اﻓﺸــﺎی ﮔــﻮﺷﻪای از ﭘﻮﻟﺸــﻮﯾﯽ
ﮔﺴﺘﺮده در اروﭘﺎ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺗﻮﻣﺎس ﺑﻮرﮔﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﻤﺎرک ﭘﺲ از اذﻋﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو
ﭘﻮل ﻣﺸﮑﻮک از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺴﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ در اﺳﺘﻮﻧﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی
 ۲۰۰۷ﺗﺎ  ۲۰۱۵از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،ﺗﻮﻣﺎس ﺑﻮرﮔﻦ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﻤﺎرک ﭘﺲ از اذﻋﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﺪود  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﭘﻮل ﻣﺸﮑﻮک از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺴﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ در
اﺳﺘﻮﻧﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  2007ﺗﺎ  2015از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﺪد را درک ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﻗﻢ ﮐﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی  29ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو

ﺑﻮده و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ  324ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾﻮروﯾﯽ داﻧﻤﺎرک اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮاﻻت ﺟﺪی ای در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و
دوﻟﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را »ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺮای اروﭘﺎ«
ﺧﻮاﻧﺪه و داﻧﺴﮑﺪه ﺑﺎﻧﮏ و رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﻧﻤﺎرک و اﺳﺘﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ
آﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ارﺗﮑﺎب اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻄﻤﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آژاﻧﺲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 24 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ  5درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  1.5ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻣﻮرد ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸﮑﻮک »ﭘﻮل ﮐﺜﯿﻒ« )ﭘﻮﻟﯽ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ( از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﻮر از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از
ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﻮل ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺴﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ» :ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ در ﺷﻌﺒﻪ )داﻧﺴﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ( در اﺳﺘﻮﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد«.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از  15ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی
داﻧﺴﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯿﺶ از  85درﺻﺪ

ﭘﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ،
اﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻻﺗﻮﯾﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ارﺳﺎل
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ اف ﺑﯽ آی و آژاﻧﺲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﻤﺎرک ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﻤﺎرﮐﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ  475ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی
داﻧﺴﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮم
ﻣﺎﻟﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮوف داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل در اروﭘﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺟﺪی را در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻣﺪی
رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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