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چکیده
بانک مرکزی به عنوان يک نهاد دارای استقالل ،از صالحیت الزم برای نظارت در نظام بانکداری در ايران
برخوردار است .بهواسطۀ وقوع بحرانهای مالي در سالهای اخیر ،شکلگیری نظارتپذيری سیستم
بانکي در سايۀ بانک مرکزی به يکي از مسائل مهم روز تبديل شده که نیازمند استفاده از روشهای
حقوقي برای کارايي الزم است .در اين مقاله ،نگارندهگان پس از تبیین جايگاه بانک مرکزی در نظام
حقوقي کشور ،با فرض لزوم استقالل برای اين نهاد ،به تبیین اشکال نظارت بانک مرکزی پرداخته است.
کهنگي و جمود قوانین در حوزۀ نظام بانکي را در ايران ميتوان مهمترين چالش اين حوزه برشمرد.
همچنین نظام بانکداری ايران فاقد ظرفیت نیروهای انساني ،نرمافزاری و سختافزاری الزم در اين زمینه
و کشف معضالت بوده و نیازمند تطبیق با استانداردهای روزآمد است .بههرروی بانک مرکزی ،دارای
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نظارت بر تأسیس ،اداره و انحالل بانکها و مؤسسات مالي و اعتباری است و همچنین نظارت اين نهاد،
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مقدمه
نظارت بر سيستم بانکي یکي از وجوه الینفک سيستمهاي اقتصادي مدرن است و عمدتا
مشتمل بر سازو کارهایي به جهت نظارت بر عملکرد بانکهاست تا امنيت مالي سپرده گذاران،
دولت و سيستم اقتصادي را به عنوان یک کل واحد تضمين کند و آنها را از فروپاشي سيستم
بانکي و تبعات آن به دور نگاه دارد( .دیویس)۹7 :2009 ،
ارتباط مسائل پولي و بانکي با اقتصاد ملي ،موجب طرح این پرسش شده که چگونه ميتوان
مناسبترین سازوکارها را براي نظارت بر بانکها و مؤسسات مالي به کار گرفت؛ زیرا هر زمان
بحران اقتصادي یا فساد مالي در جامعه رخ ميدهد ،تمام یا بخشي از مشکل ،متوجه نظام نظارت
بر مؤسسات مالي و بانکها مي شود .بحث نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي در کشور ،براي
اولينبار در قانون بانکي و پولي کشور مصوب سال  ۹۳۳9مطرح و بر عهدۀ شوراي پول و اعتبار
قرار داده شد؛ این در حالي است که این شورا وظيفۀ سياستگذاري در امور پولي و مالي کشور
را نيز بر عهده دارد .در قانون پولي و بانکي مصوب سال  ۹۳4۹و اصالحيۀ آن در سال ،۹۳95
وظيفۀ نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي به بانک مرکزي سپرده شد .همچنين ميتوان به
قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب سال  ۹۳3۳و قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه ج.ا.ا
مصوب سال  ، ۹۳39درخصوص واگذاري امر نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي به بانک
مرکزي نيز اشاره نمود.
ویژگي مشترک قوانين یادشده ،تجميع وظيفۀ سياستگذاري در امور پولي و بانکي و امر
نظارت در یک نهاد است؛ بي آنکه تعریفي دقيق از مفهوم نظارت ،اهداف نظارت و اهميت آن و
محدودۀ اختيارات و وظایف نهاد ناظر در امر نظارت بر بانکها و مؤسسات مالي ارائه گردد .در
همين ارتباط ،ارائهکنندگان طرح پيشنهادي تحول در نظام بانکي ،ارائۀ مفهوم و تعریف واژۀ
نظارت و چگونگي آن را بر عهدۀ بانک مرکزي که طي آیيننامهاي به تصویب هيئت وزیران خواهد
رسيد ،واگذار نمودهاند.
یکي از ایرادات اساسي وارد بر ساختار بانک مرکزي که وظيفۀ نظارت بر نظام بانکي و
مؤسسات مالي را بر عهده دارد ،عدم استقالل آن و وابستگي به قوۀ مجریه است .از تعيين و
انتصاب رئيس بانک مرکزي تا تبعيت کامل از سياستهاي اقتصادي قوۀ مجریه ،اصل استقالل

مهرداد توحیدی و همکاران

بانک مرکزي بهعنوان نهاد ناظر بر نظام بانکي ،نقض و چالش اساسي این نهاد به شمار ميآید .با
اجرایيشدن اصل  55قانون اساسي ،بانکها اولين نهادي بودند که از بدنۀ دولت خارج شدند و
بانکها و مؤسسات مالي غيردولتي یا به تعبيري خصوصي ،شکل گرفتند.
مطابق با قوانين کشور ،تأسيس و اجازۀ فعاليت هر نوع بانک و مؤسسۀ مالي با مجوز بانک
مرکزي است .آنچه در عمل در چند سال اخير اتفاق افتاد ،تأسيس و رشد قارچگونۀ بانکهاي
خصوصي بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي و فعاليت در زمينۀ امور بانکي بدون تبعيت و رعایت
قوانين و مقررات وضعشده از سوي بانک مرکزي است .پولشویي ،گسترش رقابت ناسالم بين
بانکها و مؤسسات مالي خارج از مقررات و عرف بانکداري ،ایجاد بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي
و نادیده گرفته شدن حقوق و منافع سپردهگذاران و عدم توانایي بانک مرکزي در امر نظارت بر
این مؤسسات و بانکها به دالیل مختلف ،ازجمله عدم تبيين وظایف نظارتي و عدم استقالل و
در اختيار نداشتن ابزار نظارتي الزم قادر ،از آثار زیانبار و منفي براي جامعه و اقتصاد کشور است.
در این پژوهش ،نگارندگان پس از تبيين جایگاه بانک مرکزي در نظام حقوقي کشور و همچنين
استقالل این نهاد و تاریخچۀ نظارت بانکي در ایران و چالشهاي نظارت بانکي ،به تبيين گونههاي
نظارت توسط بانک مرکزي بر نظام بانکداري ایران اشاره خواهد داشت.
 -1جايگاه بانک مرکزی در نظام حقوقي کشور

