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بحران اعتبار مالی در ایران... علل و پیامدهای اقتصادی
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پژوهشگر متخصص اقتصاد ایران در مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی

تبلیغـات گسـترده  ایـران  رادیویـی  و  تلویزیونـی  هـای  شـبکه 
و متنوعـی دربـاره نـرخ سـودهای وسوسـه انگیـز و حتـی ۳۰ 
درصـدی سـپرده بانـک هـای دولتـی و هـزاران موسسـه اعتباری 
فاقـد مجـوز بانـک مرکـزی پخـش مـی کننـد.[۱] ایـن موسسـات 
لزوما بـه مقـررات پولی بانـک مرکـزی پایبنـد نیسـتند و همواره 
سیاسـت های خاص خـود را در حـدود دو دهه گذشـته در اقصی 
نقاط ایران اجـرا کـرده اند. این شـرایط منجـر به نابسـامانی در 
وضعیـت موسسـات مالـی و اعتبـاری و نیـز بـی ثباتـی مالـی در 

ایـران شـده اسـت.



فصلنامه پژوهش های ایرانی • شماره ویژه٥٢

چندیــن موسســه اعتبــاری و مالــی در ســال هــای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میــالدی (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
خورشــیدی) یــا ورشکســته شــدند و یــا در آســتانه ورشکســتگی قــرار گرفتنــد. وجه تشــابه 
بیشــتر ایــن موسســه هــای ورشکســته ایــن اســت کــه نهادهــای خصوصــی یــا فاقــد مجــوز  
بانــک مرکــزی ایــران هســتند. البتــه ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه بانــک هــای رســمی و 
ــد. در واقــع، دومینــوی ورشکســتگی  ــوده ان مجــوز دار از خطــر ورشکســتگی در امــان ب
بیشــتر شــامل حــال آنچــه در ایــران از آن بــا عنــوان موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی یــاد 
مــی شــود شــده اســت. شکســت مالــی و تضییــع حقــوق مالباختــگان پیامــد مهــم و مســتقیم 
عــدم نظــارت بانــک مرکــزی بــه عنــوان باالتریــن مقــام اجرایــی امــور بانکــی کشــور بــر ایــن 

موسســات اســت.
ــه ایــن موسســات  پرداخــت ســودهای کالن موجــب جــذب ســپرده گــذاران فراوانــی ب
شــد. رئیــس بانــک مرکــزی اعــالم کــرد بانــک هــا و موسســاتی کــه ســود باالتــری مــی دهنــد 
موسســات «در حــال ورشکســتگی» هســتند [2]. او بــه مــردم هشــدار داد تــا فریــب نــرخ 
هــای بــاالی ســود ایــن موسســات را نخورنــد. ایــن مشــکل در ســال ۲۰۱۷ میــالدی (۱۳۹۶ 
خورشــیدی) بــروز کــرد و چندیــن موسســه اعتبــاری غیــر بانکــی قــدرت بازپرداخــت منابــع 
در قبــال وجــوه ســپرده گــذاران را از دســت دادنــد. بــه عنــوان مثــال، موسســه کاســپین 
(آرمــان ســابق) ۱.۲ میلیــارد دالر کســری و زیــان داشــته کــه مایــه نگرانــی ســپرده گــذاران 
شــد چــه اینکــه ایــن موسســه هــم نتوانســته وجــوه ســپرده گــذاران را بــاز پرداخــت کنــد 
ــرار گرفــت.  بحــران عــدم پرداخــت وجــوه ســپرده گــذاران  و در آســتانه ورشکســتگی ق
بــه موسســه مالــی و اعتبــاری ثامــن الحجــج هــم منتقــل شــد و منجــر بــه تعطیلــی برخــی 
شــعب ایــن مجموعــه در برخــی اســتان هــای ایــران گردیــد. مالباختــگان موسســه ثامــن 
الحجــج مقابــل دفتــر ایــن موسســه در تهــران دســت بــه تجمــع اعتراضــی زدنــد. معترضان 
خشــمگین ضمــن بیــم و هــراس از سرنوشــت نامعلــوم و امــوال از دســت رفتــه خواســتار 
بازپرداخــت ســپرده هایشــان شــدند. ثامــن الحجــج اعــالم کــرد خبــر ورشکســتگی ایــن 
موسســه عــاری از صحــت اســت امــا بــا ایــن حــال مالباختــگان تنهــا بــا دخالــت نیــروی 
انتظامــی حاضــر بــه پایــان تحصــن خــود شــدند. بــه دنبــال بــاال گرفــ� ایــن بحــث، مجلــس 
پرونــده ثامــن الحجــج را بررســی کــرد. [3] مجلــس بــه بانــک مرکــزی و وزیــر اقتصــاد و 
دارایــی بــرای ســامان دهــی بــه وضعیــت موسســات پولــی غیــر بانکــی تــا مــارس ۲۰۱۸ 

میــالدی (پایــان ســال ۱۳۹۶ خورشــیدی) اولتیماتــوم داد. 
پیامدهــای ایــن وضعیــت نابســامان تنهــا گریبانگیــر ایــن موسســات مالــی و اعتبــاری 
خــارج از نظــارت بانــک مرکــزی کــه بــه عنــوان بانــک هــای رســمی فعالیــت مــی کننــد و بــه 
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قوانــ� کالن پولــی کشــور هــم پایبنــد نیســتند محــدود نمــی شــود بلکــه حــاال بیشــتر ایــن 
موسســات در آســتانه ورشکســتگی قــرار گرفتــه و حقــوق مالباختــگان تضییــع مــی شــود. 
عــالوه بــر ایــن، نتایــج منفــی ایــن پدیــده بــر روی کل رشــد اقتصــادی کشــور و وضعیــت 
معیشــتی مــردم تاثیــر مــی گــذارد. هــدف کلــی بانــک مرکــزی کنتــرل ســطح قیمــت هــا و 
تضمیــن تــداوم ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد و اســتخدام نیــروی کار اســت. ایــن اهــداف 
پولــی تنهــا از طریــق کنتــرل و نظــارت بــر ابزارهایــی نظيــر نــرخ ســود ســپرده و پــس انــداز 
تحقــق مــی یابــد. گرچــه ایــن مقــررات بایــد توســط همــه موسســات مالــی و اعتبــاری مــد 
نظــر گرفتــه شــود امــا بیشــتر موسســات مالــی غیــر بانکــی ایــن قوانیــن را رعایــت نمــی 

