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 بر اقتصاد ن آاثر  و  شویی پول  

 

 
 3عباس حمادپور،  2 اسماعیل محمدی،  1سیدکرامت حسینی

 

 

 .دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر1

 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز. 2

 کارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهرقاضی و . 3

 

 

 جهانی سطح در آن از ناشی نقدینگی حجم افزایش و جرایم افزایش : چکیده

 به میالدی ۰۸ دهه از که نحوی به. گردید پولشویی پدیده چشمگیر رشد موجب

 در آن نقش و پدیده این سریع رشد و گسترده حجم متوجه را جهانی جامعه بعد

 است بوده جهانی متمایز روند سه حاصل پدیده این گسترش. کرد جرایم ارتکاب

 مالی بازارهای اخیر دودهه در.  است مالی بازارهای شتابان رشد اول روند :

 بخشهای میان تعادلی و تراز هیچ که ای گونه به اند یافته آسا غول ابعادی جهانی

 و ها واسطه ابزارها، چشمگیر تنوع و ندارد وجود جهانی اقتصاد واقعی و مالی

 انقالب دوم روند . است کرده دشوار بسیار را پذیری نظارت امکان مالی نهادهای

 در شگرفی پیشرفت، تحوالت این اثر بر.  است اخیر دهه دو علمی و آوریفن

 رخ مالی ستدهای و داد زمینه در مخابراتی پیشرفته خدمات و رایانه از استفاده

 ستد و داد واقعی هویت و پول مسیر کردن دنبال ترتیب بدین.  است داده

 درهم و شدن جهانی روند سومین . است ناممکن مواردی در و دشوار کنندگان

 تحوالت براساس. است یکدیگر با مالی بازارهای و ملی های اقتصاد آمیزی

 از فراتر پول جابجایی ، مالی بازارهای آزادسازی و شدن جهانی به مربوط

 قبل به نسبت بیشتری سهولت با بازارها ادغام و ارتباط سبب به ملی مرزهای

 اندازیم.در این مقاله نگاهی کوتاه بر مسئله پولشویی می . است امکانپذیر

 فساد اقتصادی: پولشویی، فساد ادری، واژگان لیدک

 مقدمه

پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکالت بوجود 

آمده از طریق مبادالت پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش 

مل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کاالها و خدمات تولید فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوا
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سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، 

د، اشتغال، در آمد سرانه و پارامترهای کالن اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کالن اقتصادی مانند تورم، رکو

آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی  غیره بسیار حائز اهمیت است.

انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که 

مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خالف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی از راهای 

پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از  عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی انسانها را تهدید میکند، ببار نخواهد آورد.

امشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت ن

حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری 

اقتصادی باز کرده از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و 

شود. منظور از پول کثیف شود، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر میاست. همان گونه که از این واژه استنباط می

در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود. مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه 

گیرد، منشأ پولهای ان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام فعالیتشان توسط مجری

ناپذیری به اقتصاد کشور  کنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبرانآلوده را تا حد ممکن مخفی می

 پدیده مقابله کند. کند که با این خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم می

با توجه به مطالب مذکور، در نوشته حاضر قصد داریم ضمن شناسایی مفهوم و ماهیت پولشویی، و پیشینه پولشویی، 

گیرند، انواع و مراحل پولشویی که روی هر یک به تفصیل بحث خواهد روشهایی را که پولشویان در تطهیر اموال به کار می

دار کردن امنیت  گیری در سطوح کالن، خدشه توان به انحراف تصمیمدی پولشویی، میاز جمله آثار سوء اقتصاشد. 

وری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش  گذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهرهاقتصادی، هدایت سرمایه

نکها اشاره کرد. پولشویان به منظور های دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری باخصوصی، افزایش هزینه

تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده میکنند و 

 کنند. با چرخش پولهای کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفی می

فساد اداری و مالی  و راهکارهای مبارزه با آن را بررسی کنیم؛ مقابله با  در این نوشته همچنان چگونگی رابطه پولشویی با

عنوان اولین  های اقتصادی بهگیرد. در سطح نخست، مؤسسهالمللی صورت میها، ملی و بینسطح مؤسسه 3شویی در پول

ر، در عرصه ملی نیز کشورها با اتخاذ از سوی دیگ مند با آن هستند. نهاد رو در رو با پدیده پولشویی ملزم به مبارزه قاعده

منظورمقابله با پولشویی در ای نیز بههای گستردهبرخی تدابیر ویژه باید به مبارزه با این معضل، بپردازند.افزون بر این، فعالیت

ارب کارشناسان المللی و انتقال تجهایی در سطح بین از سوی دیگر، برگزاری گردهماییالمللی در حال انجام است.عرصه بین

المللی، های آموزشی در عرصه بینطور خالصه برگزاری دوره کشورهای پیشرو در مبارزه با این معضل به سایر کشورها و به

تا حدودی آشنا گشتیم، ابتدا به موضوعی میپردازم که با  اکنون که با پدیده پولشویی .از دیگر موارد مبارزه با پولشویی است