 ۹بند «ج» مادۀ  ۹0قانون بانک مرکزي ایران
 2بند «د» مادۀ  ۹0قانون بانک مرکزي ایران
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مباحث مربوط به استقالل بانک مرکزي از ده  90ميالدي وارد متون حقوقي و سياسي و
اقتصادي کشورهاي مختلف شد .دستاوردهاي علمي ناشي از نظریات و تجربيات جدید اقتصادي
استقالل بانک مرکزي را به عنوان ضرورتي پذیرفته شده براي یک نظام حقوقي و سياسي مطرح
نمود( .بوستاني و صلوي تبار)۹7 :۹۳90 ،
شرط کمال شخصيت حقوقي از منظر حقوق اداري ،داشتن بودجۀ مستقل و استقالل سازماني
است( .مؤتمني طباطبایي .)۳2۳ :۹۳77 ،بانک مرکزي ایران داراي شخصيت حقوقي است و در
مواردي که در این قانون پيشبيني نشده ،تابع قوانين و مقررات مربوط به شرکتهاي سهامي
خواهد بود ۹.این نهاد ،جز در مواردي که قانون صریحاً مقرر داشته است ،مشمول قوانين و مقررات
عمومي مربوط به وزارتخانهها و شرکتهاي دولتي و مؤسسات دولتي
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به لحاظ تاریخي ،فکر تأسيس بانک مرکزي ،نخستينبار در شوراي عالي سابق اقتصاد ،مطرح
شد .در راستاي اجراي تصميم متخذه در شوراي مذکور مبني بر مطالعه دربارۀ تشکيل بانک
مرکزي ،کميسيوني در بانک ملي ایران با مشارکت فرانسوا کراکو« ۹استاد دانشگاه سوون» 2و عضو
کميتۀ اقتصادي و اجتماعي بلژیک تشکيل شد( .ریوواژ )۳9 :۹۳39 ،ظرف سه ماه ،چارچوب کلي
«اساسنامۀ پولي و بانکي ایران» بر مبناي طرح کراکو بنيان نهاده شد .سرانجام ،پس از چهار ماه
مطالعه« ،الیحۀ اساسنامه پولي و بانکي ایران» در سال  ۹۳۳7تهيه و در  23آذر  ۹۳۳3به صورت
مادهواحده به مجلس شوراي ملي تقدیم گردید .در  7خرداد  ۹۳۳9الیحۀ مذکور ،پس از تصویب
کميسيونهاي مشترک مجلسين و تحت عنوان «قانون بانکي و پولي کشور» به دولت ابالغ شد تا
براي پنج سال به طور آزمایشي به موقع اجرا گذارده شود .با انتصاب نخستين رئيس کل بانک
مرکزي ایران ،ابراهيم کاشاني ،در تاریخ ۹3مرداد ۹۳۳9بانک مرکزي ایران رسميت یافت و بدین
ترتيب پس از هفتاد سال فعاليت بانکي در کشور ،بانک مستقلي براي نظارت در حجم عمليات و
هدایت سيستم پولي و بانکي تأسيس گردید.
طرح «کراکو» با قانون بانکي مصوب  ۹۳۳5داراي اختالف اساسي ،ولي با قانون بانکي و پولي
مصوب خرداد  ۹۳۳9تفاوتهاي مختصري دارد .درحقيقت قانون پولي و بانکي کشور در قالب
کلي همان طرح کراکو پایهریزي شد و قانون الحق یعني قانون پولي بانکي کشور مصوب  ۹3تير
 ۹۳4۹نيز بر همان چارچوب کلي مبتني است؛ لکن در مقایسه با طرح کراکو ،قانون بانکي و پولي
کشور مصوب خرداد  ،۹۳۳9از جامعيت بيشتري برخوردار است .از ویژگيهاي قانون پولي و بانکي
کشور مصوب تيرماه  ۹۳4۹در مقایسه با قانون بانکي و پولي کشور مصوب خردادماه  ۹۳۳9این
است که بسياري از امور که سابقاً از اختيارات شوراي پول و اعتبار بوده ،در حيطۀ فعاليت بانک
مرکزي قرار داده شده است؛ بهعنوان مثال ميتوان از تعيين حداقل و حداکثر نرخ بهرۀ دریافتي
و پرداختي و کارمزد دریافتي بانکها ،تعيين نرخ رسمي تنزیل و تعيين ضرائب عمليات ،تعيين
نحوۀ مصرف وجوه سپردههاي پسانداز و سپردههاي مشابه نزد بانکها یاد کرد؛ لکن تعيين در
ترکيب شوراي پول و اعتبار ،هيئت عامل و هيئت نظارت بر اندوخته و اسکناس ازجمله تغييراتي
است که به احتمال زیاد در راستاي تضعيف نقش استقالل بانک مرکزي انجام پذیرفته است و به
نظر مي رسد که تضعيف موقعيت رئيس کل وقت بانک مرکزي ایران و در واقع تضعيف نقش
استقالل با نک مرکزي ،از جمله اهدافي بوده است که وزیر وقت امور اقتصادي و دارایي از تقدیم
soicnarF ooinr
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الیحۀ قانوني مذکور به مجلس شوراي ملي ،تعقيب مينموده است( .شيباني)۹43 :۹۳33 ،
به هرحال ،قانون مذکور ،در مواردي که با قانون الحق (قانون عمليات بانکي بدون ریا) مغایرت
نداشته باشد ،همچنان به قوّت خود باقي است.
 -2استقالل بانک مرکزی
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اساساً استقالل بانک مرکزي به شرایط سياسي داخلي و همچنين درجۀ توسعه و رشد
اقتصادي کشور بستگي دارد و هيچ الگوي مشخص و واحدي نميتوان براي رابطۀ بين دولت و
بانک مرکزي معيّن نمود .مسئله استقالل بانک مرکزي در سالهاي اخير موضوع بحثهاي
بي شماري بوده است .از آن جایي که بانک مرکزي با قانونگذاري دولت ایجاد مي شود ،هميشه
نوعي از ارتباط بين این نهاد و دولت وجود دارد .در حقيقت ،نمي توان این دو را به صورت کامل
از هم جدا کرد و مسئله تبيين و تعيين مقدار مناسبي از استقالل براي بانک مرکزي است.
(آهسان)۹5 :2000 ،
بانک مرکزي ،قدرت خلق پول دارد .ازجمله اهرمهاي قدرت هر حکومت ،خلق پول و نشر
اسکناس است .بانک مرکزي وقتي مستقل به شمار ميآید که بتواند وظایف خود را مستقل از هر
گونه فشار سياسي و یا روابط ویژۀ دولت بر اساس ضوابط و قوانين اقتصادي و نه سياسي انجام
دهد .سه ستون اصلي عملکرد صحيح بانک مرکزي عبارتند از استقالل ،پاسخگویي و شفافيت.
درتوضيح باید اضافه کنيم که عملکرد مناسب بانک مرکزي تابع استقالل این بانک از دولت،
پاسخگو بودن آن به مردم و دولت و درنهایت شفاف بودن کليه رویه ها و اقدامات این بانک است
(تن برینک)۹۹ :2005 ،
اگر بپذیریم که وظيفۀ اصلي بانک مرکزي ،کنترل رشد عرضۀ پول و از این طریق کنترل
تورم و حفظ ثبات قيمتهاست ،دراینصورت بانک مرکزي نميتواند بدون هيچگونه محدودیت،
تأمينکنندۀ منابع مالي و استقرار دولتها باشد .بدین معني که وقتي دولتي به دالیل مختلف
ازجمله تحریم و مدیریت اقتصادي نامناسب ،دچار بحرانهاي مالي متوالي و کسري بودجه به
شکل فزاینده شود ،نياز به پول دارد و تمایل پيدا ميکند که بانک مرکزي را تحت فشار قرار دهد
و به خلق پول و انتشار اسکنا س بيش از حد مجاز دست بزند و به این ترتيب مشکل خود را در
کوتاهمدت و به صورت ظاهر التيام دهد؛ اما این کار به ضرر منافع بلندمدت اقتصادي کشور است؛
زیرا آثار تورمي و تبعات زیانبار اقتصادي آن در دورۀ بعدي یا دولت بعدي ظاهر خواهد شد .این
کار را ميتوان معاملۀ منافع بلندمدت اقتصادي کشور با منافع کوتاهمدت اقتصادي یک دولت به
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شمار آورد .با توجه به اینکه بخش عمده از اقتصاد ایران اقتصاد دولتي است و بانک مرکزي در
عمل ،عهدهدار نبض اقتصادي و مالي کشور است ،تحریمهاي اعمال شده از طرف غرب واجد
اهميتي مضاعف است .با وجود آنکه در عرصه مقررات بين الملل اصل مصونيت دولتي که برخاسته
از مصونيت کشورهاست ،واجد سابقه طوالني مي باشد ،اما شاهد اعمال تحریم سيستم بانک
مرکزي ایران در زمان حاضر هستيم( .منفرد و لساني)۹44 :۹۳97 ،
بحث مربوط به استقالل بانک مرکزي از دیرباز در منابع اقتصادي و کتابهاي بانکداري مطرح
شده است .گرچه امروز درجۀ استقالل بانکهاي مرکزي ارتباط چنداني به مالکيت سهام آنها
ندارد ،اما درواقع در هنگام تأسيس بانکهاي مرکزي یا انتخاب یکي از بانکها بهعنوان بانک
مرکزي ،با طرح این موضوع که سهام باید به طور کاملْ دولتي ،نيمهدولتي یا خصوصي باشد ،بحث
بر استقالل بانک مرکزي شروع شده است( .السان )247 :۹۳39 ،درخصوص مبناي استقالل بانک
مرکزي هرچند رابطۀ دقيقي ميان استقالل بانک مرکزي و رشد اقتصادي اثبات نشده است ،اما
پرسش مهمتري درمورد مبناي استقالل این نهاد مطرح ميشود :اینکه چرا دولت باید امر مهم
سياستگذاري پولي را به نهادي واگذار کند که مستقل از دولت اقدام ميکند و درنتيجه ميتواند
عملکردي متفاوت از خواستههاي دولت داشته باشد؟
در توجيه برشمردن مبناي استقالل بانک مرکزي ميتوان به تحليل بيان نمود:
اول اینکه دولت ميتواند از استقالل بانک مرکزي و نتایج آن بهعنوان یک شعار سياسي براي
پيروزي نتيجۀ انتخابات در نظامهاي مردمساالر استفاده کند .واضح است که این معيار نميتواند
دقيق باشد؛ زیرا بهویژه در اقتصادهاي توسعهنيافته ،بر فرض وجود ،آثار استقالل بانک مرکزي،
چندان شفاف نيست یا اگر واقعاً در اقتصاد تأثير بگذارد ،این اثر در مدتزمان کوتاهي حاصل
نميشود که بتوان از آن براي بردن انتخابات «افزایش اعتماد عمومي» استفاده کرد( .زندي
حقيقي)40 :۹۳73 ،
دوم اینکه اقبال عمومي ،اولویتهاي سياسي را تعيين ميکند .در نظر مردم ،تنها یک بانک
مرکزي مستقل از دولت ،بهعنوان بانکدار دولت ميتواند مانعي در برابر خودکامگيهاي مالي و
اقتصادي دولت باشد .این ابزار کنترل و مدیریت منابع کالن دولتي به موجب قانون در انحصار
بانک مرکزي است و هرگاه دولتمردان در ساختار و نحوۀ ادارۀ بانک مرکزي مداخله نمایند ،این
هدف مخدوش ميشود.
سوم اینکه در بحران هاي مالي جهاني ،بانک مرکزي هر کشور نخستين نهادي است که از
یک سو وجود بحران را لحظهبهلحظه گزارش ميکند و از سوي دیگر از بحران متأثر ميشود .در
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نقد این مبنا هم ميتوان اشاره کرد که فشار نهایي ناشي از بحرانهاي جهاني به «عموم
شهروندان» تحميل ميشود و بانک مرکزي توان کنترل آثار سوء این وضعيتها را بهویژه در
اقتصادهاي آزاد و وابسته به اقتصاد جهاني ندارد .به بيان دیگر ،استقالل بانک مرکزي در چنين
شرایطي کارساز نيست و چهبسا بانک مرکزي براي مصونماندن از تزلزل و بيثباتي مالي ،به
کمکهاي دولت نياز داشته باشد( .اسديپور)۹29 :۹۳33 ،
استقالل بانک مرکزي را بر مبناي مسئوليت آن در سياستگذاري پولي نيز ميتوان توجيه
کرد .اگر قرار باشد وظيفۀ خطيري چون سياستگذاري پولي بر عهدۀ بانک مرکزي نهاده شود
که اغلب چنين است ،دراینصورت باید ابزارها و اختيارات ضروري براي ایفاي این تکليف مهم
هم براي بانک مرکزي مهيا گردد .مسئوليت سياستگذاري ،خود تبعاتي دارد؛ ازجمله اینکه بانک
مرکزي باید در برابر سياستهاي خود پاسخگو باشد و یکي از ابزارهاي مهم براي تحقق این
پاسخگویي ،افزایش شفافيت سياستهاي پولي است .بانک مرکزي باید استراتژي سياست پولي
خود را بهوضوح ارائه نماید و اهداف و روش رسيدن به آنها را توضيح دهند .بدیهي است که
بانک مرکزي غيرمستقل بهراحتي ميتواند با مستمسک قرار دادن دخالت بيحدوحصر دولت در
حوزۀ اختيارات و وظایفش ،خود را از قيدوبند مسئوليتهایي که بر عهدهاش قرار دارد ،برهاند.
 -3تاريخچۀ نظارت بانکي در ايران

