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مقدمه و بیان مسأله

که بثر زنثدگی اشثخاا وارد مثیکنثد ،بثه کثاهش در رفثاه

يکی از بارزترين ويژگیهثای عصثر ااضثر سثرعت تغییثر و

خانوارها منجر میشود .مفهوم بیثبثاتی در ادبیثات اقتصثادی،

تحولهايی است که در شرايط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و

معادل دو واژة التثین  Instabilityو  Volatilityبثه کثار رفتثه

 ...روی میدهد .در چنثین فراينثدی ،اگرچثه بیشثتر افثراد بثا

است .برخی پژوهشگران تفکیک خاصی بین اين دو واژه قائل

واقعیتهای زندگی کنار آمدهاند و فعالیتهای قانونی خثود را

نیسثثتند؛ امثثا  Instabilityمفهثثوم وسثثی تثثری را مثثدنظر قثثرار

انجام می دهند ،ممکن است برخی ديگر در سازگاری با تغییثر

میدهد .ايثن واژه ،معمثوالً تکانثههثای ناشثی از شثو هثا را

شرايط ،مسیر فعالیتهای غیرقانونی را انتخاب کنند؛ زيرا ايثن

دربردارد و نیز تغییرات غیرمتعارف برخی متغیرهای اقتصثادی

افراد معتقدند بثا ارکثت در چنثین مسثیرهايی بثر مشثکالت

مانند زيادبودن میزان تورم را شثامل مثیشثود .پثژوهشهثای

اقتصادی اجتماعی غلبه میکنند .انتخاب مسثیرهای غیرقثانونی

مختلف ،وقو شو ها و بحثرانهثای اقتصثادی ،نوسثانات و

به پیدايش جرم منجر میشود .اين مفهوم ،شايد از مهثمتثرين

انحرافات متغیثرهثای اقتصثادی و نبثودن امنیثت اقتصثادی را

چالشهايی است که جوامث امثروزی بثا آن سثروکار دارنثد.

بیثبثاتی مطثرک کثرده انثد (رمضثانپثور و خلیلثی عراقثی.)1931 ،

پديدهايثی کثه يکثی از انکارناپثذيرترين واقعیثتهثا اسثت و

به طورکلی بیثباتی اقتصاد کالن ،متأثر از بیثبثاتی در عثواملی

همواره همة جوام ازجمله جامعة مثا را دسثتخوش آسثیب و

مانند تورم ،نرخ ارز ،بدهی خارجی و کسثری بودجثه اسثت؛

آشفتگی کرده است و آثار مخرب اقتصادیاجتماعی بثه جثای

عواملی کثه نتیجثهای از عملکثرد ضثعیف اقتصثادی هسثتند.

میگذارد .آثاری که به رااتی درمثانپثذير نیسثتند .در اقثو

همچنین ،ايثن عملکثرد ضثعیف در عرصثة اقتصثاد بثه دلیثل

جزای اختصاصی ،عناصر و ويژگیهای مربوط به هثر يثک از

بیثباتی در عوامل مذکور بثه پیثدايش ارتبثاطی مسثتقیم بثین

جرايم بح

شده است .پژوهش ااضر ،بر جرايم علیه امثوال

پديدة جرايم و ناپايداری اقتصاد کالن منجر میشود.

و مالکیثثت و جثثرايم علیثثه آسثثايش عمثثومی متمرکثثز اسثثت.

باتوجثثهبثثه اهمیثثت مقولثثة جثثرم بثثهويثثژه جثثرايم مثثالی،

بهصورتیکه در جرايم علیه اموال و مالکیت ،سثرقت ،صثدور

پژوهشهای متعددی در اوزة اقتصادی و اجتماعی در کشور

چک پرداختنشثدنی و اخثتالس و در جثرايم علیثه آسثايش

انجام شثد ه اسثت کثه بثرای نمونثه بثه مطالعثة عیسثیزاده و

عمومی ،جعل و ارتشثا مثدنظر قثرار مثیگیثرد .اخثتالس از

همکثثثاران ( ،)1931مهرگثثثان و گرشاسثثثبیفخثثثر (،)1931

مصاديق جرمِ خیانت در امانت و جعثل و ارتشثا از مصثاديق

اسثثینینثثژاد ( ) 1931و صثثادقی و همکثثاران ( )1931اشثثاره

جرم علیه آسثايش عمثومی اسثت .بثرايناسثاس در محاسثبة

میشود .در پژوهش ااضر ،باتوجه به اهمیت موضو در بُعثد

جرايم مالی از پنج جرم سرقت ،صدور چک پرداختنشثدنی،

اقتصادیاجتماعیِ آن ،عوامل مؤثر بر جرايم مالی بثا تأکیثد بثر

اختالس ،ارتشا و جعل استفاده شده اسثت .بخشثی از وقثو

بیثباتی اقتصاد کثالن تحلیثل و بررسثی شثده اسثت .مطالعثة

جرايم مالی در هثر کشثوری ناشثی از بثیثبثاتی در وضثعیت

ااضر در پی پاسخگويی به سواالتی به اين شثرک اسثت :آيثا

اقتصادی آن کشور است و باتوجهبثه آن ،پثژوهش ااضثر بثر

بیثباتی اقتصثاد کثالن بثهطثور اساسثی در دورههثای زمثانی

بیثباتی اقتصاد کالن متمرکز شده که يکی از عوامثل مثؤثر در

کوتثثاهمثثدت و بلندمثثدت ،عثثاملی اثرگثثذار بثثر جثثرايم مثثالی

افزايش جرايم مالی اسثت .بثیثبثاتی اقتصثاد کثالن ،پديثدهايثی

محسوب میشود .درصثورت وجثود چنثین اثثری ،نثو ايثن

نامطلوب بوده و وجود و افزايش آن هزينههای اقتصثادی اجتمثاعی

اثرگذاری چگونه است .بهعبارتیديگر ،آيثا افثزايش بثیثبثاتی

برای جامعه به همراه دارد .افزايش بیثباتی اقتصاد کالن ،ساختار

اقتصاد کالن به افرايش در جرايم مثالی مثیانجامثد .همچنثین

و امنیت اقتصادی کشور را مختل میکند و درنتیجة هزينههايی

ساير عوامل اقتصادیاجتماعی مانند بیکاری ،رشثد اقتصثادی،
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نسبت شهرنشینی و نابرابری در توزي درآمد به چه صورت بر

اوزه ،فرض بر آن است که مجرمان مانند ديگر افراد ،در پثی

جرايم مالی اثرگذار است.

اداکثرسازی مطلوبیت انتظثاری بثودهانثد و در راسثتای ايثن

باتوجه به مطالعات انجامشثده ،نخسثتین تفثاوت مطالعثة

هدف ،نسبت به عوامل و انگیزههثا واکثنش نشثان مثیدهنثد.

ااضر با ساير پژوهشهای داخلی ،تمرکز بر بیثبثاتی اقتصثاد

جرم ،نتیجهای از تخصثیص زمثان بثین فعالیثتهثای قثانونی

کالن و تحلیل اثر آن بر جرايم مالی است .تفثاوت ديگثر ايثن

وغیرقانونی است .بهعبارتی هر فرد ،دريافتی و عايدیِ ناشی از

اسثثت کثثه بثثرای بررسثثی ثبثثات در نتثثايج بثثهدسثثت آمثثده و

بخش قانونی و غیرقانونی را مقايسه میکنثد و درصثورتیکثه

به عبارتديگر با هثدف تحلیثل پايثداری در نتثايج ،شثاخص

درآمد غیرقانونی بیشتر باشثد ،مرتکثب جثرم مثیشثود .ايثن

بیثبثاتی اقتصثاد کثالن بثا دو روش گلزاکثاس و هادريثک –

انتخاب بهشدت با بازداری و بهطور دقیقتر با ااتمال بازداری

پرسکات ،محاسبه و الگوی پژوهش نیز برمبنای اين دو روش

و میزان جريمه ،تحتتثأثیر قثرار مثیگیثرد .بخثش زيثادی از

برآورد شده است .قلمثروی مکثانی پثژوهش ااضثر ،کشثور

ادبیات موجود مانند مطالعثة فثانزيلبر و همکثاران )2000( 6و

ايران بثوده و قلمثروی زمثانی آن سثالهثای  1969تثا 1931

فثثوگِر و همکثثاران )2005( 9بثثا تمرکثثز بثثر اثثثر بثثازداری بثثر

است .1چارچوب مقالة ااضر بدينصورت اسثت کثه پثس از

تعیینکنندههای جرم سروکار دارد .بکر ( ،)1968مقالة خثود را

مقدمه ،ادبیات تحقیق با تأکید بر کانالهای اثرگذاری بیثبثاتی

با طرک اين پرسش آغاز میکند که سطح بهینة اعمال قانون در

اقتصاد کالن بر جرم ،تشريح و سپس الگوی پژوهش ،معرفثی

يک جامعه چیست و نشان داده شد پاسخ اين سؤال به هزينثة

و روند ارکتی دو شاخص محاسباتی از بیثباتی اقتصاد کالن

محکومیت مجرمان و واکنش آنها بثه تغییثر در شثدت اعمثال

تحلیل میشود .در ادامه ،آزمثون ريشثه وااثد و هثمجمعثی،

قانون بستگی دارد .واکنش مجرمان به تغییر در شثدت اعمثال

انجام و نتايج بهدستآمده از برآورد الگو تحلیثل شثده اسثت.

