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چکیده
یکی از مسائل مهم جهانی شدن اقتصاد ،میزان و سهم دخالت دولت در عرصه اقتصااد داخلای ،باا
تحقق جهانی شدن است .برخی از متفکران به این نظر قائلند که با جهانی شدن اقتصاد ،دولت ملی زائل
شده و تأکید بر حاکمیت مطلق دولت امری نادرست خواهد بود .برخی دیگر معتقدناد کاه باا جهاانی
شدن ،همچنان دولت ملی است که نقش اصلی را ایفا مینماید و از حاکمیت آن کاساته نمایشاود .در
میان این دو دسته از نظرات باید اذعان کنیم که با وجود تفکیک میان کشورهای غنی و فقیر ،با جهاانی
شدن اقتصاد ،دخالت دولت در عرصه اقتصاد مانند گذشاته نخواهاد باود و وظیفاه دولات از ورود در
اقتصاد به مدیریت و تنظیمگری اقتصادی تغییر خواهد یافت .با پاذیرفتن نظار ساوم ،مصاداا نظاارت
دولت جمهوری اسالمی ایران بر نظام بانکداری مورد مطالعه قرار مایگیارد تاا میازان نظاارت از بعاد
حقوقی بررسی شده و همچنین وضعیت حقیقی بررسی شود.

واژگان کلیدی :جهانی شدن ،جهانی شدن اقتصاد ،نظارت ،تنظیمگری ،دولات جمهاوری اساالمی
ایران ،بانکداری.
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مقدمه
جهانی شدن نخستین بار برای طرح تحوالت در عرصه فعالیتهای اقتصادی مطارح
شد و مفهومی با نام بازار جهانی شکل گرفت1.جهان در قارن  ،21باا گساترم مفهاوم
جهانی شدن ،تحولی شگرف را از ناحیه فرآیند جهانی شدن میآزماید که بار طباق ایان
نظریه ،تمام افراد ساکن بر روی کره زمین ،به مثابه اعضای واحد سیاسی مشاتر تلقای
میشوند2.در دولت جهانی چند ویژگی عمده وجود دارد که ماورد اتفااا هماه اسات:
شبکهای بودن ،فراگیر بودن ،یکپارچگی ،تفوا نظام سرمایهداری ،وابستگی عماومی ،باه
هم ریختن نظام بینالمللی فعلی و شکل فعلی دولتها و ملتها و تعامالت میان آنها.

3

در دنیای تحت شرایط جهانی شدن معاصر ،جهاانی شادن در عرصاههاای مختلا
سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و  ...رخ میدهد و حاکمیت و قدرت دولت -ملت تحت تأثیر
قرار میگیرد و دولتهای مدرن و ویژگیهای آن مانناد حاکمیات مطلاق و انحصااری،
ساختار قدرت سیاسی ،خودمختاری ،استقالل دولت و  ...تحات تاأثیر قارار مایگیارد.
گسترم روابط فراتر از مرزها ،کنش سیاسی فراتر از مرزهای دولت -ملت مدرن را باه
دنبال دارد 4.یکی از مواردی کاه تحات تاأثیر جهاانی شادن قارار دارد اقتصااد داخلای
کشورهاست .با توجه به این امر ،این سؤال مطرح میشود که آیا در این نظریه و تئوری
 .1مجید ،تهرانیان ،و دیگران ،جهانی شدن -چالشها و ناامنیهاا ،باه اهتماام اصاغر افتخااری ،تهاران،
پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1380 ،ص 25و ابراهیم ،متقای و مهادی متاین جاویاد« ،سیاساتگذاری
اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد» ،فصالنامه سیاسات ،مجلاه دانشاکده حقاوا و علاوم سیاسای
دانشگاه تهران ،دوره  ،31شماره ،2تابستان  ،1390ص311
 .2تهرانیان ،همان ،ص20
 .3زهرا ،پیشگاهی فرد ،نگرشی ژئوپولیتیکی بر پدیدهی جهانی شدن :تئوری نظامهاای فضاا منطقاهای،
تهران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،دانشکده فرماندهی و ستاد ،دوره عالی جنگ ،1380 ،ص15و16
 .4آرمان ،زارعی ،تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی ایاران ( ،)1384-1368تهاران ،مرکاز بازشناسای
اسالم و ایران ،انتشارات باز ،چاپ اول ،1388 ،ص128
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جایگاهی برای دولت ملی در راستای دخالت در اقتصاد و بازار داخلی پایشبینای شاده
است و اگر پاسخ مثبت است این امر چگونه تحقق مییابد؟ در پاسخ به این سؤال ایان
فرضیه به نظر میرسد که دیگر دولت مانند گذشته نمیتواند در اقتصاد داخلای دخالات
کند بلکه تنها نقش تنظیمگر (ناظر و مقرراتگذار) را برعهده میگیرد.
در مقاله پیش رو در ابتدا به بیان نظریات در خصاوص نقاش دولات در اقتصااد در
عصر جهانی شدن اقتصاد پرداختاه و پاا از آن ،باه طاور خااص بار نظاارت دولات
جمهوری اسالمی ایران بر نظام بانکداری خواهیم پرداخت.

الف -جایگاه دولت در اقتصاد داخلی در نظریه جهانی شدن اقتصاد
در خصوص جایگاه دولت در جهانی شدن اقتصاد ،نظرات مختلفی ارائه شده است.
برخی معتقدند که جهانی شدن اقتصاد ،زوال نقش دولت را به همراه خواهاد داشات و
برخی معتقد به حفظ جایگاه دولت هستند.
 .1نظریه زوال نقش دولت
متفکرانی چون اوهمای از زوال دولتملتها و شکلگیاری تادریجی جهاان بادون
مرز سخن میگویند .از نظر وی در عصر نو ،تمامی قواعد اقتصادی از تولیاد ،عرضاه و
تقاضا گرفته تا سیاستگذاریها و جهتگیریهای کالن شرکتها در بعد جهاانی و در
عرصه جهانی شکل میگیرد .اقتصاد دائما جهانیتر و غیردولتیتر میشود.
از نگاه او در اقتصاد به هم پیوسته ،محوریت ،مصرفکننده است و تأمین گارایش و
نظریات وی دارای اهمیت است و دولتها ،بوروکراتها و نگرمهای ملای در درجاه
چندم اولویت قرار دارند .شرکتهای بزرگ برای موفقیت در عرصه اقتصادی نبایاد باه
عنوان نماینده یک کشور عمل کنند بلکه نمایناده خاود و مناافو خاود هساتند؛ بناابران
مردمان دیگر سرزمینها برای آنها باید به اندازه مردم کشاور خودشاان اهمیات داشاته
باشند .شرکت باید فرهنگ کشورها و سرزمینهای مختلفی را که محصوالت خود را باه
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آنها میفر وشد و خواسته و عالئق مصرف کنندگان را مورد توجه قارار دهاد و باه آن
احترام بگذارد.