شماره  ،54پایيز ۹۳99
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در نظام بانکي ایران ،نظارت بانکي براي اولينبار در قانون بانکداري سال  ۹۳۳5مطرح شد
که تا سال  ۹۳۳9مباحث مربوط به بانکداري و نظارت بانکي را در بر داشت .در سال  ۹۳۳9با
تصویب قانون پولي و بانکي کشور و تأسيس بانک مرکزي ،وظيفۀ نظارت بر بانکها بر عهدۀ
شوراي پول و اعتبار (بهعنوان یکي از ارکان بانک مرکزي) نهاده شد .اینکه نهادي که عهدهدار
امور سياستگذاري است وظيفۀ نظارت بر بانکها را نيز عهدهدار باشد ،یکي از انتقادات وارد بر
این قانون بوده است و از آنجا که این امر عمالً امکانپذیر نبوده ،همان هيئت نظارت بر بانکها
که در قانون سال  ۹۳۳5تعيين شده بود ،عهدهدار این امر گشت .تا اینکه در قانون پولي و بانکي
سال  ،۹۳4۹نظارت بانکي بر عهدۀ بانک مرکزي نهاده شد (اما چهارچوب این موضوع را همچنان
شوراي پول و اعتبار تصویب ميکند)( .منصوري)۹5 :۹۳90 ،
با ایجاد و گسترش بانکداري خصوصي ،نظارت بر نظام بانکي ،وارد مرحلۀ جدیدي شد و تحول
اساسي در این زمينه را ميتوان در قانون برنامۀ پنجم توسعه جستوجو نمود؛ زیرا در این قانون،
قانونگذار براي فرایند تأسيس نهادهاي فعال در بازار پول ،تأسيس صندوق ضمانت سپردهها و
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اختياراتي را به بانک مرکزي اعطا نموده است .تصویب قانون بازار غيرمتشکل پولي در سال ۹۳3۳
نيز تحولي دیگر در این زمينه است که در راستاي اجراي این قانون تالشهایي براي دستهبندي
نهادهاي بازارهاي غيرمتشکل پولي و تحت نظارت قرار گرفتن آنها از سوي بانک مرکزي صورت
گرفته است.
در سال  ۹۳3۳شورایي به نام «شوراي مشورتي بانکداري و ماليه اسالمي» متشکل از
صاحبنظران فقهي ،اقتصادي و بانکي در پژوهشکدۀ پولي و بانکي وابسته به بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ایران تشکيل شد و بعد از حدود دو سال فعاليت به معاونت امور اقتصادي و
دارایي منتقل شد و با ترکيبي منسجمتر به بررسي مشکالت و موانع اجراي صحيح بانکداري
بدون ربا پرداخت و حتي طرحي به نام «الگوي جدید بانکداري بدون رباي ایران» ارائه نمود .بعد
از تغييرات مدیریتي در بانک مرکزي و از ابتداي سال « ،۹۳33شوراي فقهي بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ایران» در بانک مرکزي تشکيل شد که اگرچه جایگاه رسمي و قانوني در کشور
نداشته ،اما مصوبات فراواني در زمينههاي گوناگون ارائه نموده است .برخي از این مصوبات
عبارتاند از:
 تدوین مقررات شرعي انتشار اوراق مشارکت ارزي؛ تدوین مقررات شرعي انتشار گواهي سپردۀ ارزي؛ تدوین مقررات شرعي استفاده از معاملههاي آتي ارز براي پوشش ریسک؛ طراحي ابزارهاي معاملههاي بينبانکي در بانکداري بدون ربا؛ تدوین مقررات شرعي توافقنامۀ بازخرید یا رپو در بانکداري بدون ربا؛ تدوین مقررات شرعي کاربردهاي گوناگون خرید دین.درمجموع ،بانکهاي اسالمي درکشورهایي که در رقابت تنگاتنگ با بانکهاي عرفي هستند،
باید عالوه بر تکنيکهاي بازاریابي ۹براي افزایش اعتبار در عرصۀ مالي ،به اقدامات راهبردي در
جهت افزایش حسن شهرت ،بهاي بيشتري دهند .فرض بر این است که شوراي نظارت شریعت ،بر
ارزشهاي مالي اسالمي نظارت دقيق دارد .همچنين است که کارکرد شوراي شریعت براي
بانکهاي اسالمي ،حياتي و اجتنابناپذیر است؛ زیرا مشتریان چنين بانکهایي به صالحيت
مذهبي و شرعي اعضاي این شوراها که غالباً از فقهایي بنام هستند ،در چارچوب خدمات مالي
اسالمي به طور کامل اعتماد ميکنند( .مال)۳۹7 :2003 ،
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بهموجب قوانين پولي و بانکي کشور ،شيوۀ نظارت بانک مرکزي تا سال  ۹۳03بيشتر متمرکز
بر کنترل دفاتر و حسابهاي بانکي بوده و درعمل نقش حسابرسي ،جایگزین وظيفه نظارتي بوده
است .از سال  ۹۳32با جهانيشدن دستورالعملهاي کميتۀ بال و بانک تسویهحسابهاي
بين المللي ،ایجاد بخشي تحت عنوان مدیریت ریسک در نظام بانکي از سوي بانک مرکزي اعالم
شد .براساس نظارت مبتني بر ریسک ،عالوه بر لزوم انطباق عملکرد بانکها با قوانين ،نظارت بر
مسير حرکت بانک را باید از مهمترین اهداف آن دانست.
در حوزه نظارت،در سالهاي اخير تغييرات متعددى صورت گرفتهاست که مبانى درستى
داشتهاست اما در فرایند تصویب و اجرا با مشکل روبه رو شد.براى نمونه،در تغيير اوليه که قرار
بود در چارچوب نظارت شکل بگيرد،این بحث به نتيجه رسيد که نظارت حضورى مبتنى بر ریسک
با نظارت حضورى مبتنى بر انطباق با مقررات،متفاوت است و براى انجام این دو وظيفه
متفاوت،نيازمند دو ساختار مجزا هستيم .این تفکيک،چارچوب نظرى روشنى نداشت و مشخص
نبود که چگونه و به چه منظورى ميتوان چنين تفکيکى را براساس حوزه جغرافيایى قائل شد.
در عمل نيز ث ابت شد که این چارچوب قابل اجرا نيست و در نتيجه در چند سال اخير،دوباره
تغييرات جدیدى رخ داد که بحث تفصيلي در مورد آن از حوصله این نوشتار خارج است.
(منصوري)۹9 ،۹۳90 ،
 -4چالشهای حوزۀ نظارت

شماره  ،54پایيز ۹۳99

امر ،بيثباتي در حوزۀ نظارت را تشدید مينماید.
اهميت مسئلۀ قانونگذاري به اندازهاي است که آسيبهایي ازجمله صوريبودن عمليات بانکي
و عدم مقابلۀ جدي با آنها و عدم ارائۀ صورتهاي مالي واقعي از سوي متقاضيان تسهيالت و...
برخاسته از خألهاي قانوني در امور مذکور است؛ زیرا بانکها پس از اعطاي تسهيالت ،کمترین
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در رابطه با مشکالت موجود در حوزۀ نظارتي نظام بانکي ایران ،ضعفهاي قانوني و خألهاي
ناشي از قانونگذاري را باید از اساسيترین چالشها محسوب نمود .مصداق بارز اعمال نظارت ،بند
ب مادۀ  ۹۹قانون پولي و بانکي کشور مصوب  ۹۳4۹است .به موجب این بند « :نظارت بر بانکها
و مؤسسات اعتباري ،طبق مقررات این قانون ،بر عهدۀ بانک مرکزي است»؛ اما تصریح روشني از
مفهوم نظارت و اهداف آن ،نهادهاي نظارتي ،اختيارات و حدود آن وجود ندارد .همچنين در رابطه
با اینکه آیا نهاد نظارتي فقط موظف به پایش بازار و ارائۀ گزارش به مقامات صالح است یا آنکه
داراي قدرت تنبيه بانکهاي خاصي است ،اختالفنظر وجود دارد که همين
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دخالت یا نظارتي در قراردادهاي منعقده اعمال نميکنند و عدم نظارت نيز موجب مصرف بيرویۀ
منابع بانک ها در جهت اهداف غيرواقعي شده و این روند نيز عامل مؤثري در ایجاد رکود توليد،
تورم ،بيکاري و بلوکهشدن سرمایههاي ملي در طرحهاي ناتمام است که فاقد توجيه اقتصادي
است.
در نظام بانکي ایران ،قوانين موجود در حوزۀ نظارت ،قدیمي و داراي ابهامات بسيار و فاقد
هماهنگي الزم و تناسب با تحوالت صورتگرفته در حوزۀ پولي و بانکي است؛ بنابراین ،فقدان
قانون جامعي که پاسخگوي نيازهاي جدید و مناسبات روز باشد را باید از چالشهاي اساسي حوزۀ
نظارتي بانکداري ایران دانست؛ درنتيجه ضرورت تدوین مقررات نظارتي و احتياطي در تمام موارد
یادشده امري ناگزیر است.
در کنار مشکالت و خألهاي قانوني در حوزۀ نظارت ،نظام بانکي کشور ما در زمينۀ ارزیابي
نظام کنترل داخلي بانک ها نيز داراي ضعف است؛ زیرا فاقد ظرفيت نيروهاي انساني ،نرمافزاري و
سختافزاري الزم در این زمينه و کشف خطاهاست و اگر بانکها اطالعات مربوط را به صورت
نظام یافته در اختيار بانک مرکزي قرار ندهند یا اطالعات را به صورت اشتباه ارسال کنند ،مرجع
نظارتي ،کارایي الزم براي اعمال نظارت را نخواهد داشت.
همچنين نظام بانکي کشورمان فاقد ابزارهاي نظارتي و کنترلي الزم براي هدایت بانکها در
مسير صحيح است؛ به این دليل که براي نظارت بر بخشهاي مختلف نظام بانکي ،نياز به ابزارهاي
نظارتي قوي براي مجازات بانک ها و افراد خاطي از اعمال مجازات تا توقف عمليات بانک است؛ نه
اینکه صرفاً به ارائۀ گزارش و اقداماتي که عمالً بازدارنده نيستند ،اکتفا نمود.
فقدان ن ظارت شرعي مؤثر در نظام بانکي ایران را نيز باید از مهمترین چالشهاي نظارتي
دانست .با وجود تشکيل کميته و شوراهاي فقهي و اقتصادي در بانک مرکزي ،درعمل چندان به
موضوع نظارت شرعي توجهي نميشود و مسئلۀ نظارت ،متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد.
آنچنانکه حتي در بستههاي سياسينظارتي هم به آن اهميت داده نميشود( .عيوضلو:۹۳33 ،
)40
نمونه آن بستۀ سياسينظارتي سال  ۹۳39است که نه در فصل چهارم آن (سياستهاي
نظارتي) و نه در مابقي فصول آن هيچ اشارهاي به موضوع نظارت شرعي در انطباق عملکرد نظام
بانکي با اصول شرایط اسالمي وجود ندارد و فقدان نهاد ناظر رسمي و قانوني ،تصور ربويبودن
عملکرد نظام بانکي و شبهات شرعي درمورد فعاليتهاي پولي و مالي در سطح ملي ،منطقهاي و
بينالمللي را تشدید نموده است.
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عالوه بر عدم هماهنگي الزم بين سياستهاي اتخاذشده در بانکداري اسالمي ،فقدان
برنامهریزي الزم بر توسعۀ بانکداري نيز از جمله عوامل تشدید ناکارآمدي نظام بانکي است؛ زیرا
که فقدان برنامهاي مشخص براي ارائۀ شيوههاي نوین بانکي و متناسب با قابليتها و نيازهاي
کشور و رفع مشکالت موجود ،سبب عقبافتادگي بيشتر و آسيبهاي جديتر خواهد بود .بدون
برنامهریزي اصولي نيز عمالً اجراي سياستهاي اتخاذشده (با فرض معقولبودن آنها) همواره
ناممکن یا همراه با مشکالت بسيار خواهد بود.
 -5لزوم تطبیق با استانداردهای روزآمد «بازل»