پولشویی ارتباط نزدیک داشته و پولشویی راهی برای تداوم آن میگردد که همانا فعالیت های مجرمانه و جرایم سازمان یافته 

تصادی افغانستان میباشد  و سپس به اثرات زیانبار و مخرب  تطهیر پول، بر پیکره اقتصادی یک نظام و به خصوص نظام اق

 خواهیم پرداخت. 
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 جرایم سازمان یافته

یافته بیان شده است و این جرایم از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، تاکنون مطالب بسیاری راجع به جرایم سازمان

که برخوردارند و هایی اند. باید دانست که این طیف از جرایم به لحاظ ویژگیفرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته

طور که ذکر شد، کنوانسیون گیرند و همانالمللی مورد بررسی قرار میتر در محافل بینشود، بیشاهدافی که از آنها دنبال می

 پالر مو نیز این جرایم را در عرصه فراملی مدنظر قرار داده است تا با هماهنگی هرچه بیشتر با آنها مبارزه شود.

  صریحاً بیان شده که جرم تحت شمول این «قلمرو اجرایی»کنوانسیون تحت عنوان  3اده م 1در قسمت )ب( بند ،

 کند:، مختصات جرم فراملی را چنین بیان می2کنوانسیون باید ماهیت فراملی داشته باشد. و در بند 

 شود که: یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی می این ماده، 1از نظر بند 

 در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛ الف: 

ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ب: 

 صورت پذیرد؛ 

ش از یافته ارتکاب یابد که در سرزمین بیجرم در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی توسط یک گروه جنایتکار سازمانج: 

 پردازند؛ یا یک دولت به فعالیت می

 «ولی آثار اساسی آن در کشور دیگری بروز یابد. جرم در یک کشور ارتکاب یابد؛د: 

ریزی شود و ارتکاب یابد و آثار آن نیز متوجه همان دولت بدین ترتیب چنانچه جنایتی در قلمرو سرزمین یک دولت برنامه

کند که در قالب تدابیر ملّی عمل کند و چنین عملی از شمول کنوانسیون پالرمو خارج میباشد، حاکمیت دولت مزبور اقتضا 

 است

. 

 یافته پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان
  

شود که برای یافته چنان برای کشورها گران تمام می پیش از پرداختن به این موضوع، الزم به ذکر است که جرایم سازمان

های پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی ندارند؛ به نحوی که حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی  اتخاذ رهیافت مبارزه با آنها، از

دهند. با گیرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسیار، باز هم به این راه ادامه میو امنیتی خود را هم به خدمت می

بخش  توان گفت که این رهیافت چندان نتیجهدیم، حداقل به دو دلیل میها برشمرهایی که برای این تشکلتوجه به ویژگی

 نبوده است؛ 

 ها، برخورداری از قدرت باالست که به آنها امکان ترین عامل محرك این تشکلیکی از نقاط قوت و شاید مهم

قصد کنار کشیدن از این دهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی، وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و از آنجا که می

دهند که با نیروهای دولتی به مبارزه مسلحانه بپردازند و اگر حرفه مجرمانه را ندارند، به خود این جرأت را می

 توانند مجدداً خود را سازماندهی کنند. شان لطمه ندیده است، میشوند، از آنجا که قدرت اقتصادیمتحمل خساراتی 

 افتد ای برخوردار است و مهمتر اینکه کمتر اتفاق میالعادهاسرار گروهی از اهمیت فوقطور که ذکر شد، حفظ همان

های اولیه در ها باالتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل، حتی در صورت به دام افتادن الیهکسی در این گروه

 ل است. امکان شناسایی عناصر اصلی و رهبران آنها بسیار مشک های مسلحانه،درگیری
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یافته، حدود چهار دهه است که های مجرمانه سازمانبا توجه به نقاط ضعف این قبیل راهکارها و لزوم برخورد قاطع با تشکل

گذاران به این مسأله معطوف شده که از آنجا که هدف اصلی این جرایم کسب منافع مادی و وارد کردن  نظر سیاست

اگر بتوان مانع تحقق هدف شان شد، پیشگیری مؤثر و مبارزه قاطعی  طریق پولشویی است،درآمدشان به چرخه اقتصاد ملی از 

، ایاالت متحده برای اولین بار با اصالح 179۸شان به عمل خواهد آمد. به این ترتیب بود که در سال  های مجرمانهبا فعالیت

ها را موظف کرد از ؤسسات مالی از جمله بانک(،  کلیه مThe Bank Secrecy Act ، 179۸ها ) قانون راز داری بانک

هزار دالرشان را با ارائه مدرك معتبری مشخص کنند. این اولین مبارزه های بیش از دهمشتریان خود بخواهند منشاء سپرده

یافته سازمانشان بود. اما از آنجا که مجرمین مالیبر منافع  یافته از طریق دست گذاشتنهای مجرمانه سازمانرسمی با تشکل

توانستند از فعالیت خود دست بکشند، تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروع شان به نمی

 آنها جلوه مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول آن قانون قرار نگیرند.