قانون به اهمیت مدل سازی اقتصادی تأکید مثیکنثد .نثوآوری

بخش پايانی نیز به نتیجهگیری و پیشثنهادها اختصثاا يافتثه

اين رهیافت اين است که در وقو رفتارهای مجرمانه ،بهجثای

است.

تکیه بر ويژگی های شخصثیتی مجرمثان بثر داليثل اقتصثادی
تمرکثز شثثده اسثثت .تمرکثثز بثر چگثثونگی واکثثنش افثثراد بثثه

ادبیات تحقیق

انگیزههای اقتصثادی ،بیثنش ارزشثمندی راجث بثه کارآمثدی

ادوين چادويک )1829( 1شايد از نخستین پژوهشگرانی است

سیاستهای مختلف اعمال قانون ايجاد میکند .همچنثین ايثن

که مطالعات در زمینة جرم را از ديدگاه اقتصثادی آغثاز کثرد.

تمرکز ،در شناخت نقش تغییرات بر رفاه اقتصادی افراد ،بسیار

1

اثرگذار اسثت .بثرايناسثاس انگیثزههثای اقتصثادی ،افثراد را

( )1973نتايج مطالعاتی خثود را در ايثن زمینثه ارائثه کردنثد.

بهگونهای تحتتأثیر قرار میدهد کثه فعالیثتهثای قثانونی را

دراين بین ،مطالعثة بکثر ( ،)1968مطالعثهای مبنثايی در زمینثة

بهجای فعالیتهای غیرقانونی انتخاب کنند.

پس از آن افرادی مانند فلیشر ،)1963( 9بکر )1963( 1و اِرلیچ

اقتصاد جرم در نظر گرفته میشود .در مطالعات مربوط در اين

بکر ،الگوی اقتصادی جرم را بر اين فرض استوار کرد که
اگثثر بثثرای فثثرد ،مطلوبیثثت انتظثثاریِ ناشثثی از فعالیثثتهثثای

بههنگام انجام و نوشتار پژوهش ااضر در سالنامههای آماری کشور ،داده و

غیرقانونی بیشتر از مطلوبیتی باشد کثه بثا اسثتفاده از وقثت و

اطالعات مربوط به جرايم مالی تا سال  1931گزارش شده بود؛ بنابراين ،در اين

ساير منثابعش در ديگثر فعالیثت هثا بثه دسثت مثیآورد ،وی

1

مطالعه از اداکثر دادههای موجود استفاده شده است.
2

Edwin Chadwick
3
Fleisher
4
Ehrlich
5
Becker

Fajnzylber et al.
Fougère et al.

6
7
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مرتکب جرم میشود .بکر ،تاب مطلوبیت انتظاری برای مجثرم

چیزهای مختلف به کار میبرند .مطابق تعريف کثوتر (،)1997

بالقوه را بهصورت زير ارائه میکند:

هنجارهای اجتماعی به توافق جمعثی در يثک جامعثه دربثارة
يک وظیفه اشاره دارد .يک هنجار اجتماعی زمانی وجثود دارد

()1
درآمثد

که اعضای جامعه بپذيرند بايد مطثابق آن عمثل کننثد .وجثود

که در آن،

مطلوبیت کل،

مقدار پولی مجازات و بیانکنندة فثرد

هنجارهای اجتماعی ،پاية تعادل را ايجثاد مثیکنثد کثه در آن

است .با اداکثرسازی رابطة فو  ،تاب جرم انفرادی بهصورت

نتايج مختلف در بلندمدت پايدار خواهنثد بثود .پژوهشثگران،

زير به دست میآيد:

جمعیت کشور را به دو دسته تقسیم میکنند :يک دسته افرادی

پولی ناشی از جرم،

ااتمثال محکومیثت،

هستند که با هنجارهای اجتماعی هثدايت مثیشثوند و دسثتة

()1
در رابطة (،)1

بیانکنندة تعداد جرايمی است که فرد اُم در

ديگثثر ،راهنمثثای آنهثثا نف ث شخص ث فرصثثتطلبانثثه اسثثت.

ااتمثال محکومیثت بثرای

پژوهشگران مذکور نشان میدهنثد اجثرای قثانون درصثورتی

سثاير عوامثل

مناسب است که نسبت بسیار وسثیعی از افثراد فرصثتطلثب

يک دورة زمانی انجام می دهد.
فرد اُم،

مجازات تعیینشده برای مجرم و

وجثثود داشثثته باشثثد .در غیثثر ايثثن صثثورت هرگثثاه مثثردم بثثا

مؤثر بر وقو جرم است.
گاروپا ،)1997( 1با گسثترش يثک مثدل تعثادل عمثومی

هنجارهای اجتماعی هثدايت شثوند ،ديگثر نیثازی بثه قثانون

دربثثارة جثثرم نشثثان مثثیدهثثد کثثه اجثثرای قثثانون باتوجثثهبثثه

نخواهد بود .درکل اين پژوهشگران پس از طراای يثک مثدل

ويژگیهای تعادلی و میزان هنجارهای اجتمثاعی ،1نقثشهثای

تعثثادل عمثثومی و ورود هنجارهثثای اجتمثثاعی چنثثین نتیجثثه

متفاوتی دارد .هرگاه يک اقتصاد ،تعادل باثبات واادی داشثته

میگیرند که برخی افراد ازنظر اجتمثاعی آمثوزش ديثدهانثد و

باشد بطوریکه بخشی از جامعه ،مولد و بخش ديگثر غثارتگر

درنتیجه هنجارها و آداب اجتماعی را در خود درونی کردهاند؛

باشد ،دولت برای اداکثرکردن تثاب رفثاهی کثه در وضثعیت

بنابراين ،سرمايهگذاری روی درونثیسثازی هنجارهثا هماننثد

ثبات ارزيابی میشود ،سیاست اجرای بهینة قثانون را انتخثاب

سرمايهگذاری عمومی روی آموزش است .گفتنی است هرگثاه

میکند؛ چنانچه وضعیت باثبات واادی وجود نداشثته باشثد،

نظام قضايی بسیار ناکارآمد باشد ،دولت بايد بر آمثوزشهثای

اگرچه هنوز اجرای قثانون مناسثب اسثت ،بثهطثورکلی روش

مدنی بیشتر سرمايهگذاری کند تثا افثراد بیشثتری هنجارهثای

متفاوتی خواهد داشثت؛ زيثرا وضثعیت پايثداری کثه آشثکار

اجتماعی را درونی و مطابق با آن عمل کنند.

میشود به نسبتهای اولیة افثراد مولثد و غثارتگر در اقتصثاد

در ادامه پس از تبیین اولیة بیثباتی اقتصاد کالن بر جثرم،

بستگی دارد .البته اهمیت نسبی اين نسبتها با اجثرای قثانون

باتوجهبه متغیرهای مدنظر (نرخ ارز ،تثورم ،کسثری بودجثه و

تغییر داده میشود.

