දේශීය දෙළඳ බ ැංකු විදේශීය බ ැංකුෙල ද ොදුරක් බෙට පත් කිරීම

1977 වන විට ලංකාවේ පැවතිවේ වේශීය බැංකු සතරක් සහ පැරණි විවේශීය බැංකු හතක් පමණි.
වමම විවේශීය බැංකු හතට වවළඳ බැංකු කටයුතු වලින් සියයට දහයකවත් හිමි වනොවීය. ආයාත නිර්යාත
වැනි ලාභදායක කටයුතු මහජන බැංකුව සහ ලංකා බැංකුව පමු
ර ඛ රජය සහ වපෞේගලික අංශය සතු වේශීය
බැංකු මගින් කරවගන යනු ලැබීය. වමම කටයුතු මගින් ලබාගත් ලාභය වහේතුවවන්, වේශීය කෘෂිකර්මය
වේශීය කර්මාන්ත යනාදී ක්ව ේතරයන්හි අවදානම් සහිතව වුවද එකී අංශවල උන්නතිය මගින් වමරටට
අවශය ස්වාධීන ආර්ථික පදනමක් දැමීමට අවශය මුදල් සැපයීමට වේශීය බැංකුවලට හැකියාවක් ලැබී
තිබුණි.
එවහත් වමම තත්වය වනොරිස්සූ වලෝක බැංකු ධනවාදී උපවේශ මත විවෘත ආර්ථික කටයුතු යටවත්
කාටත් සහභාගී වීමට ඉඩ දිය යුතුය යන කඩතුරාව යටවත් 1977 න් පසුව තවත් විවේශීය බැංකු 14 කට
වමරට වවළඳ බැංකු කටයුතු කිරීමට ඉඩ සලසනු ලැබීය.
එවමන්ම රාජය ආයතන සංස්ථාවලටද වමම බැංකු සමග ගිණුම් විවෘත කිරීමට අවසර දුන් අතර,
එය සූක් ම වලස පව
ර යෝජනයට ගත් වමම විවේශීය බැංකු පධ
ර ාන වපවල් සෑම සංස්ථාවක්ම ස්වකීය
ගරහයයට ලක්කර ගැනීමට සමත් වී ඇත.
විවෘත ආර්ථික පිළිවවත යටවත් වමය වනොවයකුත් ආකාරයට සිදුවිය හැකි බව වලෝක අත්දැකීම්
වහළිවකොට ඇත. වම් හැරුයවිට වමරට කය
රි ාත්මක වන බහු ජාතික සමාගම්ද ඉබ්බා දිවේ දැම්මාක් වමන්
ස්වකීය මේ රටවල පිහිටි වමම විවේශීය බැංකු සමග ගණුවදනු කිරීමට යුහුසුළුව ඉදිරිපත් වූහ. එය
ඔවුන්වේ ලාභ උපරිම කර ඉන් වැඩි වකොටසක් පිටරටට වගනයාවම් කය
රි ාවලියද පහසු කරවන නිසාය.
රට තුල පවත්නා විවිධාකාර ගැටුම් වල අවාසියද සම්පූර්යවයන්ම වාවේ විඳ දරා ගැනීමට සිදුවූවේ රටපුරා
විහිදී පවත්නා වේශීය බැංකුවලටය. කලින්කල මහ බැංකුව මගින් පනවනු ලැබු යය දීම සීමා කිරීවම් නීතී
මගින්ද වැඩිපුරම පීඩාවට පත්වූවේ වම් බැංකුය. විවේශීය බැංකු නම් වබොවහෝවිට බාර ගන්වන් විශාල
පම
ර ායවේ තැන්පතුය. සුළු ඉතිරි කරන්නාට ඔවුනවේ වදොරවල් විවෘත නැත. විවිධ උපකම
ර මගින් එය
අවහිර වකොට ඇත.

එවහත්, වේශීය බැංකු විවශේ වයන් මහජන බැංකුව ලංකා බැංකුව සහ ජාතික ඉතිරි කිරීවම් බැංකුවද
ඉතා සුළු පම
ර ායවේ තැන්පතු පවා බාරගනී. වම් අනුව තැන්පතු රැුස්කරන විට එම මුදල් යයට දීම
වකවර් සීමා පැනවීවමන් වමම බැංකුවලට විවේශ බැංකුවලට වඩා අසාධාරය තත්වයකට මුහුය දීමට සිදු
වී අලාභ ලබන තත්වයට පත්වේ. 1984 දී පැනවූ යය තහනමක් තවමත් කය
රි ාත්මක වේ. අවස්ථාවවන්
පව
ර යෝජනය ගන්වන්ද විවේශීය බැංකුමය. වේශීය බැංකු අත ඉහත කී තත්වය මත රැවදන අමතර මුදල්
පම
ර ායය හුවදක් ලාභය මතම කය
රි ා කරන විවේශීය බැංකු ඉතා අඩු වපොළියකට යයට ලබාගනී. එය
මහජනතාවවගන් තැන්පතු ලබාගන්නවාට වඩා ලාභය. එවැනි යය සම්බන්ධව මහ බැංකුවේ සංචිත
අනුපාත නම් මුදල් වකොටසද තැබිය යුතු වනොවේ. සුළු ගණුවදණුකරුවන්ට උසස් යැයි කියන වසේවය සපයා
එදිවනදා ගණුවදනුවල වියදම අඩුකර ගැනීම මගින් අසාධාරය තරගයක වයදී අධික ලාභ ලැබීමට වමම
විවේශීය බැංකුවලට උචිත පසුබිම සැකසී ඇත.