شویی است و به یافته در گرو پولهای مجرمانه سازمانشود، به راستی استمرار حیات تشکلبنابراین، همانطور که مالحظه می

تواند مؤثرترین مبارزه با آنها باشد. این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزه این ترتیب، مبارزه با آن می

 مسلحانه، از مزایایی برخوردار است. از جمله: 

 های قررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاهتنها اقدامی که باید انجام داد وضع یک سری م

های اقتصادی جلوگیری باشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخهاقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها می

 شود. 

 لطمات کند، از وارد آمدن از آنجا که این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگیری می

 آید. ناپذیر مذکور ممانعت به عمل میاقتصادی جبران

 هاست و از بین بردن های خارجی این تشکلبر خالف مبارزه مسلحانه که عمدتاً رویارویی با عناصر اجرایی و الیه

، در شناسایی های مالی آنهاستشویی مبتنی بر حسابآنها کمتر تأثیری در شاکله آنها ندارد، از آنجا که مبارزه با پول

 عناصر کلیدی شانس بیشتری وجود دارد. 

یافته به ویژه از طریق وضع مقررات ضد رسد در مبارزه با جرایم سازمانبا توجه به توضیحاتی که داده شد، به نظر می

ر تغییر و تحوالت ماند. اما نکته حائز اهمیت این است که اخیراً پول و به تبع آن نظام بانکی دچاشویی تردیدی باقی نمیپول

بنیاد دینی شده است.  پول و بانکداری الکترونیک جلوه جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هستند که تحول عظیمی 

 های مجرمانه سازمانهای شگرفی که از آن برخوردارند، برای تشکیلاند و به خاطر مطلوبیت را در این حوزه بوجود آورده

 شان به پولشویی وابسته است، بسیار ارزشمند هستند. ای که حیات یافته

 

 پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

مبارزه با پول شویی پدیده ای است که باید توسط سیاستگذاران و دولتمردان کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا امنیت و 

اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای کثیف است که روند ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در واقع تطهیر پول 

طبیعی فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و به مخاطره می اندازد. به عقیده صندوق بین المللی پول برای ایجاد شرایط پایدار و 

شرایط رقابتی بیشتر فاصله  شفاف سازی اقتصادی مبارزه با پدیده پولشویی یک امر الزم و ضروری است، هر اندازه اقتصاد از

 بگیرد بستر برای فعالیتهای پول شویی آماده تر و گسترده تر خواهد شد، آنچه مسلم است این که مهمترین خطر پول شویی؛
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تهدید اقتصاد ملی و غیر اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. کاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهای مالیات، 

مایه، نرخ ارز و نرخ بهره و سبب می شود که سیاستهای اقتصادی کارآمدی خود را از دست بدهند و بازار نوسان جریان سر

رقابت بیش از پیش خارج شده و فعاالن اقتصادی و کارآفرینان توان رقابت و سرمایه گذاریهای مولد را از دست بدهند و با 

از آنجاییکه پولشویی وفعالیتهای مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از  .این روند بازده اقتصادی در هر مرحله کمتر از قبل گردد

سرمایگذاری های درازمدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود ودر این بخش 

 ت.فرار مالیاتی رایج است، اثرات زیانباری بر اقتصاد کالن وبرنامه های طویل المدت ملی، خواهد داش

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد، زیرا دادوستد های غیرقانونی،بازدارنده ی تبادالت قانونی نیز هست؛ مهمتر ازآن 

مبادالت زیر زمینی وفساد واختالس، از اطمینان واعتماد به بازار وسازکار های آن میکاهد. ذخیره )مانده( انباشت دارایی های 

شور ها،به احتمال،  بیش از سرمایه های جاری است ودر نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می شسته شده در برخی از ک

بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. وهمچنان اسباب تخریب بازارمالی، ورشکستگی دهد. 

ش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی بخش خصوصی )که بصورت قانونی فعالیت میکنند(،  کاهش بهره وری در بخ

سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی ثباتی در نرخ های ارز وبهره، توزیع نابرابر درآمد شهر وندان وآثار منفی دیگر را 

فراهم میسازد که همه آنها به نحوی رشد وتوسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد وعالوه بر اثرات مخرب اقتصادی، 

ثیر نامطلوب اجتماعی،سیاسی، فرهنگی را سبب گردیده ودر نتیجه فاصله طبقاتی )دارا ونادار،پردرآمد وکم درآمد( وفساد تآ

سیاسی را بوجود میآورد. و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته 

 .ودست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد

تریلیون دالر درآمد ناشی از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم  1.0میلیارد تا  0۸۸با توجه به آمارهای جهانی  

در این بخش به تحلیل تأثیرات پولشویی بر اقتصاد سازماندهی شده به روشهای مختلف به داراییهای قانونی تبدیل می شود. 

خواهیم پرداخت. الزم به توضیح است که تمامی این آثار در کوتاه مدت  مالی ملی در چهار بخش واقعی، عمومی، پولی و

 ظاهر نمی شوند و برای مشاهده برخی از آثار ذکر شده نیاز به مدت زمان بیشتری است.

