چرا بانکها "غلط می کنند"؟
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
در دیدار اخیر هیات دولت با رهبری ایشان در بخشی از سخنانشان در موررد ملکرورد کوبرا بوانری و ن وارت بانو
مرکزی فرمردند " :بانرها غکط می کنند" ! مکیرغم مشرالت ،ضعف مدیریت و کاستی های فراوان ،رهبوری هلورار
با سعا صدر و کریبایی مسئرلین را دمرت با تالش بیشتر در جهت رفا مردم کورد و از برخوررد مسوتییم ررهیوز موی
کنند .حتی در دولت دهم کا اوضاع تا حد زیادی متشنج برد و درگیری مسوتییم بوین سوران ورا در مشکوا کوررای
اسالمی ریش آمد و مردم ن ار گر بردند ،ایشان تند برخررد نرردند و طرفین را با خریشتن داری دمرت کردند .این
روزها هم کا دولت ابترار ملل را در اجرای سیاست ا تصادی ترسعا محرر از دست داد و از داخل و خوارج تحوت
فشار کدید رار گرفتا است ،رهبری از دولت حلایت می کنند.
واژ "غکط می کنند" را رهبری فیط برای آمریرا و اسرائیل با کار می برند و باید ررسید کا کبرا بانری چا ها کرد
و بان

مرکزی چا ها نررد کا ایشان با صراحت تلام مدم رضایت خرد را در جکسا مکنی امالم می کنند؟

نرتا مثبت مرضع گیری صحیح و صریح ایشان ان است کا نشان می دهد رهبری در جریان امرر هستند و بر مشرالت
اساسی ن ام ا تصادی کشرر وا فند .اما کبرا بانری کشرر چگرنا در جایگا متهم ردیف اول رار گرفت؟ بر هلگان
آکرار است کا مامرریت بان

ها و مرسسات مالی جلع آوری نیدینگی از سطح جامعا و هدایت آن با سلت ترلید

و خدمات و در نتیشا ترسعا صنعت ،ایشاد اکتغال مرلد و در نهایت رسیدن با رکود ا تصوادی و رفوا ملورمی اسوت.
بدین ترتیب کبرا بانری نیش مرثری در ترسعا ا تصادی هر کشرر داکتا و بان

مرکزی ضلن تدوین سیاست هوای

ررلی و بانری مسئرلیت ن ارت بر ملکررد بانرها را با مهد دارد .می تران ادما کرد کا با طرر نسبی کبرا بوانری توا
رایان دولت نهم با کلی اغلاض نلر برلی می گرفت .لیرن از آن زمان بانرها رفتا رفتا با ابزاری برای هدایت منابع
مالی در جهت حفظ منافع سیاسی تبدیل کدند .با گلاردن مدیران غیر حرفا ای و امطای تسوهیالت دسوترری ،کوبرا
بانری با بی راها رفت  .اما بی انصافی است اگر تلام گنا را با گردن مدیران کبرا بانری بیاندازیم .گنا این مودیران
آن است کا ابزار دست سیاستلداران کد و برای حفظ رست و میام تن با اجرای سیاست های ا تصادی دادند کوا از
ابتدا معکرم برد با نا کشا آباد می رسد .در این مسیر بان

مرکزی ،وزارت امرر ا تصادی و دارایی و با اصوطال تویم

ا تصادی دولت میصرند .متاسفانا دولت فعکی نیز مکیورغم دادن ومود جراحوی ا تصوادی در مبوارزات انتخابواتی ،بوا
استفاد از مسرّن بسند کرد و هلان مسیر را اداما داد .تنها فور ایون اسوت کوا مودیران مورض کودند و گرایشوات
سیاسی دستخرش تغییر کد .لذا مشرل بانرها مربرط با دیروز و امروز نیست بکرا نزدی