1

وی معتقد است که در دهههاای کناونی موفقیات در فعالیات اقتصاادی ،بیشاتر باه
قیمت های ثابت وابسته است ،چرا که پیشرفت روزافزون فناوری این شارایط را فاراهم
کرده که هزینه مواد اولیه ،ساعات کار کاارگران و نیاز دساتمزدها پاایین بیایاد .در ایان
صورت چون امکان کاهش دائمی هزینه تولید وجود دارد ،فقط قیمات ثابات مایتواناد
سود بیشتری را به ارمغان آورده و بازارهای وسیوتری را تسخیر کند .به همین دلیال در
کشورهایی که سیاستهای دولتی به سختی نرخ پول ملای را کنتارل کارده و در دسات
دارد و نیز سیاستهای حمایت شدید از تولید و بازار ملی صورت میگیرد ،شرکتهای
بزرگ ،تمایل و امکانی برای حضور و فعالیت ندارناد .وی معتقاد اسات نقاش جدیاد
حکومت این است که اطمینان یابد کشورم از بهترین نوع همکااریهاا و تولیادات در
عرصه جهانی ،بیشترین سود الزم را میبارد ،در حاالی کاه ماردمش کمتارین هزیناه را
بپردازند .موفقیت در جهان امروز نیازمند وجود مردمان سخت کوم و متخصص اسات
که امکان ارائه محصوالت جهانی را دارند.

2

اوهمای معتقد است وجود مواد خام ،منابو و معادن و ذخایر فراوان در جهان اماروز
امتیاز نیست بلکه نقصان و نقطه ضع

شدیدی است .ثروت در دنیای اماروز از طریاق

ارزم افزوده به دست می آید و ارزم افزوده صرفا از طریق تولیاد و عرضاه جهاانی،
مشارکت و همکاری با تجار و تولیدکنندگان خارجی به دست میآید .باه هماین دلیال

نظریههای گوناگون درباره جهانی شدن ،تهران ،سازمان مطالعه و تدیون کتب علوم

 .1حسین ،سلیمی،
دانشگاهها (سمت) ،1384 ،ص 79و 80و 84و فیلیپ ،مک مایکل« ،جهانی شدن :روند یا

انسانی
پروژه؟» ،ترجمه حسین پوراحمدی و ایوب کریمی ،در کتاب اقتصاد سیاسی جهانی؛ نظریههای معاصر،
تهران ،نشر مهاجر ،1386 ،ص168
 .2سلیمی ،همان ،صص83- 81
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کشورها برای موفقیت اقتصادی خاود بایاد باه تااجران و فعااالن اقتصاادی و صانعتی
خارجی برای حضور و فعالیت در کشورشان خوشامد گویند.

1

لئوارد نیز بر این عقیده است که در عصر جهانی شدن رفاه یک انسان دیگر فقط باه
عملکرد دولتشان وابسته نمیباشد.

2

مک گرو نیز منطبق با این نظر ،جهانی شدن اقتصاد را باه معناای تحاولی ژرف در
اقتصاد جهانی ،ایجاد یک بازار مشتر جهاانی و ناابودی دولات -ملاتهاا باه عناوان
موجودیتهای اقتصادی میداند 3.ایان نظریاهپاردازان معتقدناد جهاانی شادن اقتصااد،
دولتها را ملزم میکند که کلیه موانو موجود در مقابل تجارت و رقابات اقتصاادی آزاد
را از بین ببرند و قوانین ورود و خروج کاالهای خاود را باا ایان معیاار تطبیاق دهناد.
بنابراین دولتها موظ

به اصالح نظام مالیااتی ،حاذف کنتارل بار قیماتهاا ،کااهش

سیاستهای حمایتی ،حذف تعرفههای ترجیحی ،یکساانساازی ارز و مساائلی از ایان
قبیل میباشند 4.همچنین بر این عقیدهاند کاه فرآیناد جهاانی شادن خواساتار اصاالح،
کاهش و حذف حمایتهای دولتی از طریق مقرراتزدایی و کاهش مالیاتهاست .ایان
حمایتهای دولتی و قانونی اگرچه ظاهرا از نیروی کار و حاداقل دساتمزدها پشاتیبانی
میکند اما میتواند هزینههای اضافی برای تولیدکنندگان و دولت به همراه داشته باشد.

5

بر طبق نظر مذکور ،با تحقاق در هام ادغاام شادن بازارهاای جهاان در زمیناههاای
تجارت و سرمایهگذاری مستقیم و جابجایی و انتقال سرمایه ،نیروی کاار در چاارچوب
 .1سلیمی ،همان ،ص  85و86
 .2محمدمهدی ،بهکیش ،اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ،تهران ،نی ،1380 ،ص24
بینالمللی شدن دولات و همکااری ،ماورد جمهاوری
 .3محمد ،حاجی یوسفی« ،جهانی شدن اقتصاد ،
اسالمی ایران» ،مجله رهیافتهای سیاسی -اقتصادی ،شماره ،3تابستان  ،1381ص101
 .4منوچهر ،توسلی نایینی« ،جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت ملی» ،راهبارد ،شاماره  ،36تابساتان ،1384
ص.18
 .5حسن ،صادقی و دیگران« ،تأثیر جهانی شدن اقتصاد بار انادازه دولات :مطالعاه کشاورهای منتخاب
آسیایی» ،فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ،سال دوم ،شمره  ،6بهار  ،1391صص215و216
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سرمایهداری و آزادی بازار و تفوا بازار جهانی در اقتصاد جهانی منجر به شکافته شادن
مرزهای ملی ،حذف تدریجی مرزها و کمرنگ شادن شادید مرزهاای ملای و دولات-
ملتها است و دیگر تأکید بر مرزهای ملی و اختیاار مطلاق حکومات اماری نادرسات
است .در اقتصاد جهانی هم زمان با کاهش قادرت دولات ،پیونادهای متقابال فراتار از
دولتها به صورت فردی یا سازمانی گساترم مییاباد بادین معناا کاه انجاام تجاارت،
سرمایهگذاری ،تولید و نقل و انتقااالت در عرصاه جهاان توساط افاراد و شارکتهاای
بینالمللی تحقق یافته و حد و مرزهای جغرافیایی ،اهمیت خود را از دست میدهد.
در این شرایط ،سارمایه سایار و فاارز از هرگوناه پیوناد ملای ،کاامال تاابو قاوانین
اقتصادی است و به جوامعی سرازیر می شاود کاه بیشاترین ساود را فاراهم کناد و هار
کشو ری که سود کمتری را نصیب سرمایه کند با خروج سارمایه و باه تباو آن ،کااهش
ارزم پول ملی مواجه خواهد شد .با دخالت شرکتهای فراملای در اماور اقتصاادی و
پیچیده و سیال شدن اقتصاد ،دولتها حتی در حوزه سنتی محاسبه و اخذ مالیات ،قاادر
به کنترل اقتصاد نیستند .تحوالت مذکور موجب شدهاند کاه دولات دیگار نتواناد یاک
کارگزار اقتصادی کارآمد و توانا باشد.
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با توجه به حذف مرزها در این نظر ،تفکیک اقتصاد داخلی و جهانی ،بیمعنا به نظار
میرسد و دیگر اقتصاد داخلی مفهوم خود را از دست میدهد .با تحقق اقتصاد جهانی و
 .1برای مطالعه بیشتر ر : .آرمان ،زارعی ،تأثیر جهاانی شادن بار فرهناگ سیاسای ایاران (-1368
 ،)1384تهران ،مرکز بازشناسی اسالم و ایاران ،انتشاارات بااز ،چااپ اول ،1388 ،ص73؛ حساین،
نظریههای گوناگون درباره جهانی شدن ،تهران ،سازمان مطالعه و تدیون کتب علوم انساانی

