اﻓﺰاﯾـﺶ ﺳـﻮد روز ﺷﻤـﺎر در ﺑﺮﺧـﯽ
از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻮدی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﺮخ ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر را ﺑﻪ  22درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺮخ ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ 10درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ  22درﺻﺪ!
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺮدﻣﺪار اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﺳﻮد اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺘﺎز رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻮدی ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد
روزﺷﻤﺎر  22درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻣﺪتدار  23درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر 20
درﺻﺪ را ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاراﻧﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ
از  20ﺗﺎ  21.33درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ دو ﺗﺎ 20
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر  17درﺻﺪ و ﺑﺎﻻی  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد 18
درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﻣﺪتدار از ﯾﮏ ﺗﺎ 20
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن  20درﺻﺪ 20 ،ﺗﺎ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن  21درﺻﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻی  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن  22درﺻﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺆال ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﺮخ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
روزﺷﻤﺎر  10درﺻﺪ و ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ  15درﺻﺪ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻨﻀﺒﻂ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ داد ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ
ﺳﻮدی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر  10درﺻﺪ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  15درﺻﺪ
اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳﭙﺮده از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ

ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ را
ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد  17درﺻﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر ﺑﺮای ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﺑﺎﻻی  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻮدی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻮدی اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن! در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻻی
 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد روزﺷﻤﺎر  22درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮑﺪارﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ
درﺑﺎره ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ
ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎل و روز ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد! وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺣﺎل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ.
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻮدی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﯽزدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺪﻗﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﭘﯽ اﻗﺪام داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻮد :ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
درﺻﺪ از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮﻣﺎه  95ﺗﺎ  15درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎز
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺑﻪ 12
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ
ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ،ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻧﺮخ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15درﺻﺪ
ﺑﺮای ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺪتدار ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﻘﻮد ﻏﯿﺮﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ درج در ﻗﺮارداد

ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﺸﺘﺮی ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل  18درﺻﺪ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻣﻌﺎدل  15درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻌﺎدل  18درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎرﻫﺎ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﭘﻮل و
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﻮزه ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪدﻓﻌﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ.
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه
 10ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺨﻄﯽ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب
ﻋﺪول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ آرای ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻧﺼﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﺶ از
 20ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  10ﺑﺎﻧﮏ
و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻄﯽ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ارﺟﺎع و ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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