بدهی خارجی) در محاسبة بیثباتی اقتصثاد کثالن ،اثثر آن بثر

در ادبیات اقتصادی ،افثراد ديگثر نیثز نظريثهايثی دربثارة

جرايم مالی از کانال اين متغیرها تحلیثل خواهثد شثد .سثپس

9

فرايند اثرگثذاری سثاير عوامثل بثر جثرايم مثالی بثهصثورت

( ،)1986کمپبثثل ،)1986( 1بینمثثور و ساموئلسثثون )1994( 1و

متغیرهای کنترل مطرک خواهثد شثد .گفتنثی اسثت بثرخالف

کثثوتر .)1997( 6افثثراد ،هنجثثار اجتمثثاعی را بثثرای اشثثاره بثثه

پژوهشهثای تجربثی انجثام شثده در زمینثة جثرم در داخثل،

1

مطالعهای در زمینة تأثیرپذيری جرايم مثالی شثامل ترکیبثی از

هنجارهای اجتماعی گسترش دادند ،ازجمله مطالعة آکسثلرود

Garoupa
Social Norms
3
Axelrod
4
Campbell
5
Binmore and Samuelson
6
Cooter
2

بیثباتی در تورم ،نرخ ارز ،کسثری بودجثه و بثدهی خثارجی
مشاهده نشده است.
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بیثباتی اقتصاد کالن و جرم

میشود .گیلالمونت و پوچ ( )2006بیان مثیکننثد اتثی اگثر

امروزه بیثباتی اقتصاد کالن با کاهش رشد اقتصادی ،افثزايش

فرصتهای به وجودآمده برای ارتکاب جرم خیلثی نثامطمئن

بیکاری و  ...بهصورت گسترده ظاهر مثیشثود .بثه نحثویکثه

باشثثد ،بثثهنظثثر ايثثن فثثرض پثثذيرفتنی اسثثت کثثه ناپايثثداری

ممکن است بثه داليثل عوامثل مثذکور برخثی افثراد بثهطثور

اقتصادکالن ،ارتکاب جرايم مالی را افزايش میدهد زيرا باع

چشمگیر کاهش درآمد را در زندگی خود مشاهده کننثد .ايثن

پايینآمدن هزينة فرصت میشود.

امر ،پتانسیل آن را دارد تا در نسبتی از جمعیثت انگیثزة انجثام
فعالیتهای غیرقانونی را برای اثل مشکالتشثان ايجثاد کنثد.

اثر بیثباتی بر جرم از کانال نرخ ارز

گیلالمونت و پوچ )2006( 1استدالل کردهانثد کثه باتوجثهبثه

در بسیاری از مطالعات تجربی ،نرخ ارز ،يکثی از متغیثرهثای

اثرگذاری منفیِ بیثباتی اقتصاد کالن در شکلگیری انتظثارات،

تأثیرگذار بر سرمايهگذاری ،تولید ،الگثوی مصثرف و اشثتغال

ناپايداری اقتصاد کالن بر جرم تأثیرگذار اسثت ،بثهويثژه اگثر

قلمداد شده است؛ اما برخالف مطالعات انجثامشثده در زمینثة

ناشی از شثو هثای واردشثده بثه اقتصثاد کثالن باشثد .اگثر

تأثیر نرخ ارز اقیقی بر متغیرهای کثالن اقتصثادی ،مطالعثهای

کشوری از شرايط مطلوب اقتصادی بهرهمند باشثد ،انتظثارات

در زمینة تأثیرپذيری جرم از نرخ ارز اقیقی انجام نشده است.

خوشبینانه در عاملین و بنگاههای اقتصادی شثکل مثیگیثرد؛

همانطورکه میدانیم ،در روش برابری قدرت خريد ،نثرخ ارز

دراثثالیکثثه بثثا رخثثداد شثثوکی منفثثی در اقتصثثاد ،افثثراد از

اقیقی از ضرب نثرخ ارز اسثمی در نسثبت شثاخص قیمثت

خواستههايشان دست میکشند .درايناالت هثم شثکلگیثری

کاالهای خارجی به شاخص قیمت کاالهای داخلی بثه دسثت

انتظارات خوشبینانه سخت میشود و هم شرايط نامطلوب به

می آيد؛ به طوریکه در تعیین شاخص قیمت کاالهای خثارجی

ايجاد يا افزايش فريبکاری منجر میشود .برايناساس باتوجهبه

و شثثاخص قیمثثت کاالهثثای داخلثثی از شثثاخص قیمثثت

رف نشدن نیازهای تازه بهوجودآمده ،ناامیثدی و سثرخوردگی

مصرفکنندة دو طرف تجاری اسثتفاده مثیشثود .بثا افثزايش

افزايش میيابد و به ااتمال زياد ،به وقو جثرم و افثزايش آن

شاخص قیمت کاالهای خثارجی نسثبت بثه شثاخص قیمثت

منجر میشود .همچنثین ازنظثر آنهثا ناپايثداری بثا کثم کثردن

کاالهای داخلی ،نرخ ارز اقیقی افزايش خواهثد يافثت .ايثن

فرصتها در بخش قانونی ،هزينة فرصثت ارتکثاب جثرم بثر

بدين معنی است که قیمثت کاالهثای خثارجی در مقايسثه بثا

اموال را کثاهش مثیدهثد .بثهگونثهای کثه ناپايثداری باعث

کاالهای داخلی گرانتر میشود و نتیجة آن ،زمینههای افثزاش

نامطمئن شدن دستمزدی می شود که مجرم با کارکردن بهجثای

صادرات و کاهش واردات است .افزايش صادرات به گسترش

ارتکاب جرم به دست میآورد ؛ بنابراين ،انجثام فعالیثتهثای

تولید منجر شده و گسترش تولید ،اثرهای زيادی را بر کثاهش

غیرقثثانونی دراالثثت ناپايثثداری نسثثبت بثثه موقعیثثت بثثدون

بیکاری به جای گذاشته و با ايجاد فرصثت کسثب درآمثد در

ناپايداری نسبتاً کمخطرتر اسثت .ايثن اسثتدالل ،تقريبثاً شثبیه

بازارِ کار قانونی ،زمینه را برای کاهش تخلفات و جرايم مثالی

استداللی است که برای ربثطدادن بیکثاری بثه ارتکثاب جثرم

فراهم کرده است .از سوی ديگر با افزايش نرخ ارز ،پول ملثی

استفاده میشود؛ يعنی هرچه فرصتهای شغلی قثانونی کمتثر

تعضیف و درآمد اقیقثی مثردم در پثی آن کثاهش مثیيابثد.

باشد ،افراد بیشثتر بثهسثمت فعالیثتهثای غیرقثانونی جثذب

کاهش درآمد اقیقی و بثه دنبثال آن کثاهش قثدرت خريثد،

میشثوند .بثرايناسثاس ،جثرم يثک نثو تنثو کثاری بثرای

ااتمال وقو جرايم مالی را افزايش می دهد؛ البتثه ايثن نکتثه

محافظت از فرد در مقابل شثو هثای قیمتثی در نظثر گرفتثه

درخور توجه است که تأثیر نثرخ ارز اقیقثی باتوجثهبثه نثو

Guillaumont and Puech

1

اقتصاد هر کشور متفاوت است .در اقتصثاد ايثران بثا افثزايش
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تثثدريجی نثثرخ ارز ،تولیدکننثثدگان ايرانثثی بثثهداليلثثی ماننثثد

جبران کاهش رفاهِ ناشی از افزايش قیمتها ممکثن اسثت بثه

تحريمهای تجثاری و مثالی ،تثورم داخلثی ،تکنولثوژی برتثر

انجام کارهای ناپسند وسوسه شوند .بثه عبثارت ديگثر امثروزه

کشورهای سازندة خارجی و  ...ازلحاظ کیفیت و قیمت کاال با

افزايش ااتمالی جرايم به دلیل فقر بثوده کثه آن هثم متثأثر از

تولیدکنندگان خارجی توان رقابت ندارنثد .ايثن امثر ،موجثب

افزايش مستمر قیمتها است .همچنین مطالعة تامايو)2013( 1

تعطیلی بسیاری از واادهای تولیدی شثده و درنتیجثه اجثم

نیز نشان میدهد به هنگام تورم بثاال جثرم و جنايثت افثزايش

صادرات طبق انتظار افزايش نمثیيابثد .بثرايناسثاس ،در پثی

میيابد.

تغییرها و نوسانات در نرخ ارز ،گروهثی از افثراد مشثغول در
عرصة فعالیتهای تولیدی با بیکاری مواجه مثیشثوند و ايثن

اثر بیثباتی بر جرم از کانال کسري بودجه

امر زمینة الزم را برای ارتکاب افراد به جرايم مثالی و قاچثا

هرگاه در يک دورة معین مخارج دولت بیشتر از درآمثدهايش

کاال فراهم میکند

(کريمی موغاری و همکثاران1931 ،؛ Musyoki et

)al., 2012

باشد ،اصطالااً عنوان میشود کثه بودجثة دولثت بثا کسثری
مواجه شده اسثت .در ادبیثات اقتصثادی اگثر کسثری بودجثه

از نگاهی ديگثر نوسثانات نثرخ ارز و در پثی آن ايجثاد

بهسمت فعالیتهای تولیدی مولد باشد ،کسری بودجه مطلوب

سیستم ارزی دو نرخی يا چند نرخی (که البته در اقتصاد ايران

تلقی میشود؛ زيرا درآمدهای دولت را افثزايش مثیدهثد و از

نیز به دفعات رخ داده است) زمینه را برای ايجاد ويژهخثواری

محل افزايش درآمدهای آينده ،تعهدها بازپرداخت میشثوند و

و فساد مالی فراهم کرده و به دنبال آن ،میزان جثرايم مثالی را

مابقی درآمد در زمینة مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگثی

افزايش داده است .بدين ترتیب اگرچه اثر نثرخ ارز در سثطح

و  ...بهخصوا در زمینة جلوگیری از بروز جرم و جنايت بثه

بر جرايم مالی نامشخص است ،اثر افزايش نوسانات نثرخ ارز

کار برده میشود .از سوی ديگر کسری بودجة مطلوب با تأثیر

بر جرايم مالی مشخص بوده و با افزايش در آن همراه است.