Bâle/ Basel
Banque des Reglements Internationales / Bank for International Settlments
۳ G10
5 Risque de Crédit / Credit risk
2
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کميتۀ بازل (بال) ۹که مقر آن در شهر بال سوئيس است ،وظيفۀ هماهنگسازي استانداردهاي
بينالمللي در زمينۀ نظارت بانک را بر عهده دارد .کميته در قلب «بانک تسویۀ بينالمللي» 2ساالنه
چهار جلسه برگزار ميکند .کميتۀ بازل از مدیران کل بانکهاي مرکزي گروه ده ۳شامل کشورهاي
آلمان ،بلژیک ،کانادا ،اسپانيا ،آمریکا ،فرانسه ،ایتاليا ،ژاپن ،لوکزامبورگ ،هلند ،انگلستان ،سوئد و
سوئيس در سال  ۹975تشکيل شد که در سال  ،2009اعضاي دیگري به آن اضافه شدند .هدف
اصلي از تشکيل کميته ،تحکيم امنيت و اعتمادسازي در نظام بانکداري با ایجاد استانداردهاي
بينالمللي است .کميته بازل در چهارمين دهه از تاسيش به عنوان تدوین کننده استانداردها و
نرمهاي نظارتي مالي در سطح بينالمللي مطرح است و درميان دیگر انتقاداتي که به این کميته
وارد شده است مي توان به نبود یک چهارچوب قانوني قوي براي عملي ساختن مصوبات این
کميته اشاره نمود که در مقایسه با دیگر نهادهاي بينالمللي نظارتي چون صندوق بينالمللي پول
( )IMFو سازمان تجارت جهاني ( )WTOبيشتر نمود پيدا ميکند( .امزیم)5 :2020 ،
در واقع استانداردسازي امنيت بانک با تأکيد بر تحکيم سيستم نظارت در مجموعه
توصيهنامههاي صادرشده از کميتۀ بازل منعکس شده است .نخستين این مجموعه ،بازل یک در
سال  ،۹933دومين آن تحت عنوان «هنجارهاي بازل دو» در ژوئن سال  2005در راستاي
مدیریت کارآمدتر براي ریسکهاي بانک و بهخصوص ریسکهاي اعتباري 5و الزامات حداقل
کفایت سرمایه در بانک صورت گرفت( .جعفري)۹29 :۹۳95 ،
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تازهترین تحوالت ،پس از بحرانهاي مالي سال  2007ميالدي و مسائل مربوط به بدهکاران
با وضعيت مالي متزلزل ،۹اعضاي کميتۀ بازل را براي مدیریت بهتر ریسکهاي اعتباري با ارائۀ
فرمولهاي جدید و نسبتهاي خاص مالي در شانزدهم دسامبر  20۹0الزام کرد .بنابراین مقررات
بازل سه ،پيشنهادهاي خاص را براي تنظيمهاي بانک ارائه ميکند .مجموعه هنجارهاي بازل سه
از اول ژانویه  20۹۳بهمرور در کشورهاي عضو به اجرا درآمده است( .جعفري )۹9۳ :۹۳95 ،بانک
مرکزي ایران ،توصيهنامههاي بازل دو را بهتدریج ترجمه و منتشر کرده و بر تارنماي خود
بهروزرساني کرده است .بخشي از این توصيهنامهها به حوزۀ نظارت بازميگردد.
در راستاي تحکيم سيستم نظارتي در ایران ،بانک مرکزي با تکيه بر اصول بانکداري اسالمي
و همزمان با قوانين و استانداردهاي بينالملل ،توصيهنامههاي بازل راجع به مدیریت ریسک را
ترجمه و در اختيار بانکها قرار داده است .2عالوه بر آن ،بانک مرکزي بخشنامههاي گوناگون را
بهمنظور حسن اجراي نظارت بانک ،منتشر و به بانکها ابالغ نموده است .این گونه فعاليت بانک
مرکزي در چارچوب بند «ب» مادۀ  ۹۹قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه  ۹۳4۹است که
طبق آن ،بانک مرکزي ،وظيفۀ نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري را بر عهده دارد .عالوه بر
آن ،تدوین مقررات احتياطي در راستاي نظارت مبتني بر ریسک ،در فعاليتهاي بانک مرکزي
قرار گرفته است.
بااینحال باید خاطرنشان کرد که بانک مرکزي ایران ،هنوز با استانداردهاي بينالملل ،بهویژه
نسبتهاي جدید ارائهشده در بازل سه راجع به ریسکهاي نقدینگي ،کفایت سرمایه و نسبتهاي
جدید محاسباتي ،در برخي جهات فاصله دارد .بنابراین الزم است در زماني که بانکهاي ما براي
مدیریت ریسک با توجه به قراردادهاي اسالمي اقدام ميکنند ،به استانداردهاي جدید کميتۀ بازل
توجه بيشتري نمایند.
در نظام حقوقي ایاالت متحده آمریکا نيز اداره حسابرسي ارز جزیي از وزارت خزانهداري این
کشور است که براي نظارت بر بانکهاي فدرال ایجاد شده است .این اداره یکي از ناظران و
تنظيمکنندگان اصلي فعاليت بانکها و موسسات اعتباري ميباشد .بر اساس بخش یک از قانون
بانکها و بانکداري ایاالت متحدۀ امریکا مصوب  ۹30۳کليه بانکهاي ملي ،هر شعبه فدرال یا
نماینده بانکهاي خارجي ،هر موسسه پس انداز فدرال تحت نظارت اداره حسابرسي ارز قرار دارند.
(تفرشي و شيرواني)۹00 :۹۳93 ،
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Subprimes
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 -6انواع نظارت بانک مرکزی
الف« -نظارت تأسیسي» 1بانک مرکزی

