشان می حاصل از اینمشاهده استفاده کردند که نتایج  91

بسیار بیشتر از  ،جنوبی هاي در بخش این حجم ي مختلف ایتالیا متفاوت است، به طور مثالها قسمت
  .ستسایر مناطق ا

هاي ناشـی از عملیـات نهادهـاي     ، به برآورد ریسک)Ke Jia et al., 2013(جیا و همکاران  کی
پرداختند و در ایـن   ،AHP1و از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی  شویی در چین مالی بر روي پول
عملیـاتی نهادهـاي مـالی، تحـت عنـوان ریسـک ذاتـی و کنتـرل ریسـک           ریسـک  راستا از دو معیار

وتحلیل اطالعات مؤسسات مختلف، به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      ها پس از تجزیه آن. استفاده نمودند
  .شویی در چین دارد توجهی بر روي پول متفاوت و قابل عملکرد نهادهاي مالی مختلف، تأثیرات

بررسی تجربی عوامـل   ”:اي تحت عنوان ، در مقاله)González et al, 2014(گنزالز و همکاران 
بـا رویکـردي جدیـد     هـاي کثیـف در اقتصـاد اسـپانیا     ، بـه بـرآورد حجـم پـول    ”مؤثر بر اقتصاد سیاه

شبکه عصـبی و الگـوریتم ژنتیـک، بـه دنبـال سـاختن       هاي پی در پی  پرداختند و از طریق مدلسازي

________________________________________________________________ 

1- Analytic hierarchy process  
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هـاي اقتصادسـنجی    هاي کثیف و تخمین آن به کمک مدل منظور برآورد حجم پول مدلی جدید، به
این محققان براي دستیابی به بهترین مدل از متغیرهاي مختلفی مثل مالیات بر سود سـرمایه،  . برآمدند

هـا و جمعیـت شهرنشـینی و     هـاي اعتبـاري در بانـک    ها، مالیات بر حسـاب  مالیات بر درآمد شرکت
  .گرایی بهره گرفتند قومیت
  

  داخلی هاي پژوهش
 فســاد  کنتــرل  تــأثیر  بررسـی به ،)(Sabahi & Malekosadati,2008ملک الساداتیو  صباحی

 در درآمـد،  کـم  و متوســط  درآمـد  با پردرآمد، کشورهاي :گروه سه در ،اقتصـادي رشـد بـر مـالی
 هـاي  داده جهـانی و تکنیـک   بانـک  فسـاد  کنتـرل شـاخص  با استفاده از و 2006 تا 1996 انیزم بازة

بـارزه بـا فسـاد و رشـد     داري بـین م  ها حاکی از وجود رابطۀ معنا ش آننتایج پژوه .پرداختند تابلویی
ایـن   درآمـد  کـم در کشـورهاي   اسـت کـه  داراي درآمد متوسط کشـورهاي پـر درآمـد و  اقتصادي
 .فی و معنادار استارتباط من
مـدل  از بـا اسـتفاده    اقتصـادي  فسـاد  بـر  نهـادي  کیفیـت  اثـر  بـه تبیـین   ،)Maddah, 2009( مداح

 در این راستا .پرداخت ایران ازجمله کشور 35در سطح و  لیزرل رهیافت ارتباطات خطی ساختاري
نتـــایج   .رفتنـد گ قــرار  تحلیل ود بررسـی مـور ،2000و  2005 ،2006 هاي موجود در سال هاي داده

) -26/0( فــساد اقتـــصادي  ةیی کیفیــت نهــادي بــر انــدازاثــر نهــا که دهــد نــشان مــی حاصل
کیفیـت نهادهاي اقتصادي با فسـاد   مستقیمی میـانبیانگر آن است که ارتباط غیر ،این یافته. باشد می

بـا بهبـود کیفیـت     که طوري به دارد؛ وجودایران  ازجمله ي مورد مطالعه،اقتصادي در سطح کشورها
دار او معن منفی اثر ،وي طالعۀنتایج م همچنین .یابد میکـاهش  نیز نهادهاي اقتصادي، فساد اقتصادي

تولیـد ناخـالص    ،)-1/13(افزایش فساد با ضـریب   که نحوي به ،یید کرده استأفساد بر تولید را نیز ت
بهبـود کیفیـت نهـادي بـر تولیـد واقعـی        ،ن میـان که در ای دهد میرها را کاهش کشو داخلی واقعی