سلیمی،
دانشگاهها (سمت) ،1384 ،ص87؛ زهرا ،پیشگاهی فرد ،نگرشی ژئوپاولیتیکی بار پدیادهی جهاانی

شدن :تئوری نظامهای فضا منطقهای ،تهران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،دانشاکده فرمانادهی و
سااتاد ،دوره عااالی جنااگ ،1380 ،ص15و 16و Bagheri, Mahmood, International
contracts and national economic regulation, London, Kluwer law
international, 2000.
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توجه افراد و کشورها به افزایش سود و کاهش هزینه و سرمایهگذاری بادون توجاه باه
مرزها ،دخالت دولت در عرصه اقتصادی به طاور مساتقیم باه صاورت دولات رفااه در
درجه اول و در درجه دوم نظارت دولت ملی بر عرصه اقتصاد داخلی ،پول ملی و باازار
سرمایه ممکن نخواهد بود .در این نظریه دیگر دولت ملی نمیتواند نقش هادایتگار و
برنامهریز را بر اقتصاد داخلی ایفا نماید و تنها میتواند تالم کناد تاا بیشاترین ساود و
کمترین هزینه برای مردم سرزمین وی تأمین شود .همچنین دولات مایتواناد امکاناات
الزم را برای ماردم سارزمین خاود جهات افازایش مشاارکت و همکااری باا تجاار و
تولیدکنندگان سایر کشورها فراهم آورد .دولت تنهاا بایاد امکاان بهارهمنادی بیشاتر از
خدمات ارائه شده در بازار جهانی را برای مردم خود پدید آورد.

 .2نظریه حفظ جایگاه دولت
بر خالف نظریه گروه اول ،دستهای دیگر که شامل واقوگرایاان هساتند معتقدناد در
عرصه اقتصاد جهانی همچنان دولت ملی نقش مهمی را ایفا ماینمایاد کاه در ذیال باه
شرح نظرات ایشان میپردازیم:
گیلپین بر خالف اوهمای معتقد است که هنوز هم دولاتهاا و نیازهاای سیاسای و
اقتصادی موجود در عرصه ملی ،نقش اصلی را در شکل دادن به رونادهای باینالمللای
دارند .وی مفروض می دارد که دولت سرزمینی به عنوان بازیگر اصالی هام در عرصاه
امور داخلی و هم در عرصه امور بینالمللای ،همچناان نقاش اصالی را دارد .باا وجاود
بازیگران مهم دیگر مانند صندوا بینالمللی و کمیسیون اروپا ،همچناان حکوماتهاای
ملی هستند که تصمیمات اصلی را در حوزه امور اقتصادی میگیرند .وی کم رنگ شدن
مرزهای ملی را قبول ندارد و معتقد است نمیتوان اقتصادی جهانی را در نظر گرفت که
در آن مرزهای ملی و تصمیمات تأثیرگذار و تعیین کننده حکومت ملای وجاود نداشاته
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باشد .با وجود همگرایی منطقهای دولت -ملتها ،همچنان دولتهاا هساتند کاه نقاش
تعیین کننده دارند.

1

کرزنر( )Krasnerنیز به عنوان یک واقوگرا ،معتقاد اسات کاه همچناان دولاتهاا
بازیگران اصلی در روابط بینالملل هستند .وی معتقد است آنچه باعث به هم پیوساتگی
در عرصه تجارت جهانی شده است محصول خواست و منافو دولتهاست .از نگااه او،
این ادعا که سازمانهای بین حکاومتی جاایگزین دولاتهاا شادهاناد نادرسات اسات.
سازمانهای بینالمللی چه منطقهای باشند و چه جهان شمول ،باه وسایله دولاتهاا باه
وجود آمدهاند تا عالیق و منافو مورد نظار رهباران سیاسای آن را تاأمین کناد .نقاش و
اهمیت ساازمان هاای غیرحکاومتی متعادد و باازیگران خصوصای مانناد شارکتهاای
چندملیتی به نحوی نیست که موجب محو یا کمرنگ شادن جایگااه دولات شاود .ایان
بازیگران در تصمیمات سیاسی اعمال نفوذ میکنند اما این تصمیمات به وسیله دولتهاا
اتخاذ میشود .توانایی این گروهها برای اعمال نفوذ به سااختار سیاسای داخلای وابساته
است که آنها باید درون آنها اقدام کنند .به طور مثال در خصوص ایجاد اتحادیه اروپا،
وی نقش حمایت ایاالت متحده آمریکا و در درجه دوم ،تمایل آلمان پاا از جناگ باه
حضور در کنار همسایگان و محدود ساختن حاکمیت آنهاا بسایار مهام و ماؤثر باوده
است .سازمان تجارت جهانی نیز به ساختار سیاسی داخلی کشورها بستگی دارد.