کننــد.
در پژوهــش حاضــر ســعی شــده تــا دالیــل اصلــی وضعیــت نابســامان موسســات پولــی 
و اعتبــاری در ایــران و پیامدهــا و نتایــج و تاثیــر آن بــر مــردم و اقتصــاد ایــران در مرحلــه 
کنونــی و آینــده مــورد بررســی قــرار بگیــرد. امــا در ابتــدا نگاهــی گــذرا بــه ســاختار حــوزه 
بانکــی در ایــران و آغــاز فعالیــت موسســات مالــی غیــر بانکــی و بحرانــی شــدن وضعیــت 

ایــن موسســات  و افزایــش ورشکســتگی شــان در دو ســال اخیــر خواهیــم داشــت.

نخست: ساختار بانکی ایران
ــه  ــی ک ــی تشــکیل شــده اســت: بخــش دولت ــران از ســه بخــش اصل ــی ای ــوزه بانک ح
شــامل بانــک هــای دولتــی مثــل بانــک تجــارت و صــادرات و کشــاورزی و مســکن و صنعــت 
ــالدی  ــه محــدود هســتند و از ســال ۲۰۰۰ می ــای خصوصــی ک ــک ه ــدن اســت. بان و مع
(۱۳۸۰ خورشــیدی) بــه بعــد فراگیــر شــدند. [4] عــالوه بــر ایــن، هــزاران موسســه مالــی غیر 
بانکــی در ایــران فعالیــت مــی کننــد. بانــک هــای دولتــی مثــل بانــک صــادرات و تجــارت و 
ملــی بخــش اعظــم داد و ســتد بانکــی بــه ویــژه تجــاری را در دســت دارنــد. ایــن بانــک هــا 
در ایــران میــزان دارایــی بــه نســبت باالتــری داشــته و از ســابقه بیشــتری هــم برخوردارنــد 
کــه بــه قبــل از انقــالب ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) بــر مــی گــردد. [5] بانــک هــای 
ــل، بانــک هــای خصوصــی  ــد امــا در مقاب ــران فعالیــت مــی کنن دولتــی دیگــری هــم در ای
بســیار محــدود هســتند. بــرای مثــال رونــد خصوصــی ســازی بانــک پاســارگاد بــه تازگــی 
ــا حــدود ۷ هــزار موسســه  ــه تعــداد آنه ــر بانکــی ک ــاری غی ــل شــد. موسســات اعتب تکمی
مالــی بــرآورد مــی شــود از لحــاظ میــزان تاثیرگــذاری بعــد از بانــک هــای رســمی  قــرار 
دارنــد. ۵ هــزار موسســه مالــی فعــال در کشــور (۳ هــزار و 500 صنــدوق قــرض الحســنه 
ــن موسســات  ــی ای ــزان دارای ــود دارد. می ــار ســالم) وج ــی اعتب ــزار و پانصــد تعاون و ه



فصلنامه پژوهش های ایرانی • شماره ویژه٥4

ــالم شــد. [6]  ــارد دالر اع ــش از ۶۰ میلی ــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) بی در ســال ۲۰۱۰ می
ــادی  ــی و اقتص ــگان سیاس ــی [7] و نخب ــش تعاون ــت بخ ــات در دس ــن موسس ــت ای مالکی
ایــران اســت و بــه شــکل شــراکتی یــا مالکیــت خصوصــی توســط تعاونــی هــا یــا نخبــگان 
سیاســی و اقتصــادی اداره مــی شــوند. ســپاه بــه عنــوان بــزرگ تریــن قــدرت اقتصــادی 
ایــران در همــه بانــک هــای خصوصــی و موسســه هــای اعتبــاری و مالــی غیــر بانکــی در 

سراســر کشــور ســهام و نفــوذ دارد. 
موسســه هــای اعتبــاری غیــر بانکــی دلیــل اصلــی وضعیــت نابســامان چنــد ســال اخیــر 
نظــام بانکــداری ایــران بــه شــمار مــی رونــد و در اقصــی نقــاط کشــور و حتــی در مناطــق 
و روســتاهای دور افتــاده شــعبه دارنــد.  ایــران در ســال هــای اخیــر شــاهد رشــد قــارچ 
گونــه موسســه هــای مالــی و اعتبــاری و صنــدوق هــای تعاونــی مختلــف بــوده اســت. ایــن 
نهادهــا بــه ارگان هــای بــا نفــوذی مثــل ســپاه وابســته بــوده و اغلــب آنهــا خــارج از نظــارت 
بانــک مرکــزی یعنــی نهــاد تنظیــم کننــده نظــام پولــی و اعتبــاری کشــور فعالیــت مــی کننــد. 
نظــام مالــی ایــران بــه دلیــل فعالیــت موسســه هــای مالــی غیــر بانکــی بــي مجــوز غــرق 
ــاق و  ــواع قاچ ــه تســهیل پولشــویی و ان ــارج کشــور از جمل ــی در داخــل و خ فســاد مال
حمایــت و تامیــن مالــی تروریســم شــده اســت. ایــران بــا توجــه بــه فســاد مالــی گســترده 
ــی  ــن مال ــع مهــم پولشــویی و تامی ــن کشــورهای جهــان و یکــی از مناب ــام تری یکــی از بدن
ــا پولشــویی موسســه سوئیســی  ــارزه ب ــر اســاس شــاخص مب ــران ب تروریســم اســت. ای
ــی  ــن ســال متوال ــرای چهارمی ــالدی (۱۳۹۶ خورشــیدی) و ب ــازل [8] در ســال ۲۰۱۷ می ب

جایــگاه نخســت خــود را حفــظ کــرده اســت.
جدول (۱) پنج کشور پرخطر در زمینه پولشویی و بزرگ ترین حامیان مالی تروریسم 

از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میالدی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ خورشیدی) را نشان می دهد.

