سیاوش رضایی
روزنامه نگار

ظهــور تعاونیهــای اعتبــاری و صندوقهــای
قرضالحســنه در دهــه هشــتاد و وجود خــأ قانونی
برای ساماندهی آنان ،مشکالتی در نظام پولی کشور
به وجود آورد .ظهور و بروز نهادهای پولی غیربانکی
در نظــام پولی کشــور باعث بــروز پدیدههایی چون
مؤسســه میزان و ثامن الحجج شــده بــود که ضمن
اختــال در اقتصــاد کشــور ،ســرمایههای مــردم را
نیــز در خطر نابــودی قــرار مــیداد .ادامه ایــن روند
بــدون تردیــد هزینههــای ســنگین تــری بــر اقتصاد
تحمیــل میکرد ولــی با اقدامــات بانک مرکــزی و با
هماهنگــی ســایر دســتگاهها امــروزه ضمــن کنترل
بــازار غیرمتشــکل پولی ،امــکان فعالیت خــارج از
چارچوب برای نهادهای پولی از بین رفته اســت .در
واقع باید گفت امروز دیگر زمینه حضور مؤسســات
غیرمجــاز از بیــن رفتــه و اینگونه مؤسســات به هیچ
وجه اجازه بروز و ظهور در بازار پول کشــور را ندارند.
عالوه بر این با مجمــوع روشهایی که بانک مرکزی
با همــکاری ســایر نهادهــا بــرای مقابله بــا فعالیت
اینگونه مؤسســات در پیش گرفته ،ســهم این بازار از
ســپردههای مردمی را از بیش از  ۲۰درصــد بازار پول
به صفر درصد تقلیــل داده و اغلب آنها را منحل یا با
یکدیگر ادغام کرده است.
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مسیرورودمؤسساتغیرمجازبهبازارپول
نظــارت بر مؤسســات پولی طبق مــاده 96قانــون برنامه
پنجــمتوســعهازوظایفبانکمرکزیاســتواینســازمان
تنهــامرجــع صدورمجــوزبــرای فعالیتهــای پولی اســت.
درســالهایاواخــردهــه 70ودهــه 80تعــدادزیــادیازاین
مؤسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت
کردند .رشــد قارچگونه آنها با گرفتن مجوز از نهادهای دیگر،
لهاییدرنظامپولیوبانکیکشورشد.
باعثایجادخل 
بانــک مرکزی بــه موجــب قانون پولــی و بانکی مســئول
صــدورمجوزبــرایبانکهاومؤسســاتاعتباریاســتولی
متأســفانهدرده ههفتادوزارتتعاونبرخالفقانونپولیو
بانکی اقدام به صدور مجــوز تعاونی اعتبار آزاد کرد .تعاونی
اعتبار برای گروههای شغلی و با آورده افراد میتواند تشکیل
شــود ولــی بایــد تنها بــه اعضای خــود خدمــات ارائــه دهد و
مختصصنفوداخلسازمانباشدولیدرآندورانوزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعی110مجوزتعاونیاعتبارآزادصادر
ونخســتینتعاونیهایاعتباردرمشــهدتشکیلشدومانند
بانکاقدامبهتأســیسشــعبهکردند؛بااینتفاوتکهآورده
موردنیاز برای تأســیس مؤسســه و اعضای هیأت مؤســس و
هیــأت مدیره را که الزمه صــدور مجوز و تأییــد از طرف بانک
مرکزیاست نداشتند.
اینمؤسســاتبهدلیــلناتوانی درمدیریتوجــوهونبود
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و سرمایهگذاری در بازارهای
غیرمجــاز،درمواقــعبحرانیبازاردچارمشــکالتیدرتأمین
وجــوه ســپردهگذاران شــده و بــا هجــوم ســپردهگذاران برای
دریافتوجوهخودمواجهوورشکستهمیشدند.
صندوقهای قرضالحســنه نیز با مجوز نیروی انتظامی
براساسبند«هـ»ماده6آییننامهثبتتشکیالتمؤسسات
غیرتجاریمصوب1337تأسیسوشروعبهفعالیتکردند
وتــاســال 1390برخالفقانونپولــیوبانکیوقانونتنظیم
بازارغیرمتشــکلپولی صدورمجوزبرای اینگونه صندوقها
ادامه داشت .صندوقهای پایاپای نیز از نوع دیگر مؤسسات
پولیغیربانکیبودندکهدرسالهای 78-80بامجوزوزارت
کشــور فعالیت میکردند .این صندوقهای پایاپای بهدلیل
متــوازن نبــودن منابــع و مصــارف پس از یکســال با مشــکل
تأمیــنوجوهمواجهشــدندوبراســاسحکمفقهاوضعیت
ربوی داشتند و نتوانســتند به کار خود ادامه دهند و در نهایت
جمعآوریشدند.