 .داشته است مثبت اثر ،)29/0(کـشورها بـا ضریب 
اي تحـت عنـوان   قالـه در م ،)(jafari Samimi & Elmi, 2010و همکـاران   جعفـري صـمیمی  

عوامـل   ،بررسی علل پیدایش فسادبه  ،”رشد هاي مدل در اقتصاد بازي درجۀ و دولت اندازة فساد،“
سیسـتم معـادالت   بـا اسـتفاده از    ،نالو همچنین اثرات فسـاد بـر عملکـرد اقتصـاد کـ     آن ر اثرگذار ب

عنوان عوامل مؤثر بـر فسـاد    به ،دولت ةبازي اقتصاد و انداز ۀدرج ،در این سیستم. پرداختند همزمان
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. کردنـد نیـز بررسـی    را گذاري و رشد اقتصـادي  لحاظ شده و همچنین اثر فساد بر سرمایه ،اقتصادي
معکوس  ۀکاهش فساد اقتصادي و رابط وبازي اقتصاد  بین میزانمثبت  رابطۀحکایت از  ها آنیج نتا

تر باشد،  ها کوچک دولت ةهرچه اندازمعنی که  دارد؛ به این دولت با شاخص فساد اقتصادي ةانداز
 .تري دارند تر و فساد اقتصادي کم فضایی سالم

 يرشد اقتصاد را بر فساد ثیرأت ،سازي شبیهبا انجام  ،)(Sameti, et al., 2010و همکاران سامتی 
 این مدل را بسط دادند اي گونه به ها آن ،مورد بررسی قرار دادندمدل رشد رمزي  با استفاده ازایران 

لیـد  معرفـی و کاالهـا و خـدمات عمـومی تو     ،موتور رشد عنوان بهعمومی  ۀکه در آن تشکیل سرمای
حضور دولت  جایگاهمدل شدند و نهاده وارد  عنوان به ،اقتصاد کل ةشده توسط دولت در تابع ستاد

توجیه کردند صورت رقابتی در تابع تولید  ها به نهاده ییامیزان کار کنندة تسهیل عنوان بهرا خیرخواه 
بخش خصوصی  ةي غیرقانونی و انحصاري اخذ شدها معادل با رانترا فساد  ،جو  دولت رانت درو 

ارزش نهادهاي عمومی  التفاوت مابهدرآمد این دولت . کردندتعریف  ،عمومی کاالي ۀاز کانال ارائ
ایـن پـژوهش    نتایج تحلیل نظري .براي آن است عمومی مورد نیاز ۀبه تابع تولید و سرمای ،شده ارائه

در دولـت خیرخـواه بـه مراتـب      شـرایط یکسـان،  رف، ستاده و رشـد در  که میزان مصدهد  مینشان 
تجربی با  ۀرشد اقتصاد ایران در قالب مطالع مدل سازي شبیه عالوه به. ت جو استباالتر از دولت ران

نشـان داد کـه    ،ییـد دیـدگاه نظـري   أي از میزان ناکارآمدي دولت ضمن تدر نظرگرفتن طیف مقدار
درصـد   2/6تـا   1/2بـین   ،جو به دولت خیرخواه نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت

 .یابد میافزایش 
 بومی شاخص طراحی’‘اي تحت عنوان  ، در مقاله)(Ezzati & Karimi, 2013 کریمیو  عزتی

هـا و   بتنـی بـر ارزش  هـاي م  فساد بر اساس شاخص گیري اندازهبه ، ”اقتصادي فساد گیري اندازه براي
؛ بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا پرداختنـد      و به روش تحلیـل منطقـی   ،اسالمی_  فرهنگ ایرانی

مشخصـۀ   کـه  ارائـه نمودنـد   فسـاد  سنجش منظور را به ،اسالمی_ چند شاخص ایرانی  ،ه بر اینعالو
گیري همزمان چند بعـد   قابلیت اندازه ،ایران مقررات و فرهنگ منطبق بودن با ها، اصلی این شاخص