ا�صدر: مؤشر بازل 2017 لغسيل األموال وتمويل اإلرهاب (منبع: شاخص بازل در زمینه پولشویی و 

تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۱۷ میالدی (۱۳۹۶ خورشیدی)
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بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد احمــد علــوی اقتصــاد دان ایرانــی مــی گویــد مجموعــه 
ای از عوامــل منجــر بــه رســیدن بــه ایــن جایــگاه منفــی مــی شــوند: نظــام مالــی و بانکــی 
ناکارآمــد و نبــود شــفافیت و پاســخگویی نهادهــای دولتــی و خصوصــی و نامناســب بــودن 
قوانیــن و مقــررات مالــی و تجــاری بــرای جلوگیــری از پولشــویی. همــه ایــن عوامــل منجــر 
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــوی ب ــی شــود. عل ــای اقتصــادی م ــت ه ــود شــفافیت در فعالی ــه نب ب
ــوده و  ــر فتواهــای فقهــای شــیعه متکــی ب ــن قــرن گذشــته ب ــران در طــول چندی ــن ای قوانی
تجدیــد و اصالحــات مــورد نیــاز در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه در نتیجــه ایــن قوانیــن بــا 
ــده  ــن کنن ــد تضمی ــط اقتصــادی و اجتماعــی کنونــی ناســازگار هســتند و نمــی توانن رواب
شــفافیت نظــام بانکــی و اقتصــادی باشــند. عــالوه بــر ناکارآمــدی نظــام نظــارت بانکــی در 
ایــران [9] فســاد مالــی گســترده نــه تنهــا نظــام سیاســی بلکــه نظــام مذهبــی را هــم وارد 
مرحلــه بحرانــی کــرده اســت تــا جایــی کــه علــی خامنــه ای رهبــر ایــران در پیــام نــوروزی 
۱۳۹۵ خورشــیدی (۲۰۱۶ میــالدی) [10] بــر لــزوم «مبــارزه جــدی و واقعــی بــا فســاد بــه 
ویــژه رشــوه و قاچــاق» بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای اجرایــی اقتصــاد مقاومتــی مــورد 

نظــر ســران ایــران تاکیــد کــرد. 
ــادی در  ــای اقتص ــام ه ــروه نظ ــوان در گ ــی ت ــران را م ــی ای ــام مال ــام نظ ــور ع ــه ط ب
محاصــره در ســطح جهانــی دســته بنــدی کــرد. قطــع ســوئیفت (انجمــن جهانــی ارتباطــات 
راه دور میــان بانکــی) در ســال ۲۰۱۲ میــالدی (۱۳۹۰ خورشــیدی) یکــی از تحریــم هــای 
نظــام بانکــی ایــران بــود. تحریــم ســوئیفت یکــی از تحریــم هــای اقتصــادی جامعــه جهانــی 
در زمینــه برنامــه موشــکی و هســته ای ایــران بــود کــه منجــر بــه پیامدهــای منفــی و رشــد 
اقتصــادی بســیار پاییــن و منفــی کشــور شــد. بســیاری از تحریــم هــای اقتصــادی بعــد از 
اجــرای برجــام (توافــق هســته ای بیــن ایــران و غــرب در اوایــل ۲۰۱۶ میــالدی (دی ۱۳۹۴ 
خورشــیدی) برچیــده شــدند امــا برخــی تحریــم هــا مثــل موانــع و محدودیــت هــای دالری و 
بانکــی بــا کشــورهای اروپایــی و آمریــکا در عمــل لغــو نشــدند. ایــن امــر تاثیــر منفــی بــر 

داد و ســتد و حجــم ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــران بعــد از برجــام داشــت.

دوم: موسسه های اعتباری غیر بانکی بحران �ا
ســتون اصلــی نظــام مالــی و اقتصــادی در کشــورهای جهــان نظــام بانکــی کارآمــد زیــر 
چتــر نظــارت بانــک مرکــزی اســت. بانــک مرکــزی بــا کنتــرل نــرخ ســود و حجــم نقدینگــی و 
پــس انــداز و ســرمایه گــذاری یــا بــه عبــارت دیگــر تنظیــم سیاســت پولــی کشــور اقتصــاد 
و بخــش اعظــم وضعیــت معیشــتی مــردم را هدایــت مــی کنــد. بانــک مرکــزی بــرای انجــام 
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ــا سیاســت  ــه ب ــاری ک ــی و اعتب ــا و موسســات مال ــک ه ــه بان ــر هم ــد ب ــف خــود بای وظای
پولــی کشــور در ارتبــاط هســتند نظــارت کنــد. ناکامــی کشــور در دســت یابــی بــه اهــداف 