 2بند (ج) مادۀ  ۳0قانون پولي و بانکي کشور
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یکي از اَشکال نظارت بر سازمان هاي اداري ،نظارت از نوع تأسيسي است .در این شکل از
نظارت ،مقام یا سازمان مافوق بر ایجاد یا تأسيس نهادهایي که طبق قانون صالح است ،نظارت
مينماید .بدین منظور پس از تاسيس یک سازمان یا ارگان مي توان از این نوع از نظارت سخن
راند( .هاشمي )۹۳۳ :۹۳79 ،با وجود نظارتِ تأسيسي است که بسياري از نهادهاي اداري و
اجرایي ،حيات حقوقي پيدا ميکنند .براي تشکيل وزارتخانه با عمل تقنيني یا نظارت تأسيسي
مجلس انجام ميشود.
مؤسسان از زماني که اندیشۀ تأسيس و ثبت یک مؤسسه را در سر دارند ،بهناچار مکلفاند تحت
نظارت بانک مرکزي عمل نمایند .همچنين در طول فعاليت و حيات خود نيز باید از دستورات و
مصوبات بانک مرکزي پيروي کنند .این رابطه سلسه مراتبي از منظر حقوق عمومي در همه اشکال
نظارت سازماني وجود دارد و منشا آن از قواي نظامي اخذ شده است .همين تکليف براي درخواست
انحالل یا ورشکستگي نيز متصور است .تأسيس بانک در ایران ،موکول به تصویب اساسنامۀ آن
بهوسيلۀ شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزي ایران است 2.تقاضاي تأسيس
مؤسسۀ اعتباري را مراجع ثبت شرکتها نميتوانند به ثبت برسانند؛ مگر آنکه اجازهنامۀ تأسيس
صادرشده توسط بانک مرکزي و رونوشت گواهيشدۀ اساسنامۀ مربوط که به تصویب شوراي پول و
اعتبار رسيده ،ضميمۀ تقاضاي ثبتشده باشد .همچنين براي تأسيس مؤسسه ،بانک مرکزي بر حداقل
سرمایه نظارت خواهد داشت؛ حداقل سرمایۀ موردنياز براي تأسيس و فعاليت هر یک از انواع مؤسسۀ
اعتباري به پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيئت وزیران تعيين ميشود( .غنينژاد )۳3 :۹۳37 ،از این
رو پس از صدور مجوز از جانب مقام یا دستگاه ناظر ،نهاد یا ارگان جدیدي حيات حقوقي و سياسي
پيدا مي کند که از آن به نظارت تاسيسي تعبير شده است.
مؤسسين موظفاند اساسنامۀ پيشنهادي خود را در چارچوب اساسنامۀ نمونهاي که به
پيشنهاد بانک مرکزي به تصویب شوراي پول و اعتبار ميرسد ،تنظيم نمایند .همچنين اساسنامۀ
مؤسسه اعتباري و تغييرات بعدي آن شوراي پول و اعتبار است .مؤسسين موظفاند برنامۀ عملياتي
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مورد نظر خود را در چارچوب تعيينشده توسط بانک مرکزي ،تهيه و به تأیيد بانک یادشده
برسانند .مرجع صدور همۀ مجوزهاي الزم (موافقت اصولي ،اجازهنامۀ اوليه ،اجازهنامۀ تأسيس،
اجازهنامۀ فعاليت) براي تأسيس و فعاليت مؤسسات اعتباري ،بانک مرکزي است۹.
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ب -نظارت بر فعالیت مؤسسات
پس از نظارت تأسيسي براي حيات حقوقي در نظام مبتني بر تفکيک قوا ،نظارتهاي
درونسازماني و برونسازماني نهادها بر یکدیگر مشروعيتبخش حيات حقوقي و سياسي آنها
خواهد بود .در حقيقت هر سازمان اداري پس از تشکيل براي تخطي ننمودن از اهداف و وظایف
بنيادین خود نياز به مقامي ناظر براي نظارت بر اعمال خود دارد .یکي از موضوعات چالشبرانگيز
نظام بانکي طي سالهاي اخير ،مرجع ناظر بر مؤسسات فاقد مجوز و نحوۀ اعمال نظارت آن است.
به بيان دیگر ،در برههاي تأسيس صندوقهاي قرضالحسنه با صدور مجوز از نيروي انتظامي ،با
نظارت مستقل وزارت کشور یا منظم وزارت کشور و بانک مرکزي و حتي نظارت مستقل سازمان
اقتصاد اسالمي صورت ميگرفت .به ویژه در دهههاي آغازین انقالب اسالمي این شکل از اشکال
نظارت فراواني بيشتري داشت .در نظام حقوقي ایران در صورت عدم صدور مجوز از بانک مرکزي
و عدم تعریف تکليف نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه ،نميتوان بانک مرکزي را مسئول مسائل
نوظهور در مؤسسات مزبور تلقي نمود؛ لذا در خأل قوانيني مبني بر نظارت بانک مرکزي بر
صندوقهاي قرضالحسنه ،نميتوان نهاد مزبور را مسئول دانست.
مهمترین و گسترده ترین نظارت بانک مرکزي ،نظارت بر فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري
است؛ زیرا در این مرحله ،مؤسسات بهواسطۀ سرمایهاي که در اختيار دارند ،قدرت فزایندهاي
ميگيرند .چالشهایي که در سال هاي اخير به واسطه فعاليت اقتصادي موسسات مالي و اعتباري
در کشو ر به وجود آمد و منجر به شکل گيري دعاوي متعدد در مراجع قضایي شد به این بي
توجهي مربوط بود .به هر حال اگر آنان بخواهند از تکاليف قانوني تخطي نمایند ،منافع
سپردهگذاران به خطر ميرود .همچنين مؤسسات با ورود در حوزۀ فعاليتهایي که براي آنان
ممنوع است (مثالً ورود به بازار ارز یا مسکن) باعث آسيب آن حوزهها و بروز تورم ميشوند.
دراینصورت ،مؤسساتْ رسالت اصلي خود را که امر واسطهگري بين سپردهگذاران و سرمایهگذاران
است ،فراموش ميکنند و به تجارت و نه عمليات بانکي خواهند پرداخت .اضرار به سپردهگذاران
در ایران غالباً به خاطر ضعف نظارت (در عمل) در این حوزه است .مؤسسات مالي و اعتباري براي
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فعاليت خود تکاليفي دارند و بانک مرکزي براي نظارت بر مؤسسات مالي و اعتباري ،ابزارهاي
متعددي در اختيار دارد.
پس از دریافت اجازهنامۀ فعاليت از بانک مرکزي ،مؤسسۀ اعتباري ميتواند به انجام عمليات
مجاز بانکي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ضوابط شوراي پول و اعتبار ،مبادرت نماید.
در این راستا بانک مرکزي نسبت به اعطاي تسهيالت به اشخاص مرتبط با مؤسسه نيز نظارت
مينماید .مادۀ  5۳قانون پولي و بانکي کشور به شرح معامالتي که بانکها مجاز به انجام آن
نيستند پرداخته است .محدودیت فعاليت بانکها و کنترل عمليات آنان یکي از مهمترین انواع
نظارت بر بانکهاست:
 -۹خرید و فروش کاال بهمنظور تجارت.
 -2معامالت غيرمنقول جز براي بانکهایي که هدف آنها انجام معامالت غيرمنقول است.
خرید سهام و مشارکت در سرمایۀ یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلي یا
خارجي به حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانک مرکزي ایران بهموجب دستورها یا
آیيننامههاي خاص تعيين خواهد کرد.
 -۳اعطاي اعتبار به اعضاي ارکان خود و مؤسساتي که اعضاي مزبور در آن ذينفعاند و سایر
اشخاص حقيقي یا حقوقي بيش از آنچه بانک مرکزي ایران بهموجب دستورها یا
آیيننامههاي خاص تعيين خواهد کرد.
 -5اعطاي اعتبار به اعضاي ارکان یا رؤساي ادارات و بازرسان بانک مرکزي ایران مگر با رعایت
آیيننامهاي که در این مورد به تصویب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
در سالهاي اخير با تصویب مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوۀ فعاليت صندوقهاي
قرضالحسنه مورخ  3۳/5/27شوراي پول و اعتبار ،بانک مرکزي را مرجع صدور مجوز فعاليت
صندوق معرفي کرده و صندوق به تعامل با بازرسان بانک مکلف شده است .سپس با تصویب
آیيننامۀ اجرایي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مورخ 30/5/20فعاليت صندوقهایي که
دریافت و پرداخت قرضالحسنه تنها فعاليت صورتگرفته از جانب آنان است ،از شمول آیيننامه
معاف شدند .سپس دستورالعمل اجرایي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرضالحسنه
را بر عهدۀ بانک مرکزي قرار داد( .محمدي بغدادآبادي)۳۳ :۹۳90 ،
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در قانون پولي و بانکي کشور ،وظایف نظارتي دیگر براي بانک مرکزي پيشبيني شده است.
مطابق مادۀ  20قانون مذکور ،بانک مرکزي ایران بر حسن اجراي نظام پولي و اعتباري کشور
مي تواند با استفاده از ابزارهاي ذیل در امور پولي و بانکي نظارت کند .بانک مرکزي ایران طبق
قانون پولي بانکي کشور ،بهعنوان تامين کننده نظام پولي و اعتباري کشور موظف به نظارت بر
بانکها مؤسسات اعتباري طبق مقررات این قانون است .اگرچه بانک مرکزي تاکنون موفقيتهاي
زیادي در رابطه با نظارت بر انتشار اسناد در وجه حامل داشته است اما هم زماني وظيفه
قانونگذاري با وظایف نظارتي چالشهایي را براي این نهاد به وجود آورده است .در ابتدا به تحليل
وظایف این نهاد اشاره خواهيم داشت( .مصطفي پور)۹7 :۹۳90 ،
وظيفۀ نخست این نهاد ،تعيين حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات
مشارکت و مضاربه است .این نسبتها ممکن است در رشتههاي مختلف متفاوت باشد .به نظر
ميرسد در راستاي تحقق اقتصاد ارشادي ،این وظيفه بر عهدۀ بانک مرکزي گذاشته شده است.
درواقع ازجمله عمليات مهم مرتبط با بودجه و حقوق مالي در هر کشور ،بحث انتقال بودجه است
که علماي اقتصاد و ماليۀ عمومي ،مراحل مختلف را براي آن تبيين کردهاند .بهمنظور تحقق این
مهم ،بهينهسازي سبد سرمایهگذاري در عمليات بانکي بر عهدۀ بانک مرکزي است( .حسيني،
)۳3 :۹۳77
تعيين رشتههاي مختلف سرمایهگذاري و مشارکت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و
تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمایهگذاري و مشارکت ،تعيين حداقل
و حداکثر نسبت سود بانک ها در معامالت اقساطي و اجاره به شرط تمليک در تناسب با قيمت
تمام شده مورد معامله ،تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي ،تعيين حداقل
و حداکثر ميزان مشارکت ،مضاربه ،سرمایهگذاري ،اجاره به شرط تمليک ،معامالت اقساطي ،نسيه،
سلف ،مزارعه ،مساقات ،جعاله و قرضالحسنه ،براي بانکها یا هر یک از آنها در هر یک از موارد
و رشته هاي مختلف و نيز تعيين حداکثر تسهيالت اعطایي به هر مشتري ازجمله وظایف دیگر
این نهاد است.
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د -نظارت بر انحالل
نظارت بانک مرکزي بر مؤسسات مالي و اعتباري به نحو مستمر است؛ یعني از زماني که
مؤسسات بخواهند نسبت به تأسيس یک مؤسسه اقدام کنند ،باید مراتب را به بانک مرکزي اعالم
نمایند .این نظارت تداوم داشته و نه تنها بر تأسيس و فعاليت آنها نظارت دارد ،بلکه بر انحالل