. شـود  مـی  فسـاد  وضـعیت  دهنـدگی  توضـیح  قـدرت  که این موضـوع باعـث افـزایش    باشد فساد می
 بیشـتري  اعتبـار  کـه  شـود  مـی  ارائه فساد مختلف ابعاد از ترکیبی یشاخص ن پژوهش،درنهایت در ای

  .دارد موجود هاي شاخص به نسبت
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 فساد سنجش و گیري اندازه هاي روش

کـالن و بـر    هـاي خـرد و   روشفساد بر اساس نوع رویکرد بـه   و سنجش گیري اندازه هاي روش
 & Frey).شـوند مسـتقیم تقسـیم مـی   رو غیمسـتقیم   هـاي  روشگردآوري اطالعات به  اساس نحوة

Weck- Hanneman,1983) پرسـی  همـه  صـورت  بهمستقیم و  مراجعۀ مستقیم بر مبناي هاي روش
 دولتـی،  مقامـات  هـا،  شـرکت  نظـرات  و هـا  دیـدگاه  ، مثـل بررسـی  شـود طراحـی مـی   گیري نمونهیا 

در  .مراه استخصوصی که با مشکالت متعددي ه بخش و ناظران خارجی ،متخصصان شهروندان،
  :شوندمعایب زیر مطرح می روش پیمایش

. سـنجد نمـی  را فسـاد  خود و بوده فساد درباره مردم نظر ها پیمایش نخستین مسئله این است که 
 و کننـد  بیان است رایج جامعه در که را آنچه تنها و نباشند مطلع کافی اندازة به افراد ممکن است

بـه   بنـا  دارند و قرار نیز اجتماعی جریانات تأثیر تحت لذا د،هستن ذهنی ها شاخص این که ییازآنجا
 منتشـر  ها رسانه سایر و مطبوعات در فساد دربارة هایی گزارش نوع چه تحقیق انجام زمان در اینکه

 از همـین  حاصـل  نتـایج  انتشار ،از سوي دیگر .کند می تغییر فساد به نسبت افراد ذهنیت باشد، شده

 باال به ،این تحقیقات نتایج در وقتی. گذاردمی تأثیر تحقیقات آتی، در ممرد نظرات بر ،ها گزارش

 هـاي  دوره نتـایج  مردم ،بعدي دورة در اینکه احتمال شود،می اشاره کشورها برخی در فساد بودن

 کـه  هایی شاخص ترین مهم از برخیعالوه  به. است زیاد ،دهند قرار خود پاسخگویی مرجع را قبلی
 دیگر هاي پیمایش و تحقیقات هاي داده ادغام محصول شوند،می ارائه و تهیه ،شیوه ینا از استفاده با

 حاصـل  ،شـود  مـی  منتشـر  المللـی  بین شفافیتمؤسسۀ  فساد توسط ادراك شاخص مثال براي ،هستند
 ها سنجش نوع این ،کارشناسان نظر به .است مختلف هاي پیمایش هايداده نمودن استاندارد و ادغام
 هایی داده آنکه براي ،ابتدا از اساساً و دهد می بها وکار کسب اهل و مشاوران نظرات به دح از بیش
 شـکایت  ،هـا  شاخص این انتشاراز سوي دیگر . شدند جادیا ،آورند فراهم گروه این به کمک براي

 میـزان  بـر  کشـور  هـر  در فسـاد  میـزان  باال بودن اعالم زیرا ؛است داشته پی در نیز را کشورها برخی
 هـا،  پیمـایش  این بیشتر در همچنین. مؤثراست يگذار هیسرما ریسک و کشور آن در گذاريسرمایه

 تجـارت  بخـش  دولتـی،  يقراردادهـا  در هاي رخ دادهفسـاد امـا   ؛اسـت  قرارگرفته مدنظر رشوه تنها
 تأکیـد  کـالن  فسـاد  بر همچنین نیستند؛ برابر رشوه با ،خویشاوندان دانستن ارجح طریق از و خارجی

 نیـز  نیافتـه  سـازمان  و افتـه ی سـازمان  فسـاد  میـان  ضـمن  در. شده اسـت  فراموشآن خرد  انواع و هشد
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  .شوندنمی قائل تمایزي
ازجملـه   کنـد،  ات، دومـین دسـته از مشـکالت بـروز مـی     شمارش شکایاز سوي دیگر در روش 