سیاســت پولــی ناشــی از فقــدان نقــش نظارتــی بانــک مرکــزی اســت.
در اینجــا وضعیــت نظــام بانکــی ایــران در ســایه موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی کــه 
همچــون بانــک هــای رســمی نقــش آفرینــی مــی کننــد مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. ایــن 
موسســات کــه لزومــا تحــت نظــارت بانــک مرکــزی فعالیــت نمــی کننــد بعــد از ســال ۲۰۰۰ 
میــالدی (۱۳۷۸ خورشــیدی) فراگیــر شــدند. موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی در ابتــدا بــه 
عنــوان صنــدوق هــای قــرض الحســنه فعالیــت مــی کردنــد و تحــت نظــارت بانــک مرکــزی 
ــاده  ــق دورافت ــی در مناط ــه و حت ــش یافت ــج شمارشــان افزای ــه تدری ــا ب ــرار داشــتند ام ق
ــه وام هــای ســنگین  ــا دریافــت ســپرده هــای بانکــی و ارائ فراگیــر شــدند. ایــن نهادهــا ب
تــر بــه تدریــج وارد شــبکه بانکــی کشــور شــدند. نــرخ ســود حســاب پــس انــداز در ایــن 
موسســات بیشــتر از بانــک هــا بــود و رفتــه رفتــه از نظــارت و کنتــرل بانــک مرکــزی خــارج 

شــدند.
صــرف نظــر از موسســات اعتبــاری کوچــک و محــدود امــا موسســات اعتبــاری کالن 
در ایــران بــه نهادهــای بانفــوذی همچــون ســپاه وابســته هســتند. ســپاه در همــه فعالیــت 
ــدازی موسســات  ــا راه ان ــد. ایــن نهادهــا ب ــران نقــش آفرینــی مــی کن هــای اقتصــادی ای
اعتبــاری در صــدد بهــره بــرداری مالــی و سیاســی و اســتفاده از ســپرده گــذاری مــردم 
و جلــب رضایــت و حمایــت آنــان و افزایــش هــواداران سیاســی از طریــق ارائــه ســودهای 
اغواکننــده هســتند امــا در عیــن حــال بــه نتایــج ایــن اقــدام بــر حــوزه ســرمایه گــذاری توجــه 
ندارنــد. بــه عنــوان مثــال موسســه کاســپین وابســته بــه ســپاه پاســداران تــا ۳۵ درصــد 
ــهروندان را  ــترده ای از ش ــش گس ــته بخ ــب توانس ــن ترتی ــی داده و بدی ــپرده م ــود س س
تشــویق بــه ســپرده گــذاری در ایــن موسســه کنــد. ســپرده گــذاران هــم بــه امیــد اینکــه ده 
درصــد بیشــتر از بانــک هــای دیگــر نــرخ ســود دریافــت مــی کننــد بــه ایــن موسســه روی 

آوردنــد. نــرخ معمولــی ســود بانــک هــا بیــن ۱۸ تــا ۲۲ درصــد اســت. [11]
البتــه تنهــا ده هــا یــا صدهــا موسســه اعتبــاری غیــر بانکــی در ایــران وجــود نــدارد چــه 
اینکــه در ایــن صــورت امــکان کنتــرل آنهــا وجــود داشــت امــا مــا بــا چندیــن هــزار موسســه 
ایــن چنینــی در همــه اســتان هــا روبــرو هســتیم. تعــداد محــدودی از اینهــا بــه طــور رســمی 
ــه  ــزی وظیف ــک مرک ــد. بان ــی کنن ــت م ــزی فعالی ــک مرک ــارت بان ــارج از نظ ــم خ ــه ه و بقی
صیانــت از حقــوق ســپرده گــذاران را بــه عهــده دارد. موسســات اعتبــاری کــه خــارج از 
ــا  ــی کــه اصــال ارتباطــی ب ــه های ــد از وزارت خان ــت مــی کنن ــک مرکــزی فعالی نظــارت بان
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ــا در دوره  ــب اینه ــد. اغل ــی کنن ــت م ــد مجــوز دریاف ــی رســمی در کشــور ندارن نظــام پول
ــد و  ــه کار کردن ــاز ب ــای ســپاهی آغ ــره ه ــور اســبق و از چه ــس جمه ــژاد رئی ــدی ن احم
ــل بانــک «مهــر اقتصــاد» مجــوز رســمی بانــک  ــزرگ کشــور هــم مث برخــی بانــک هــای ب
مرکــزی ندارنــد امــا بــا اســتفاده از نفــوذ مالــکان و ســهامداران فعالیــت مــی کننــد. بانــک 
مهــر اقتصــاد (وابســته بــه ســازمان بســیج و ســپاه) در ســال ۱۹۹۳ میــالدی (۱۳۷۲ 

خورشــیدی) آغــاز بــه کار کــرد.
ــد.   ــر ورشکســته شــده ان ــای اخی ــی در ســال ه ــر بانک ــاری غی ــن موسســه اعتب چندی
مــوج گســترده ورشکســتگی ایــن موسســه هــا در ایــران موجــب مکــش میــزان قابــل 
توجهــی از ســپرده هــا و ایجــاد بــی ثباتــی مالــی در بخــش اقتصــاد و وضعیــت عمومــی 
ــا اینکــه آمــار دقیقــی از حجــم ســپرده گــذاری وجــود نــدارد امــا بــا  مــردم مــی شــود. ب
توجــه بــه اظهــارات مقــام هــای حکومتــی و بانــک مرکــزی ایــران مــی تــوان گفــت ۱۵ تــا 
۲۰ درصــد نقدینگــی کشــور در اختیــار ایــن موسســه هــا اســت.[12] (حجــم نقدینگــی تــا 
نیمــه هــای ۲۰۱۷ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) ۱۱۲۲ هــزار میلیــارد تومــان یعنــی چیــزی 
برابــر ۲۹۵ میلیــارد دالر اعــالم شــد). بــه هــر حــال رقــم نقدینگــی چیــزی کمتــر از ده هــا 
میلیــارد دالر نیســت و از بیــش از ۴۵۰ هــزار ســپرده گــذار حاصــل شــده اســت. اغلــب 
ایــن ســپرده گــذاران از طبقــه زحمتکــش و دارنــدگان اندوختــه هــای کوچــک هســتند. پــول 
ــر بانکــی بازپرداخــت نمــی  ــاری غی ــراد در صــورت ورشکســتگی موسســات اعتب ــن اف ای
شــود و در نتیجــه در معــرض فقــر قــرار مــی گیرنــد. ۱۲ موسســه اعتبــاری غیــر بانکــی در 
ســال ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) ورشکســته شــدند امــا دولــت ایــران ایــن مســاله 
ــاری دیگــری هــم در آســتانه ورشکســتگی  ــه موسســه هــای اعتب ــی نکــرد. [13] البت را علن
قــرار دارنــد. (بــه عنــوان مثــال ورشکســتگی موسســه اعتبــاری آرمــان (کاســپین) منجــر 