2

هرست و تامپسون نیز اقتصاد بین ملای را مایپذیرناد کاه در آن ارتباا و باه هام
پیوستگی میان اقتصادهای ملی افزایش مییابد اما نقش محاوری و اساسای اقتصاادهای
ملی و دولت -ملتها همچنان حفظ میشود .آنها اقتصاد جهانی که پایاه اقتصااد ملای
متزلزل شده و نظام جهانی اقتصادی با بازیگران غیرملی وجود دارد را آرمانی مایدانناد
که با واقعیت موجود متفاوت است
 .1حسین ،سلیمی ،نظریههای گوناگون درباره جهانی شدن ،تهران ،سازمان مطالعه و تدیون کتب علاوم
انسانی دانشگاهها (سمت) ،1384 ،صص ،151-149
 .2سلیمی ،همان 156 ،و 157
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از دیدگاه هرست و تامپسون با بررسی تاریخ اقتصاد بینالملل ،تجاارت و بازارهاای
بینالمللی بسیار قدیمتر از این زمان است .میزان تجارت بینالمللی بعد از جنگ جهانی
دوم افزایش یافته ولی این امر پدیده جدیادی نیسات و تحاولی در اقتصااد باینالملال
محسوب نمیشود.

1

بر طبق نظریه مذکور ،همچنان اغلب فاصله و مرزها ،تأثیر خود را به طاور کامال از
دست ندادهاند .هنوز هم جنبه فراسرزمینی بخش بسیار زیادی از فعالیتهای تجاری ،در
درجه دوم قرار دارد و بیشتر فرآیند تولید در محدوده کشورها بااقی اسات .بسایاری از
پولها نیز کماکان به یک حوزه ملی یا محلی محدود شدهاناد .باا وجاود اینکاه جهاانی
شدن به انحصار مرزهای سرزمینی در تبیین ویژگی جغرافیای اقتصاد جهاانی پایاان داده
این بدان معنا نیست که جهانی شدن مرزهای اقلیمی را به طاور کامال از میاان برداشاته
است .در واقو جهانی شدن به جای محو مرزهای سرزمینی ،به جغرافیا ،شکل جدیادی
بخشیده است 2.با این استدالل ،حاکمیت دولات ملای همچناان پابرجاسات و دخالات
دولت در عرصه اقتصاد و نظارت دولت ملی بر عرصه اقتصاد داخلی و بازارهاای ماالی
وجود خواهد داشت .با محور بودن دولات ملای ،تصامیمگیاری در خصاوص اقتصااد
داخلی و نظارت به طور کامل بر عهده دولت خواهد بود.

 .3نظریه نظارت دولت و دخالت غیرمستقیم
به نظر میرسد هر دو نظر حذف یا بقای کامل دولت ملی در عرصه اقتصاد جهاانی،
با واقعیات خارجی جامعه در تطابق کامل نیست .نقش دولت به طاور کامال در عرصاه
اقتصاد از بین نرفته است اما مانند گذشته نیز یکه تاز عرصه اقتصادی نیست .گرچه باید
 .1سلیمی ،همان ،ص  171و 172
 .2یان ،آرت شولت« ، ،تجارت و مالیه جهانی» ،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگاران ،کتااب جهاانی
شدن سیاست :روابط بینالملل در عصر نوین ،تهران ،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات باینالمللای
ابرار معاصرتهران ،1383 ،جلد دوم ،ص1177
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در این میان باید میان کشورهای غنی و فقیر نیز قائل به تفکیاک شاد .غالباا کشاورهای
ثروتمندتر و قدرتمندتر ،موقعیتهای رفیو خود را حفاظ مایکنناد و غلباه دولات بار
عرصههای مختل

از جمله اقتصاد باقی میماند .این کشورها بهاره بیشاتری از جهاانی

شدن اقتصاد میبرند و حاکمیت خود را در خارج از مرزهای خود نیز گسترم میدهند
اما کشورهای فقیر که تحت تأثیر برنامههای ساازمانهاا و نهادهاای ماالی باینالمللای،
شرکتهای فراملی و دولاتهاای ثروتمناد هساتند و در ماواردی بارای اصاالح اماور
اقتصادی خود مجبور به اجرای برنامههای تعیینی آنها میگردند .در نتیجه نمیتوانند بر
عرصه داخلی خود غلبه کامل داشته باشاند .در واقاو باا جهاانی شادن اقتصااد ،کنتارل
اقتصاد ملی از دولت به دولتهای قوی ،شرکتهای جهانی یا چندملیتی یا سازمانهاای
بینالمللی منتقل می شود 1.عدم ورود در جهان اقتصاادی نیاز عقاب مانادگی بیشاتر را
برای این کشورها رقم خواهد زد چرا که امروزه ،رمز پیشرفت در اقتصاد جهان در حال
توسعه ،مشارکت در بازار جهانی در حاال رشاد بارای تولیاد کاالسات و عادم وجاود
موقعیت مطلوب در بازار جهانی و بهره نبردن از دانش و تکنولاوژی روز ،عادم توفیاق
اقتصادی داخلی را معنا میدهد .باا جهاانی شادن اقتصااد ،تغییار جهات سیاساتگذاری
عمومی دولتها در سراسر جهان با همگرایای نزدیاکتار باا جریاان تجاارت جهاانی،
سرمایهگذاری و امور مالی محقق میشود.
باید این واقعیت را پذیرفت که در عصر حاضار باه دلیال توساعه شاتابان تجاارت
جهانی حاصل از تولید انبوه و نیاز به «بازار جهانی» ،افزایش امکاناات نقال و انتقااالت
تجاری ،مالی و پاولی ،نفاوذ و تاأثیر نهادهاای باینالمللای اقتصاادی ،ایجااد و توساعه
همکاریهای اقتصاادی منطقاهای ،معطاوف شادن ملات هاا باه پیشارفتهاای ماالی،
دولتهای ملی را مجبور به توجه بیشتر به امر اقتصاد باا صارفنظر نماودن از پاارهای از

 .1مایکل اینتری ،گیتر« ،جهانی شدن اقتصاد هزینهها و فایدهها» ،ترجمه حسین علیپور ،راهبرد ،شماره
 ،36تابستان  ،1384ص 30و31
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مظاهر بارز حاکمیت خود نموده است .مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اقادام باه
قبول پول اروپایی ،پارلمان اروپایی ،حقوا بشر اروپایی نمودهاند که این امار هماراه باا
واگذاری بخشی از حقوا حاکمیت ملی است .به بیان دیگر ،نهادهای موازی دیگری باا
دولتها در معاهدات جهانی و بینالمللی ظاهر شده که قدرت و حاکمیت دولاتهاا را
در عرصه ملی و بینالمللی به چالش کشیده اسات و قادرت دولات در عرصاه اقتصااد
داخلی مانند قبل نخواهد بود چرا که به موجب آن دولتها ملزم به تغییر قوانین ماالی و
مالیاتی ،حذف تعرفهها و مالیاتها غیرضروری و آزادی واردات کاالهای خاارجی و ...
میباشند .روزکرانا معتقد است با جهاانی شادن اقتصااد ،دولاتهاا ناه تنهاا از نظار
جغرافیایی بلکه از حیث کارویژه نیز کوچک میشوند.