مهرداد توحیدی و همکاران

یک مؤسسه نيز نظارت خواهد داشت .همچنين در تمام موارد انحالل و ورشکستگيِ بانکها،
تصفيه امور آنها با نظارت نمایندۀ بانک مرکزي ایران انجام خواهد گرفت۹.
در صورت ورشکستگي مؤسسۀ اعتباري ،تصفيۀ آن با نظارت بانک مرکزي و بر اساس قانون
پولي و بانکي کشور ،مقررات ناظر بر ورشکستگي در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت
سپردهها انجام ميشود .انحالل اختياري مؤسسۀ اعتباري ،موکول به طي مراحل قانوني و تعيين
تکليف نحوۀ بازپرداخت انواع سپردهها و اعالم قبلي و مکتوب به بانک مرکزي و کسب موافقت
بانک یادشده است .بانکي که اجازۀ تأسيس آن لغو ميشود ،از تاریخ الغاي اجازۀ تأسيس طبق
دستور بانک مرکزي ایران عمل خواهد کرد .مؤسسۀ اعتباري که اجازهنامۀ تأسيس آن لغو ميشود،
از تاریخ الغاي اجازۀ تأسيس منحل شده و تا خاتمۀ تصفيه و آگهي آن طبق دستور بانک مرکزي
عمل مينماید( .عادلي)۹57 :۹۳70 ،
ه -نظارت بر اشخاص مؤسسه
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منظور از نظارت بر اشخاص مؤسسه ،دارابودن شرایط الزم براي تصدي سمت مدیرعامل ،قائممقام
مدیر عامل و عضو هيئتمدیرۀ مؤسسۀ اعتباري مشتمل بر شرایط عمومي و تخصصي در چارچوب
ضوابطي است که توسط بانک مرکزي ،تدوین و ابالغ ميشود .برخالف شرکتهاي سهامي که براي
مؤسسان شرایط خاصي پيشبيني نشده ،در مورد بانکها و مؤسسات به دليل نقش حياتي که در
اقتصاد کشور دارند ،نهتنها درمورد مدیران ،شرایط و محدودیتهایي پيشبيني شده ،بلکه درمورد
مؤسسان نيز قانونگذار شرایطي در نظر گرفته است .ذیالً به برخي از قوانين که شرایط ،ضوابط یا
محدودیتهایي براي مؤسسان و مدیران در نظر گرفتهاند اشاره مينمایيم.
 )۹بر طبق مادۀ  4۹آیيننامۀ نحوۀ تأسيس و ادارۀ مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۹۳9۳
اعضاي هيئتمدیرۀ مؤسسۀ اعتباري باید از شرایطي نظير داشتن تابعيت ایران ،پيروي از دین
اسالم یا یکي از ادیان شناختهشده در قانون اساسي ،دارابودن حسن شهرت و امانتداري ،نداشتن
سابقۀ محکوميت قطعي به سرقت ،ارتشاء ،اختالس ،خيانت در امانت ،کالهبرداري ،پولشویي،
جعل و تزویر ،صدور چک بيمحل و ورشکستگي به تقصير یا تقلب ،نداشتن منع تصدي عضویت
در هيئتمدیرۀ مؤسسات اعتباري ناشي از محکوميت قطعي در هيئت انتظامي بانکها ،دارا بودن
حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکي براي رئيس و حداقل دو سوم اعضاي هيئتمدیره ،عدم

999
 .۹بند ج مادۀ  5۹قانون پولي و بانکي کشور

تحلیل ابعاد حقوقي نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ايران

اشتغال همزمان در وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي برخوردار باشند.
همچنين مؤسسين مؤسسۀ اعتباري باید از شرایطي نظير توان تأمين سرمایۀ الزم براي
تأسيس مؤسسۀ اعتباري ،نداشتن سابقۀ محکوميت کيفري مؤثر ،نداشتن بدهي غيرجاري به
بانکها ،مؤسسات اعتباري غيربانکي ،شفافبودن آوردۀ آنها از نظر منشأ ،نداشتن سابقۀ چک
برگشتي ،رفع سوءاثرنشده در نظام بانکي کشور ،نداشتن بدهي قطعي مالياتي بر اساس فهرست
اعالمي سازمان امور مالياتي کشور به بانک مرکزي زیر برخوردار باشند.
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و -نظارت بر اموال مؤسسه
هدف از تأسيس و راهاندازي مؤسسۀ مالي و اعتباري ،کمک به رشد اقتصادي کشور است .این
مهم زماني محقق ميشود که سرمایههاي راکد به حرکت درآید .اشخاصي که پول خود را به این
مؤسسات سپردهاند ،به دليل ورشکستگي مؤسسه ،متحمل زیان ميشوند .گذشته از موارد یادشده،
نظم عمومي ،ملتهب و از اعتماد عمومي نيز کاسته ميشود .همين مشکالت و معضالت را به
نوعي باید در جرائم مالي تصور کرد؛ پول هاي کثيف ناشي از قاچاق انسان یا مواد مخدر براي
تطهير و شستوشو وارد چرخۀ اقتصادي کشور و باعث تورم ميشود و تنها اشخاصي که سود
ميبرند ،پولشویان و مفسدان اقتصادي هستند .همين مشکالت باعث شده که دولتها  -معموالً
بانک مرکزي که نهاد متولي این امر است  -بر این مرحله نيز نظارت کنند و در پي کشف منشأ
پولي شوند که براي تأسيس مؤسسه آورده ميشود .ذیالً به مقرراتي که در این زمينه وجود دارد
اشاره ميکنيم:
 )۹تأمين سرمایۀ مؤسسه اعتباري نباید به طور مستقيم یا غيرمستقيم از محل تسهيالت
دریافتي از بانکها ،مؤسسات اعتباري غيربانکي و سایر بنگاههاي واسطۀ پولي اعم از
دولتي یا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي تأمين شود.
 )2تبصرههاي  ۳ ،2و  5مادۀ  ۹3آیيننامۀ نحوۀ تأسيس و ادارۀ مؤسسات اعتباري غيردولتي
 پس از بيان شرایطي که مؤسسان باید داشته باشند  -مقرر داشته که اشخاص حقوقيکه بيش از  40درصد سهام آنها به طور مستقيم متعلق به هر یک از مؤسسين باشد،
نباید بدهي غيرجاري به بانکها ،مؤسسات اعتباري غيربانکي و سایر بنگاههاي واسطۀ
پولي اعم از دولتي یا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي داشته باشند.