بر اشتغال و توسعة صادرات باع

کثاهش جثرايم مثیشثود.

البته نتیجة مذکور با تاکید بر اين نکته است که کسری بودجه،
اثر بیثباتی بر جرم از کانال تورم

اند و غیرمستمر باشد.

تورم از مهمترين چالشهايی است که تمثام جوامث بثهويثژه

اگر کسثری بودجثه ،مولثد نباشثد بثا افثزايش در سثطح

جوام دراال توسعه با آن دست به گريبانند .باتوجهبه بُعثد و

عمومی قیمتها و کاهش در قدرت خريد به افثزايش جثرايم

اندازة آسیبهايی که تورم بر پیکرة اقتصاد وارد میکنثد ،آثثار

منجر میشود .کشورهای که در يک دورة بلندمدت با کسثری

سو سیاسی ،اجتماعی و فرهنگثی ايثن پديثدة نثامیمون در

بودجة ناشی از هزينههای غیرمولد و اصطالااً هزينثة جثاری

میشود .در سالهای اخیر ،اقتصاد ايران متأثر از معضثل تثورم

درگیر هستند ،نوسثانات بیشثتری را در سثطح اقتصثاد کثالن

و پیامثثدهثثای اجتمثثاعی آن ماننثثد جثثرم اسثثت .پژوهشثثگران

تجربه کرده و عموماً بثا بثیثبثاتی بیشثتری در اقتصثاد کثالن

خارجی مانند کثامین ،)2008( 1پثژوهشهثايی در ايثن زمینثه

مواجهاند؛ به طوریکه يکی از پیامدهای کسری بودجثة مثزمن

انجام دادهاند .کثامین ( )2008در مطالعثة خثود بیثان مثیکنثد

غیرمولد ،رشد سطح عمومی قیمتها و درنتیجه کاهش قدرت

افثثزايش قیمثثت کثثاال در بثثازار بثثهعلثثت کثثاهش خريثثد

خريد افراد است که با افزايش فقر زمینه را بثرای ارتکثاب بثه

مصرفکنندگان بوده و ترکیب کم کاال در سثبد خريثد مثانعی

جرم افزايش میدهد.

عمده برای رفاه آنهاست؛ بنابراين ،افراد برای ادامثة ایثات و

اثر بیثباتی بر جرم از کانال بدهی خارجی

Camion
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بدهی خارجی عبارت است از وامهثايی کثه کشثور خثارجی

خوداشتغال نباشند) يا آمادة کار (برای مزد و اقثو بگیثری و

عرضه می کند و کشور بدهکار میگیرد .اين رفتار ،تعهثدهايی

خوداشتغالی آمادگی داشته باشند) يا جويای کثار (اقثدامهثای

را بثثرای بازپرداخثثت مبثثالی معینثثی از اصثثل و فثثر وام در

مشخصثثی را بثثرای جسثثتجوی کثثار بثثهصثثورت مثثزد و

سررسثثیدهای مشثثخص ،بثثه کشثثور خثثارجی بثثهصثثورت ارز

اقو بگیری يا خوداشتغالی انجام داده باشند) باشند .بیکثاری

خثثارجی ،کاالهثثا يثثا خثثدمات ايجثثاد مثثیکنثثد .اگثثر تمثثام

زمینة الزم برای ارتکثاب جثرم و جنايثت را فثراهم مثیکنثد.

بازپرداختهای وام طی کمتر از يثک سثال از زمثان اخثذ آن

گیالنثی و همکثارانش )2009(1در مطالعثة انجثامشثده بثرای

صورت گیرد ،کوتاهمدت و در غیر اين صورت بدهی خارجی

پاکستان نشان دادهاند که فقثر ،تثورم و بیکثاری علثل جثرم و

بلندمدت خواهد بود (پژويثان و همکثاران .)1991 ،نسثبت بثاالی

جنايت هستند .آنها بثا عنثوان اينکثه نثرخ بیکثاری شاخصثی

بثثدهی خثثارجی بثثه تولیثثد ناخثثالص داخلثثی در بلندمثثدت و

مکمل از فرصت درآمد در بازار کار قانونی است معتقدنثد بثه

ناتوانايی دولتها در بازپرداخت آن ،موقعیت اعتبثاری کشثور

هنگام افزايش بیکاری ،فرصثت کسثب درآمثد در بثازار کثار

مدنظر را در دنیا کاهش میدهد و مان از انجام سرمايهگذاری

قانونی کاهش می يابد و افثراد بثرای ارتکثاب جثرم تحريثک

خثثارجی و اتثثی داخلثثی در بخثثشهثثای مختلثثف آن کشثثور

میشثوند .همچنثین هزينثههثای پثايین ارتکثاب جثرم بثرای

میشود .اين موضو به صورت مستقیم به رکثود اقتصثادی در

کارگران بیکار از اين نتیجه امايت میکند که بیکاری منجر به

آن کشور منجر میشود1؛ زيرا کاهش سرمايهگذاری خارجی و

جرم میشود.

داخلی ،عامل کاهنثده در ايجثاد و هثدايت سثرمايه بثهسثمت

صادقی و همکاران ( )1931در مطالعة خود با اسثتفاده از

واادهای فعثال و مولثد ،تلقثی و کثاهش تولیثد و اشثتغال و

دادههای  16استان کشور در دورة زمانی  1996-1931عوامثل

افزايش تورم را سبب میشود .کاهش تولیثد و اشثتغال کثه از

مؤثر بر جرايم سرقت و قتل عمد را بررسثی کردنثد و نتیجثه

پديدههای نامطلوب در اقتصاد کالن محسوب میشوند ،زمینثه

گرفتند بیکاری بر هر دو متغیر وابسته ،اثثری مثبثت و معنثادار

را برای ارتکاب افراد به جرم مالی فراهم میکنند.

دارد .گرشاسثثبی فخثثر ( )1933و مهرگثثان و گرشاسثثبی فخثثر
( )1931نیز با استفاده از اطالعات سری زمانی برای ايران ،اثثر

اثر سایر عوامل بر جرم

مثبت بیکاری بر جرم سرقت را نتیجهگیری کردند .در راستای

اثر میزان بیكاري بر جرم

مطالعثثة صثثادقی و همکثثاران ( ،)1931فطثثرس و همکثثاران

بیکاری نیز مانند تورم از مهمترين چالشهايی است که جوام

( )1931و عباسینژاد و همکاران ( )1931مطالعثاتی بثرای 91

به ويژه جوام دراال توسعه با آن سروکار دارنثد و صثدمات

استان کشور در قالب دادههای تابلويی انجام دادند .ايشان نیثز

فراوان اقتصادی و آثار سو سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را از

نتیجه گرفتند بیکاری اثری مثبثت و معنثادار بثر جثرايم علیثه

ناایة ايثن پديثده مشثاهده مثیکننثد .اقتصثاد ايثران بثاوجودِ

اموال دارد.

