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 بانکداری اقتصادی در نظام  مددکار نقش
 

 نادر احمدبیگی 

 مرکز تحقیقات و پژوهشی نیکا پویش  ،Post DBA ، وکارکسب ای حرفهمدیریت عالی  

 

 کیده چ

  ی اقتصاد  مددکار  .کندمینقش مهمی در ساختار اقتصادی کشور بازی    ،یکی از عوامل پیشران رشد اقتصادی  عنوانبه  بانکداری

پول  یاژهیو  گاه یجا بخش  بانک   یدر  ز  یو  آگاه  رایدارد؛  به  توجه  اقتصادیکامل    یبا  قوان  مددکار  اجتماع   نیاز  فرهنگ    ، یو 

  یاست که برا  یو اعتبار  ی ها و مؤسسات مالدر مقابل مشکالت حال حاضر بانک  ی اساس  یراهبرد   ،کشور  ی اسیو س  یاقتصاد

  مددکار   نقش  ،این راستا پژوهش حاضر با هدف  در  . برنامه ارائه خواهد داد  هاآن  هیسرما  شیفزاو ا  یرشد و توسعه خدمات بانک 

 .  شده است  تدوین ایکتابخانهاز منابع  گیریبهرهبا  بانکداری نظام  در اقتصادی

 

 . راهبردها ،ها چالش ،نظام بانکداری ،مددکار اقتصادیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

به شرح شکل    ، ها در عملیات بانکیای از فعالیتمجموعه   .گویندداری میرا بانک پولمدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار  

 : (1) دهندمیاجزای نظام بانک داری را شکل  زیر

 
ارز  یو پول  ینگیدر امور نقد  یخدمات  یحرفه تخصص  کی  ،در جوامع مختلف  یبانکدار   تیاست که معموالً حفاظت و امن  یو 

در امر تجارت را به عهد   دکنندگانیتاجران و تول  یهاهیسرما  ییجاانتقال و جابه   تیمسئول  نیدارد و همچن  بر عهدهرا    ینگینقد

برا پرداخت دستمزدها  و  عهده  یداشته  را  پرداخت  و  استگرفتن  و دار  راستا  تیمسئول  ک یهم    ی گاه  ؛  در  پرداخت    یی مهم 

 .  (2) کند ینقش م  یفا یاها آنرشد و توسعه  یبرا یدیتول ع یها و صنابه صنعت  التیتسه

بابانک  معموالً باشندثبت  هیسرما  کیخود    د یها  داشته  گردش  در  و  باش  . شده  داشته  سرما  دیتوجه  بانک  هیفقط  با    ، خود  نه 

  ن یا  . ارائه بدهند  یبانک مرکز  یبانک را به حسابرس  هیو سرما  یبانک اعالم موجود  هیبکند سرما  ادعا   ،خود  انیمشتر  یهاسپرده

  کی  یی قضا  نیقوان ازنظرو   شود یگذار انجام مرفتار بدون اجازه سپرده نیا یاجرا چراکه است؛ غیراخالقینادرست و   ار یعمل بس

آگاهو    انیمشتر  یهاهیاز سرما  درواقع  .شودیجرم محسوب م اقتصاد  ،هاآن  یبدون    ی گاه   .کنندیاستفاده م  یدر تمام موارد 

 .  ( 3) کنندیرا از آن خود م ا هسپرده نیا طرفهکیو  یچاپ  یها با قراردادهامسئوالن بانک

در اقتصاد جامعه    یمنف  یریصورت اثرپذدر جامعه به  یاقتصاد  یو رفتارها  یرسانخدمات  یدر راستا  ییکارا  یها نوع بانک  امروزه

چرخه   یبرا  دیمف  ییدرآمدزا  نیو همچن  هاآن رشد و توسعه خدمات    یبرا  یحساس مددکار اقتصاد  اریخدمات بس  .اندگذاشته

 .  (4)  کند ینقش م  یفایا یجامعه اقتصاد یبازار عرضه و تقاضا درمثمر ثمر  ی گردش مال جاد یو ا ی نگینقد

بر    .شدند   یمل   ی( موجود در کشور همگیو خارج  یرانیو مشترک )ا  یخصوص  ،ی دولت  یهابانک  یانقالب اسالم  یروزیاز پ   پس