 کـه  دارد بسـتگی  متعـددي  عوامـل  به ،فساد کنشگران از براي شکایت پلیس به مراجعه میزان اینکه
 مردم اعتماد میزان تابع شکایات میزانعالوه  به. هاست آن از یکی جامعه فقط در معمول فساد سطح

 کـردن  گـزارش  منـافع  فسـاد،  رواج میـزان  فسـاد،  با مبارزه بودن به جدي ها آن باور میزان پلیس، به
 در افـراد،  سـی اسی هـاي  آزادي و حقـوق  شـدن  رعایـت  میزان و آن به تن دادن منافع مقابل در فساد

هـاي خـاص    اما با توجه به مخفیانه انجام شدن این پدیده، سـنجش آن دشـواري   ؛است جامعه سطح
در این حالـت   .گیرد می صورت غیرمستقیم هاي روش اغلب با فساد سنجش ناچار بهخود را دارد و 

 بررسـی  هـا  نآ نهـادي  هـاي  ویژگـی  به توجه با و ها سازمان سطح در را چه با رویکرد خرد که فساد
پنهـان   هـاي  فعالیـت کند و چه با دیدگاه کالن که معتقد است، علیرغم غیر قابـل مشـاهده بـودن     می

مخفـی   هـاي مختلـف الزامـاً   تحوالت این پدیده و نیز آثار آن بـر حیطـه  عوامل توضیح دهندة روند 
به مشاهدات مربوط  با اتکاکه شود سعی می ،در این رویکرد. توانند قابل مشاهده باشندنیستند و می

: م کردبه سه دستۀ کلی تقسی توان آن را و می به علل و آثار پدیده، اندازه و روند آن را کشف کرد
-مـی  مبتنی بر علـل  هاي روش از میان .مبتنی بر علل و آثار بر آثار و مبتنیعلل،  بر مبتنی هاي روش
 انتقـاداتی روش ایـن دو   امـا بـر   رد؛اشاره کـ  1و فازي) مدلسازي تقریبی(یابی  روش علت به دو توان

اي و رتبـه  بـودن انتخـاب پارامترهـا    یابی به دلیل اختیاري روش علت در :اند از وارد شده که عبارت
 2منطـق فـازي   عـالوه  به است؛ روش را مورد انتقاد قرار گرفته ازاینبودن نتایج حاصل شده، استفاده 

مورد استفاده قرار گرفت نیـز بـه    ،)Draeseke and Glies, 1999(دراسک و گیلز توسط  که ابتدا،
از کمبـود مهمـی    ،کننده در اقتصـاد سـیاه   منعکس در متغیرهايل عدم استفاده از اطالعات نهفته دلی

   .ل چندان مورد استقبال قرار نگرفته استد و به همین دلیبررنج می
قابـل   آثـار  ،کـه فسـاد   اسـت  ایـن ایـده اسـتوار    بـر  ، مبتنی بـر آثـار    روشباید در نظر داشت که 

قبلـی مـورد    هاي روشاین روش بیشتر از الزم به ذکر است که  .گذارداز خود بجاي می اي مشاهده
اسـت   قبلـی  هاي روشتري نسبت به  تمتفاو بندي دستهداراي  که طوري به ه است،استقبال قرار گرفت

________________________________________________________________ 

1- Fuzzy 
2- Fuzzy Logic 
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 هـاي  اسکناسباالي لی، حجم نسبت نقد مبادالت پو متغیر مجازي، هاي روشتوان به می بین و ازاین
، اختالف بین آمار محاسـباتی  1عمومی هاي هزینه هاي ملی، پیگیري ، اختالف در حساب در گردش

کنترل  کشف اختالف در آمار تجارت خارجی، ،خانوار نۀو درآمد ملی، اختالف در درآمد و هزی
رد که نقد هر یک از مـوارد  اشاره ک ،هاي فیزیکی و آمار نیروي کارشده، حسابرسی مالیاتی، نهاده

 & Porter( پـورتر و بـایر   ،)Feige, 1990(فایـگ   ،)Tomas, 1999( تومـاس بـاال در تحقیقـات   

Baye, 1898( ،   مـک دونالـد )McDonald, 1985( اشـنایدر و انسـت    و)Schneider & Enste, 