برخورداری از امکانات عظیم مثالیِ ناشثی از صثادرات نفثت،
دهههاست که با معضل بیکاری دست به گريبثان اسثت .بنثابر

اثر شهرنشینی بر جرم

تعريف مرکز آمار ايران ،بیکار به تمام افراد  11سثال و بیشثتر

شهرنشینی فرايندی از رشثد در منثاطق شثهری اسثت .ازنظثر

گفته میشود که بیکار (اشتغال مزد و اقو بگیری ندارنثد يثا

اقتصادی ،شهرنشینی خوب است؛ زيرا دستیابی به صرفهجويی
در اقتصاد را آسان کرده است و درنتیجه باع
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در صناي و توسثعة اقتصثادی مثیشثود؛ بثاايناثال افثزايش

زيست محیطی و اقتصثادی بثرای جامعثه بثه کثاهش کیفیثت

شهرنشینی از نظر اجتماعی زمینة الزم بثرای جثرايم را فثراهم

زندگی افراد منجر میشود؛ بهطثوریکثه اثرهثای منفثی آن در

میکند .به طورکلی میزان جثرايم در شهرسثتانهثای بثزرو و

آلودگی ،افزايش نابرابری ،افزايش جرم و مشکالت اجتمثاعی

مناطق شهری بیشتر از مناطق روستايی است؛ زيثرا در منثاطق

و  ...مشاهده میشود .وی همچنین در زمینثة افثزايش جثرم و

روستايی به دلیل کاهش تراکم جمعیت ،مجرمان شانس کمتری

جنايت و مشکلهای اجتماعی ايجادشده بهدلیل رشد اقتصادی

بثرای مخفثیشثدن دارنثد ( .)Jalil & Iqbal, 2010همچنثین در

بیان میکند فقیربودن افراد علت جرم و جنايت نیسثت ،بلکثه

مطالعة ديگر ،سانیداد  -لئونز )2006( 1به اين نتیجه رسید کثه

ممکن است از اسادت برخی افراد نسثبت بثه برخثی ديگثر

شهرنشثثینی موجثثب ورود تکنولثثوژیهثثای پیشثثرفتهتثثر و

ناشی شود که به دلیل رشد اقتصادی در سثطح درآمثد و رفثاه

جديدتری میشود که برای اقتصاد با ارزش اسثت؛ امثا ماننثد

بیشثثتر قثثرار گرفتنثثد .اسثثینینثثژاد ( )1931در مطالعثثة خثثود

هر پديدة ديگری معايثب و مزايثايی دارد .وی بیثان مثیکنثد

استدالل میکند که رشد اقتصادی به بروز فرصتهثای کثاری

اثرهای منفی شهرنشینی موجب گسترش جرايم بهويژه جثرايم

بیشتر و جذابتر (دسثتمزد بیشثتر) در بخثش قثانونی منجثر

علیه اموال میشود؛ بهطثوریکثه توسثعة سثري تکنولثوژی و

میشود؛ اما به دلیل بهبود ثروت جامعه ،درآمد انتظثاری ناشثی

هزينههای زيثاد زنثدگی در منثاطق شثهری موجثب افثزايش

از جرم نیز افزايش مثیيابثد .بثراين اسثاس ،اثثر نهثايی رشثد

سثثرقت مثثیشثثود کثثه سثثادهتثثرين و سثثري تثثرين راه بثثرای

اقتصادی بر جرم و جنايت در جامعه نامشخص است.

بهدستآوردن ابزارهثای جديثد و لثوازم جثانبی بثرای افث
شرايط زنثدگی اسثت .در داخثل ،گرشاسثبی فخثر ( )1933و

اثر نابرابري درآمد بر جرم

مهرگان و گرشاسبی فخثر ( )1931نیثز نتیجثه گرفتنثد رابطثة

عامل ديگری که نیوماير )2005( 9به صورت يک فرضیه بسثط

مثبت و معنادار بین شهرنشینی و جرم سرقت وجود دارد.

داد ،نابرابری درآمد است .جرايم مالی ممکن است تالشِ افراد
کمدرآمد برای کاهش شثکاف درآمديشثان بثا افثراد پردرآمثد

اثر رشد اقتصادي بر جرم

مدنظر قرار گرفته شود .نثابرابری درآمثدی بثا کثاهش هزينثة

يکی از تعیینکنندههای سثنتیِ جثرم در هثر اقتصثادی ،سثطح

فرصت جرايم اداقل ،برای افراد کمدرآمد بثه افثزايش جثرم

درآمد ملی و میزان رشد آن است .بهنحویکه بیشتربودن سطح

منجر مثیشثود .همچنثین فقثر و محرومیثت نسثبیِ ناشثی از

درآمد و میزان رشد آن با ايجاد فرصتهای بیشتر در بازارِ کار

نابرابریِ درآمدی ،اسِ نااُمیدی ايجثاد کثرده کثه در ارتکثاب

قثثانونی بثثه کثثاهش در جثثرايم علیثثه امثثوال و مالکیثثت منجثثر

جرم مؤثر واق شده است .هاتا )2012( 1با بررسی رابطة بثین

میشود .پتینجر )2009( 1در مطالعة خود به اين نتیجثه رسثید

نثثابرابری درآمثثد و جثثرايم مالکیثثت (سثثرقت ،اخثثتالس و

که رشد اقتصادی ،مزايا و معايبی دارد؛ بثه طثوریکثه مزايثای

کالهبرداری) و جرمهای خشونتآمیز طثی سثالهثای -2009

رشد بیشتر در کشورهای کمدرآمد مشاهده مثیشثود .در ايثن

 1995با مجموعه دادههثای  999شثهرداری در فنالنثد نتیجثه

راستا وی افزايش مصثرف ،بهبثود خثدمات عمثومی ،کثاهش

گرفت که نابرابری درآمد ،همبستگی مثبتی با سرقت دارد .بین

بیکاری و فقر را مزايای رشد اقتصادی مثی دانثد؛ بثاايناثال،

نابرابری درآمد با ساير جرايم مالکیت نیز ارتباطی مثبت وجود

گرچه رشد اقتصادی مزايايی دارد ،مسائل مختلثف بثهوضثوک

دارد که البته تاادودی اين رابطه ضعیفتر است .بثاوجوداين،

نشان میدهد رشد اقتصادی با ايجثاد مشثکلهثای اجتمثاعی،

بین نابرابری درآمثد و جثرايم خشثونتآمیثز ارتبثاطی يافثت

1
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نمثثیشثثود .وی اسثثتدالل مثثیکنثثد نثثابرابری ،منشثثائی بثثرای

از اين بدان اشاره شد برای بررسی وجود ثبات و پايثداری در

فرصتهای جنايی است و البته دراالیکه در همثان موقعیثت

ضرايب الگو (مقاومت ضرايب الگثو) ،الگثوی تحقیثق در دو

نیز برخی افراد با فعالیتهای قثانونی ،فرصثت تهثیدسثتی را

قالب برآورد میشود .بهصورتیکه محاسبة شثاخص بثیثبثاتی

برای خود فراهم کنند .وی اظهار میدارد که بیشتر نظريههثای

اقتصاد کالن در برآورد اول ،بر روش گلزاکثاس و در بثرآورد

جامعهشناختی مانند نظرية اقتصادی ،رابطة مثبت بین نابرابری،

دوم بر روش فیلتر هادريک – پرسکات مبتنی است.

جرم و جنايت مطثرک کثرده اسثت و تثنشهثای اجتمثاعی و

 :برداری از متغیرهای کنترل است که باتوجهبه ادبیثات

سرخوردگیِ ناشی از نابرابری را عامل انگیثزش بثرای جثرايم

) ،ضثريب جینثی

تحقیق ،چهار متغیر میزان بیکثاری (
) ،نسبت شهرنشینی (

) و میزان رشثد اقتصثادی يثا

میداند .در اين زمینه به پثژوهشهثای اسثینینثژاد (،)1931

(

صثثادقی و همکثثاران ( )1931و مهرگثثان و گرشاسثثبی فخثثر

همان رشد تولید ناخالص داخلی اقیقی (

) را شثامل

 ،جز اخالل الگثو و  ،نشثاندهنثدة دورة زمثانی

( )1931در داخل اشاره می شود که اثر مثبت نابرابری درآمدی

میشود.

را بر جرم سرقت نتیجه گرفتند.