1

ادغام بازارها ،اثربخشی سیاستهای دولت در داخل کشاور را کااهش مایدهاد .در
پدیده جهانی شدن فرض غالب ،محدود سازی و کوچک شدن دولاتهاا خواهاد باود
زیرا در فرآیند همگرایی با اقتصاد جهانی ،دولتها مجبور هستند از طریق فراهم کاردن
زمینههای رشد بخش خصوصی ،آزادسازی تجااری ،جاذب سارمایهگاذاری خاارجی،
اولویت رویکردهای اقتصادی در سیاست خارجی ،کارکردهای جدیادی داشاته باشاند.
کراکر در این خصوص معتقد است جهانی شدن تأکید بسیار بار رقابات و باازار دارد و
نقش دولت را به طور محسوسی میکاهد 2.از نگاه برخای دیگار از صااحبنظران مانناد
گرت و میچل ،هایکا و زورن ،در عصار جهاانی شادن اقتصااد ،نقاش دولاتهاا در

 .1ر  :منوچهر ،توسلی نایینی« ،جهانی شدن اقتصاد و حاکمیات ملای» ،راهبارد ،شاماره  ،36تابساتان
 ،1384ص 18و اساادا  ،مرتضااوی ،جهااانی شاادن حقااوا و حاکمیاات ملاای ،تهااران ،پایااان،1389 ،
ص32و33
 .2حسن ،صادقی و دیگران« ،تأثیر جهانی شدن اقتصاد بار انادازه دولات :مطالعاه کشاورهای منتخاب
آساایایی» ،فصاالنامه پااژوهشهااای رشااد و توسااعه اقتصااادی ،سااال دوم ،شااماره  ،6بهااار ،1391
صص215و216
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فعالیتهای اقتصادی و حتی دخالت در آن کاهش مییابد .دولت در این حوزه وظاای
سنتی و بوروکراسی اداری دولت کاهش می یابد.

نوینی برعهده گرفته و از وظای

1

گرچه فردی مانند استیگلیتز معتقد است در شرایط جهانی شدن ،تالم برای تثبیات
اقتصادی ،کاهش نابرابری و بیکاری را از وظای

دولت دانسته و معتقد است در شرایط

جهانی شدن ،دولت کوچکتر یا بزرگتر نمیشود بلکه وظای
وجود می آید که متفاوت از وظای

قبلی وی است.

جدیادی بارای دولات باه

2

همچنین برجسی و آلبرت معتقدند جهانی شدن ممکن است نیازمند ایان باشاد کاه
دولت برای تأمین و گسترم درجه آزادی تجارت ،ظرفیتهای بزرگتری را در خاودم
ایجاد نماید و این استدالل که جهانی شدن یک کاهش در دولات ایجااد و هزیناههاای
اجتماعی را کاهش میدهد اثبات نمیشود .در کل جهانی شدن ،نقش ملی دولاتهاا را
کاهش نمیدهد بلکه از وظای

دولت ،تعاری

جدیدی ارائه مایدهاد 3.در واقاو بایاد

گفت که در عصر جهانی شدن دولت مانند گذشته در اقتصاد دخالت نکارده و از ساوی
دیگر ،نسبت به آن نیز بیتفاوت نیست بلکه وظیفه تنظیمگری ،نظارت ،برناماهریازی و
سیاستگذاری کالن را بر عهده میگیرد تا نفو اقتصادی عایاد ماردم شاود .باا جهاانی
شدن اقتصاد ،نظریه دولت رفاه و دخالت دولت در عرصه اقتصادی که هدفشاان ایجااد
زمینههای رفاه برای اقشار متوسط و پایین باود ،جاای خاود را باه مادیریت اقتصاادی
تقاضامحور میدهد .باید اذعان داشت که دولتهاای ملای در عرصاه کناونی باه جاای
مداخله مستقیم ،دولتهای نظارت گر و غیرمداخلهجو هستند چرا که تحاوالت ماذکور
در عرصه اقتصاد موجب شدهاند که دولت دیگر نتواند یک کارگزار اقتصادی کارآماد و
توانا باشد .در واقو باید گفت جهانی سازی دولت ملی را از میان نمیبارد؛ بلکاه شایوه
عملکرد آن را اصالح میکند و به جای وجود یک دولت قوی اقتصااددان ،یاک دولات
 .1همان ،ص 215و216
 .2همان ،ص 215و216
 .3همان ،ص223
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مقتدر مدیر وجود دارد که وظیفه تنظیمگری ،مقرراتگذاری و نظارت را بر عهاده دارد
تا منافو ملی و مردم سرزمینش تا حداکثر تأمین شود.
این وظیفه دولت را میتوان نوعی از تنظیم گری دانست که در آن کنتارل و نظاارت
حقوقی در ارتبا با حمایت از اقتصاد ملی ،توسط تنظیم نظام پولی و کااال در محادوده
مرزهای ملی انجام میشود .تنظیمگری اقتصادی بر روی بازار تمرکاز دارد و در ارتباا
با عمکرد اقتصادی شامل قیمتگذاری ،مبادله و رقابت است و بار سااختار و عملکارد
اقتصادی نیز تأثیرگذار است.