 

 اقتصاد تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی

 رد:تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد را می توان به اختصار اینگونه بیان ک

 فایده بردن مرتکبین پولشویی و متضرر شدن قربانیان آن

جرم منشاء پولشویی ) مانند قاچاق مواد مخدر، کالهبرداری، سرقت، فرار از مالیات و غیره( موجب میشود که مقادیر قابل 

ولشویی موجب می شود توجهی از منابع مالی از کنترل قربانیان این جرایم خارج شده و در اختیار مجرمین قرارگیرد. عمل پ

که این منابع غیر قانونی تطهیر شده و وارد چرخه اقتصادی شوند و چرخه آنها حالت قانونی به خود بگیرد. پولشویی این 

 اجازه را به مجرمان می دهد که از میوه های جرم خود منتفع شوند. 
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 پیچیدگی مصرف

د، نحوه صرف پولها با حالتی که قبالً داشت متفاوت میشود. الگوی زمانی که منابع مالی از قربانیان به مجرمان منتقل میشو

مصرف جنایتکاران ممکن است با الگوی مصرف شهروندان معمولی متفاوت میباشد. بنابراین عمل پولشویی موجب میشود 

یک ناظران مالی که خریداری دارای یهای بخش حقیقی، جواهرات، اشیاء هنری و لوکس میشود تا اینکه این پولها موجب تحر

نتیجه  نشوند  درحالیکه قربانیان این پولها را صرف خرید لوازم مصرفی خود، و پس انداز برای روزهای نیاز خود میکنند. در

صنایع تولیدکننده لوازم ضروری جامعه با یک کاهش تقاضا در اثر پولشویی مواجه میشوند و همچنین صنایع تولیدکننده 

ا یک افزایش تقاضا روبرو میشوند. تأثیر این کاهش و افزایش در تقاضای کاالهای لوکس و ضروری کاالهای لوکس و قیمتی ب

 اعوجاح مصرف را در پی داشته و موجب تخصیص ناکارای منابع شده و رفاه کل را کاهش میدهد.

 

 پیچیدگی سرمایه گذاری

پولشویان در مورد انتخاب  همانگونه که عنوان شد آثار منفی پولشویی در مورد سرمایه گذاری نیز به وضوح مشاهده میشود.

پروژه های سرمایه گذاری به راحتی اختفا بیشتر فکر میکنند تا به بیشینه کردن سود آتی. در این صورت حجم قابل توجهی از 

میشود که  سرمایه های ملی به سمت انجام کارهایی که بازدهی اقتصادی باالیی ندارند،  سوق پیدا میکند. این امر موجب

 سرمایه گذاریهای انجام شده، موجب افزایش تولید ملی و در نتیجه اشتغال نشوند.

 

 افزایش کاذب قیمت ها

مشروع تبدیل کنند. در  پولشویان تمام هم و غم خود را به کار میبرند تا بتوانند درآمدهای نامشروع خود را به شکل قانونی و

ت مبالغی باالتر از قیمت متعارف و معقول بازار ابایی ندارد  و در نتیجه موجب راستای نیل ب هاین هدف پولشو از پرداخ

در کلمبیا به منظور تطهیر درآمدهای نامعقول  17۰۸افزایش غیر منطقی قیمتها میشود. به عنوان مثال اقدام گروه مندلین  در دهه

 دالر شد. 2۸۸۸دالر به  0۸۸خود را با خرید منجر به افزایش قیمت این زمینها از 

 

 رقابت ناعادالنه

پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهای پیشرو، عواید مزبور را با 

وجوه قانونی مخلوط میکنند. از آنجایی که این شرکتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک میکند 

یمتی کمتر از سطح قیمت بازار و گاهاً کمتر از هزینه تولید عرضه کننده داخلی عرضه تا محصوالت و خدمات خود را با ق

میکنند که این امر رقابت را برای شرکتهای قانونی بسیار مشکل میکند و باعث بیرون راندن توسط شرکتها و سازمانهای مجرم 

 از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی دراقتصاد میشود. 

 و صادرات تغییر در واردات

 پولشویی همچنین میتواند موجب تغییر در واردات و صادرات یک کشور شود. پولشویان غالباً تمایل به



 315-393، ص 1331یرت، 1جلد ،  13، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

767 
 

خرید و واردکردن اشیا لوکس و گران قیمت دارند و در نتیجه واردات بیش از حد )به لحاظ ارزش( دامن زده و مشکل 

ردات این کاالها بر خالف واردات کاالهای سرمایه ای هیچ تغییری را کسری تراز پرداختها را برای کشورها به دنبال دارند. وا

 در میزان تولید نداشته و تنها موجب کاهش سود بنگاههای داخلی در اثر کاهش تقاضا برای کاالهای ضروری میشوند.

 

 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد

 ار اینگونه بیان کرد:تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد را میتوان به اختص

 پایین آمدن سطح رفاه عمومی 

پولشویی تأثیرات مضر و زیا نباری بر درآمد دولت دارد چرا که میزان مالیات جمع آوری شده را به شدت تقلیل میدهد. 

