
 وگو با دکتر عبده تبریزیگفت سسات مالی و اعتباری غیرمجاز درؤیابی مریشه

اکنون به یک ت مالی و اعتباری غیرمجاز که هممؤسسا گیریعبده تبریزی اقتصاددان درباره ریشه شکل

د نیز همانن ت پیش از انقالب اسالمیمؤسسا این گفت: ایرانشده است به معضل برای اقتصاد ایران تبدیل

های فعال بودند و درقالب صندوقمحدود، درونی و خصوصی  مؤسسهسایر کشورها به عنوان یک 

 کردند.می هئسنه به بخشی از جامعه خدمات مالی اراالحقرض

نت در سما  هستند که ایالحسنههای قرضهمان صندوق( credit unionهای اعتبار )تعاونیوی افزود: 

سنه و الحهای قرضصندوقکنند. امروز دوستانه را دنبال میهای انساناسالمی در ایران داریم و همان هدف

نیز شورها که در سایر کو محدود ت خصوصی مؤسسا ، مشابه همانتوانستند در ایرانمی اعتبارهای تعاونی

 سایریننه به نیات انسانی و خیرخواهامحدود در جهت و با سرمایه شخصی یا گروهی اند، فعال باشند فعال

 .کمک کنند

 تمؤسسا ت اینفعالیبا  یدولتطبعاً هیچ این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از پیروزی انقالب اسالمی 

 ونردکه امروزه هایی صندوقمانند  و امروز هم ندارد؛ چارچوب محدود و خصوصی مخالفتی نداشت در

و رد خاص فعال است و کارکو کارکنان شرکت برای کمک به افراد فامیل ها و شرکتها برخی از خانواده

 خود را دارد.محدود 

ه دامنه ارای ورفته توسعه پیدا کردند ت رفتهمؤسسا پس از انقالب اینمتأسفانه عبده تبریزی اظهارکرد: 

 در ورا هدف گرفتند  (public fundی مردم )، وجوه عامهخدمات خود را به سطح عام گسترش دادند

 بانکداری شدند.های عمل وارد فعالیت

های به گفته وی از همان ابتدای انقالب و حتی از دولت موقت و سپس دولت نخست هم با گسترش فعالیت

ی اسالمهای ت از پوششمؤسسا شد، اما برخی از گردانندگان اینمی مخالفتسطح عام در ت مؤسسا این



ی ها را مخالفت با سنت حسنه، و آن مخالفتها مقاومت کردنددرمقابل مخالفتاستفاده کرده و 

 ی اسالمی جلوه دادند.الحسنهقرض

 احبان اینشدن بانکداری ایران نیز مطرح شد و برخی از صها موضوع اسالمیوی توضیح داد: درهمین سال

می قلمداد خالفت با بانکداری اسالخود در فضای عام جامعه را مهای ت مخالفت با توسعه فعالیتمؤسسا

نبه ته شد تا جت از نام ائمه اطهار )ع( وام گرفمؤسسا همین راستا نیز اسامی بسیاری از این در کردند.

ها را الحسنهکرد تا فعالیت قرضسازمان اقتصاد اسالمی نیز تالش می را تقویت کنند. هااسالمی بودن آن

 دهد.نظم و نسق 

 

 70غیرمجازها در اواخر دهه رونمایی از معضل 

ها نیروی ت غیرمجاز اضافه کرد: در طول این سالمؤسسا شدن معضلاین اقتصاددان درخصوص پررنگ

ود و بعد در این عرصه فعال بوزارت کشور یعنی عمال داد، می سنه مجوزالحهای قرضانتظامی به صندوق

ر از این کا کردن شاخه جدیدیوزارت تعاون با مطرحهای اعتبار شد. وزارت تعاون نیز وارد حوزه تعاونی

. ا گسترش دادتوجه به عواقب کار، نوعی بانکداری سایه ربی بسیاری، اعتبارهای مجوز به تعاونیو دادن 

ها نواقع آ درنشده بود و ت مؤسسا نظارت این یعرصهوارد که هنوز بانک مرکزی بود این درحالی 

 یافتند.درفضایی بدون نظارت توسعه 

اعتباری عام مطرح های با عنوان تعاونی پولیت مؤسسا ای درزمینهشمسی عنوان تازه 70به گفته وی در دهه 

کار خود را  خواست حوزهترتیب میوزارت تعاون بدینواقع نتیجه بیکاری وزارت تعاون بود.  شد که در

رد واو بدون هیچ نظارتی اعتباری عام بدون هیچ محدودیتی های بدین ترتیب تعاونیگسترش دهد. 