තමනට ලැවබන අධික ලාභවයන් ස්වකීය. ඉතා සුළු වසේවක සංඛයාවට වේශීය බැංකුවල
වසේවකයනට වගවන වැටුපට වඩා සන්සන්දනාත්මකව බලන කල අධික වැටුපක් වගවීම මගින් වේශීය
බැංකුවල පුහුණු වසේවකයින් ලබා ගැනීමට ද වපොදුවේ වේශීය බැංකුවල වසේවක මානසික තත්වය පහත
වහළා, ඒවාවේ වසේවය පහත වහළන අයුරින් කිසියම් වකරාකාර බලපෑමක් කිරීමටද, විවේශීය බැංකු සමත්
වී ඇත. විවෘත ආර්ථික පති
ර පත්තිය වමම තත්වය වපොවහොර දමා වපෝ යය කරයි. වේශීය බැංකු වසේවක
වැටුප් වැඩි කිරීම සිතාමතාම පරමාද වකොට, දින නියමයක් වනොමැතිව කල් දමන තත්වයකට පත් කරන
ලදී. එමගින් ඇතිවන වසේවක කලකිරීම වසේවාව වකවරහි අහිතකර වලස බලපාන තත්වයකට පත්වකොට,
විවේශීය වාණිජ බැංකුවලට රටපුරා ශාඛා විවෘත කිරීමට ඉඩ සලසා දීම සගවාවගන ඇති අවසාන දු ඨ
්
පරමාර්ථය විය හැකිය.
විවේශීය බැංකු වමරට ශාඛාවක් විවෘත කිරීවම්දී ඔවුන් වමරටට වගන ආවේ රුපියල්
වකෝටි 5 කට අඩු මුදල් පම
ර ායයකි. ඔවුන් වයාපාර කටයුතු කරන්වන් වමරටින් රැස්කර ගන්නා මුදල්
වලිනි. හැම මුදලින් උපයන ලාභය වාර්ෂිකව පිටරට යැවීමට නීතිවයන් ඉඩ ලබාදී ඇත. වම් අනුව, දැනට
වමරට කය
රි ාත්මක වන විවේශීය බැංකු 21, වාර්ෂිකව විශාල මුදල් සම්බාරයක් විවේශීය විනිමය වශවයන්
මේ රටවලට යවනු ලැවබ්. ඔවුන් වමරටට වගන ආ විවේශීය විනිමය පම
ර ායය වමන් කිහිප ගුයයක්
දැනටමත් පිටරට යවා ඇති අතර, වම් පිළිබඳ සිත් කම්පාකරවන වතොරතුරු අනාගත දිනක වහළිවනු
වනොඅනුමානය. වම් හැර බහුජාතික සමාගම්වලට නිර්යාත භාණ්ඩ අඩු මිලට ලැයිස්තුගත වකොට මේ රවේ
ඇති සමාගම්වලට ලාභ ලබාවදන තත්වයක් පවත්වාවගන යාමටද, විවේශීය බැංකු වකව
ර වහෝ අවශය
වාතාවරයය සකසන බව ජාතයන්තර වේදිකාවලදී කරුණු පක
ර ාශ වී ඇත.

ඉන්දියාව වැනි විශාල රටක් පවා වමයට දශක කිහිපයකට වපර විවේශීය බැංකු ජනසතු කිරීමට සහ
දැඩිව පාලනය කිරීමට වපළඹුවණ් වමවැනි තත්වයන් ස්වාභාවික වූ නිසාය. විවෘත ආර්ථිකය යටවත්
වමරට විවේශ බැංකුවලට ඉමහත් නිදහසක් පරාවයෝගිකව ලැබී තිවබන බව වපනීයයි. උදාහරයයක් වලස
වරදිපිළි නිර්යාත කිරීවම් කූට කර්මාන්ත, අමුද්රවය වලස වරදි වමරටට ආයාත කිරීවම්දී රජවේ තීරුබදු
සහන වංචනික වලස ලබා ගැනීම සඳහා කූට වයාපාරිකයන්ට සමහර විවේශීය බැංකු නිලධාරීන්වේ
අනුදැනුම ලැබී ඇති බව පුවත්පත් වල පළවු වාර අනන්තය. වමවැනි වචෝදනා විමසා බැලූ දිනයක හද
කම්පා කරවන වතොරතුරු වහළි වනු වනොඅනුමානය. දැනට වසන් වී ඇති වමරටින් විවේශීය විනිමය
පිටවන විවිධ කම
ර ද එවිට වහළිවනු ඇත.