تمردان گزارش کم درآمدها یکی از شیوه های مرسوم برای فرار مالیاتی توسط پولشویان است. این عمل باعث میشود که دول

 میشوند. نرخ مالیات را باالتر ببرند و در نتیجه شرکتهایی که قانونی فعالیت میکنند، تضعیف

 

 ایجاد موانعی برای خصوصی سازی

خصوصی سازی اگر چه میتواند منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد ولی به عنوان ابزاری بسیار مؤثر برای 

ستفاده قرار گیرد. سازمان های مجرم که از توان مالی باالیی برخوردار هستند میتوانند با خرید پولشویی نیز میتواند مورد ا

شرك تها و مؤسسات مورد نظر خود و به ویژه با خرید مؤسسات مالی و بانکها به نوعی چرخه پولشویی خود را تکمیل تر 

لی تهای مجرمانه و همچنین گسترش فعالی تهای غیر کرده و از پوشش بانکهای خودی برای پنهان کردن عواید حاصل از فعا

 قانونی استفاده کنند.

 

 تاثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد

 تاثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد را میتوان به اختصار اینگونه بیان کرد:

 

 تغییر در تقاضای پول، نرخ ارز و نرخ سود بانکی:

افزایش میدهد ولی در  فرار میدهد. اگرچه پولشویی در ابتدا میزان تقاضای پول را پولشویی تقاضای پول را نیز تحت تأثیر

بلند مدت روند کامالً معکوس میشود و پولشویی کاهش تقاضای پول را در پی دارد. کویرك در تحقیق خود نشان داده است 

براین در اثر پولشویی مردم تقاضای که ده درصد افزایش در میزان جرم، موجب شش درصد کاهش درتقاضای پول میشود. بنا

پول خود را کاهش میدهند و این امر از طریق بازارهای پول بازار نرخ بهره و نیز بازار ارز نیز تحت تأثیر منفی آن قرار 

 میگیرند.
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 افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی

مناسب دارائیها انجام به موقع تعهدات و عملیات خود مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت 

با مشکالت و چالشهای بیشتری مواجه اند. چرا که مقادیر زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسات مالی شده و به طور 

شوندگی و ناگهانی و غیر قابل پی شبینی از این مؤسسات خارج میشوند که این امر به نوبه خود مشکالتی را در مورد نقد 

امور اجرایی در بانک ها ایجاد میکنند. از طرف دیگر این خروج ناگهانی مقادیر قابل توجه پول موجب میشود که بازارهای 

 پول و درنتیجه بازار بهره و بازار ارز دچار نوسانات شدیدی شوند که این امر در بلندمدت بی ثباتی این بازارها را در پی دارد. 

 

 بر بخش مالی اقتصادتأثیرات پولشویی 

 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد را میتوان به اختصار اینگونه بیان کرد:

 افزایش اعطای اعتبارات 

زمانی که حجم پولهای کثیف در جامعه افزایش یابد، مقادیر بیشتری از اعتبارات برای وا مدهی در دسترسخواهند بود و لذا 

امر موجب افزایش وامهای با ریسک باال شده و بازگشت سرمایه را در اینده با مخاطراتی نرخهای بهره کاهش مییابند .این 

روبه رو میکند و نیز به علت خروج غیر قابل پیش بین یاین وجوه از سیستم بانکی  در صورتی که میزان قابل توجهی از پس 

 زد.اندازها را تشکیل دهد  بانکها را با بحرانهای شدید مالی روبه رو میسا

 

 افزایش جریان ورودی و خروجی سرمایه

منافذ پولشویی بیشتر است  پولشویی باعث میشود که منابع مالی به سمت کشورها یی که در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز

سرازیر گردد. پس میتوان گفت که این عمل موجب میشود تا سرمایه از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای کمتر 

یافته سوق یابد. به دلیل کم بودن بازدهی و کارایی در کشورهای توسعه نیافته نسبت به کشورهای توسعه یافته،  توسعه

 پولشویی موجب ناکارایی و عدم استفاده بهینه از منابع مالی در کل دنیا میشود.

 افزایش فساد در بخش مالی

مالی در کشور شوند. نخست  کرده و از دو طریق مانع از توسعه جرائم سازمان یافته میتوانند به آسانی در مؤسسات مالی رخنه

اینکه، همبستگی باالیی میان پولشویی و کالهبرداری وجود دارد و لذا پولشویی از این طریق فرسایش مؤسسات مالی را در 

به مؤسسات مالی کاهش  پی دارد و دوم اینکه اعتماد مشتریان که بزرگترین پشتوانه رشد و توسعه بازارهای مالی است، نسبت

 مییابد و این امر در بلندمدت توسعه این نهادها را پرهزینه و در مواردی غیر ممکن میکند.

 

 آثار پول شویی بر اقتصاد کالن کشورها:

 آثار پولشویی بر اقتصاد کالن کشورها را میتوان در نکات ذیل خالصه نمود.