بــه تجمــع اعتــراض آمیــز مالباختــگان بــرای اســترداد اموالشــان شــد.)
ــاز را  ــر مج ــاری غی ــای اعتب ــا مســاله ورشکســتگی موسســه ه ــرد ت ــالش ک ــت ت دول
الپوشــانی کنــد تــا نتایــج ایــن بحــران بــه بقیــه بانــک هــا ســرایت نکنــد. امــا ایــن تــالش 
هــا بــه جایــی نرســید و ســپرده گــذاران دلواپــس نســبت بــه بســته شــدن شــعبه هــای ایــن 
ــای  ــل ســاختمان موسســه ه ــز در مقاب ــراض آمی ــای اعت ــع ه ــه تجم موسســات دســت ب
ــاری ورشکســته در  ــد. رســانه هــای گوناگــون فهرســت موسســه هــای اعتب ــاری زدن اعتب
ســال ۲۰۱۷ میــالدی (۱۳۹۶ خورشــیدی) را منتشــر کردنــد (14) کــه در ایــن میــان نــام 
موسســه هایــی همچــون آرمــان (کاســپین) و ثامــن الحجــج و کوثــر و ثامــن االئمــه بــه چشــم 

مــی خــورد. 
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جدول (۲): وضعیت نابسامان موسسات اعتباری غیر بانکی در ایران

آرمان (کاسپین)- ثامن الحجج- 
کوثر- ثامن االئمه

موسسه های اعتباری غیر بانکی ورشکسته در 
دوره اخیر

35 درصد
نرخ سود سپرده های برخی از این موسسات

۴۵۰ هزار
سپرده گذاران موسسه های فاقد مجوز از بانک 

مرکزی ایران

۱۲ موسسه اعتباری
در سال ۲۰۱۶ میالدی (۱۳۹۵ خورشیدی) 

ورشکسته شده اما دولت اعالم نکرد

بانک مهر اقتصاد

وابسته به سازمان بسیج بوده و در سال ۱۹۹۳ 
میالدی (۱۳۷۲ خورشیدی) تاسیس شد و با وجود 
عدم اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی اما فعالیت 

می کند.

    ایران

پرخطرترین کشور جهان در زمینه پولشویی و 
تامین مالی تروریسم در جهان (گزارش ساالنه 
وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۶ میالدی 
(۱۳۹۵ خورشیدی) و شاخص بازل در سال 

۲۰۱۷ میالدی (۱۳۹۶ خورشیدی))

گردآورنده: پژوهشگر

سوم: علل دومینوی ورشکستگی 
مــی تــوان گفــت پرداخــت ســود بــاالی ۲۰ تــا ۳۵ درصــدی و پرداخــت وام هــای فــوری 
ــتگی  ــکار ورشکس ــتقیم و آش ــل مس ــه دالی ــن از جمل ــدون ضام ــاب و ب ــاب و کت ــی حس ب
ــل ســوء  ــی مث ــر علن ــل غی ــاله دالی ــن مس ــا ای ــی اســت ام ــر بانک ــاری غی موسســات اعتب
مدیریــت حکومــت مرکــزی و قوانیــن و مقــررات ناکارآمــد و بــی تجربگــی و ناشــی گــری 
در مدیریــت ایــن موسســات و مقصــر بــودن دولــت هــای پیشــین در بدتــر شــدن وضعیــت 
و کشــیده شــدن ایــن بحــران بــه اینجــا دارد. مقــررات ناکارآمــد و ناکامــی بانــک مرکــزی 
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ــر  ــاری غی ــای اعتب ــه موسســه ه ــر هم ــی کشــور- در نظــارت ب ــن موسســه پول ــم تری –مه
بانکــی و عــدم جلوگیــری از فعالیــت موسســه هــای اعتبــاری بــی مجــوزی کــه بــه ارتقــای 
ایمنــی و ســالمت مالــی توجــه ندارنــد منجــر بــه زیــر پــا گذاشــ� اصــول سیاســت پولــی 
و نــرخ ســپرده و پــس انــداز شــده اســت. بانــک مرکــزی در ســال ۲۰۰۷ میــالدی (۱۳۸۶ 
خورشــیدی) ســاز و کار تعییــن نــرخ ســود بانــک هــای خصوصــی و موسســه هــای 
ــا  ــث شــد ت ــرخ ســود واحــد باع ــن ن ــدم تعیی ــرد.[15] ع ــم ک ــی را تنظی ــر بانک ــاری غی اعتب
ــد  ــت کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ــاال ب ــرخ ســود ب ــر ســر ن ــر بانکــی ب ــاری غی موسســه هــای اعتب
تــا اینکــه در نهایــت کار بــه بــروز دومینــوی ورشکســتگی کشــید. امــا بــا ایــن حــال بانــک 
مرکــزی بــرای جلوگیــری از ورشکســتگی موسســات اعتبــاری بــزرگ دســت بــه کار مــی 
شــود چــرا کــه بانــک مرکــزی بــا ایــن کار از ســرایت ایــن وضعیــت بــه موسســات مشــابه و 
ایجــاد تــرس و وحشــت ســپرده گــذاران خــودداری مــی کنــد. البتــه دخالــت بانــک مرکــزی 
ــت  ــی صــورت گرف ــزان» در زمان ــاری «می ــی و اعتب ــل موسســه مال ــوارد  مث در برخــی م
کــه دیگــر کار از کار گذشــته بــود. «میــزان»  در مــاه مــه ۲۰۱۵ میــالدی (خــرداد ۱۳۹۴ 
خورشــیدی) رســما توســط بانــک مرکــزی منحــل شــد.[16] ایــن موسســه در ســال ۲۰۱۳ 
ــا وجــود اخــذ مجــوز از  ــی مواجــه شــد و ب ــا بحــران مال ــالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) ب می
بانــک مرکــزی امــا بــه دلیــل بدهــی ســنگین فروپاشــید. بانــک مرکــزی بــه دنبــال فروپاشــی 
مالــی موسســه کاســپین در ســال ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۶ خورشــیدی) بــرای تعییــن تکلیــف 
ســپرده گــذاران و جلوگیــری از ورشکســتگی پــی در پــی ایــن موسســات و ایجــاد تــرس و 