تحقیق است که سالهای  1969تثا 1931را دربثردارد .گفتنثی
است اين مطالعه مبتنثیبثر دادههثای سثری زمثانی سثالهثای

معرفی الگو

 1969-1931برای کشور ايران انجثام شثده اسثت .دادههثا از

باتوجه به ادبیات تحقیق و براساس مطالعة فانزيلبر و همکثاران

بانک مرکزی و مرکز آمار ايران (سثالنامههثای آمثاری کشثور)

( ،)2000نیوماير ( )2005و گیلالمونت و پوچ ( )2006الگوی

استخراج شده است .در ادامه ،قبل از محاسبة شاخص بیثباتی

رگرسیونی برای تحلیل بیثباتی اقتصاد کالن بر جرم در ايثران

اقتصاد کالن ،فرايند اثرگذاری هر يک از متغیرهای کنتثرل بثر

بهصورت زير تصريح میشود:

جرم تحلیل میشود.
محاسبة شاخص بیثباتی اقتصاد کالن

رابطة ()9
 :نسبت جرايم مالی به کل جرايم اسثت .بثرای محاسثبة
جثرايم از تعثداد پرونثدههثثای مختومثه اسثتفاده شثده اسثثت.
برايناساس متغیر وابسته ،درصد پروندههثای مختومثة جثرايم
مالی (سرقت ،صدور چک بالمحل ،اختالس ،ارتشثا و جعثل)
از کل پروندههای مختومة در جرايم است.
 :شاخص بیثباتی اقتصاد کالن است کثه ترکیبثی از
بیثباتی در چهار متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص
داخلی ،میزان تورم ،نسبت بدهی خارجی بثه تولیثد ناخثالص
داخلی و رشد نرخ ارز اقیقی است .اين شاخص(

) با دو

روش محاسبه میشود .برايناساس رابطثة رگرسثیونی مثذکور
(رابطه( ))9در دو قالب برآورد میشود که يکی از روشهثای
محاسبه شاخص بیثباتی را شامل میشود .همانطورکثه پثیش

محاسبة شاخص بیثباتی اقتصاد کالن با روش گلزاکاس
اولین شاخص برای محاسبة بیثباتی اقتصاد کثالن ،اسثتفاده از
روش گلزاکاس اسثت .در ايثن روش ابتثدا رونثد هثر متغیثر
براساس رابطة زير برآورد میشود:
رابطه ()1
که در آن

 ،مقدار روند برآوردی متغیر

(نسثبت کسثری

بودجه به تولید ناخالص داخلی ،میثزان تثورم ،نسثبت بثدهی
خارجی به تولید ناخالص داخلی ،رشثد نثرخ ارز اقیقثی) در
بلندمدت است ، .نشاندهندة زمان و  ،جملثة خطثا اسثت.
پس از برآورد رابطة ( ،)1انحراف هر متغیر از روند بلندمثدت
آن بهصورت زيرمحاسبه میشود:
رابطة ()1
رابطة ()6
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 1931 ،1993و  1939نقاط اوج و در سالهای ،1963 ،1961

رابطة ((9

رابطة ()3
در روابط مذکور،

 1931 ،1931 ،1996و  1933نقاط اضیض دارد .بیشثترين و
 ،شاخص بیثباتی کسری بودجه (برابثر

کمترين میزان بیثبثاتی اقتصثاد کثالن در ايثران بثهترتیثب در

)

سالهای  1991و  1961رخ داده است .در پاسثخ بثه چرايثی

 ،شاخص بیثباتی تورم (برابثر بثا

روند ارکتی گفتنی است که پس از شرو جنثگ تحمیلثی و

،

در سالهای آغازين ،کمترين بیثباتی در سال  1961است .در

شاخص بیثباتی بدهی خثارجی (برابثر بثا تقاضثل در نسثبت

اين سال ،اقتصاد ايران ،پايینترين میزان تورم و نسبت کسثری

) از رونثثد

بودجه به  GDPرا تجربه کثرده اسثت .پثس از آن باتوجثهبثه

 ،شاخص بیثباتی رشد نرخ ارز اقیقی

بحرانیشدن اوضثا مثالی دولثت در شثرايط سثخت اقتصثاد

) از رونثثد

جنگ ،نسبت کسری بودجه ،روندی افزايشی در پیش گرفثت.

با تفاضل نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (
از روند بلندمدت آن)،
تفاضثثل میثثزان تثثورم (

) از رونثثد بلندمثثدت آن)،

بثدهی خثثارجی بثثه تولیثثد ناخثثالص داخلثثی (
بلندمدت آن) و

(برابثثر بثثا تقاضثثل رشثثد نثثرخ ارز اقیقثثی (
بلندمدت آن) است.

سالهايی که تأمین مالی بودجه بثهويثژه کسثری آن بثه روش

پثس از محاسثثبة چهثثار زيرشثاخص مثثذکور ،باتوجثثهبثثه

انتشار اسکناس به يک عادت تبديل میشد و يکثی از تبعثات

نسبیبودن (درصدیبودن) زيرشاخصها ،شاخص بیثباتی کل

آن افزايش میزان تورم بود .نسبت بدهی خارجی به  GDPنیثز

اقتصاد کالن ( )MIIاز میانگین آنها بهصورت زير محاسبه می

در اين سالها روند صعودی داشت .درنهايت تثورم و نسثبت

شود:

کسری بودجه در سال پايانی جنگ بثه بیشثترين مقثدار خثود

رابطة ()3
محاسبههای انجام شده نشان مثیدهثد بثیثبثاتی اقتصثاد
کالن براسثاس روش گلزاکثاس ،میثانگینی برابثر  %1/16طثی
دورة  1969تا  1931دارد .برای بررسی دقیقتر رونثد ارکتثی
شاخص بیثباتی کثل اقتصثاد کثالن (محاسثبهشثده بثا روش
گلزاکاس) طی دورة مطالعهشثده در نمثودار ( )1نمثايش داده
شده اسثت 1.همثانطورکثه از نمثودار مشثخص اسثت رونثد
ارکتثثی شثثاخص ،نشثثاندهنثثدة شثثکل سینوسثثی اسثثت و در
سالهای  1931 ،1993 ،1991 ،1969و  1939نقاط اوج و در
سثثالهثثای  1931 ،1931 ،1996 ،1963 ،1961و  1933نقثثاط
اضیض دارد .بیشترين و کمترين میزان بیثباتی اقتصاد کثالن
در ايران بهترتیب در سالهثای  1991و  1961رخ داده اسثت.
همانطورکه از نمودار مشخص است روند ارکتثی شثاخص،
نشاندهندة شکل سینوسی است و در سالهثای ،1991 ،1969
1

رسید و نتیجة آن ثبت بیشترين اندازة بیثباتی در اقتصاد کالن
طی هشثت سثال جنثگ تحمیلثی شثد .پثس از پايثان جنثگ
تحمیلی و شرو برنامثة اول توسثعه ،همثراه بثا عثادیشثدن
شثثرايط جامعثثه و خثثروج از اقتصثثاد جنگثثی ،نسثثبت بثثدهی
خارجی روند افزايشی را ادامه داد؛ اما کثاهش نسثبت کسثری
بودجه و میزان تثورم بثه کثاهش در بثیثبثاتی اقتصثاد کثالن
انجامید و به کمترين میزان خود در اواسط برنامثة اول رسثید.
در پايان برنامة اول و شرو برنامة دوم ،بیشتر بهدلیثل اجثرای
سیاستهای تعديل اقتصادی در دولثت سثازندگی ،بثیثبثاتی
اقتصاد کالن شرو به افزايش کثرد و در سثال  1991بثه اوج
خود در برنامة دوم توسعه رسید؛ زيرا اجرای اين سیاسثتهثا،
نخست ،به شو ارزی منجر شد؛ دوم ،با بیشترين میزان تورم
( % 13/1در سال  )11991در تاريخ اقتصاد ايران همراه بثود و
سوم ،بیشترين نسبت بدهی خارجی را در اقتصاد ايثران ثبثت
کرد (با وجود آنکه نسبت کسری بودجه ،نزولی و اتی مثازاد
بودجه نیز مشاهده شد) .باتوجه به بیثباتیهثای ايجادشثده در

گفتنی است برای هر دو روش ،روند ارکتی زيرشاخصهای بیثباتی اقتصاد

کالن در پیوستهای ( )1و ( )1آمده است.

1
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میزان تورم و نرخ ارز در پايان برنامة دوم (که با دولثت هفثتم

هادريک و پرسکات در ابتدای سال  1980ايثن روش را ارائثه

همراه بود) ،اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی در دستور کار

کردند و در سال  1997برای تحلیل سیکلهای تجثاری دوران

قرار گرفت .سیاستهايی که در کثاهش بثیثبثاتی اقتصثادی،

پس از جنگ در اياالت متحده استفاده شد .در اين روش پثس

موفق ظاهر شد؛ بهطوریکه میزان تورم ،نسبت کسری بودجثه

از محاسبة مقادير روند بلندمدت با فیلتر هادريک  -پرسکات،

و نسبت بدهی خارجی شرو به کاهش کرد .در ابتدای دولت

تفاضل مقادير واقعی هر يک از چهار متغیثر مثدنظر از مقثدار

هشتم بهدلیل افت قیمت جهثانی نفثت ،مجثدد اقتصثاد ايثران

روند بلندمدتشان (جز سیکلی) محاسبه میشثود .در مرالثة

روند صعودی در نسبت کسری بودجه تجربه کرد و پس از آن

آخر ،شاخص بیثبثاتی اقتصثاد کثالن ماننثد روشِ اسثتفاده از

کاهش يافت .سپس در سال  1931بهدلیل دومین شثو ارزی

رابطة ( )3به دست میآيد.