වබොවහෝවිට විවේශීය බැංකු ශාඛා තම තමන්ට හිතවත්, මේ රටට සම්බන්ධ බහු ජාතික
සමාගම්, පුේගල වකොටස් සමග ගනුවදනු කරන බවද පක
ර ට කරුවයකි. වමය අනිසි තරගයක් මත බැංකු
කම
ර වේ සම්පත් නාස්තියට තුඩුවදන තත්වයකි. ලංකාව වැනි කුඩා රටකට විවේශීය බැංකු 21 ක් කවර
වහේතුවකටදැයි වමම විගරහය පිළිබඳ දැනුමක් වනොමැත්වතකුට වුවද නැගිය හැකි පශ
ර ය
් යකි. එය වමම
බැංකු කටයුතු විමර්ශයය කිරීමටද වයාකූල කිරීමට සමත් තත්වයකි. වම් සියලූ කටයුතු ජාතිවේ යහපත
උවදසා වහා ඉටු කළයුතු පියවි ඇසට පක
ර ටව වනොවපවනන එවහත් බැ?රුම් වගකීම් වේ. විවේශීය බැංකු
ශාඛා මගින් හඳුන්වා දී ඇති නිර්නාමික තැන්පතු ලබා ගැනීවම් උපකම
ර යද, අනිසි මාර්ගවයන් ධනය
රැස්කළ අයට ඒ මත වපොළී ඉපයීමටද වතෝතැන්නක් වී ඇත. ඒ බව වේශීය බැංකු වලට වඩා වමම බැංකුවල
වමවැනි සහතික කලූ සල්ලි ඉපයූ අය අතර ජනපරියව පැවතීවමන් සනාථ වේ.
ඉහත දක්වන ලද තත්වවයන් යටවත් විවෘත ආර්ථික පිළිවවත නමැති බලපතය
ර මත
විවේශීය බැංකු වලට වේශීය බැංකු පාගා ලාභය වැඩිකර ගැනීමට මං පාදා ඇත. එවහත් අවස්ථා එළඹුණු
විට වේශීය බැංකු විවශේ වයන් ජනසතු බැංකු අකාර්යක් මයයි පවසා ඒවාද විනාශ කර දැමීමට මාන
බලන්වන් විවෘත ආර්ථිකවේ පල පව
ර යෝජන භුක්ති විදින වේශපාලන බලවතුන්ය. වේශීය බැංකු පිරිහීමට
පත්කිරීම සැලසුම් කල උපකම
ර යක් බව වැටහී යා යුතුය. වගවීගිය වසර කීපය තුල විවේශීය බැංකුවලට ලද
වමවැනි වකරාකාර සංගහ
ර ය නිසා බැංකු කටයුතුවල ඔවුන්වේ වකොටස සියයට 10 සිට සියයට 40 කට පමය
ඉහල නංවා ගැනීමට හැකීවී තිවබ්. එවමන්ම වමම සියයට 40 ද ඉතාමත් ඉහල ලාභ ලබන අවදානම් රහිත
කටයුතු වේ. වේශීය බැංකුවලට ඇති සියයට 60 එතරම් ලාභ උපයන කටයුතු වනොවේ. උදාහරයයක් වලස
දක්වවතොත් දැන් ආයාත නිර්යාත ආශරිත බැංකු කටයුතු මුළුමනින්ම වාවේ විවේශීය බැංකු ශාඛාවලට නතු
වවමින් පවතී. ඔවුන් වේශීය කෘෂි කර්මාන්තයට යය වදන්වන් නැත. එවැනි සමහර විට පාඩු වගනවදන
එවහත් සමාජයීය වශවයන් යුතුකමක් ඇති කටයුතු බවලන් පටවනු ඇත්වත් වේශීය බැංකුවලටය.

එයම වසේවක වැටුප් සහ අවනකුත් සහන විවේශීය බැංකුවලට වඩා වබොවහෝ අඩු මේටමක
පැවතීමටද, වසේවක කලකිරීම් තුලින් වසේවාවන්හි යම් යම් අඩුලූහුඩු පැවතීමටද වහේතුවේ.
වේශීය බැංකු පරිහානියට පත් කිරීම. මගින් රැකියා සැපයීම් අතින් ද වමම බැංකු අඩු
තත්වයකට පත් විය. වම්වා වනොකඩවා වපෝ යය වූවා නම් අවම වශවයන් සෘජුව තවත් දස දහසකටවත්
ඵලදායි වලස රැකියා සැපයිය හැකිව තිබුණි. එවමන්ම වමම බැංකු මගින් ආර්ථිකවේ ථලදායි අංශවලට
යය දීවම් ශක්තිය පගු
ර ය වූවා නම් ආර්ථිකවේද තවත් රැකියා ලක් යකට ආසන්න පම
ර ායයක් ජනිත කල
හැකිව තිබුණි. දැන් තත්වය වී ඇත්වත් මීට වසර වදක තුනකට වපර බැංකුවලට බඳවා ගැනීමට පැවැත්වූ
විභාගවේ පති
ර ඵල පවා නිකුත් කිරීමට අදාල නිළධාරින් අවපොවහොසත් වීමය. ඉතින් ආර්ථිකය ගැන කවර
කථාද?