وحشــت در میــان مــردم خــط اعتبــاری در اختیــار ایــن موسســه قــرار داد.
افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد اکثــر قریــب بــه اتفــاق موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی بــه 
گفتــه کارشــناس بانکــداری احمــد حاتمــی در اختیــار مراکــز قــدرت و ثــروت قــرار داشــته 
ــل  ــی از دالی ــود یک ــن خ ــوند و ای ــی ش ــه اداره م ــی تجرب ــودی و ب ــراد خ ــر اف ــر نظ و زی
ــن  ــران ای ــر مدی ــر بانکــی اســت. اکث ــاری غی ــی موسســات اعتب ــروز مشــکالت مال ــم ب مه
موسســات فاقــد تخصــص در امــور بانکــداری و اعتبــاری هســتند. دولــت و بانــک مرکــزی 
ــه تنهــا در ســامان دادن بــه وضعیــت ایــن موسســات نــاکام بــوده انــد بلکــه در آگاهــی  ن
رســانی بــه مــردم در خصــوص عــدم اعتمــاد بــه ایــن قبیــل موسســه هــای غیــر رســمی هــم 
نــاکام ماندنــد. [17] بــی تجربگــی و بــی ســوادی مدیــران موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی 
منجــر بــه افزایــش بیــش از حــد ســرمایه گــذاری ایــن نهادهــا در حــوزه مســکن و انعقــاد 
قراردادهــای تجــاری و صنعتــی و ناتوانــی در تبدیــل ایــن ســرمایه بــه دارایــی هــای نقــدی 
و در نتیجــه ناکامــی در بازپرداخــت بدهــی هــای ســنگین مشــتریان در شــرایط بــی ثباتــی 
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شــده اســت.
ایــن موسســات مالــی در دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد (۲۰۰۵-۲۰۱۳ میالدی) 
(۱۳۸۴ -۱۳۹۲ خورشــیدی) ایجــاد شــدند و بــه همیــن دلیــل درصــدی از تحمــل مســئولیت 
ایــن بحــران بــه گــردن او اســت چــرا کــه دولــت او بــا تشــکیل ایــن موسســات موافقــت کــرد 
و ایــن موسســات بــا کارکــردی مشــابه بانــک هــای رســمی امــا بــدون نظــارت بانــک مرکــزی 
آغــاز بــه فعالیــت نمودنــد. ســپاه از ایــن تســهیالت نهایــت اســتفاده را کــرد و دســت آخــر 
هــم ایــن موسســات در مســیر فروپاشــی و یــا بحــران هــای شــدید مالــی قــرار گرفتنــد. [18] 
ســابقه حضــور احمــدی نــژاد در ســپاه منجــر بــه افزایــش و تقویــت نفــوذ اقتصــادی ســپاه 
شــد و پــای ایــن نهــاد بــه همــه بخــش هــای رســمی و غیــر رســمی اقتصــاد از جملــه حــوزه 
پولــی و بانکــی بــاز شــد. پرونــده هــای گوناگــون مفاســد اقتصــادی احمــدی نــژاد و دولــت 
ــای دادگاه  ــدند و در راهروه ــاز ش ــی ب ــن روحان ــوری حس ــت جمه او در دوره اول ریاس
هــای قضایــی مطــرح هســتند. ایــن مســاله بیانگــر ایــن اســت کــه دولــت احمــدی نــژاد نقــش 

عمــده ای در بحــران کنونــی موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی دارد.

چهارم: �یامدهای وضعیت نابسامان موسسات اعتباری بر اقتصاد و مردم
بــی گمــان، نظــام مالــی و پولــی بــه دلیــل فعالیــت موسســات اعتبــاری بــدون مجــوز بانــک 
ــرار  ــی کشــور را در دســت دارد- در معــرض فروپاشــی ق ــض نظــام پول ــه نب ــزی -ک مرک
مــی گیــرد و بــا گرفتــاری هایــی از جملــه تضییــع حقــوق و بــی اعتمــادی و فســاد مالــی 
فراگیــر روبــه رو مــی شــود. اثــر مســتقیم و خطرنــاک ایــن بحــران متوجــه مــردم شــده و بــر 
ســطح معیشــتی آنهــا تاثیــر مــی گــذارد. نتایــج اقتصــادی وضعیــت نابســامان موسســات 