با د سال است کا بانرها از

مسیر اصکی خرد یعنی ایفای نیش مرترر محرک ا تصاد کشرر خارج کد و با کسب و تیسیم سرد مرهورمی از یو
طرف و بنگا داری از طرف دیگر مشغرلند.
بنگا داری بانرها کا میام مع م رهبری نیز با صراحت بدان اکار داکتند آن است کوا بانرهوا بوا جوای بانو

داری

یعنی ارائا تسهیالت با فعاالن ا تصادی خرد با انشام این امرر بپردازند .بعید است نیاز با ترضیح داکتا باکد کا چنوین
ا دامی ما بت خربی نخراهد داکت .چرن در این صررت بانرها با جای ارائا تسهیالت با متیاضوی بورای را انودازی
ی

نانرایی ،باید خرد نیش کاطر را ایفاء کنند .البتا نتیشا ملکی این سیاست آن کد کا با در ن ر گرفتن رونو بوازار

زمین و ساختلان ،بانرها وظیفا اصکی خرد را فرامرش کرد و ا دام با تاسیا کعب( خرید مک

) و سواختن انوراع و

ا سام ساختلان نلردند .یعنی با جای این کا با ارائا بخشی از منابع مالی از تداوم رون در بازار زمین و مسرن حلایت
کنند خرد نیش بنا و معلار و آرکیترت و در نهایت زمین دار و ساختلان ساز را ایفاء نلردند.
بخش دیگری از منابع مالی بانرها طب روال منطیی در اختیار بخش ترلید امم از صنعت ،کشواورزی و خودمات بورد.
باال رفتن نرخ بهر بانری و رکرد ا تصادی دو مامکی بردند کا ا تصاد کشورر را وارد ایون حکیوا باطول کورد .فعواالن
ترلی دی و خدماتی با دلیل مشرالت ا تصادی کشرر ادر با باز ررداخت تسهیالت دریافتی نبردند و اینشا برد کا تویم
ا تصادی دولت( صرفن ر از بهار ،راییز ،امید و تدبیر!) در ی

دو راهی رار گرفت .چنانچا منافع مکوی بشوای میاصود

سیاسی در اولریت رار می گرفت باید راهی انتخاب می کد کوا بسویاری از کشوررها از جلکوا آمریروا ،انگکسوتان و
کشررهای جنرب کر آسیا در مراجها با بحران های مالی امتحان کرد و جراب مطکرب گرفتا اند .بانرها با ن وارت
بان

مرکزی باید با کل

بخش ترلید و خدمات می آمدند و با ارائا تسهیالت جدید کرایط را برای تداوم فعالیوت

و حتی ترسعا آن فراهم می کردند .بدیهی است چنانچا این مسیر درست انتخاب می کد و بانرها با جای بنگا داری
با استفاد از منابع مالی خرد از بخش ترلید و خدمات حلایت می کردند ،ما امروز کواهد رکورد ا تصوادی و بیرواری
گسترد نبردیم .اما در ری بی کهامتی و ضعف مدیریت دولت ،بان
آن برد کا بانرها نا تنها با کل
ا تصاد کشرر کدند .بان

مرکزی و کبرا بانری مسیری کوا انتخواب کود

صنعت نیامدند بکرا با مدم ارائا تسهیالت جدید بامث کاهش فعالیت این بخوش از

ها آنشا را را اکتبا رفتند کا بشای در ن ر گرفتن منافع مکوی و ایفوای نیوش وا عوی خورد

مبنی بر اطلینان از چرخش چرخ ا تصاد کشرر ،منافع کرتا مدت خرد و میاصد سیاسی اربابانشان را ترجیح دادنود و
با این بسند کردند کا با محاسبا بهر و انوراع جریلوا تواخیر صوررت حسوا بهوای سواختگی موری