شورا  مصوبه  در خرداد    یاساس  و    یملّ  یهمگ  رانیا  یهابانک  ،13۵8انقالب  سرما  منظوربهاعالم شدند  از   یبرخ  ،هاه یحفظ 

بانک موجود به وجود آمد و دو    ازدهی بانک تجارت در مهرماه همان سال از ادغام    هونعنوان نمبه  .ادغام شدند   گریها در همدبانک

در حال حاضر در    . شد   جادیا  گری از ادغام ده بانک د  زیبانک ملت ن  . در بانک تجارت ادغام شد   زیو روس ن  رانیسال بعد بانک ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
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  ی بانک مل  ریها؛ نظبانک  یبرخ  .فعال هستند  رانیدر ا  زیالحسنه نقرض  یهاو صندوق   یو اعتبار  ی مال  یهامؤسسه   ، هاکنار بانک

 .  ادامه دادند  تیگذشته خود به فعال  یهاو بانک سپه با نام رانیا

اقتصاد جامعه باشد  یاقتصاد   ژه یو  ل یدل  چ یبدون ه  ،اخیرسال    ن یبانک در چند  یتعداد اقتصاد و    د ییبا تأ   ، که مناسب  وزارت 

مرکز رس  یبانک  ثبت  راهبرد  دیبه  دل  یکه  به همان  است؛  بوده  اشتباه  اقتصاد  یهاتیریمد  لیکامالً  امور  به  آن    یناآگاه  در 

به آن معنا است که رشد    ن یا  ،باشند   اد ی ها زکه تعداد بانک  یادر جامعه  . ( بوده استیزوزارتخانه و سازمان مربوطه )بانک مرک

دارد  یراصولیغ   ی نگینقد وجود  جامعه  آن  اقتصاد  ورشکستگ  دیکل   ، درواقع  .در  و  بانک  ی اقتصاد  یتورم  که  شده    ی هاخورده 

که وجود داشته    یسرگردان  یهاینگ ینفوذ و نقد  نواسطه رانت و ارتباط صاحباها بهبانک  سیو تأس   انددهیگرد  سیتأس  یخصوص

 . رانت به وجود آمده است قیاز طر ا یو 

اما در    ؛ وشده است  اخیرسال    نیچند  نیدر ا  درپی پیوجود نداشته و باعث مشکالت    یتیریمد  گونهچیه  متأسفانه  ،راستا  نیا  در

 .  خواهم داد حیوجود دارد که در ادامه توض یهم مشکالت انیها در قبال مشتررابطه با نوع رفتار بانک

سبب اختالل در اقتصاد جامعه   اند کهآورده   یمختلف رو  یها یدارنگاهگذاران به بسپرده  یهاهیها با سرمابانک  متأسفانه  امروزه

خواهم    حیمثل توض  کیامر را با ذکر    ن یا  .در جامعه را به وجود آورده است  ی تورم اقتصاد  است که  یاز عوامل  ی کیو    ده یگرد

 .  داد

 

 تحقیق  هاییافته

 وجود دارد: یبخش مشکالت فراوان نیدر ا

 
 ها بانک: مشکالت  2شکل  

  شود؛یم  التیمجبور به ضبط ضمانت تسه  ربطیو بانک ذ  شودیبه بانک مربوطه بازپرداخت نم  وقتچیه  التیتسه  نیا  معموالً

  .نموده است  افتیصورت رابطه دررا به   التیداشته باشد؛ چون قبالً تسه  التیاز تسه  یارزش کمتر  ،هم آن اسناد ضمانت  دیشا
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  شودیها مبانک  رانیجبران آن خسارت توسط مد  یبرا  یگر ید   یهااستیموجب س  کهامر بارها بارها تکرار خواهد شد    نیهم

 .  به وجود آمده است یدر امور بانکدار یاصل ریو غ  ی منطق ریکه همان حرکت غ 

  یابیارز  یبرا  یتخصص  یکارشناس   یاعتبار  یو مؤسسات مال  ها بانکدر    ایآ  ،التیاسناد ضمانت تسه  کردنیدر مورد کارشناس  اما

 بدون واسطه وجود دارد؟

چن  ایآ دارد  نیاگر  وجود  بانک  در  متخصص  واسطه  بدون  شفاف  ،کارشناس  فرهنگ  یسازچرا  نم  یسازو  جامعه  تا    شودیدر 