 می دهد. رواج پول شویی شفافیت مبادالت اقتصادی را کاهش 

 ( کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ ساالنه تولید ناخالص داخلیgdp.می شود ) 
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 کاستن از منابع درآمدی دولت و ناکارآمدی کردن نظام بودجه دولت و کاهش سطح اشتغال 

 تحمیل مالیات های سنگین تر بر گروههای محدود تری از جمعیت که خود منجر به کاهش توانایی دولت برای 

 عرضه کاالها و خدمات می شود.

 تضعیف دولت برای پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی و در پی آن گسترش فقر عمومی 

 خروج سرمایه از کشور 

 تضعیف امنیت ملی 

 تضعیف بخش خصوصی و ایجاد مانع برای عملیات خصوصی سازی 

 افزایش ریسک اعتباری 

 های آنها که ناشی از انتقالهای پیش بینی نشده وجوه به خارج از تأثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز و بی ثباتی در نرخ

 مرزها می باشد.

 تغییر جهت سرمایه گذاریها 

 کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی 

 اخالل و بی ثباتی در اقتصاد 

 رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی 

 گسترش فساد اداری، رشوه خواری و اختالس 

 اشتباه در خصوص  جمع آوری و تخصیص هزینه های عمومی ناشی از ارائه گزارش اثرات مخرب بر روی فرآیند

 درآمد و نیز کمتر از حد واقعی اعالم نمودن درآمدها.

عالوه بر آثار زیانبار اقتصادی، پولشویی خطرات وهزینه های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد . این پدیده، فرآیندی 

مهم و عمده است و امکان گسترش فعالی تهای غیر قانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کاال و حیاتی برای انجام جرائم 

 .کند می فراهم مجرمان سایر و …

هنیزه عالوه بر آن های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و 

یکی از آثار منفی  مواد مخدر برای مبارزه جدی با پیامدهای جدی پولشویی را افزایش می دهد.درمانی مانند درمان معتادان 

مجرمان و سازمان های متخلف است.  اجتماعی اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به

ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه 

به  پولشویی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پول شویان، ممکن است دولت تحت کنترل آنها قرار گیرد.

ن طور کلی پدیده پولشویی جامعه جهانی را با چالشهای پیچیده و پویایی مواجه کرده است. در واقع، جهانی بودن ماهیت ای

پدیده ایجاب می کند که برای کاهش توان مجرمان در انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی عواید حاصل از فعالیت های 

 مزبور، اقدامات و همکار یهای بین لمللی صورت گیرد.

 

 زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان:

ویژگی های مندرج در کنوانسیون های بین المللی فرایند با توجه به تعاریف، توضیحات وبررسی ها پیرامون پول شویی و 

این پدیده شوم چون :) فعالیت گروهی وسازمان یافته، استمرار داشتن، فراملی بودن وحجم بالنسبه انبوه داشتن، نیاز به مکان 
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رین مکان با شرایط مساعد یابی، الیه گذاری وادغام داشتن(، وارتباط مستقیم آن با قاچاق مواد مخدر، افغانستان یکی از بهت

 برای پیشبرد عملیات پول شویی می تواند باشد. ودر زیر به دالیل آن کوتاه اشاره می گردد.

  افغانستان کشوریست که تقریبآ سه دهه جنگ،  هرج ومرج وبی قانونی را سپری نموده وطی این زمان مزید به

شته، حاکمیت واحد سیاسی کشور به قسمت های عقبماندگی های اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی وسیاسی از گذ

جداگانه،  دولت وقت ومخالفین ودر بین خود مخالفین وبعدآ حکومات تنظیمی وطالبان واز آن به بعد دولت 

وطالبان تقسیم شد. موجودیت این وضعیت، فرصت خوبی رابرای گروهای متخاصم به ویژه قلمرو خارج از کنترول 

 تهای نامطلوب وغیر قانونی فراهم ساخت .دولت ها، غرض انجام فعالی

  جاگزینی زرع کوکنار بجای محصوالت سالم وعنعنوی در بخش زراعت، افزایش ساالنه ساحه تحت زرع وتولید

تریاك ومشتقات آن وقاچاق آن به خارج، تا جایکه افغانستان را در صدر جدول تولیدکنندگان در جهان مبدل 

 ساخته است.

 واخراج مبالغ هنگفت از کشور که  2۸۸1ون پشتیوانه پول توسط مراجع مختلف قبل از سال چاپ غیر قانونی وبد

 منابع آن مشخص نبوده وهمین طور ورود آن به کشور ودوباره برگشت آن وهمین حاال نیز ادامه دارد.

 .گریز وفرار از پرداخت مالیات 

  دارد.قاچاق اموال تجارتی باستفاده از مرز های باز که ریشه تاریخی 

 .گذار و رسمیت یافتن سیستیم اقتصاد بازار آزاد در نبود ظرفیت وانیستیتوت های الزمه آن 

 .سرازیر شدن ملیارد ها دالر کمکهای جامعه جهانی به بازسازی افغانستان واستفاده غیرموثر و شفاف از آن 

  سرمایه(.صدور جواز فعالیت وثبت سرمایه های خصوصی داخلی وخارجی.)بدون شفایت منابع 

 2۸۸2تبدیلی پولهای کهنه به پول های جدید در نتیجه انجام اصالحات پولی دردسامبر سال . 