و شرو فرايند نسبت کسری بودجه ،شاخص بیثباتی بثه اوج

محاسبات انجامشده ،نشان میدهد که میثانگین بثیثبثاتی

خود در برنامة سوم رسید .باايناثال بثا وجثود بثیثبثاتی در

اقتصاد کالن براسثاس فیلترينثگ هادريثک  -پرسثکات برابثر

اقتصاد کالن ،نکتة بارز طی سالهثای دولثت هفثتم و هشثتم،

 %1/11است .برای بررسی دقیثقتثر ،رونثد ارکتثی شثاخص

کاهش دامنة اوج و اضیض ايجادشده در شثاخص بثیثبثاتی

بیثباتی کل اقتصاد کالن (محاسثبهشثده بثا فیلتثر هادريثک -

بود .با شرو به کار دولت نهم و قرارگرفتن در برنامة چهثارم

پرسکات) در نمودار ( )1نمايش داده شثده اسثت .باتوجثهبثه

توسعه بهدلیل افزايش درآمد نفتی و به دنبال آن افزايش میزان

نمودار ،روند ارکتی شاخص در روش دوم نیثز ماننثد روش

تورم ،بیثباتی در اقتصاد کالن شرو به افزايش کرد.

اول شکل سینوسی دارد .ازنظر نقاط اوج و اضیض نیز تقريباً
مشابه روش اول است .بهطوریکه نقاط اوج بیثبثاتی در ايثن
روش در سثثثالهثثثای  1939 ،1993 ،1991 ،1966و  1939و
نقاط اضثیض آن در سثالهثای ،1993 ،1996 ،1963 ،1961
 1931و  1933رخ داده اسثثت .بیشثثترين و کمتثثرين میثثزان
بیثباتی اقتصاد کثالن در روش دوم بثهترتیثب در سثالهثای
 1991و  1963به دست آمده است .داليل اقتصادی در توجیثه

نمودار  -1روند شاخص بیثباتی اقتصاد کالن با استفاده از روش
گلزاکاس

روند ارکتی شاخص بیثباتی در روش دوم مشثابه روش اول
است.

منب  :محاسبات براساس دادههای دريافتی از درگاه بانک مرکزی ايران

محاسبة شاخص بیثباتی اقتصاد کالن با روش هادریك -
پرسكات
در دومین روش ،شاخص بیثباتی اقتصاد کالن بثا اسثتفاده از
فیلترينگ هادريک  -پرسکات انجام شده است .فیلتر هادريک

نمودار  -2روند شاخص بیثباتی اقتصاد کالن با روش استفاده از

 -پرسکات يک روش هموارسازی است که بثهطثور گسثترده

فیلترینگ هادریك  -پرسكات

بین اقتصاددانان کالن برای بهدستآوردن بثرآوردی همثوار از
روند بلندمدت يک سری زمانی استفاده میشود .نخسثتینبثار
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نکتة آخر آنکه میزان همبستگی شاخص بیثبثاتی اقتصثاد

پذيرفته شده است .به طوریکه براساس هر دو آزمثون وجثود

کثثالن در دو روش گلزاکثثاس و روش فیلترينثثگ هادريثثک -

پنج بثردار هثمجمعثی بثین متغیرهثا پثذيرفتنی اسثت .نتثايج

پرسکات برابر  %61است.

بهدستآمثده از آزمثونهثای مثذکور در بثرآورد دوم (وجثود
شاخص بیثباتی محاسبهشده با روش دوم در رابطثة ( ))9نیثز
نشاندهندة چهار بردار همجمعی است.

آزمون ریشه واحد و همجمعی
در دادههای سری زمانی پثیش از تحلیثل و تخمثین معثادالت
الگو ،بايد آزمون ريشه وااد برای تعیثین مانثايی سثریهثای

برآورد الگو

زمثثانی متغیرهثثا انجثثام شثثود .نتثثايج آزمثثون ديکثثی  -فثثولر

برآورد بلندمدت

تعمیميافته نشثان مثیدهثد کثه در سثطح اطمینثان  %31کلیثة

در اين قسمت ،پس از اطمینثان از وجثود رابطثة بلندمثدت و

متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا بوده و در سطح نامانا هستند.

بهعبارتی وجود همجمعی بین متغیرها در هر دو برآورد ،الگثو
(در قالب دو برآورد) در بلندمدت تخمین زده میشود .نتثايج

جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد دیكی  -فولر تعمیمیافته
سطح
متغیرها

بهدستآمده از برآوردها به شرک جدول ( )1است.

تفاضل مرتبه اول

مقدار

سطح

مقدار

سطح

آماره

احتمال

آماره

احتمال

1/6

1/313

-1/1

1/193

متغیرهاي

-9/9

1/111

-1/9

1/111

توضیحی

-9/1

1/191

-1/11

1/111

بیکاری

-1/9

1/131

-1/3

1/111

نسبت شهرنشینی

-1/1

1/136

-1/3

1/116

رشد اقتصادی

-1/6

1/113

-1/9

1/119

ضريب جینی

1/9

1/191

-9/1

1/111

جرايم مالی
شاخص

گلزاکاس

بیثباتی

هادريک

با روش

پرسکات
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جدول -2نتایج برآورد الگو در بلندمدت

شاخص

گلزاکاس

بیثباتی

هادريک

با روش

پرسکات

بیثباتی محاسبهشده با روش اول در رابطة ( ))9نشان میدهثد
در سطح ااتمال  ،1/11فرضیة صفر رد شده است که مبنیبثر
وجودنداشتن بردار همجمعی بین متغیرهاست و فرضیة مقابثل

1/113

نسبت شهرنشینی

1/1

1/111

1/1

رشد اقتصادی

1/1

1/119

1/9

1/169

بیکاری

1/1

1/116

1/9

1/113

ضريب جینی

-1/9

1/111

-1/3

1/116

ضريب تعیین

1/96

جوسیلیوس ،آمارههای آزمون اداکثر مقثادير ويثژه و آزمثون

اثر و اثداکثر مقثدار ويثژه در بثرآورد اول (وجثود شثاخص

احتمال

1/116

مقدار

محاسباتی) بررسی میشود .نتايج بهدست آمده از هر دو آزمونِ

1/11

احتمال

ضریب

1/31

در مراله بعثد ،براسثاس روش همگرايثی جوهانسثن –

بلندمدت) بین متغیرهای الگو (در دو قالب ،براساس دو روش

ضریب

سطح

سطح

1/166

آزمونهای تشخیصی

اثر ،وجودداشتن يثا وجودنداشثتن بثردار هثمجمعثی (رابطثة

برآورد اول

برآورد دوم

آزمون خود

آماره

همبستگی

سطح
ااتمال

آزمون
ناهمسانی
واريانس

مقدار
آماره
سطح
ااتمال
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1/13

1/1

1/316

1/613

1/1

6/1

1/199

1/166
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ضريب برآوردی متغیر ضريب جینی بثرخالف انتظثار در
هر دو برآورد ،منفی ( بهترتیب برابر  -1/9و  )-1/3و معنثادار

درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعديل شده است و بهسمت
رابطة بلندمدت نزديک میشود.

و بیانکنندة اثرگذاری معکوس ضريب جینی بثر جثرايم مثالی
جدول  -3نتایج برآورد الگو در کوتاهمدت ()ECM

است .بهعبارتی در اقتصاد ايران با افزايش نثابرابری در توزيث
درآمد ،سهم جرايم مالی از کل جثرايم کثاهش مثیيابثد و بثا
نتیجة مطالعة براش ،)2007( 1همخوانی دارد .اندازة ضريب در
برآوردها نشان میدهد کثه يثک درصثد افثزايش در ضثريب
جینی ،به ترتیب با کاهش  1/9و  1/3درصدی در سهم جثرايم

برآورد اول

متغیرهاي
توضیحی

ضریب

شاخص

گلزاکاس

بیثباتی

هادريک

با روش

پرسکات

1/11

سطح
احتمال

برآورد دوم
ضریب

سطح
احتمال

1/11
1/96

1/111

نسبت شهرنشینی

1/1

1/991

1/1

1/311

رشد اقتصادی

1/6

1/119

1/1

1/169

بیکاری

1/1

1/116

1/9

1/113

ضريب جینی

-9/1

1/111

-1/3

1/191

ناهمسانی واريانس (براسثاس بريثوش – پادگثان  -گثادفری)

جمله تصحیح خطا

-1/11

1/191

-1/61

1/111

ضريب تعیین

1/13

جمالت پسماند ،پذيرش فرضیة صفر مبنثیبثر وجودنداشثتن

آزمونهای تشخیصی

خودهمبستگی و همسانی واريانس در جمالت اخالل را بیثان

مقدار

مالی همراه است.
ضريب تعیین نیثز نشثان مثیدهثد در بثرآورد اول و دوم
بهترتیب  %1/96و  %1/13از تغییرات در سهم جرايم مثالی بثا
متغیرهثای توضثیحی ،توضثیح داده مثیشثوند .گفتنثی اسثت
آزمونهثای خودهمبسثتگی (براسثاس بريثوش  -گثادفری) و

میکند.