مهرداد توحیدی و همکاران

 .۹مادۀ  ۹7آیيننامۀ نحوۀ تأسيس و ادارۀ مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۹۳9۳
 .2مادۀ  ۹9آیيننامۀ نحوۀ تأسيس و ادارۀ مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۹۳9۳
 .۳مادۀ  ۹7آیيننامۀ نحوۀ تأسيس و ادارۀ مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۹۳9۳
 .5مادۀ بند  7مادۀ  2۳آیيننامۀ نحوۀ تأسيس و ادارۀ مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۹۳9۳
 .4مادۀ  05آیيننامۀ نحوۀ تأسيس و ادارۀ مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۹۳9۳
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 )۳چنانچه مشخص شود آوردۀ هر یک از مؤسسين به هر ميزان بهطور مستقيم یا غيرمستقيم
از محل تسهيالت دریافتي بانکها ،مؤسسات اعتباري غيربانکي و سایر بنگاههاي واسطۀ
پولي اعم از دولتي یا غيردولتي تحت نظارت بانک مرکزي تأمين شده است ،اشخاص
مزبور با اعالم بانک مرکزي از ترکيب مؤسسين حذف ميگردند و الزم است ظرف یک
ماه ،اشخاص دیگري جایگزین شوند .درصورتيکه مجموع آوردۀ اشخاص حذفشدۀ
مذکور از ترکيب مؤسسين ،بيش از بيست درصد سرمایۀ پيشنهادي مؤسسين باشد،
تقاضاي تسليمشده ،کأنلمیکن تلقي و تمامي اجازهنامههاي صادره لغو خواهد شد۹.
 )5سقف مجاز تملک سهام مؤسسۀ اعتباري به طور مستقيم یا غيرمستقيم براي هر شرکت
سهامي عام یا تعاوني سهامي عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي ده درصد و براي
اشخاص حقيقي و سایر اشخاص حقوقي پنج درصد ميباشد2.
 )4براي صدور اجازهنامۀ تأسيس نيز سرمایۀ بانک تحت کنترل و نظارت بانک مرکزي است .شق
اخير مادۀ  ۳3آیيننامۀ نحوۀ تأسيس و ادارۀ مؤسسات غيردولتي مقرر ميدارد (بانک مرکزي
پس از احراز پذیرهنویسي ،احراز تودیع صددرصد سرمایۀ الزم توسط مؤسسين و تأیيد منشأ
تأمين وجوه حاصل از پذیرهنویسي ،نسبت به صدور اجازهنامۀ تأسيس اقدام مينماید).
 )0براي صدور اجازهنامۀ اوليه نيز نظارت و تأیيد سرمایۀ پيشنهادي براي تأسيس بانک الزم است۳.
 )7براي صدور اجازهنامۀ موافقت اصولي نيز یکي از مدارکي را که مؤسسان باید به بانک
مرکزي تحویل دهند و بانک مرکزي تأیيد و نظارت کند ،مستندات مربوط به منشأ تأمين
سرمایه است5.
 )3همچنين مؤسسۀ اعتباري مکلف است در اجراي قانون مبارزه با پولشویي و آیيننامهها
و دستورالعملهاي مرتبط با آن ،واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشویي و
تأمين مالي تروریسم ایجاد نماید4.
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در ایران ،بانک مرکزي ،مؤثرترین نقش را در اعمال ابزارهاي پولي دارد .در اجراي این سياست،
بانک مرکزي به صورت مستقيم یا غيرمستقيم نقش ایفا ميکند .این موضوع از آن حيث واجد
اهميت است که تنظيم سياستهاي پولي کشور مسئلهاي است که با نرخ بهره ارتباط مستقيم
دارد .اعمال مفيد این سياستها ميتواند به افزایش پسانداز و سرمایهگذاري منجر شده و از این
رو مهم و حياتي تلقي مي شود .اقتصادهایي که فاقد روش نظارتي موثر در تنظيم سياستهاي
پولي بوده اند به سرعت به ورطه هالکت و نابودي کشيده شدهاند( .محمدي و محمودي:۹۳90 ،
)۹00
در ایران نظارت بانک مرکزي به دو روش مستقيم و غيرمستقيم انجام ميشود .در روش
مستقيم ،بانک مرکزي به کنترل نرخهاي سود سپردهها و تسهيالت بانکي اقدام ميکند .در این
روش ،طبق «قانون بانکداري بدون ربا» و بر اساس عقود اسالمي ضوابط تعيين سود و نرخ بازده
مورد انتظار ناشي از اعطاي تسهيالت بانکي و حداقل و حداکثر سود و بازده مورد انتظار مشخص
ميشود .همچنين بانک مرکزي به تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي طرحهاي سرمایهگذاري
با مشارکت و تعيين حداقل و عنداللزوم حداکثر سود مورد انتظار و نرخ احتمالي سایر تسهيالت
اعطاي بانکي اقدام ميکند .روش دیگر ،اثرگذاري مستقيم تعيين سقف اعتباري است .در شيوۀ
مذکور ،بانک مرکزي با ایجاد محدودیتهاي اعتباري و اعطاي اعتبارات مستقيم به همراه
منظورکردن اولویتها در امر اعطاي اعتبارات بانکي درمورد بخشهاي خاص اقتصادي عمالً اقدام
به جهتدهي اعتبارات به سمت بخشهاي موردنظر ميکند .طبق مادۀ  ۹5قانون پولي و بانکي
کشور ،بانک مرکزي مي تواند در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت داشته باشد و بانک مرکزي
براي اعمال این حق به محدودکردن بانکها ،تعيين نحوۀ مصرف وجوه سپردهها ،تعيين حداکثر
مجموع وامها و اعتبارات رشتههاي مختلف ميپردازد( .غنينژاد)09 :۹۳37 ،
عالوه بر این ،بانک مرکزي با روشهاي غيرمستقيم هم سياستهاي پولي کشور را تنظيم ميکند.
یکي از این روشها تعيين نسبت سپردۀ قانوني بانکهاست .در این روش ،بانکها موظف
ميشوند قسمتي از بدهيهاي ایجادشده و به طور اخص سپردههاي شخصي خود را در بانک
مرکزي نگهداري کنند .بانک مرکزي از طریق افزایش این نسبت ،حجم تسهيالت اعطایي بانکها
را منقبض و از طریق کاهش آن ،حجم پول بانکها را کم ميکند که خود بر کاهش اعطاي پول
به مردم و ایجاد تورم مؤثر است .یکي دیگر از روشهاي غيرمستقيم بانک مرکزي در اجراي
نظارت پولي در بازار پولي کشور ،اوراق مشارکت است .این روش از طریق عمليات بازار باز صورت
ميگيرد و به بانک ها انعطاف الزم براي مدیریت نقدینگي و مداخله در بازار پولي اعطا ميشود.
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اوراق مشارکت باعث کم شدن پول در دست مردم و گرایش آن به سوي فعاليتهاي اقتصادي
ميگردد و به پول دریافتشده سود عمليات مالي اعطا ميشود( .محمدي.)254 :۹۳73 ،
از این روش براي اولينبار در قالب برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي استفاده
شد .عالوه بر اینکه اوراق مشارکت اقدامي انقباضي است ،همچنين باعث افزایش بدهيهاي بانک
مرکزي و کاهش پایۀ پولي ميشود؛ لذا درمجموع باعث کاهش رشد نقدینگي ميشود .روش
غيرمستقيم سوم براي مدیریت بازار پول کشور ،سپردۀ ویژه بانکها نزد بانک مرکزي است .در
این روش ،بانک مرکزي بانکها را مجبور ميکند در حسابهاي ویژهاي نزد بانک مرکزي پول
بگذارند .هدف این روش ،کنترل نقدینگي است؛ چراکه باعث ميشود تمام بانکها بخشي از پول
خود را در خزانۀ بانک مسدود کنند.
ح -نظارت پیشگیرانۀ بانک مرکزی
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پيشگيري از جرم در جهان امروز به یکي از گفتمانهاي رایج دولتها در سطوح ملي و
بينالمللي تبدیل شده است .بسياري از دولتها بودجۀ مستقلي را به طور شفاف به نظارت
پيشگيرانه اختصاص داده اند؛ زیرا بقاء امنيت خود و مردم را وابسته به این امر ميدانند .در این
راستا سياستگذاري جنایي که به صورت ميانرشتهاي با علوم جرمشناسي ،سياست و حقوق
عمومي تعامل دارد باید با شناخت مدل هاي دولت ،نوع نظارت پيشگيرانه را نيز ترسيم نماید.
بنابراین اگرچه تبيين گونههاي پيشگيري از جرم از مقولههاي مورد بحث در جرمشناسي نظري
است ،اما در بُعد عملي ،اجراء پيشگيري ،نيازمند اِعمال سازوکارهاي نظارتي توسط دولت و در
محتوا متأثر از تئورياي است که دولت بر اساس آن به وجود آمده است .در نوشتار پيش رو هدف
از نظارت ،پيشگيري از جرائم و در مجموع نقض قوانين توسط دولت است و ازاینرو از نظارت
پيشگيرانۀ دولتي سخن به ميان آمده است .مسئله مهم این است که چه الگویي را ميتوان براي
نظارت پيشگيرانه تعيين کرد .با وجود آنکه جرمشناسان اَشکال مختلفي از پيشگيري ،را تقسيم
و تعریف کردهاند اما تعيين نوع نظارت پيشگيرانه را باید بيشتر مقولهاي حقوق عمومي دانست تا
مرتبط با جرمشناسي که ميتوان آنرا با توجه به مدلي که از دولت در ذهن داریم تبيين و ترسيم
کنيم( .شمعي و احمدي)۳۹ :۹۳94 ،
بانک مرکزي با اقدام نظارتي پيشگيرانۀ خود تأثير بسزایي در پيشگيري از تحقق جرائم
اقتصادي دارد :طبق مادۀ  ۹۹قانون پولي و بانکي کشور ،بانک مرکزي ایران بهعنوان تنظيمکنندۀ
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نظام پولي و اعتباري کشور ،موظف به انجام وظایفي در راستاي پيشگيري از وقوع جرم
در قانون فوق ،به نقش نظارتي بانک مرکزي که نوعي پيشگيري وضعي است ،اشاره شده است.
البته با افزایش مؤسسات مالي بهویژه صندوقهاي قرضالحسنه ،بانک مرکزي ،نظارت کافي و
جامع نسبت به همۀ آنها نداشته که همين امر سبب ناشفافي عملکرد برخي نهادهاي مالي شده
است( .نورزاد)237 :۹۳33 ،
امروزه راهکارهاي پيشگيري وضعي در مقياس گسترده در سطح بينالمللي پيشبيني شده
است و باید بهجرئ ت ادعا کرد که رویکرد سياست جنایي سازمان ملل و نهادهاي بينالمللي،
پيشگيرانهمحور است تا سرکوبگرانه .باید گفت اسناد و نهادهاي بينالمللي به پيشبيني کيفر
دست نميزنند و اساساً صالحيتي در این زمينه ندارند و شاید از همين روست که به جاي کيفر،
بيشتر به پيشگيري مياندیشند .اجماع رو به رشدي وجود دارد که بر اساس آن چهارچوب جهاني
مبازره با جرائم مالي به قدر کافي موثر نيست و نيازمند انجام اقدامات بيشتري در سطوح ملي،
ناحيهاي و بينالمللي هستيم تا بتوانيم نسبت به ردیابي جریانهاي مالي غير قانوني اقدام کنيم.
بدیهي است که شناسایي این حریانهاي غير قانوني مي تواند ما در مقابله با جرائم و معظالت
پيش روي جامعه جهاني چون تروریسم ،بهره برداري جنسي ،اشکال مدرن برده داري ،تخریب
محيط زیست و حيات وحش و تجارت مواد مخدر یاري کند( .انستيتوي بين الملل مالي:20۹9 ،
)2۳
در اینجا به راهکارهاي پيشگيرانۀ گروه ضربت اقدام مالي که بيشتر در رابطه با پولشویي است
اشاره ميگردد .طبق پيشنهادهاي این مرجع «کشورها باید تدابيري اتخاذ نمایند تا مؤسسات مالي ،از
جمله پرداختکنندگان وجه ،در رابطه با انتقال سرمایه یا پيامهاي مربوطۀ ارسالي ،ملتزم به تهيۀ
اطالعات دقيق و کامل (نام ،نشاني و شماره حساب) از اشخاص باشند و اینکه این اطالعات باید در
فرایند زنجيرۀ پرداختها ،در سند انتقال یا پيامهاي مربوطه باقي بماند .کشورها باید تدابير الزم را به
کار گيرند تا اطمينان حاصل نمایند که مؤسسات مالي ،شامل مؤسسات ارسالکنندۀ پول ،دقت
7
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است۹.