  .مورد بررسی قرار گرفته است ،)2000
پردازد و در ایـن   می مختلف کشورهاي در اي ورهد صورت به فساد ارزیابیبه  ،2گالوب مؤسسۀ

 فسـاد،  گسـترش  میزان از هدف هاي گروه و افراد ادراك گیري اندازه: کند می یاد سه شیوه از راستا
 رواج سـطح  ةدربـار  متخصصـان  نظـرات  ارزیـابی  و فسـاد  بروز در رفتاري هاي شاخص گیري اندازه
 برخـی  البتـه در  کـه   گرفتـه  قرار بندي دسته مینه در فساد سنجش هاي روش رسدمی نظر به  .فساد

  .)Treisman, 2006(، )Reinikka & Svensson, 2006( دارند تفاوت یکدیگر با جزئیات
 مسـتقیم  صـورت  بـه  عمـدتاً  کـه  است اختالس و رشوه ،ترین و بارزترین نوع فساد مالی ملموس

 بـه  تمایلی، دهندگان و یرندگانگ رشوه و گیردمی صورت صورت پنهانی به و نبوده شناسایی قابل
 کنار در و گرفته صورت پدیده این سنجش به زیادي تمایل اخیر هاي سال دراما  ؛ندارند آن افشاي

 بـراي  مختلفـی  هـاي  روش از اسـت تـا   شـده  تـالش  ،اقتصـادي  -مالی حوزة در مشابه سایرمتغیرهاي
کشـف و شناسـایی    نظیر ها شرو از این  برخی که شود گرفته بهره مالی فساد حجم و برآورد میزان

 عمـدتاً  و غیرمستقیمبه صورت  نیز دیگر برخی و هستند تجربی صورت به ،مالی فساد حجم میزان و
تـا   شـده  سعی حاضر مقالۀ در حال بااین . است استوار متخصصان و مردم ادراك و افکار سنجش بر

 در فسـاد مـالی   سـنجش  بـراي  ديجدیـ  الگـوریتم  اقتصـادي،  روابط مدلسازي چگونگی بیان ضمن
-خاصی می فرض گونه پیش هیچهاي ریاضی و بدون  مبتنی بر تکنیک که کامالً گردد معرفی ایران
هـاي متعـددي    فـرض  پیشداراي  ،بنا به ماهیتی که دارند ها، روشاین در حالی است که سایر  .باشد

  .شود با خطاي فاحش میها و همراه شدن  ن باعث بروز مشکالت متعدد براي آنکه ای هستند
________________________________________________________________ 

1- Public Expenditure Tracking Surveys (PEST) 
2- Hungarian Gallup Institute 
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 وسـیع،  مفهوم در ،در مورد فساد تجربی تحقیقات که است معتقد ،)Tomas, 1992( توماس

 مطالعـات  در .دگیرنـ  نمـی  قرار ملی هاي حساب در عللی به که شود می اطالق هایی فعالیت ۀکلی به

شـود کـه    بیـان مـی   اقتصاد این تعریف براي مختلفی هاي واژه آن، وسیع مفهوم به توجه با، تکمیلی
 فیـگ ، 3نـامرئی  ؛)Tanzi, 1982( تـانزي ، 2زیرزمینـی  ؛)Pyle, 1989(پایـل   ،1سـیاه : نـد از ا عبـارت 

)Feige, 1981(گیلـز   ،4پنهـان  ؛)Giles, 1998( رو، 5نابـازاري ؛ )Row, 1993(کاسـل  ، 6ايسـایه  ؛
)Cassell, 1984( ــامنظم؛ ــگ ، 7ن ــمی ؛)Feige, 1979(فی ــاس، 8غیررس  ؛)Tomas, 1985( توم

 و فیـگ  ،11نشـده  گـزارش ؛ )Contini, 1982( کانتینی، 10دوم ؛)Lacko, 1992( الکو، 9غیرقانونی
 بـه  مفهـوم هرکـدام   کـه  شـود  مـی  خوانده قبیل این از کلماتی یا و)  Feige, 1989&Magee( مگی
 بـوده  غیرعـادي  اقتصـاد  از خاصـی  ویژگـی  بـر  هـا  آن تحقیقات تمرکز و مختلف محققین نظر دلیل
 ، )Stavrps Katsios, 2006(کاتسـیوس   اسـتاوروس  همچون پژوهشگرانی همچنین مطالعات .است