 .قاچاق مواد مخدر 

  غصب وزورگیری امالك ودارایی های دولتی وشخصی توسط افراد زورمند وتبدیل آن به مالکیت شخص و ایجاد

 شهرکها.

 افراد بلند پایه دولتی وانجیوهای مربوطه آنها  چگونگی صرف وبکار اندازی کمکهای جامعه جهانی توسط

 وانجیوهای داخلی وخارجی.

  فرار از پرداخت مالیات دولت توسط افراد وشخصیت های حقوقی در شرایط موجودیت فساد گسترده مالی واداری

 ونبود انستیتوت هاونظارت برسیستم مالی.

 ثبت وجواز داده « آیسا»ح حمایت از سرمایه گذاری اکثر شرکت ها وسرمایه گذاری های که توسط اداره به اصطال

شده است که در اغلب موارد این عمل صرفآ جنبه اسمی ونمایشی را دارا بوده که بعد از حصول مجوز وامتیازات 

فعالیتهای خود را یا کامآل متوقف یا به کارهای غیر ازآن پرداخته شده است . در غیر از آن با شروع فعالیت این 

ما شاهد حد اقل دیگرگونی قابل لمس می بودیم. که مسولین این اداره در این جرم بی پیوند بوده موسسات 

 نمیتواند باشد.

  ایجاد بانکهای خصوصی داخلی وخارجی واجرای جواز فعالیت به آنها وافزایش سریع سرمایه وعرصه فعالیت بدون

 شفافیت ومشخص بودن منابع سرمایه های آن.
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 هوتل ها، رستورانت ها وصالونها وحتی سازمان های به ظاهر خیریه «فاندیشن» ا، بنیاد ها تآسیس تلویزیون ه  ،

 و....،.

تمامی موارد فوق الذکراز محل های مشکوك به پول شویی بوده که گمان میرود در آن شست وشوی پول های غیر قانونی به 

 حیله های مختلف صورت گیرد.

 اقتصاد افغانستاناثرات منفی عمده پولشویی بر 

وهمانطور که گفتیم پولشویی تاثیرات مستقیم و منفی بر اقتصاد کشورها وحتی اقتصاد جهانی دارد. البته باید گفت که تمامی 

اثرات زیانباری که در قسمت اول مقاله نامبرده شد بدون استثنا در اقتصاد افغانستان موجود است. در زیر بصورت مشخص به 

 آن اشاره می شود: 

،  است شده کشور اقتصاد سالم اداره در مشکالت دچار عمآل خالف،دولت پدیده این وابعاد فرایند ستردگیگ به توجه با ▪

بعنوان نمونه غصب زمین ها ودارایی های دولتی وشخصی اهالی وتبدیل آن به شهرکها وتوزیع نمرات در برابر پول، ویا ایجاد 

فنی واز این بابت حصول مبالغ هنگفت،  بدون پرداخت قیمت آن مراکز تجارتی واعمار تعمیرات رهایشی خالف معیار های 

و مالیه دولت، از یکطرف موجب حق تلفی، نارضایتی وشکایات مردم و ایجاد مصروفیت اضافی وضیاع وقت ارگان های 

الیات زیربط دولتی مبنی بر تصفیه این معضل، واز جانبی دیگرمشکالت را در تطبیق پالن های توسعه شهری در مرکز وو

 موجب شده ودر نتیجه صدمه جدی را به عواید ومصارف بودجه دولت بوجود آورده است.

 ناشی واثرات تورم باعث واقتصاد بازار در رسمی های پیشبینی از وخارج مترقبه غیر بصورت پول زیاد مقادیر شدن سرازیر ▪

بهره وارز تشدید بخشیده. اگر در روند کوتاه و سریع به ارزش قیمت پولی کشور نگاه کنیم  نرخ در را ثباتی بی و گردیده آن

این نوسان به مراحلی طی چند ماه کوتاه نزدیک به بیست درصد کاهش قیمت بوده که خود بیانگر بی ثباتی در نرخ ارز 

 میباشد. وریسک خصوصی سازی را افزایش داده است.

ایه گذاری در بخش دارایی )بازدهی بلند وزودرس( تجارت که درآن فرار از پرداخت مالیات مسر به حد از بیش تمایل ▪

بیشتر رایج بوده و بار بیشتر فعالیت انها را واردات احتوا می نماید واین عمل در نوبه خود نتنها با بلند بودن حجم واردات 

دمه جدی را برنرخ رشد تولیدات داخلی وارد،  واقتصاد نسبت به صادارت توازن در بیالنس تادیات را برهم زده،  بلکه ص

کشور را به اقتصاد مصرفی وغیر مولد تبدیل نموده است ودر نهایت انکشاف متوازن را در چوکات برنامه های کالن 

 ودرازمدت دچار مشکل ساخته و توسعه پایدار را ناممکن می گرداند.

عدی را غرض تطهیر پول های کثیف در اشکال مختلف مساعد نموده مسا بستر( وقضایی واداری مالی) فساد موجودیت ▪

است، مانند شرکت در مزایده ها وخصوصی سازی تصدی های دولتی وتغیر شکل دادن نوع فعالیت آن بر حسب دلخوا،ایجاد 

 بانک ها وموسسات ترانسپورتی وغیره بخش های پردرآمد. 