 ها ارائه شود؟بانک انیبه مشتر ستهیخدمات الزم و شا

  ان یمشتر ی هاسوءاستفاده از سپرده ی لیبه همان دل یسازعدم شفاف ن یا د یشا .انجام نشده است یسازشفاف گونهچیه  متأسفانه

 . است

  د یبا  ، میو مشکالت آن را حل بکن  یبانکدار  نکهیا  یاما برا؛  در کشور است  یپول  ی از مشکالت بانک  یبخش کوچک  ، شد  انیب  آنچه

ا کارآفر  یفایبه  اقتصادی)  نینو  ینینقش  راهبردمددکار  که  کرد  توجه  تخصص  یعلم  یبرا  یتخصص  ی(  خدمات    کردنیو 

 .  دیآیشمار مبه  ها آن  انیدر مقابل مشتر یبانکدار

 :هستند مواجه   چالش دسته دو  با در سطح کشور بطور یکسان هابانکدر یک تقسیم بندی کلی می توان گفت؛ 

 
 هابانکی اساسی  هاچالش:  3شکل  

و فرهنگ   نیاز قوان  مددکار اقتصادیکامل    ی با توجه به آگاه  رایدارد؛ ز  یو بانک   یدر بخش پول  یاژهیو  گاه یجا  ی اقتصاد  مددکار

است    یو اعتبار  ی ها و مؤسسات مالدر مقابل مشکالت حال حاضر بانک  یاساس  یراهبرد  ،کشور  ی اسیو س  یاقتصاد  ،یاجتماع 

 برنامه ارائه خواهد داد:  ها آن هیسرما ش یفزاو ا یرشد و توسعه خدمات بانک یکه برا

  ند ینما  افتیکارمزد در ،ها موظف هستند با ارائه خدماتبانک . ارائه دهند التیو تسه ییخود درآمدزا هیبا سرما  دی ها بابانک ابتدا

برا سرما  یو  امن  انیمشتر  هیحفظ  باشند   هیسرما  تیو  داشته  کارمزد  و  درآمد  هم  .کسب  بانک    هیسرما  شیافزا  ،هیرو  نیبا 

خواهد کرد و   یدر امور کارمزدها کارشناس یصورت تخصصرا به مددکار اقتصادی گاه یو جا دخواهد ش یو اصول یورت منطقصبه
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هز و  درآمد  در  مبانک  یهانهیتعادل  اعمال  وکندیها  م  نیهمچن  ؛  سرما  گرددیموجب  تول  ینقد  ی هاهیکه   ع یصنا  دیوارد 

 .  ناخالص را باال ببرد دیها بشود و رشد تولصنعت 

 

 دارد:   ییاژهی و  گاهیجا  یهم مددکار اقتصاد التیکردن تسهپرداخت  ی برا

  ی واقع  داتیکامل از تول  یبا آگاه   مددکار اقتصادیتجار باشند و در مرحله بعد    ای   دکنندهیتول  ،التیتسه  کنندهافتیدر  دی با  ابتدا

به بانک   التیپرداخت تسه  یاجرا و برا  یو سپس برا  کندینقش م  یفایا  هاآن   یتخصص  کردنیو با کارشناس  یو درآمد واقع 

 .  به بانک است التیو بانک تا موقع بازپرداخت تسه یمشتر  نیب کنندهنیتضم درواقع یصادمددکار اقت . شودیم یمربوطه معرف

 

 ها:در بانک  مددکار اقتصادی اهداف

 
 ها در بانک  مددکار اقتصادی  اهداف :  4شکل  

 نتیجه گیری 

بانکی نظام  اصلى  پـروژه  ، وظیفه  مـوردنیـاز  مـالى  اعتبارات  و  منابع  از  بخشی  داراى  تأمین   هـاى 

رعایت الزامات و استاندارهای بانکداری جهت حفظ سالمت سازوکار بانک    .توجیه اقتصادی در مسیر رشد اقتصادى کشور است

اندرکاران در   تاکید همه دست  از اهمیت ویژه ایی برخوردار و مورد  پایدار  چرخه تجهیز و تخصیص منابع مالی تحت شرایط 

است کشور  اقتصادی  اقتصادی  .نظام  نو  ،مددکار  راستای  نیاهداف  و    یاقتصاد  ،ی اجتماع   ،یفرهنگ  یهارساخت یز  میترم  یدر 

 .  دارد یجامعه اقتصاد ییرشد و شکوفا  یبرا یاسیس
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