 ( سـیمون  جانسـون  ،)Marcel Thum & Jay Pil Choi, 2004(جـاي پیـل چـوي     و تـام  لسـ مار
Johnson Simon, 1998( ، راچ )Rauch, 1991(،  تـانزي )Tanzi, 1996(،    نشـان دهنـدة رابطـۀ 

   .است شویی پولمالی و  فساد با زیرزمینی هاي فعالیت و سیاه اقتصاد حجم مثبت بین
 

  الگو معرفی
روي  بـر  غیررسـمی  هـاي  فعالیـت  اثـر  و کثیـف  هـاي  پـول  حجـم  شناسایی براي مقاله نیز این در

 راهبـرد  بـه  توجـه  بـا  كکـوار .اسـت  شده استفاده ،)Quirk, 1996( كکوار روش از پول تقاضاي
 پولی رفتار بر ،صنعتی کشور نوزده در غیرقانونی هاي فعالیت آثار بررسی به ،1990در سالباتاچاریا 

________________________________________________________________ 

1- Black. 
2- Underground. 
3- Unobserved or Infisible. 
4- Hidden 
5- Nonmarket 
6- Shadow 
7- Irregular 
8- Illegal 
9- Informal 
10- Second 
11- Unrecorded or Unreported. 
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 و رسـمی  بخـش  یپـول  تقاضـاي  قسـمت  دو بـه  را پـول  تقاضـاي  باتاچاریـا، . پرداخـت  کشورها این
  :کرد تقسیم اقتصاد غیررسمی بخش یپول تقاضاي

)1                 (                                                            t Rt URtM  M M           
 و بخـش رسـمی   پـول  تقاضـاي  ترتیـب  بهURtM وRtMوtزمان در پول تقاضاي کل tMکه 
تقاضـاي   تئوري بر اساس رسمی پول بخش تقاضاي معادلۀ. باشد می بخش غیر رسمی پول تقاضاي

  :است زیر قرار به پول

)2                   (                                                  
  t31 2

t t t t

F L uββ β
R 0 R R RM α R P ey  

که 
tRy بخش رسمی درآمد، tR و  مدت کوتاه بهرة نرخtP فروشـی  خـرده  قیمـت  شاخص 

  :باشد می زیر شرح به اقتصاد بخش غیر رسمی یپول تقاضاي و است
)3                  (                                                                4

t t

β
UR UR tM ωy   

 آن در و
tRy کـه  نکتـه  ایـن  گـرفتن  نظـر  در بـا  وي .است ررسمیغی اقتصاد بخش از تخمینی 

 طـور  بـه  کـل  تقاضـاي  تـابع  تخمین با محاسبه نیستند و قابل جداگانه طور به ،فوق توابع از کدام هیچ
 از گـرفتن  الهام با نیز كکوار. بخش غیررسمی پرداخت ياقتصاد حجم گیري اندازه به ،غیرمستقیم
 هـاي  فعالیت از حاصل درآمد و بهره نرخ قیمت، رسمی، GDP از  تابعی را پول تقاضاي باتاچاریا،
غیرقانونی

tRy ایـن  کرد و به توضیح اثرات برآورد را صنعتی کشور 19 پول تقاضاي تابع و دانسته 
 ایـن  در کـه  الگوییبا توجه به راهبرد باتاچاریا،  .پرداخت پول تقاضاي روي غیرقانونی درآمدهاي

   :است  زیر صورت به گرفته، قرار رد استفادهمو مطالعه
 )4      (                            

tt t t t UR tLM a bLy cR dLEXR LM        
                          UR UR t t t t tLM y LM a bLy cR dLEXR              

tPتابعی از ،متغیرها که در آن همۀ   )c p i (بـین  بلندمـدت  تعادلی رابطۀ به توجه با .اشندب می 
ضـرایب   ند،شـد  پول که توسط عرب مازار یـزدي و خودکـاري محاسـبه    تقاضاي الگوي متغیرهاي

  :زیر استخراج گردید صورت به
9.5438   ,      1.3180  ,         .074914   ,     .33470  a b c d        