 بانکی شدند.های فعالیت

 



 جای خالی نظارت

روکار دارد که با عامه مردم ساقتصاد  عبده تبریزی درباره ضرورت وجود نظارت بر فعالیت هر بخشی در

کمیت حاظارت دقیق باید تحت ن ،شودمی ای که دامنه فعالیت آن به عموم مردم مربوطگفت: هر عرصه

کنید، نیاز به می هه یک مثال افزود: زمانی که شما برای اعضای خانواده خود غذا تهیئقرار گیرد. وی با ارا

، این یردگولی اگر تهیه غذا برای عموم جامعه یا بخشی از آن صورت  ،نظارت نهادهای حاکمیتی ندارد

گونه است. ینه مالی و اعتباری نیز شرایط همحوز باید تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد. در فعالیت

مسجد خاص،  درون خانواده،ها تنها در دایره محدود به اعضای خاص ها و تعاونیتا زمانی که این صندوق

ت ایره فعالیولی از زمانی که آنها د ،مشکلی وجود ندارد ،دهندمی خود خدمات مالی ارایهو اداره خاص 

  شند.باباید تحت نظارت نهاد ناظر  ،دهندو عامه مردم را مخاطب قرار می، دهندمی خود را گسترش

ارپول د ناظر بازاقتصاد دارای نهاد ناظر است. نهاهای اکنون بسیاری از بخشاین اقتصاددان ادامه داد: هم

بهادار  بانک مرکزی است و بخش بیمه توسط بیمه مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق

 مهمی از اقتصاد کشور نهاد ناظر ندارد.های حال هنوز بخشبا این شود. می نظارت

مالی اظر ها فاقد نهاد نبازنشستگی و خیریههای مهمی مانند صندوقهای وی توضیح داد: متاسفانه بخش

ه ستفادهای بازنشستگی که از وجوه عمومی ااگر صندوقکند. می است که زمینه فساد و تخلف را مهیا

ها صندوق دهند، تحت نظارت ناظر مالی بودند، امروز مشکالتی مردم را مخاطب قرار میکنند و عامهمی

دهند، ر میی مردم را مخاطب قراکنند و عامههایی که از وجوه عام استفاده میبود. اگر خیریهتر میکم

شود، و از ها مطلع میخدمت آن درجه های مالی بدهند و مقام ناظر مالی داشته باشند، جامعه بهتر ازصورت

 شود.تخلفات و فساد احتمالی جلوگیری می

 

 80ترشدن معضل از اواسط دهه عمیق



جدی آغاز شد  اقدامات 70ت مالی و اعتباری از اواخر دهه مؤسسا وی با اشاره به این که برای ساماندهی

 برگشت.به عقب نهم و دهم های گفت: اما این روند با آغاز دولت

توجهی ابلقچنینی توسعه ت مالی و اعتباری اینمؤسسا نهم و دهمهای به گفته وی در دوره فعالیت دولت

 وری و فوتیمجوزهای ف گسترش دادند.بسیار پیدا کردند و در برخی از شهرها مانند مشهد شعبات خود را 

یدا ارت بانک مرکزی رشد پهای متعددی صادر شد و واحدهای پولی خارج از کنترل و نظبرای بانک

 د.از آغاز شکردند. وسعت تا حدی بود که در دولت دهم نیز اقداماتی برای ساماندهی این مؤسسات غیرمج

 

 غیرمجازها به معضل نظام تبدیل شد

ارکرد: اخیر اظههای ت مالی و اعتباری در دههمؤسسا عبده تبریزی درباره آثار زیانبار فعالیت بدون نظارت

 این پدیده ای که هم اکنونبه گونه ،ت خسارات شدیدی به اقتصاد ملی وارد کرده استمؤسسا اینفعالیت 

 کشور مطرح است.و به عنوان معضلی برای نظام 

در بسیاری از ای گستردهبانکی آثار منفی های به فعالیت ت غیرمجازمؤسسا وی اضافه کرد: ورود این

 آن دست به توان به پدیده نرخ سود باال که هم اکنون بامی هاقتصاد داشته است که برای نمونهای بخش

 گریبانیم اشاره کرد.

ا بسود بانکی های ت باعث شده است تا فاصله زیادی میان نرخمؤسسا به گفته این اقتصاددان فعالیت این

غال شکل شود، رشد اقتصادی کند شود، و اشت فشار زیادی به بخش تولید واردو نرخ تورم ایجاد شود 

 گیرد.ن

 

 بانک مرکزی باید غیرمجازها را سامان دهد



تواند می ر داردال که آیا بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در اختیاؤعبده تبریزی درپاسخ به این س

 ین کار راو باید ا شرایط فعلی بانک مرکزی مجبور است ت غیرمجازها را ببندد؟ گفت: درمؤسسا پرونده

معضل  تا به یک شود به این معنا کهمی انجام دهد. متاسفانه درکشور ما برخی از اقدامات دیرهنگام انجام

 ای اقتصادچند دهه فعالیت غیرمجاز نهادهای پولی کار را بر کنیم.اندیشی نمیچاره ،جدی تبدیل نشود

 ایران دشوار کرده است.

 ضل دراقتصادباید درجهت رفع این معکند و در این مسیر حرکت میوی تاکید کرد: بانک مرکزی 

 د و با اتکا بهختیار دارا . این نهاد ابزارهای قانونی مورد نیاز برای این کار را نیز درهای بلندتری برداشتگام

  ت مالی و اعتباری غیرمجاز جلوگیری کند.مؤسسا تواند از فعالیتمی آن


