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توگو با روزنامه ایران تشریح کرد
وزیر اقتصاد در گف 

شایعه ورشکستگی بانکها
با هدف نا امید کردن مردم
سیاوش رضایی
روزنامهنگار
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اقتصادی

48

دریکیازروزهایاســفندماه 1396درســاختمانقدیمیوزارت
امور اقتصادی و دارایی در خیابان بــاب همایون تهران میهمان
مسعودکرباسیانمیشویم،کســیکهازابتدایدولتدوازدهم
ســکانهدایتاینوزارتخانهرادردســتگرفتهاست.تاپساز
پشتسرگذاشــتنتمامتحوالتریزودرشــتیکهاقتصادایران
دراینســالتجربهکرد،دربارهآیندهاقتصادایراندرسال1397
توگوکنیم.هرچنــداقتصادایرانتحــوالتبزرگیرادراین
گف 
سالتجربهکردهاست،امااینکهچهچشماندازیازآندرسال
آینده قابل ترســیم اســت ،مهمتر مینمایانــد .هماکنون نظام
بانکیدراقتصادایراننقشپررنگــیداردوچگونگیکارکردآن
تأثیرمســتقیمیبرتمامبخشهایاقتصادیدارد.ایندرحالی
اســتکهمســائلیمانندمؤسســاتمالــیواعتبــاریغیرمجاز
واجــرایاســتانداردهایجدیــدبــرایارائــهصورتهــایمالی
بانکهاجایگاهشــبکهبانکیرادرذهنمردمتغییردادهاســت

و اخباری درخصوص وضعیت نامناســب بانکها مقبولیت
بیشتریمیانمخاطبانپیداکردهاست.برهمیناساسدرباره
برنامــهدولتبرایاصالحایننظامدرســالآیندهمیپرســیم.
امــاکرباســیانبهطــورقاطــعاخبــاریکهطــیهفتههــایاخیر
دربارهورشکســتگییکیازبانکهاووضعیتنامناســبسایر
بانکهایمجازدرفضایمنتشرشدهاســتراردمیکندوآنرا
دروغی میداند که برای دلســرد کردن مردم منتشــر شده است.
وزیراقتصــاددولــتدوازدهــممیگوید:چگونهممکناســت
وقتیدولتسپردهمشتریانمؤسساتمالیواعتباریغیرمجاز
را پرداخــت میکند از بانکهــای بزرگ و مجاز کشــور حمایت
نکند.بااینحالویازبرنامههاییرونماییمیکندکهوضعیت
بانکهایکشورراباتغییراساســیروبهرومیکند.همانندطرح
جدیدیکهدولتبرایبازکردنگرهمطالباتضربدریبانکها
ازشــرکتها و دولــتو بدهی آنها بــه بانک مرکــزی دارد .کلید
خوردنطرحرتبهبندیبانکهاکهازســالآیندهاجرامیشــود
نیزبرنامهاصالحیدیگریاستکهقدرتانتخابمردمرابرای
یافتنبانکهایقابلاعتمادترباالمیبرد.