  : شود ، رابطۀ زیر استخراج می)1(معادلۀ گذاري این مقادیر در  با جايو 
)5   (  9.5438 1.3180 0.074914 0.33470UR UR t t t t tLM y LM Ly R LEXR        
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  : آید با ساده سازي معادلۀ فوق، روابط زیر بدست می
)6   (                 9.5438 1.3180 .074914 .33470t t t t tZ LM Ly R LEXR     

 )7       (                                                                                   UR UR t tLM y Z    
 براي دستیابی بـه ایـن هـدف    .به صفر میل کند t  را طوري بیابیم که مقدار URyبایستی مقدار

علـت آن، عـدم    کـه  بهره گرفته شده است ،Keikha & et al,. 2012(1(از روش کیخا و همکاران 
وجـه   ن امـر در واقـع،  ایـ . باشـد  موجود مـی درآمدهاي غیر قانونی  مار و اطالعات مربوط بهآ وجود
و  مسـتلزم اعتبارسـنجی در بـازة زمـانی مطـرح شـده        2است پیشین مطالعات حاضر با پژوهش تمایز

ک یـ  ،ریاضـی  از دیدگاه )7( معادلهباشد؛ چرا که  می عرب مازار یزدي و خودکاريتوسط مطالعۀ 
یک بـراي  کالسـ  يپیشنهاد  ،)Kirsch, 1996( کرسچ که براي حل آن، معکوس خطی است مسئلۀ

)کـه در آن تـابع    ارائـه داد روش حداقل مربعـات   ، به)2( حداقل  کردن مسئلۀ )URH y   را نسـبت
  : )Chiarella& et al,. 2007(، چیارال و همکاراند، کن می حداقل  URyبه

)8       (                                                  2

1

( )
t

i

UR UR UR t t
t

H y LM y Z dP


   
فرد  را به طور منحصربه  URyبازار به اندازه کافی در دسترس نیستند تا مقدار  يها سفانه دادهأمت

باشـد،   بدخیم مـی  ، یک مسئلۀبا این روش URyتعیین بنابراین موضوع. رندبدست آو) 8( از معادلۀ
جـواب  اینکـه   یـا  و جواب نداشته باشد یا بیش از یک جواب داشـته باشـد   اصالً ن است،مکیعنی م

د که بـراي غلبـه   وش می URyباعث تغییرات بزرگ در tZیعنی تغییرات کوچک در ،باشدناپایدار 
________________________________________________________________ 

 Journal of اي که توسط همین نویسـندگان در نشـریه   ه، به مقالهبراي مطالعه بیشتر در خصوص تکنیک بکار گرفته شد - 1

Economics and Sustainable Development  به چاپ رسیده است رجوع کنید: 
 Keikha .M Salmani, K, Nikjoo, G. (2012) Innovation a modern model for estimating 

volume of money Laundering Journal of Economics and Sustainable Development  Vol.3, 
No.2  

در مطالعات دیگري که از این روش استفاده شده است ابتدا محققان به برآورد درآمـدهاي غیـر قـانونی بـا اسـتفاده از روش       -2
MIMIC )Multiple indicator and multiple causes(     پرداخته و سپس بـا اسـتفاده تکنیـکARDL    بـه بـرآورد
 و کثیـف  هاي پول برآورد) 1389( دیگران و کثیف پرداختند، براي آشنایی بیشتر رجوع کنید به مطاله خواجويهاي  حجم پول

 ،7 دوره ،)سـابق  اقتصـادي  هـاي  بررسـی ( مقـداري  اقتصاد فصلنامه هاکرانه آزمون رهیافت: ایران دراقتصاد آن پیامدهاي بررسی
  81 -99 صفحات ،4 شماره
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در . گیرنـد  اب، مـورد اسـتفاده قـرار مـی    اري جـو پاید منظور ي بهساز منظم هاي بر این مشکل، روش
جایگزین اصلی است  سازي، مسئلۀ اصلی با یک مسئلۀ دیگر که نزدیک به موضوع هاي منظم روش

هــاي  یــه را نـدارد و ایــن ماهیـت همــۀ روش  اول قبــول و حــل مسـئلۀ غیرقابـل   شــود؛ امـا شــرایط  مـی 
تـوان   از رویکردهـاي زیـادي مـی    سازي هاي منظم ستراتژيبراي ساختار ا عالوه به. سازي است منظم