اعتبــاری بــر اقتصــاد و مــردم در ایــران عبارتنــد از:
نخســت: عــدم تعییــن نــرخ بهــره یکســان بــرای بانــک هــای رســمی و موسســه هــای 
اعتبــاری فاقــد مجــوز بانــک مرکــزی مانعــی بــر ســر اجــرای سیاســت هــای پولــی و 
ــی  ــرخ ســود بانک ــق ن ــورم از طری ــرخ ت ــرل ن ــذاری اســت. کنت ــرای ســرمایه گ ــدی ب تهدی
و کنتــرل حجــم نقدینگــی در دســت مــردم مهــم تریــن هــدف سیاســت پولــی اســت. بانــک 
مرکــزی ایــران در حــال حاضــر در حــال تغییــر سیاســت پولــی کشــور و کاهــش نــرخ ســود 
(۱۸ تــا ۲۲ درصــدی) [19] اســت. ایــن اقــدام بــه منظــور تشــویق ســرمایه گــذاری و رونــق 
بخشــیدن بــه بخــش صنعــت و خــروج از رکــود و کنتــرل رونــد تصاعــدی افزایــش قیمــت 
انجــام مــی شــود. بــا ایــن حــال امــا نــرخ ســود بــاالی ۳۰ درصــد اجــرای ایــن سیاســت 

را بــا مشــکل مواجــه مــی ســازد.
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شکل (۱): میانگین سود سپرده در ایران از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میالدی (۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۵ خورشیدی)

ــازار و  ــد و ب افزایــش ســود بانکــی باعــث ســرازیر شــدن ســرمایه هــا از بخــش تولی
صنایــع بــه بانــک هــا و کنــد شــدن حجــم تولیــد و اشــتغال نیــروی کار و افزایــش بیــکاری 
مــی شــود. ایــن عوامــل مانعــی بــر ســر راه تحقــق اهــداف اقتصــادی دولــت در بخــش هــای 

دیگــری مثــل کاهــش بیــکاری و افزایــش رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود.
ــده  ــن کنن ــد و تضمی ــد پولشــویی را تســهیل مــی کن ــی رون ــود دســتگاه نظارت دوم: نب
تــداوم تامیــن مالــی تروریســم اســت. از ایــن رو، ایــران همچنــان در فهرســت ســیاه 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی یــا بــه اختصــار (FATF) مــی مانــد. ایــن گــروه بــرای جلوگیــری 
ــژه  ــروه وی ــروه هــای تروریســتی تشــکیل شــده اســت. گ ــی گ ــت مال از پولشــویی و حمای
اقــدام مالــی در ســال میــالدی جــاری دربــاره داد و ســتد مالــی بــا ایــران بــه دلیــل دســت 
داشــ� ایــن کشــور در پولشــویی و حمایــت مالــی تروریســم هشــدار داد. گــزارش ســاالنه 
ــالدی (۱۳۹۶ خورشــیدی)  ــکا در ســال ۲۰۱۶ می ــی وزارت خارجــه آمری تروریســم جهان

ایــران را بــزرگ تریــن حامــی تروریســم در جهــان معرفــی کــرده اســت.
ــه پولشــویی در گــزارش ســاالنه خــود  ــازل» در زمین شــاخص موسســه سوئیســی «ب
ــن ســال  ــرای چهارمی ــران ب ــت ای ــرداد ۱۳۹۶ خورشــیدی) گف ــالدی (م در اوت ۲۰۱۷ می
پرریســک تریــن کشــور در زمینــه پولشــویی و حمایــت مالــی تروریســم در میــان ۱۴۶ 
کشــور مــورد بررســی اســت.[20] ایــن گــزارش بیانگــر فســادی اســت کــه در نظــام بانکــی 
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ــی و  ــاد مال ــران از فس ــت ای ــت حکوم ــانه حمای ــز نش ــده و نی ــه دوان ــران ریش ــی ای و پول
اقتصــادی اســت.

جدول (۳): فهرست رتبه بندی  پرخطر ترین کشورها در زمینه پولشویی و 
حمایت مالی تروریسم.

ا�صدر: مؤشر بازل 2017 لغسيل األموال وتمويل اإلرهاب (منبع: شاخص بازل در زمینه پولشویی و 

تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۱۷ میالدی (۱۳۹۶ خورشیدی)

ســوم: موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی بخــش قابــل توجهــی از نقدینگــی را در اختیــار 
ــای  ــت ه ــه فعالی ــی ب ــی و بانک ــدی مدیریت ــه ناکارآم ــه ب ــا توج ــا ب ــرمایه ه ــا س ــد ام دارن
پرریســک مضاربــه ای در بــازار ارز یــا طــال یــا مســکن ســرازیر مــی شــوند. ایــن اتفــاق 
در دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد افتــاد.[21] ایــن پدیــده منجــر بــه تســهیل ایجــاد 
حســاب هــای بانکــی در موسســه هــای اعتبــاری بــرای ســرپوش گذاشــ� بــر فســاد [22] و 

در آخــر هــم ایجــاد بــی ثباتــی اقتصــادی مــی شــود.
ــر آنهــا  ــک مرکــزی ب ــاری کــه بان از ســوی دیگــر، ســپرده گــذاری در موسســات اعتب
ــزم هســتند  ــر از بانــک هــای مجــوز دار اســت. بانــک هــا مل ــر ریســک ت ــدارد پ نظــارت ن
تــا نســبتی از ســپرده هــای خــود (معمــوال ۱۰ درصــد) را نــزد بانــک مرکــزی بــه صــورت 
ذخایــر قانونــی نگهــداری کننــد. امــا از آنجایــی کــه موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی ایــن 
ــرای بازپرداخــت ســپرده هــا  ــد در نتیجــه قــدرت خــود را ب ــت نمــی کنن ــررات را رعای مق
در شــرایط بحــران مالــی از دســت مــی دهنــد. بانــک هــا در صــورت اعــالم ورشکســتگی 
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مــی تواننــد از طریــق ایــن ذخیــره مطالبــات مالباختــگان را بازپرداخــت کننــد. امــا حــاال 
موسســات بــی مجــوز چطــور مــی تواننــد بــه بازپرداخــت همزمــان امــوال ســپرده گــذاران 
بپردازنــد؟ تنهــا گزینــه در ایــن شــرایط همــان اعــالم ورشکســتگی اســت. [23] بدهــی 
ــر  ــاری دیگ ــای اعتب ــا نهاده ــام ب ــا ادغ ــار بحــران و ی ــرل و مه ــی در کنت ــم و ناکام متراک
منجــر بــه ورشکســتگی ایــن موسســه هــا مــی شــود کــه مــوج گســترده خشــم و نارضایتــی 