1

ب -نظارت دولت جمهوری اسالمی ایران بر نظام بانکی کشور در نظریه اقتصاد
جهانی
با قبول نظر سوم ،دولت ملی وظیفه نظاارت ،تنظایمگاری و مقارراتگاذاری را بار
اقتصاد بر عهده دارد .با توجه به این نظر ،در این قسمت تالم داریم به طاور مصاداقی
نظارت دولت داخلی ایران بر نظام بانکی را از نظر قاانونی و تحقاق خاارجی ،بررسای
کنیم .نظارت بر نظام بانکها به طور خاص بر اساس ماده  11قانون نظام پولی و باانکی
کشور و به طور مصداقی طبق ماده  21ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشاور در
سال  1388بر عهده بانک مرکزی اسات .ایان اعماال نظاارت بار باناکهاای دولتای و
خصوصی ایجاد شده در دو دهه اخیر ،بدون وجاود دخالات باناک مرکازی در برخای
قسمتها -تنها نظارت مدیر بانک یا مدیر شعبه در این امور بر طبق قانون الزم اسات،-
تقریبا به نظارت بر سرمایهگذاری و اعطای تسهیالت ،خلق اعتبار و ایجاد شعب محدود
میشود که در ذیل ،شرایط قانونی این نظارت و میزان تحقق عملی آن بررسی میشود:

1. Bagheri, Mahmood, International contracts and national economic
regulation, London, Kluwer law international, 2000, p.24
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 .1نظارت بر سرمایهگذاری و اعطای تسهیالت توسط بانکها
مواد  13-7قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ،سرمایهگذاری و اعطای تساهیالت
توسط بانکها را پیشبینی نموده است .در مواد مذکور آمده که باناکهاا مایتوانناد در
بخشهای مختل

تولیدی و عمرانی ،بازرگانی و خدماتی ،صنعت و معدن ،کشااورزی،

گسترم مسکن ،قسمتی از سرمایه یا مناابو ماورد نیااز ایان بخاشهاا را باه صاورت
مشارکت تأمین نمایند.
در ماده  22قانون عملیات بانکی بدون ربا و بند «ب» ماده  11قاانون نظاام پاولی و
بانکی کشور ،نظارت بر نحوه اعطای تسهیالت باید توسط باناک مرکازی انجاام شاود.
بانک مرکزی در زمینه اعطا و اختصاص تسهیالت در بخشهای مختل  ،پیشانهاداتی را
در قالب توصیه به بانکها اعالم میکند .باه طاور مثاال در مااده  8ضاوابط سیاساتی و
نظارتی شبکه بانکی کشور در سال  1388در این زمینه آمد اسات« :در اجارای مااده 10
قانون برناماه پانجم توساعه ،باناکهاا موظفناد در ساال  ،1388حاداقل  25درصاد از
تسهیالت اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند .همچنین به منظاور
ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی ،توزیو کل تساهیالت باانکی در ساایر
بخشهای اقتصادی ،به صورت زیر توصیه میگاردد .بخاش ساهم صانعت و معادن35
درصد؛ ساختمان و مسکن 20درصد؛ خدمات شامل بازرگاانی  12درصاد؛ صاادرات 8
درصد .همچنین پیشنهاد بانک مرکزی به بانکها در اعطای تساهیالت در سیاساتهاای
بانک مرکزی در سال 1390در حوزه صنعت و معادن  37درصاد باوده کاه  27درصاد
منابو ،به این حوزه اختصاص یافته ،در بخش کشاورزی 20درصد بوده که در بانکهای
دولتی حدود  16درصد و بانکهای خصوصی حدود  7درصد تحقق یافته اما در بخاش
بازرگانی حدود  8درصد پیشنهاد شده است اما در عمال تساهیالت اعطاشاده باه ایان
بخش در بانکهای دولتی 21درصد و در بانکهای خصوصای  48درصاد باوده اسات.
بخش بازرگانی و شرکتهای واسطهای بانکها نیز بیشتر تسهیالت ماذکور را در زمیناه
پروژههای مسکن ،برجسازی ،ساخت مجتموهای تجااری لاوکا ،داللای و ساوداگری
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استفاده میکند اما نظارتی نیز بر نحوه اعطای این تسهیالت و نحوه مصرف آن از طارف
بانک مرکزی صورت نمیپذیرد .از سوی دیگر با این وجود که حاکمیت ،اقتدار این امر
را به بانک مرکزی داده تا نقدینگی را به سمت تولید برساند ،بانک مرکزی تنها به اعاالم
توصیه ،کفایت میکند 1.و در عمل این پیشنهادات محقق نمیشاود و نظاارت پساینی و
ضمانتاجرایی نیز بر این امر محقق نمیشود.
از سوی دیگر ،بر طبق تبصره ماده  ،3ماده 16و 17قانون عملیات بانکی بدون رباا و
به طور مصداقی در ماده  19ماده  17ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه باانکی کشاور در
سال  ، 1388اعطای وام و تسهیالت بانکی به اشخاص ،نحوه استفاده از آن و بازپرداخت
آن باید در قالب قراردادهای مصرح در قانون عملیات بانکداری بدون رباست .همچناین
بر طبق قانون ،استفاده از سپردههای قرضالحسنه تنها در عملیات قرضالحسانه ممکان
است و مصرف آن برای سایر موارد تسهیالتی ممنوع است 2.این امر در ماده  17ضوابط
 .1مقصودی ،محسن و دیگران «بررسی نظام بانکی جمهوری اسالمی ایاران» ،برناماه تلویزیاونی ثریاا،
.1392/10/4
 .2در خصوص فلسفه ماده مذکور باید گفت که اوالً بانک یک شخصیت حقوقی است و مسأله نیاز که
محور اعطای قرضالحسنه است ناظر به شخصیتهای حقیقی است؛ ثانیاً نیازمند بودن در مورد بانکها
مطرح نیست .پا دادن قرضالحسنه به بانک ،به منظور اعطای قرضالحسنه است؛ ناه اینکاه باناکهاا
نیازمند قرضالحسنه باشند .از آنجا که بانکها و مؤسسههای انتفاعی هستند که با استفاده از منابعی کاه
از طریق جذب سپرده سپردهگذاران همواره درصادد کساب ساود و ارتقاای آن هساتند ،آنهاا سازاوار
دریافت قرضالحسنه نیستند .هدف قانونگذران از طراحی رابطۀ میان سپردهگذاران سپردههای دیاداری
و پاانداز با بانکها براساس قرضالحسنه این نیست که بانکها خود از قرضالحسنه سود برند؛ بلکاه
از آنجا که بانکها صرفا واسطهای میان سپردهگذاران و نیازمندانی هستند که میتوانند در مقیاس وسایو
و به صورت حرفهای و براساس ضوابط مورد نظر نسبت به ارائه خدمت به آنها اقدام کنناد ،واساطهای
برای پرداخت وجوه این سپردهها در قالب قرض الحسنه اند .در این چارچوب ،بانکهاا وظیفاهای جاز
واسطه گری میان دو گروه تقاضاکننده و عرضه کننده وجوه ندارند .آنها تنها به دلیل ایان واساطه گاری
میتوانند برای جبران هزینههای خود اقدام به دریافت کارمزد کنند (محقاق نیاا ،محمادجواد« ،بررسای
جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران» ،معرفت اقتصادی ،سال اول ،شاماره اول،
بهار  ،1389صص .)162-141
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سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال  1388نیز مورد تصریح واقو شاده اسات.
نظارت بر این موارد نیز بر عهده بانک مرکازی اسات .مطالعاه عملکارد  25سااله نظاام
بانکی جمهوری اسالمی نشان میدهد این هدف تاأمین نشاده اسات .تحلیال دادههاای
بانکی نشان میدهد که در این دوره به طور متوسط تنها اندکی بایش از نیمای از مناابو
قرضالحسنه به اعطای قارضالحسانه اختصااص یافتاه اسات .از طارف دیگار ،ساهم
سپردهها و تسهیالت قرضالحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است.