ماعی وسیاسی رانیز به دنبال دارد. از جمله با ورود افراد فاقد بیزمسلکی )تجربه،  اجت نامطلوب اقتصادی،اثرات اثرات بر مزید ▪

دانش وتحصیالت ( به ساحت فعالیتهای اقتصادی با سرمایه های باد آورده،  گروهی جدیدی از تاجران، بانکر ها، صاحبان 

های اقتصادی غرض رونق فعالیتها  ملکیت های صنایع،  ترانسپورت وغیره بوجود آمده است که با بدست گرفتن اهرم

واطمینان مصونیت در آینده به ایجاد تلویزیون ورادیو، سازمان های اجتماعی وفرهنگی، بنیاد های خیریه و حتی احزاب 

سیاسی مربوطه دست زده ویا در آینده دست خواهد زد.که پیامد آن جز مافیایی اقتصادی وسیاسی چیزی دیگرنخواهد بود که 

نونیت،عدالت وکنترول بر سیستم مالی،  اثرات پل پا ) جای پا( این افراد گم شده، وبا چیره شدن بر حیات در نبود قا

اقتصادی، فرهنگی وسیاسی قادر بر اثر گذاری در تصمیم گیری های کالن شده،که پیامد آن بیشتر در جهت تآمین منافع 
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د موجوده را در ابعاد گوناگون گسترده تر نموده وزمینه وکسب سود شخصی وگروهی، نه منافع اجتماع واین امر خود فسا

ساز نهادینه شدن آن می گردد. که در آن حالت عدالت پایمال شده،  در اتخاذ تصامیم ودر عمل توجه الزم به عرصه های 

 اجتماعی ووافراد کم درامد نشده و نتیجه آن بحران اجتماعی وسیاسی خواهد بود.

 

 نتیجه گیری.

گیرند و از تعقیب شود که طی آن معامالت و درآمدهای نامشروع شکلی کامالً قانونی میمجموعه اعمالی گفته می ولشویی بهپ

یابند. پول شویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می شود و آنان را و مجازات قانون رهایی می

اری از کشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسی

پولهای نامشروع هستیم . اما آنچه چهره پول شویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد، دستگاههای تبهکاری و انجام 

و مالی عملیات بانکی توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی 

 کشورها می شود.

از جمله مشکالتی که پولشویی برای جامعه به وجود میآورد، گسترش فساد اداری و رشوه خواری و اختالس، کاهش اشتغال 

مولد، اختالل در روند سرمایه گذاری، بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی، رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی را می توان ذکر کرد 

ارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم شده و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را کاهش داده و همچنین عدم مب

در اخیر باید یکبار دیگر خاطر نشان کرد همان گونه که کشور محبوبمان  موجب تضعیف بنیان های اقتصادی کشور می گردد.

ا به خود اختصاص داده است، از لحاظ پولشویی و تطهیر پول نیز افغانستان در زمینه فساد اداری در دنیا مقام نخست ر

افغانستان در جهان پیشرو بوده و نا امن ترین کشور از این منظر نیز میباشد،و این موقف خود نمایانگر ارتباط نزدیک و غیر 

ه چرا، حاکمان فاسد این قابل انکار پولشویی با فساد اداری میباشد .و اینک به خوبی و وضاحت برایمان مشخص میشود ک

سال گذشته قانون تطهیر پول را تصویب ننمودند، چون در صورت تصویب این قانون قادر نبودند  13-12مرز و بوم در طول 

همچنان پدیده پولشویی بر پیکره اقتصادی یک کشور اثرات زیانباری را وارد   پولهای حاصله از فساد خویش را تطهیر نمایند.

تضعیف و یا حتی تخریب کلیه بخش های اقتصادی از جمله  بخش اقتصاد کالن، بخش واقعی، بخش میکند که سبب 

با آن هر  عمومی، بخش مالی و پولی و دیگر بخشها اقتصادی میگردد . لذا معضل پولشویی را باید جدی گرفت و برای مبارزه

 چه سریعتر اقدام نمود

 
 منابع و مآخذ

 

 1۴7، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر  بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح -1

نگاهی به قانون ضد تروریزم ایاالت متحده  -خمامی زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی  -2

 27امریکا ،مجله حقوقی) دفتر خدمات بین الملل ( شماره 

 (13۰9ه گونه های پولشویی و آثار آن بر اقتصاد  )گروه پژوهشی اقتصاد مهرما -3

 13۰3، 1۴7حسین علی بهرامزاده و حسین شریعتی، روشهای مبارزه با پولشویی، تدبیر، شماره  -۴

 دکتور دستگیر رضایی   )پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان( -0

 13۰۸پول کثیف، اقتصاد ایران، آبان  -6
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 .۴3مترجم: س.سمی، ترجمان اقتصادی، حدیث پولشویی، سال سوم، شماره  -9

 دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی.  -۰

 