 .۹این وظایف را ميتوان به شرح ذیل برشمرد:
الف) انتشار اسکناس و سکههاي فلزي رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب) نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات این قانون.
ج) تنظيم مقررات مربوط به معامالت ارزي و تعهد یا تضمين پرداختهاي ارزي با تصویب شوراي پول و اعتبار) و همچنين
نظارت بر معامالت ارزي.
د) نظارت بر معامالت طال و تنظيم مقررات مربوط به این معامالت یا تصویب هيئت وزیران.
هـ) نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصویب شوراي پول و اعتبار.

مهرداد توحیدی و همکاران

Financial Action Task Force on Money Laundering, Special recommendations on terrorist
financing, 22 October 2004
2. Financial Action Task Force on Money Laundering, the forty recommendations, 20 June 2003
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بيشازپيشي به کار گيرند و فعاليتهاي نقلوانتقاالت مشکوک را که اطالعات مربوط به فرستندۀ اوليه
آن کامل نيست (نام ،نشاني و شماره حساب) نظارت کنند۹».
یکي از توصيههاي چهلگانۀ گروه ضربت اقدام مالي این است که «کشورها ميبایست تدابيري
اتخاذ نمایند تا از بهکارگيري غيرقانوني اشخاص حقوقي توسط پولشویان پيشگيري کنند.
کشورها باید تضمين کنند که اطالعات کافي ،دقيق و بهموقع درخصوص مالکيت در منافع و
کنترل اشخاص حقوقي که مقامات ذيصالح بتوانند آن را بهموقع کسب کنند یا به آن دسترسي
داشته باشند ،وجود دارد؛ بهویژه ،کشورهاي داراي اشخاص حقوقي قادر به انتشار سهام بينام
باید تدابير مقتضي اتخاذ نمایند تا تضمين کنند که آنها براي پولشویي مورد سوءاستفاده قرار
نميگيرند و قادر باشند که کفایت آن تدابير را ثابت کنند .کشورها ميتوانند تدابيري براي تسهيل
دسترسي به مالکيت در منافع و کنترل اطالعات مؤسسات مالي عهدهدار مقتضيات مصرحه در
توصيۀ  4را موردنظر قرار دهند2».
اما نظارت پيشگيرانه ميتواند از نوع پيشگيري اجتماعي یا آموزشمحور باشد .در ساختار
بانکي ایران از این مدل از پيشگيري و نظارت سخني به ميان نيامده است؛ اما الگوي فراملي این
مدل از نظارت را ميتوان بهخوبي در اسناد بينالملل مشاهده نمود.
در کنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد نيز ویژگي یک حکمراني مطلوب براي پيشگيري از
فساد اداري به طور کلي تبيين شده است .طبق مادۀ  7این سند:
 ۹ـ هر کشور عضو ،درصورت اقتضاء ،براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تالش خواهد نمود
تا نظامهایي را با ویژگيهاي زیر جهت استخدام ،بهکارگيري ،حفظ ،ارتقاء و بازنشستگي
کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتي غيرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکيم
بخشد:
الف) براساس اصول کارایي ،شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شایستگي ،برابري و استعداد
باشند.
ب) شامل مراحل کافي جهت گزینش و آموزش افراد براي مقامهاي دولتي که بهویژه در برابر
فساد آسيب پذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاري چنين افرادي براي مشاغل
دیگر باشند.
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پ) با درنظرگرفتن سطح توسعۀ اقتصادي کشور عضو ،معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء
دهد.
ت) برنامههاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجراء
مناسب ،صحيح و آبرومند وظایف عمومي را برآورده نمایند و آموزش تخصصي و مناسب
را ارائه دهند تا آگاهيهاي آنها را نسبت به خطرات فساد ذاتي در اجراء وظایفشان
ارتقاء دهد .برنامههاي مزبور ،ممکن است در موارد قابل اعمال ،اشاره به استانداردها یا
ضوابط رفتاري داشته باشد.
2ـ هر کشور عضو ،مطابق با اهداف این کنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ
اقدامات قانوني و اداري مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معيارهاي مربوط به نامزدي و
انتخاب جهت مشاغل دولتي را ارائه دهد.
 ۳ـ هر کشور عضو ،همچنين مطابق با اهداف این کنوانسيون و براساس اصول اساسي قانون
داخلي خود اتخاذ اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار ميدهد تا شفافيت در
تأمين مالي نامزدها را براي مشاغل منتخب دولتي و در جایي که صدق کند تأمين مالي
احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد.
5ـ هر کشور عضو ،براساس اصول قانون داخلي خود تالش خواهد کرد تا نظامهایي که شفافيت
را ارتقاء ميدهد و از تنازع منافع جلوگيري مينماید ،اتخاذ و حفظ کند و تحکيم بخشد.
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نتیجهگیری
چالش اصلي که در این مقاله به آن اشاره شد ،نبود سيستم جامع نظارت و ابهام درخصوص
این واژه و حدود و ثغور آن بود .وابستگي بانک مرکزي به قوۀ مجریه و عدم استقالل این نهاد از
دیگر معضالتي است که بانک مرکزي با آن مواجه است .تنها در شرایطي ميتوان واجد وصف
استقالل براي بانک مرکزي شد که نهاد مزبور بتواند مستقل و آزادانه از هر نوع فشار سياسي به
انجام وظایف خود بپردازد؛ اما به نظر مي رسد ساختار اداري و سياسي دولت در ایران منجر به
خلق وظایفي براي بانک مرکزي شده و آن را تحت فشار براي سياستگذاري و تصميمسازي قرار
ميدهد .در حوزۀ نظارت ،ضعف قانوني و کهنگي و جمود نظام تقنيني و خألهاي ناشي از
قانونگذاري را باید مورد توجه قرار دارد .همچنين شيوههاي نظارت بسيار قدیمي بوده و نميتواند
بين دستگاههاي مختلف ،هماهنگي الزم را به وجود آورد .نظارت از طرف بانک مرکزي با ابزارهاي
کافي و بایسته انجام نميشود و درنهایت قانونگریزي در این حوزه ،امر رایجي به شمار ميرود.

مهرداد توحیدی و همکاران

این امر حتي با تشکيل کميته و شوراهاي فقهي و اقتصادي به سرانجام مطلوب نرسيده است .با
وجود نظارت تأسيسي بانک مرکزي بر دستگاه هاي اداري مادون و نظارت بر فعاليت و انحالل
بانکها و مؤسسات ذيربط ،موازيسازي تأسيسي یکي از اعمال رایج در حوزۀ بانکداري به شمار
ميرود؛ به شکلي که موقع بروز بحرانها هيچ نهاد پاسخگویي وجود ندارد .در حوزۀ نظارت
پيشگيرانه ،پيشگيري بيشتر از نوع وضعي بوده و به نظر ميرسد تحولي در ساختارهاي علمي و
آکادميک بهمنظور پيشگيري از بزه و تخلفات انجام نشده است.
منابع
 .1فارسي
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۹۳93
 .5جعفري ،امين ،حقوق کيفري کسب و کار ،نشر شهر دانش ،چاپ اول۹۳95 ،
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کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،دانشگاه قم ،زمستان ۹۳77
 .0ریوواژ ،ژان ،تاریخ بانک و بانکداري ،ترجمۀ شيرین هشترودي ،نشر سازمان انتشارات و
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 .9شمعي ،محمد ،احمدي ،سيد محمد صادق ،نظارت پيشگيرانه دولت؛ تقابل امنيت و آزادي،
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 .۹0شيباني ،ابراهيم ،مفهوم استقالل بانک مرکزي ،نشر سمت ،چاپ اول۹۳33 ،
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چگونگي نظارت بر آنها ،پایاننامۀ کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،دانشگاه
عالمهطباطبایي۹۳90 ،
محمدي ،حسين ،محمودي ،مهدي ،بررسي اثرات متقابل نرخ بهره با متغيرهاي اقتصاد
کالن درکشورهاي اسالمي و غير اسالمي ،فصلنامه تحقيقات مدل سازي اقتصادي ،شماره
 ،23تابستان ۹۳90
محمدي ،ولياهلل ،بانک و عمليات بانکي ،نشر مؤسسۀ عالي حسابداري ،چاپ اول۹۳73 ،
مصطفي پور ،منوچهر ،نقش بانک مرکزي در نظارت بر بازارهاي مالي ،مجله اقتصادي ،شماره
 4و  ،0مرداد و شهریور ۹۳90
منصوري ،محمد ،چالشهاي هنجاري و سازماني نظارت حقوقي بر نظام بانکداري در
جمهوري اسالمي ایران ،پایان نامه کارشناسي ارشد حقوق عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي
مرودشت۹۳90 ،
منفرد ،مهوش ،لساني سيد حسام الدین ،مصونيت بانک مرکزي در حقوق بين الملل با
تاکيد بر تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا عليه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران،
فصلنامه مطالعات مالي و بانکداري اسالمي ،تابستان ۹۳97
مؤتمني طباطبایي ،منوچهر ،حقوق اداري ،نشر سمت ،چاپ هفتم۹۳77 ،
نورزاد ،مجتبي ،مطالعۀ تطبيقي سياست جنایي ایران و سازمان ملل متحد در مقابله با
جرائم اقتصادي ،رسالۀ دکتري در رشتۀ حقوق کيفري و جرمشناسي ،دانشگاه شهيدبهشتي،
تابستان ۹۳33
هاشمي ،سيدمحمد ،حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران ،جلد دوم ،نشر ميزان ،چاپ سوم
۹۳37
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