1

از سوی دیگر ،براساس ماده  20قانون فواالذکر ،بانک مرکزی مایتواناد بار تعیاین
حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بانکها میازان حاداقل و حاداکثر کاارمزد خادمات
بانکی ،حداقل و حداکثر میزان مشارکت در عملیات بانکی مختلا

مصارح در قاانون،

دخالت و نظارت نماید .مصداا این امر در ماده  2وتبصره و  3آن در ضوابط سیاستی و
نظارتی شبکه بانکی کشور در سال  1388دیده میشود .اماا در عمال ،پرداخات وام باا
سود بانکی باال و استفاده از وام در مصارف غیرقاانونی محقاق مایشاود 2.و نظاارت و
ضمانت اجرایی بر این تخلفات وجود ندارد.

 .2نظارت بر تأسیس شعب بانکها
در بند «ز» ماده  10قانون نظام پاولی و باانکی کشاور ،نظاارت بار تأسایا شاعب
بانکها و اعطای مجوز بر عهده بانک مرکزی نهاده شده است .تعداد شعب بانکهاا باه
ازای یک میلیارد دالر سپرده در کشور ماا  67شاعبه اسات در حاالی کاه ایان رقام در
سنگاپور1 ،؛ ژاپن  2و در کانادا  ،4نروژ 4شعبه است.

3

 .1محمدجواد ،محقق نیا« ،بررسی جایگاه قرضالحسنه در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران» ،معرفت
اقتصادی ،سال اول ،شماره اول ،بهار  ،1389صص 167-141
 .2محسن ،مقصودی و دیگران «بررسی نظام بانکی جمهوری اسالمی ایاران» ،برناماه تلویزیاونی ثریاا،
.1392/10/4
 .3همان
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به دلیل وجود سود زیاد در خرید و فروم ساختمانهای مذکور ،بانکها ،اقادام باه
خرید و فروم شعب کرده و در قیمت زمین و مسکن تأثیرگذار خواهند بود .از ساوی
دیگر بر طبق قانون ،بانکها مجازند تا  30درصاد سارمایه خاود از اماوال غیرمنقاول را
خرید و فروم نمایند اما در عمل ،این رقم به شصت درصد رسیده که موجاب کااهش
بهرهوری بانکها و افزایش هزینهشان میگردد اما نظارتی بر این اقدامات از سوی بانک
مرکزی انجام نمیشود.

 .3نظارت بر خلق اعتبار
بانکها در ازای سپردهگذاری در بانک ،ملزم به دادن ذخیره قانونی به بانک مرکازی
هستند .بانک مرکزی به عنوان تنها عرضه کننده انحصاری ذخاایر باانکی ،مایتواناد باه
افزایش تقاضای ایجاد شده برای ذخایر توسط باناکهاا باه دو صاورت واکانش نشاان
دهد -1.اگر ذخایر بانکی هدف عملیاتی سیاست پولی باشد ،عرضه کل ذخایر بانکها را
ثابت نگهدارد و از طریق افزایش نرخ بهره کوتاهمدت واکنش نشان دهد؛  - 2اگر هادف
عملیاتی سیاست پولی نرخ بهره کوتاه مدت باشد ،آنگاه بانک مرکزی باید ذخایر اضافی
را به نظام بانکی از طریق عملیات بازار باز یا از طریق اعطاای وام ارزان قیمات ،تزریاق
کند .از این رو ،بحران بانکی به وسیله افزایش شدید نارخ بهاره کوتااه مادت ،افازایش
شدید حجم وام دهی بانک مرکزی به بانکها یا ترکیب این دو عامل تعیین میشود 1.باه
همین دلیل میتوان گفت بانک مرکزی میتواند از ایان عامال باه عناوان ابازاری بارای
نظارت بر بانکها در خلق اعتبار توسط بانک مرکزی استفاده شود.
بانکها در مکانیزم خلق اعتبار ،با پذیرم سپردههای مردم و کسار بخشای از آن باه
عنوان ذخیره قانونی ،باقی آن را به صورت تسهیالت ارائه میکنند و به ایان طریاق ،باا
 .1سعید ،مشیری ،و محمد ،نادعلی« ،شناسایی عوامل مؤثر در باروز بحاران باانکی در اقتصااد ایاران»،
فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسالمی ایرانی) ،سال سیزدهم ،شماره  ، 48بهار  ،1392ص.11
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یک میزان خلق پول اولیه توسط بانک مرکزی ،بانکها دست به خلق اعتبار میزنند .اگر
میزان ذخیره قانونی 20درصد سپرده مردم باشد ،بانکها میتوانند میزان پایه پولی اضافه
شده توسط بانک مرکزی را  5برابر کنند یعنی اگار میازان نقادینگی موجاود در کشاور
حدود  500هزار میلیارد تومان باشد حدود  400هزار میلیارد تومان آن را بانکها ایجااد
کردهاند .بانک مرکزی در مسیر اعمال این ابزار میتواناد باا کام کاردن آن نقادینگی را
افزایش داده و با زیاد کردن آن ،نقدینگی را کاهش دهد .عدم نظارت بر این امر و عادم
پیشبینی ضمانت اجرا موجب افزایش فساد ،تورم و حجم نقدینگی میشود و به جاای
استفاده سرمایه در تولید ،سرمایه در جای دیگر مصرف میشود .در عمل نیز این نظارت
و دخالت مؤثر بانک مرکزی وجود ندارد .به طور مثال ،کل پایه پولی ایجاد شده توساط
دولت از زمان ابتدای بانکداری تا کنون  100هزار میلیارد تومان است و بانکها در طای
این مدت به خصوص پا از تشکیل اولین بانک خصوصی یعنای ساال  ،1380ساهمی
حدود  400هزار میلیارد تومان را داشتهاند که نشاندهنده آن است کاه ضاریب فزآیناده
پولی در طی این مدت به شدت رشد کرده اسات و نقاش باناکهاا در خلاق اعتباار و
افزایش نقدینگی پررنگتر شده است.