و طریول بورای

کرکتهای ترلیدی و خدماتی تن یم کنند و با افزایش بدهی آنان هلا سالا میادیر ابل ترجهی سرد مرهرمی( سوردی
کا فیط در دفاتر بانرها ثبت کد و وجرد خارجی ندارد) نشان دهند .البتا کا با نشان دادن چنین سردی مسوالا اصوکی
یعنی ررداخت کارانا و راداش ملکررد هلرار در راس امرر رار داکت! نتیشوا آن کود کوا اموروز صونایع ترلیودی و
خدماتی یعنی در وا ع بخش فعال و مرترر محرک ا تصاد کشرر با دلیل مدم دسترسی با منابع مالی حتی برای توامین

سرمایا در گردش یا تعطیل کد و یا با بازدهی رایین کار موی کنود و در نهایوت موا آن را در الوب بیرواری و رکورد
ا تصادی مشاهد می کنیم .از طرف دیگر منابع مالی بانرها کا از طری سپرد گذاری آحاد جامعا تامین کود یوا بوا
دلیل بنگا داری با ساختلان های نیلا کار تبدیل کد کا ابکیت نیدینگی ندارد و یا با صوررت طکوب از واحودهای
ترلیدی و خدماتی است کا هلرار در حال افزایش برد لیرن ررلی وجرد ندارد کا ررداخت کرد .متاسوفانا در حوال
حاضر نیز بانرها با اداما را در مسیر غکط اصرار می ورزند و با جای تعامل منطیی با بخش ترلیود و خودمات فعالیوت
های بانری را کامالً با فرامرکی سپرد و تبدیل با بنگا های نزول خراری و راسبان کشوی بورای ثبوت و ضوبط امورال
گیرندگان تسهیالت در بخش ترلید و خدمات کد اند .جالب اینرا در ریلردن این مسیر اکوتبا نیوز خورد را فراتور از
انرن دانستا و هیچ امتنایی با مصربات مشکا ،هیات وزیران و بخشناما هوای بانو

مرکوزی ندارنود .کوار بوا جوایی

رسید کا در مراردی در هیات مدیر تصریب میرنند کا هیچ گرنا مدرکی حتی گردش حساب را با مشتری ندهند
تا بترانند برای چند صباحی بیشتر با املال خالف و غیر انرنی خرد اداما دهند.
حال می بینیم کا چرا رهبر فرزانا این چنین بر کبرا بانری کشرر تاختند کا ایون نشوانا ای بوارز از اکوراف ایشوان بوا
مسایل و مشرالت و هلچنین رار دادن منافع کشرر در راس امرر است کا البتا غیر از این هم نلی تران انت ار داکت.
جا دارد مسئرلین کشرر و سران را با ویژ رئیا جلهرر ،مرضع گیری صریح میام مع م رهبری را حشت رار داد
و در اسرع و ت نسبت با بازنگری در سیاست های ا تصادی ،نیش آفرینوی بانو

مرکوزی در تودوین سیاسوت هوای

ررلی و بانری صحیح و ن ارت بر ملکررد بانرها ا دام نلایند .و ت آن رسید کا تیم ا تصوادی دولوت توران داخکوی
کشرر را باور کرد و با املال تغییرات الزم ،ا تصاد کشرر را در مسیر ترسعا رار دهد کا این مفهورم وا عوی ا تصواد
میاومتی است .این مهم تنها و تی محی می کرد کا با جای آنرا نیدینگی مرجرد صرف خریود ارز ،سورا ،زموین و
خردرو کرد با سلت ترلید هدایت کد و در ایشاد اکتغال و در نهایت رکد ا تصادی نیش ایفاء کند.
در هر صررت جامعا با درستی مدیران ا تصادی و بانری را مسئرل اجرای رروژ با رکرد نشاندن ا تصاد کشورر موی
داند .این مزیزان کار را با جایی رساند اند کا در ری ا مالم رئیا جلهرر آمریرا مبنی بور خوروج از برجوام ،ارزش
ررل مکی کشرر بزرگ ایران ظرف چند ما  %07کاهش یافتا و مسئرلین نیز با مردم اطلینان موی دهنود کوا بوا انوداز
کافی گندم ذخیر کد است کا گرسنا نلانند!

