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خـوب

امـا ناکـافی

اخیرًا بانک مرکزی طی بخش��نامه ای اعالم
کرد که سود سپرده ها باید به  15درصد کاهش
پیدا کند  .برای اجرایی ش��دن این دستورالعمل
نی��ز ده روز به بانکها فرص��ت داد تا از آن تاریخ
ب��ه بعد به��ره بانکی  15درصد تعیین و بیش��تر
از آن تخلف محس��وب شود(.که البته دادن این
مهلت  10روزه هم جای س��وال فراوان داش��ت
چرا که بسیاری از بانکها توانستند مقدمات دور
زدن این دس��تورالعمل را فراهم کنند) علت این
اق��دام که بس��یار دیر هم ص��ورت گرفته کاملًا
روش��ن بود .سیستم بانکی در کشور ما متأسفانه
به جای آنکه در خدمت تولید و رفع مش��کالت
مردم باش��د به بنگاهی برای تج��ارت پول بدل
ش��ده بود و قاعدتًا نمی توانس��ت هیچ کمکی به
تولی��د صورت دهد .مردم تقریبًا هیچگونه وامی
نمی توانستند از بانکها دریافت کنند .شرکتهای
تولیدی نیز قادر به پرداخت س��ودهای کالن به
بانکه��ا نبودند و عملًا فعالی��ت بانکها به فعالیت
نزولخواران در دهه های قبل شبیه شده بود و به
کار اجاره دادن پول مش��غول بودند.همین اقدام
باعث شده بود که بانک نقشی در رشد اقتصادی
کشور ایفا نکند .مش��کل دیگری که نظام بانکی
دچار آن ش��ده بود کس��ری تراز مالی بودبه این
معنا که چون مجبور بود به س��پرده ها سود کالن
بدهد قاعدتًا دچار کس��ری می شد و مجبور بود
از بانک مرکزی این کسری را جبران کند و رفته
رفته اس��تمرار این روند موجبات ورشکس��تگی
بانکه��ا را فراهم می آورد .البته که این رویّه قابل
ادامه و اس��تمرار نبود و باید س��الها پیش از این
با آن برخورد میش��د .حال اما س��وال این است
حت��ی اگر قبول کنیم که بانکها به این بخش��نامه
بان��ک مرکزی عمل کنن��د و تخلفی هم صورت
نگیردآیا تعیین همین نرخ منطقی اس��ت؟ و آیا
حتی با این نرخ بانکها می توانند مش��کالت تولید
را برطرف کنن��د؟ و آیا اگر همچنان نظام بانکی
بخواهد به س��پرده ها این میزان س��ود بدهد آن
هم بدون اخذ مالیات ،س��رمایه گذاری تولیدی
تش��ویق میشود؟ و آیا کسی انگیزه پیدا می کند
تا پولش را به جای اینکه در بانک بگذارد صرف
ایجاد اش��تغال کند؟ بدون تعارف باید گفت که

حتی در این صورت نیز بانکها در مس��یر درستی
قرار نمی گیرند  .علت آن هم کاملًا روشن است.
نخس��ت آنکه هزینه های نظام بانکی در کش��ور
باال اس��ت ،بانکها بیش از اندازه ش��عبه و پرسنل
دارند .هزینه حقوق و مزایای آنان باالست  .یعنی
پرخرج اداره می شوند و بهره وری در این سیستم
پایین است .نکته دیگر اینکه در حال حاضر تمام
فعالیتهای اقتصادی دیگ��ر گرفتار موانعی چون
تو ّرم  ،مالیات ،دارایی  ،بیمه و هزینه های س��ربار
دیگری هس��تند که از سود س��رمایه گذاری کم
میکند در حالیکه سپرده گذاری در بانک بدون
هیچ ریسکی از پرداخت مالیات نیز معاف است.
و نکته دیگر اینکه همین رقم  15درصد نیز (اگر
مراعات ش��ود که بعید است)  50درصد بیشتر
از نرخ تورم محسوب می شود و فعالیت دیگری
را نمی شناسیم که بتواند بیش از این میزان سود
عاید س��رمایه گذاری کند .پس همچنان ترجیح
س��رمایه این است که در بانک بماند .اما استفاده
از این س��رمایه برای تولید چن��دان امکان پذیر
نیس��ت چون نرخ ت��ورم تولید کنن��ده را اگر در
حد نرخ تورم یعنی  10درصد در نظر بگیریم .او
قادر نخواهد بود س��االنه با افزایش قیمت کاال و
محصول خویش به میزان منطقی ،هم هزینه پول
در نظام بانکی را بپردازد (که در خوشبینانهترین
حالت  20درصد اس��ت) و ه��م هزینه افزایش
قیمت نهاده های تولید از جمله حقوق و دستمزد
و  ...را ،گرچ��ه حرکت اخیر بان��ک مرکزی گام
مثبتی به حس��اب می آید اما تا زمانی که هزینه
پول در نظام بانکی ما با تورم دو رقمی همراه باشد
دردی از اقتصاد کشور درمان نخواهد شد.
ب��د نیس��ت بدانیم ک��ه تولیدکنن��ده ایرانی
نمیتواند در حالی که در کش��ورهای همس��ایه
نرخ تورم زیر  5درصد و س��ودوام دریافتی حتی
کمتر از آن است ،از اعتبار بانکی استفاده کند که
حداقل  20درصد سود به همراه دارد.
برای تولید و رش��د صادرات شرایط رقابت
باید عادالنه باش��د .در غیر ای��ن صورت مزیّت
نسبی تولید از بین خواهد رفت و وقتی قیمت ارز
ثابت تورم باال و هزینه تأمین مالی بسیار باالست
نمیشود از تولید ملی انتظار معجزه داشت.
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