آزمون خود

آماره

همبستگی

سطح
ااتمال

برآورد الگوي تصحیح خطا (کوتاهمدت)
وجود همجمعی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی ،مبنای
آماری اسثتفاده از الگثوی تصثحیح خطثا را فثراهم مثیکنثد.
بیشترين دلیل شهرت اين الگو ارتباطدادن نوسانات کوتاهمدت
متغیرها به مقادير تعادلی بلندمدت است .ايثن الگثو ،نثوعی از

آزمون
ناهمسانی
واريانس

مقدار
آماره
سطح
ااتمال

9/3

1/6

1/9

1/111

1/133

1/3

1/9

1/316

1/619

منب  :يافتههای تحقیق ،کلیه متغیرها به صورت تفاضل مرتبه اول است.

الگوهای تعديل جزئی است که با واردکثردن پسثماند مانثا از

نتايج نشان میدهد ضريب جملة تصحیح خطا در هثر دو

يک رابطة بلندمدت ،نیروهای مؤثر در کوتثاهمثدت و سثرعت

برآورد ،منفی و ازنظر آماری معنادار است .ضريب ايثن متغیثر

نزديک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازهگیری میشود .بثا

بیان میکند که با ارکت از دورة  tبه دورة  t+1در دو بثرآورد

اين توصیف ،تخمین الگوی تصحیح خطا برای دو قالب انجام

بثهترتیثثب  %11و  %61انحثثراف سثهم جثثرايم مثثالی از مسثثیر

شده که نتايج بهدستآمده به شرک جدول ( )9اسثت .ضثريب

بلندمدتش با متغیرهای توضیحی تصحیح مثیشثود؛ ازطرفثی

برآوردی جملة تصحیح خطا ( ،)ECTسرعت رسیدن به تعادل

اين ضريب از وااد کوچکتر است که به معنی باثباتبودن و

بلندمدت را با استفاده از ابزارهای سیاستی موجثود در کشثور

همگرايی در رسیدن به تعادل است.

نشان میدهد .اين ضريب نشان مثیدهثد در هثر دوره ،چنثد

براساس محاسبات جدول باال ،در کوتاهمدت نیز بیثبثاتی
اقتصاد کالن بر جرايم مالی اثثر مثبثت و معنثادار دارد .ازنظثر

Brush
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اندازة اثر بیثباتی نیز نتايج نشثان مثیدهثد کثه در بلندمثدت،

و برخالف انتظثار ،ضثريب جینثی (و بثه دنبثال آن نثابرابری

بیثباتی اقتصاد کالن اثر بزروتری بر جرايم مثالی نسثبت بثه

درآمدی) اثر منفی بر جرايم مالی دارد .بثرايناسثاس پیشثنهاد

کوتاهمدت دارد .همچنین در کوتاهمدت نیثز ماننثد بلندمثدت،

مثثیشثثود راهکارهثثای مثثؤثر و هدفمنثثد بثثرای گثثرايش

نسبت شهرنشینی ،رشد اقتصادی و بیکاری اثر مثبت و ضريب

مصرفکنندگان به کاالهای ايرانی انديشثیده شثود کثه باعث

جینی اثر منفی (برخالف انتظار) بر سهم جرايم مالی دارد.

اشتغالزايی ،رونق بخشی تولیدات داخل و به دنبال آن کثاهش
بیکاری میشود .همچنین پیشنهاد میشود تثا دولثت بثا طثرک

نتیجه و پیشنهادها

برنامثثههثثا و راهکارهثثايی از مهثثاجرت مثثردم از روسثثتاها بثثه

عوامل اقتصادی از مهمترين مقولههای زمینهساز بروز جثرم و

شهرها ،جلوگیری و اتی با تالشثی مضثاعف در ايثن زمینثه،

افزايش آن در هر جامعهای محسوب مثیشثود .بثهطثوریکثه

روند آن را معکوس کنند .ازجمله اين برنامهها و راهکارها بثه

بخشی از جرم در هر کشور ،انعکاسی از وضیعت اقتصادی آن

فراهم کردن امکانات رفاهی ،بهداشتی و خدماتی در روستاها و

کشور است .جرم به دلیل ارتباط با متغیرهای اقتصثادی ،عامثل

امايت از مشاغل روستايی بهويژه مشثاغل مثرتبط بثا بخثش

کلیثثدی از وضثثعیت اجتمثثاعی جوام ث اسثثت کثثه تحثثوالت

کشاورزی ،صناي دستی و نظاير آن اشاره میشود.

اقتصادی تأثیرهای بسیاری بثر آن مثیگثذارد و تمثام جوامث
بشری سعی بر کنترل آن دارند و کاهش آن را در زمره اهداف

منابع

خود قرار میدهند .در مقابل ،جرم نیز تأثیرهای منفی بهسزايی

ادارة مشاورة نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههثا.

بر مسئلة رشثد و توسثعة اقتصثادی کشثورها داشثته اسثت و

( .)1931میثثزان بثثدهی خثثارجی ايثثران ،دولثثت

اقتصاد ايران نیز از اين مسأله مستثنی نیست.

سثثثثثثازندگیا اصثثثثثثالااتا اصثثثثثثولگراا،

از مهمترين نتايج مطالعة ااضر ،با هدف بررسی بیثباتی
اقتصاد کالن بثر جثرم ،اثرگثذاری مثبثت و معنثادار بثیثبثاتی
اقتصاد کالن بر جرايم مالی در کوتاهمدت و بلندمثدت اسثت؛
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بانثثک مرکثثزی جمهثثوری اسثثالمی ايثثران ( .سثثال انتشثثارا).
اطالعات و آمار سالهای  1919الی .1931

بهطوریکه اثرپذيری جرايم مالی از بیثباتی در اقتصثاد کثالن

پژويان ،ج.؛ عاصی ،ر.؛ عسگری ،م.؛ سیدنورانی ،م .و انصاری،

کشور در بلندمدت بیشتر از کوتثاهمثدت اسثت .بثرايناسثاس

ا .)1991( .بثثدهیهثثای خثثارجی و رونثثد رشثثد

پیشثثنهاد مثثیشثثود دولثثت و نهادهثثای مسثثؤول در امثثور

اقتصثثادی کشثثورهای دراثثال توسثثعه ،پايثثاننامثثه

سیاست گذاری ،برنامهای هدفمنثد و بلندمثدت بثرای کثاهش

کارشناسی ارشد دانشگاه عالمة طباطبايی.

بثثیثبثثاتی اقتصثثاد کثثالن اتخثثاا کننثثد تثثا بثثا کثثاهش تثثورم،

اسینینژاد ،م« .)1931( .بررسی علل اقتصادی جرم در ايثران

واقعی نمودن نرخ ارز و قراردادن آن در سطح تعادلی ،کنترل و

بثثا اسثثتفاده از يثثک مثثدل دادههثثای تلفیقثثی :مثثورد

کاهش کسری بودجة مزمن (بهويثژه کسثری بودجثة ناشثی از

سرقت» ،مجلة برنامثه و بودجثه ،ش  ،31ا -91

اعتبارات هزينهای) و کاهش بدهی خارجی (بهويژه بدهیهای

.31

نامولد در کنترل جرايم مالی که يکی از آسیبهای اقتصادی -
اجتماعی کشور است) ،توفیقات بیشتری کسب کنند.
همچنثثین در هثثر دو دورة زمثثانیِ بررسثثیشثثده ،نسثثبت
شهرنشینی ،رشد اقتصادی و بیکاری اثر مثبت بر جثرايم مثالی

خلیلثثی عراقثثی ،م .و رمضثثانپور ،ا« .)1931( .اهمیثثت محثثیط
باثبات اقتصاد کالن» ،مجلة تحقیقات اقتصثادی ،ش
 ،13ا .13-1
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