در روزهــای پایانــی ســال  1396و پــس از
پشــت سرگذاشــتن تمــام تحــوالت اقتصادی،
مهمترین پرســش این اســت که اقتصــاد ایران
در ســال آینــده چــه شــرایطی خواهــد داشــت،
اقتصــادی که بانک محور اســت و شــبکه بانکی
در آن نقــش برجســتهای دارد .ایــن درحالــی
است که به اعتقاد مســئوالن و کارشناسان نظام
بانکی کشــور نیازمند اصالحات اساســی است.
دولــت برای اصالح این نظام در ســال آینده چه
برنامههایی دارد؟
در ایــن زمینــه دولــت برنامههای مــدون و مفصلی
در دســتور کار خود دارد که شامل ســه قانون «بانکداری
اسالمی»« ،اداره بانک مرکزی» و «نظارت بر مؤسسات
مالــی و اعتبــاری» میشــود .بنابرایــن اصــاح قوانین و
مقررات نظام بانکی با کمک مجلس شــورای اســامی
مــورد توجه جدی مســئوالن دولــت قــرار دارد و درحال
پیگیری است.
عالوه براین بخشــی از مشــکالت موجود به سیســتم
بانکــی کشــور تحمیــل شــد ماننــد مؤسســات مالــی
غیربانکی که عمدتاً مؤسســات غیرمجازی بودند که به
دور از نظارتهــای قانونی طی دهههای گذشــته شــکل
گرفته بودنــد و با ورود به فعالیتهای بانکی معضالت
فراوانــی بــرای اقتصــاد ملــی ایجــاد کردنــد .برهمیــن
اســاس شــبکه بانکی نیــز همراه بــا دولت برای ســامان
دادن به این موضوع درگیر شدند تا به نوعی مسائلی که
برای مردم ایجاد شده بود  ،برطرف کنند.
عــاوه برایــن صورتهای مالــی مربوط بــه بانکها
هماکنون براساس استاندارد بینالمللی  IFRSدرحال
اجراســت کــه ایــن اســتانداردها موجــب شفافســازی
عملکــرد بانکهــا خواهد شــد .بانــک مرکــزی و وزارت
اقتصــاد بــا هدف شــفافیت عملکــرد بانکهــا و خروج
داراییهــای ســمی اســتاندارد ارائــه صورتهــای مالی
شبکه بانکی را ب ه روز کرد.
بهصورتهای مالی بانکها اشــاره کردید ،با
تکیه برهمیــن صورتهای مالی طــی هفتههای
اخیــر اخبــاری درخصــوص ورشکســتگی یکی
از بانکهــای بزرگ کشــور منتشــر شــده اســت،
وضعیت شبکه بانکی از این نظر چگونه است؟
برهمیــن اســاس اجــرای ایــن اســتاندارد عملکــرد
واقعــی بانکهــا را بهنمایــش گذاشــته اســت ،همانند
ســایر بنگاههــای اقتصــادی بانکهــا نیــز عملکــرد
مختلفــی در طــول ســالهای مختلــف دارنــد و ممکن
اســت بخشــی از بانکهــا در یــک ســال مالــی ســودده
و برخــی دیگــر نیــز در آن ســال ســودده نباشــند .ایــن
اطالعاتی است که باید دراختیار مردم قرار گیرد تا از آن
مطلع شوند.
امــا اینکــه درفضــای مجازی خبــری از ورشکســتگی
یکی از بانکها منتشــر شد به هیچ عنوان صحت ندارد.
بانکی که دراین اخبار دروغ ورشکســته اعالم شده است
یکــی از بزرگتریــن بانکهــای کشــور اســت کــه دارایــی
و ســرمایه کالنــی در اختیــار دارد و تنهــا بــا یــک تجدید
ارزیابــی دارایــی ،ســرمایه آن چندیــن درصــد افزایش
مییابد و ثروت کالنی در اختیار دارد.
زمانــی که دولــت از ســپردهگذاران مؤسســات مالی
و اعتبــاری غیرمجــاز که بــدون مجوز در کشــور فعالیت
میکردند حمایــت میکند و پول ســپردهگذاران آنها را
پرداخــت کرده اســت چطور ممکن اســت از بانکهای
بزرگ و مجاز کشــور حمایــت نکند .این درحالی اســت
که بخشــی از ســهام همین بانکی که از ورشکســتگی آن
خبر دادهاند متعلق ب ه ســهام عدالت و مردم است و به
طور قطع دولت از دارایی و ســپردههای مردم حراست
میکند.
درخصــوص انتشــار ایــن نــوع اخبــار بایــد بررســی
کنیم که آیــا این اخبار بهدلیل رقابت ناســالم درفضای
اقتصادی منتشــر شــده اســت یــا هــدف دلســرد کردن
مردم و ضربه به دولت اســت .به اعتقاد من این خبرها
بــا هــدف ایجــاد یــأس و ناامیــدی میــان مردم منتشــر
میشود درحالی که از اساس دروغ است.
مردم چگونه میتوانند درست و نادرست را
در شبکه بانکی تشخیص دهند؟
س از بســتن پرونــده مؤسســات مالــی و اعتبــاری
پــ 