نتیجهگیری
در تحقیق انجام شده ،نتایج زیر به دست آمد:
 در زمینه دخالت دولت در اقتصاد در صورت جهانی شدن اقتصاد ،سه نظر وجاوددارد .برخی قائل بر زوال نقش دولت هستند .بر طبق نظر مذکور ،تحقق اقتصااد جهاانی
منجر به شکافته شدن مرزهای ملای ،حاذف تادریجی مرزهاا و کمرناگ شادن شادید
مرزهای ملی و دولت -ملتها است و دیگر تأکیاد بار مرزهاای ملای و اختیاار مطلاق
حکومت امری نادرست است .در اقتصااد جهاانی همزماان باا کااهش قادرت دولات،
پیوندهای متقابل فراتر از دولتها به صورت فردی یا سازمانی گسترم یافتهاند .در این
نظریه دیگر دولت ملی نمیتواند نقش هدایتگر و برنامهریاز را بار اقتصااد داخلای ایفاا
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نماید و تنها میتواند تالم کند تا بیشترین سود و کمترین هزینه بارای ماردم سارزمین
وی تأمین شود.
 نظریه دیگر مبتنی بر حفظ جایگاه دولت است .بر طباق نظریاه ماذکور ،همچنااناغلب فاصله و مرزها ،تأثیر خود را به طور کامل از دست نادادهاناد و هناوز هام جنباه
فراسرزمینی بخاش بسایار زیاادی از فعالیاتهاای تجااری ،در درجاه دوم قارار دارد.
حاکمیت دولت ملی همچنان پابرجاست و دخالت دولت در عرصاه اقتصااد و نظاارت
دولت ملی بر عرصه اقتصاد داخلی و بازارهای مالی وجود خواهد داشت .با محور بودن
دولت ملی ،تصمیمگیری در خصوص اقتصاد داخلی و نظارت به طور کامال بار عهاده
دولت خواهد بود.
 در میان دو نظر مذکور باید قائل به نظر سومی بود .در عصر جهانی شادن دولاتمانند گذشته در اقتصاد دخالت نکرده و از سوی دیگر ،نسبت به آن نیز بیتفاوت نیسات
بلکه وظیفه تنظیمگری ،نظارت ،برنامهریزی و سیاستگذاری کالن را بر عهده میگیارد.
با جهانی شدن اقتصاد ،نظریه دولات رفااه و دخالات دولات در عرصاه اقتصاادی کاه
هدفشان ایجاد زمینههای رفاه برای اقشار متوسط و پایین بود ،جای خود را به مادیریت
اقتصادی تقاضامحور میدهد .دولتهای ملی در عرصه کنونی به جای مداخله مساتقیم،
دولتهای نظارتگر و غیرمداخلهجو هستند و وظیفاه تنظایمگاری ،مقارراتگاذاری و
نظارت را بر عهده دارد تا منافو ملی و مردم سرزمینش تا حداکثر تأمین شود.
 در بررسی نظارت دولت جمهوری اسالمی ایران بر نظام بانکی کشور ،این وظیفاهبر طبق قوانین باید توسط بانک مرکزی انجام شود و در سه وظیفاه خالصاه مایشاود:
نظارت بر سرمایهگذاری و اعطای تسهیالت ،خلق اعتبار و ایجاد شعب.
 نظارت بر نحوه اعطای تسهیالت باید توساط باناک مرکازی انجاام شاود .باناکمرکزی در زمینه اعطا و اختصاص تسهیالت در بخشهاای مختلا  ،پیشانهاداتی را در
قالب توصیه به بانکها اعالم میکند اما در عمال ایان پیشانهادات محقاق نمایشاود و
نظارت پسینی و ضمانتاجرایی نیز بر این امر محقق نمیشود.
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 بر اساس قانون ،اعطای وام و تسهیالت بانکی به اشخاص ،نحوه اساتفاده از آن وبازپرداخت آن باید در قالب قراردادهاای مصارح در قاانون عملیاات بانکاداری بادون
رباست .همچنین استفاده از سپردههای قارضالحسانه تنهاا در عملیاات قارضالحسانه
ممکن است و مصرف آن برای سایر موارد تسهیالتی ممنوع است کاه نظاارت بار ایان
موارد نیز بر عهده بانک مرکزی است .بانک مرکزی میتواند بر تعیین حداقل و حاداکثر
نسبت سهم سود بانکها میزان حاداقل و حاداکثر کاارمزد خادمات باانکی ،حاداقل و
حداکثر میزان مشارکت در عملیات بانکی مختل

مصرح در قاانون ،دخالات و نظاارت

نمایااد؛ امااا در عماال ،پرداخاات وام بااا سااود بااانکی باااال ،اسااتفاده از وام در مصااارف
غیرقانونی ،استفاده از سپردههای قرضالحسانه در عملیاات غیار قارضالحسانه محقاق
میشود و نظارت و ضمانتاجرایی بر این تخلفات وجود ندارد.
 نظارت بر تأسیا شعب بانکها و اعطای مجوز بر عهده بانک مرکزی نهاده شادهاست .به دلیل وجود سود زیاد در خرید و فروم ساختمانهای مذکور ،بانکهاا ،اقادام
به خرید و فروم شعب کرده که موجب کاهش بهرهوری بانکها و افزایش هزینهشاان
میگردد اما در عمل نظارتی بر این اقدامات از سوی بانک مرکزی انجام نمیشود.
 بانکها در ازای سپرده گذاری در باناک ،ملازم باه دادن ذخیاره قاانونی باه باناکمرکزی هستند که میتواند به عنوان ابزاری برای نظاارت بار باناکهاا در خلاق اعتباار
توسط بانک مرکزی استفاده شود .عدم نظارت بر این امر و عدم پیشبینی ضامانتاجارا
موجب افزایش فساد ،تورم و حجم نقدینگی مایشاود و باه جاای اساتفاده سارمایه در
تولید ،سرمایه در جای دیگر مصرف میشود .در عمل نیز این نظاارت و دخالات ماؤثر
بانک مرکزی وجود ندارد .با توجه به موارد مذکور میتوان گفت با وجود قباول نظریاه
سوم مبنی بر عدم دخالت مستقیم و وجود نظارت و تنظیمگری دولت ،بانک مرکزی در
راستای نظارت بر بانکهای دولتی و خصوصی در ایران اقدام مناسبی را انجاام ناداده و
فساد موجود در نظام بانکی را تا حدی مایتاوان ناشای از ایان عادم نظاارت مناساب
دانست.
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