ــال دارد. ــه دنب در کشــور را ب
چهــارم: دومینــوی ورشکســتگی موسســات مالــی منجــر بــه بــی اعتمــادی و بــی ثباتــی 
ــاری  ــا و موسســات اعتب ــک ه ــی بان ــی شــود. وقت ــارج م ــی در کشــور و خ ــام مال در نظ
یکــی پــس از دیگــری ورشکســته و بدهــی شــان ســنگین و ســنگین تــر مــی شــوند و قــدرت 
بازپرداخــت ســپرده هــای مــردم را از دســت مــی دهنــد اعتمــاد مــردم نســبت بــه کل شــبکه 
مالــی و بانکــی کشــور از بیــن مــی رود و ایــن ویــروس بــه همــه نظــام پولــی ســرایت مــی کنــد 
و منجــر بــه تــرس و وحشــت ســپرده گــذاران مــی شــود. مــردم ســپرده هــای خــود را بــه 
طــور همزمــان بیــرون مــی کشــند و بانــک هــا و موسســات مالــی در معــرض شــوک ناگهانــی 
قــرار گرفتــه و در نهایــت هــم اکثــر آنهــا ورشکســته مــی شــوند و کشــور در معــرض بحــران 

مالــی شــدید و ســقوط ســرمایه گــذاری قــرار مــی گیــرد.

پایان
بحــران دومینــوی ورشکســتگی موسســات مالــی و اعتبــاری تنهــا بــه کمبــود نقدینگــی 
محــدود نمــی شــود و در نتیجــه ایــن مشــکل را نمــی تــوان بــا ابزارهایــی همچــون کنتــرل و 
ادغــام یــا کمــک مالــی حــل کــرد. مهــم تریــن مســاله در اینجــا ســاختار کنونــی نظــام بانکــی 
ایــران اســت کــه  بــه موسســات مالــی دارای اهــداف سیاســی یــا اهــداف تنــگ نظرانــه و 
فردگرایانــه و موسســات وابســته بــه ارگان هــای بانفــوذ  اجــازه حضــور و فعالیــت مــی 
دهــد. بــی گمــان ایــن موسســات در راســتای ایجــاد ثبــات در نظــام بانکــی و اقتصــادی 

کلــی فعالیــت نمــی کننــد.
ــودی ورشکســتگی موسســه هــای  ــد صع ــل شــاهد رون ــد دلی ــه چن ــران ب ــع، ای در واق
ــروز خســارات ســنگین روز  ــده و ب ــک مرکــزی در آین ــدون مجــوز بان ــر بانکــی ب ــی غی مال
افــزون بــرای اقتصــاد و مالباختــگان خواهــد بــود: افزایــش نــرخ ســود بانکــی و اعطــای 
وام فــوری بــدون ضامــن و نبــود شــفافیت در تعامــالت و عــدم اجــرای دقیــق مقــررات. بــه 
اینهــا بایــد عامــل دیگــری هــم افــزود و آن اینکــه موسســه هــای اعتبــاری غیــر بانکــی فاقــد 
مجــوز بانــک مرکــزی بخشــی از ســپرده هــای خــود (بیــش از ۱۰ درصــد مقــدار ســپرده 
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هــا) را بــه صــورت ذخایــر قانونــی در بانــک مرکــزی نگهــداری نمــی کننــد. ایــن ذخیــره 
قانونــی در شــرایط پرداخــت هــای فــوری بــه کار مــی رود و ضامــن بازپرداخــت ســپرده 

ســپرده گــذاران اســت.
عــالوه بــر همــه عوامــل اجرایــی یــاد شــده در ایــن پژوهــش عامــل بســیار مهــم دیگــری 
هــم وجــود دارد. اقبــال گســترده و اغــراق آمیــز بــرای انجــام ســرمایه گــذاری هــای 
خطرنــاک ثبــات و سرنوشــت ســپرده ســپرده گــذاران را در معــرض بــر بــاد رفــ� قــرار 
داده اســت. خــود بانــک مرکــزی بــه بــی تجربگــی در اداره ایــن موسســات و عــدم تنــوع 
بخشــی بــه منابــع ســرمایه گــذاری اذعــان کــرده اســت. ایــن موسســات بیشــتر ســرمایه 
خــود را در بخــش مســکن یــا صنعــت ســرمایه گــذاری کــرده انــد و ایــن ســرمایه بــه صورت 
فــوری بــه پــول تبدیــل نمــی شــود و در نتیجــه آنهــا نمــی تواننــد در شــرایط بحرانــی و فــوق 
العــاده و اعتراضــات گروهــی بدهــی مــردم را بدهنــد چــرا کــه ســرمایه نقــدی کافــی در 
اختیــار ندارنــد. ایــن بــال بــر ســر چندیــن موسســه اعتبــاری در ایــران مثــل ثامــن الحجــج 
و کاســپین (آرمــان ایرانیــان ســابق) آمــد و هیــچ تضمینــی بــرای اینکــه ایــن ســناریو دامــن 

گیــر موسســات دیگــر در آینــده نزدیــک نشــود وجــود نــدارد.
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