عـرب مـازار   هاي الزم در بازة زمانی مطالعۀ  بعد از انجام اعتبار سنجی که در این مقاله استفاده نمود
بـر ایـن اسـاس بـراي     .  شـده اسـت  سـازي تیخونـوف اسـتفاده     از استراتژي منظم یزدي و خودکاري
  :حداقل گردد URyنسبت به  ، تابع تیخونوف زیر باید) 8(حداقل کردن تابع 

 )9    (                                                          
2'

2UR UR URJ y y H y   

 و در آن 
1

2 2
2

( )f f x dx و  اسـاس، اگـر    براین .باشد ساز تیخونوف می پارامتر منظم
  :آید آنگاه رابطۀ زیر به دست می شود،سی بازنوی) 9(معادلۀ 
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باشد که شامل دو مجهول  دیفرانسیل غیرخطی می این یک معادلۀ
tURLM وURy  پـس   .اسـت

از طرفـی چـون یـک سـري     . فرم بسته جواب نخواهد داشتدر یک معادله با دو مجهول داریم که 
عددي استفاده  هاي روشتوانیم براي حل چنین معادالتی از  ها را در اختیار داریم، می زمانی از داده

  .که درنهایت محاسبات انجام شده در جدول  و نمودارهاي ذیل ارائه شده است کنیم 
  

  کثیف در اقتصاد ایران هاي پولرشد حجم میزان و  :)1( لجدو
  سال  1381  1382  1383  1384  1385  1386

  لگاریتم پول کثیف  5391/10  767/10  94/10  86/11  264/11  4761/11
  کثیف هاي پولرشد حجم  89/0% 16/2% 61/1% 41/8% %-03/5 88/1%

 
کثیـف در   هـاي  پـول یجـه رسـید کـه حجـم     نتاین توان به می ،وردهاي انجام شدهبا توجه به برآ

  . در حال زیاد شدن است اقتصاد ایران
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  کثیف در اقتصاد ایران هاي پولحجم میزان  :)1(نمودار
  

  
  کثیف در اقتصاد ایران هاي پولحجم رشد  :)2( نمودار

  
  يریگ جهینت

و متکی  فرد منحصربهتالشی  شد، عرضه نیز آن نتایج و گردید انجام پژوهش این قالب در آنچه
کـه بنـا بـه     جهـت  ازآناسـت و   ایـران  در کثیـف  هـاي  پـول  حجم برآورد عددي براي هاي روشبر 

 ریپـذ  امکـان دسترسی به آمار و اطالعات مربوط به درآمـدهاي غیـر قـانونی     ،ماهیت اصلی پژوهش
ت معکـوس ایـن   بـا اسـتفاده از تکنیـک معـادال     ، لذا در پژوهش حاضر تالش شـده اسـت تـا   ستین

المللـی،   بـین هاي  آمار و ارقام سازمان، نتایج حاصل شده از مدلعالوه  به .یت برطرف گرددمحدود
 اطالعـات  رو الزم اسـت کـه   ازاین. کند را تأیید میفساد در اقتصاد ایران  نۀمبنی بر مساعد بودن زمی

و  ودشـ  وارد ایران کالن اقتصادي هاي فعالیت مدلسازي در کشور زیرزمینی اقتصاد حجم به مربوط
نظیـر   -هـاي مرسـوم در اقتصـاد     گردد تا در مطالعات آتی خـود، تئـوري   به پژوهشگران پیشنهاد می

 .را بـا اعمـال حجـم اقتصـادي بخـش غیـر رسـمی، مجـدداً مدلسـازي نماینـد           -تئوري مقداري پول
 بـه هاي معطوف به دستیابی  جزء الینفک تالش ده،مبارزه با این پدیباید در نظر داشت که همچنین 

هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی،    در تمـامی حـوزه   ،شـوم  بار این پدیـدة  زیانسفانه آثار أمت توسعه است و
لذا بـراي دسـتیابی بـه اهـداف      ،شود دیده می وضوح به حقوقی واقتصادي، سیاسی، امنیتی، انتظامی 
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  .ودبسیار جدي در جهت مبارزه با این پدیده اندیشیده ش يتدابیر که الزم است ،1404 انداز چشم
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0کنیم که همچنین فرض می 0 .  
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