تعاونیهــای اعتبــار آزاد ،صندوقهای قرضالحســنه و
صندوقهــایپایاپای،مؤسســاتپولیغیربانکــیبودندکه
بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی و تحت نظر سازمانهای
دیگــر(وزارتتعــاون،نیــرویانتظامــیووزارتکشــور)بــه
وجود آمده بودند .این درحالی است که طبق ماده 96قانون
برنامهپنجمتوســعهتمامیمؤسســاتپولــیفقطبامجوز
بانک مرکزی قادر به فعالیت هستند (اعم از بانک ،مؤسسه
اعتبــاری،شــرکتتعاونیاعتبــار،صندوققرضالحســنه،
لیزینگوتماممؤسساتکهبهنوعیسپردهازمردمدریافت
میکننــد).پــسازابالغاینقانوندرســال 90بــودکهصدور
مجوزتوسطسایرنهادهامتوقفشد.
گامهایچهارگانهبرایساماندهیغیرمجازها
بر اســاس بند «ب» مــاده 42قانون پولی و بانکی کشــور،
قانون تنظیم بازار غیرمتشــکل پولی و ماده 96قانون برنامه
پنجسالهپنجمتوسعهایجاد،تأسیسواشتغالبهعملیات
پولــی و بانکــی تحــت هر عنــوان بــدون اخــذ مجــوز از بانک
مرکــزی غیرقانونــی اســت .در ســالهای گذشــته نهادهای
پولــیواعتبــاریمختلفــیازجملــهشــرکتهایواســپاری
(لیزینــگ) ،صرافیهــا ،تعاونیهای اعتبــار و صندوقهای
قرضالحســنهبااخذمجوزازمراجعگوناگونماننداتحادیه
کشوری طال و جواهر ،وزارت تعاون ،نیروی انتظامی و برخی
بــدونمجــوزازمرجعــیخــاص،بــهمــوازاتشــبکهبانکی
کشــورایجــادوبرخالفقوانیــنومقرراتوحتیاساســنامه
خود بــه فعالیت در بازار پولی مبــادرت میکردند و بهدنبال
فعالیتغیرحرفهایوعدمرعایتضوابطواستانداردهای
مربوطــه و در نتیجــه مواجهــه بــا بحرانهایی ماننــد کمبود
نقدینگــی،عالوهبرایجادمشــکالتمتعددیبــرایمردم،
موجب آشــفتگی و تالطــم در بازارهای مختلــف مانند بازار
ارز ،ســکه ،امالک ،آهن و غیره شــده و هزینههای گزافی را به
اقتصادکشورواردکردند.بهمنظورمقابلهبااینآشفتگیها،
بانــکمرکــزیبــابهرهگیــریازتمــامظرفیتهــایقانونی
موجودواجتنابازاقداماتشــتابزده،برنامههایعملیاتی
منســجمیاجراکرد.درهمینراســتابانکمرکزیبهعنوان
متولیبازارپولیاقداماتمتعددیانجامداد.
موضــوع ســاماندهی بازار غیرمتشــکل پولــی در مراجع
و کمیســیونهای ذیربــط از جملــه ســتاد مبــارزه با مفاســد
اقتصادی،شورایامنیتکشور،کمیسیوناصلنودمجلس
شــورای اســامی و شــورای پول و اعتبــار مطرح و بــا توجه به

حیطه اختیارات هر یک از این نهادها تصمیمات متعددی
درراستایانتظامبخشیبهبازارغیرمتشکلپولیگرفتهشد.
حسب پیشــنهاد بانک مرکزی ،ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی اقدام به تصویب پروژه «انتظام بخشی بازار پول با
ساماندهیمؤسساتغیرمجاز»کرد.براساستصویبنامه
ســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتیکهتوســطمعــاوناول
رئیس جمهــوری ابالغ شــد ،ضمن اعالن «انتظام بخشــی
بازار پول با ســاماندهی مؤسســات غیرمجاز» بهعنوان یکی
ازپروژههــایاولویــتدار،بانــکمرکزیبهعنوان«دســتگاه
مجــری» تعییــن و تمامی دســتگاههای اجرایــی موظف به
انجــامهمکاریهــایالزمبــا«دســتگاهمجــری»شــدند.با
توجهبهاهمیتموضوعولزومهمکاریســایردستگاههای
ذیربطدرامرســاماندهیبازارغیرمتشــکلپولیوبهمنظور
تسریعدراینامر،موضوعساماندهیبازارغیرمتشکلپولی
در ســال 1393در شــورای عالــی امنیت ملی مطــرح و طبق
مصوبه این شورا ،کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
بامسئولیتبانکمرکزیبهمنظورتصمیمگیریوهمکاری
عملیاتی برای ســاماندهی مــوارد ویژه و فوریتی مؤسســات
مالــی ،صرافیها،لیزینگها و صندوقهای قرضالحســنه
غیرمجاز تشــکیل شــد .موضوعــات مختلفــی درخصوص
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در کارگروه موصوف مورد
بررســی قرار گرفت و تصمیمات الزم گرفته شــد که از جمله
مصوباتمیتوانبهبرنامهساماندهیتعاونیاعتبارمنحله
میزان،برنامهساماندهیتعاونیاعتبارمنحلهثامنالحجج
وبرنامهجامعساماندهیبازارغیرمتشکلپولیاشارهکرد.
برنامــه جامــع ســاماندهی بــازار غیرمتشــکل پولــی در
چهــارگام شناســایی نهادهــای پولــی غیرمجــاز ،تعییــن
وضعیــتنهادهایمتقاضــیمجوز،جلوگیــریازفعالیت
نهادهــای غیرمجــا ز و انحــال و پیگیــری حقوقــی کیفــری
نهادهای غیرمجاز تصویب شــد .در راســتای اجرای گام اول
وظیفه شناســایی فعاالن بازار به نیروی انتظامی واگذار شد،
لیکــنبانــکمرکزیهمــوارهفهرســتومشــخصاتتمام
نهادهای پولی غیرمجاز شناسایی شده اعم از صندوقهای
قرضالحســنه،تعاونیهــایاعتبار،شــرکتهایلیزینگو
واحدهــای صنفــیو تارنماهــایغیرمجاز در زمینــه خریدو
فروشارزرابهصورتمکتوببهنیرویانتظامیاعالمکرده
و طی مکاتبات متعدد با نهادهای متولی ،درخواســت کرده
از انجــام هرگونه تبلیغات بــرای نهادهای پولــی فاقد مجوز

