
 یتعال باسمه

 سپه الحسنه قرض بانک لیتشک

 یمقاومت اقتصاد لگرانیتحل شبکه نامه وستیپ

که  یاست. زمان بوده« یبانک سود باالی نرخ» ،گذشته یهاسال طی ینگینقدضابطه بیرشد  لیدال نیتراصلیاز  یکی

که نتیجه آن،  ها برای پوشش آن، باید تسهیالت با نرخ باال به تولیدکنندگان اعطا نمایندبانکباال باشد،  یبانک سودنرخ 

 . های تولید استافزایش هزینه

های غیرمولد و سوداگرانه که کند؛ در مقابل، فعالیتمیاز فرآیند تولید خارج  را بخشی از تولیدکنندگان این وضعیت،

اقدامات بنابراین تولید به حاشیه رفته و  شوند.میسوددهی باالیی دارند، به متقاضی اصلی تسهیالت بانکی تبدیل 

در شرایطی که بانک نتواند به میزان الزم تسهیالت اعطا نماید، مجبور به  نیز، در نهایت کند.غیرتولیدی توسعه پیدا می

 منجر خواهد شد.ضابطه نقدینگی، و در نتیجه رشد بیاستقراض از بانک مرکزی خواهد بود که به افزایش پایه پولی 

تا پیدا کند ی کاهش های بانکضروری است نظام بانکی به سمتی حرکت نماید که به مرور زمان، سود سپرده در نتیجه

کند، پایان یابد. استفاده از این دور باطل و منفی که به تضعیف تولید می انجامد و اقتصاد کشور را با بحران مواجه می

بانک در بانک سپه و تبدیل بانک جدید به بانک قرض الحسنه، آغاز اصالح حرکت نظام بانکی و قرار  5فرصت ادغام 

کاهش »و  «از بانکسپرده خروج »آید، مهمترین بحثی که در این میان پیش می ت.دادن آن در مسیری صحیح اس

 است؛ این موارد در ادامه تشریح شده است. «درآمدهای آن

 از بانکسپرده  خروج مسئله

ها از بانک خروج سپرده ،شودمطرح می الحسنهقرض بانک به سپه دیجد بانک لیتبد خصوص در که مسائلیاز  یکی

ها سود پرداخت سپردهها به نکشود با توجه به اینکه سایر بادر واقع گفته می. است گرید یهابانک به سمت جدید

 خواهد شد.از این بانک خارج ها سپردهالحسنه سپه کاهش یافته است، اما سود سپرده در بانک قرض ،کنندمی

، ینظام یمربوط به نهادها ،جدید سپهبانک  تجمیع شده در یهاسپرده از قابل توجهیحجم  ها نشان می دهدبررسی

 متیق ارزان التیتسه سپه الحسنهقرض بانک که آنجا ازخواهد بود. لذا  نهادها نیو حقوق کارکنان ا های تابع آنهاشرکت
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گذاران جذابیت دارد و زمینه اعطای تسهیالت ارزان به آنها این مهم برای بخش قابل توجهی از این سپرده کند،یم ارائه

های آن از زمان تشکیل تاکنون، مویدی بر این الحسنه رسالت و افزایش سپردهکند. تجربه موفق بانک قرضرا فراهم می

 بحث است. 

به  هوشمندانه، توان با یک طراحیمی شود؛ لذاها نیز از بانک جدید خارج بخشی از سپرده محتمل است کهبا این وجود، 

 وارد نکند. لطمههای آن به فعالیت تا ؛ای اقدام نمود که این فرآیند مدیریت شده و تحت کنترل بانک انجام شودگونه

 های جدید که انگیزه دریافت تسهیالت دارند، به این بانک وارد خواهد شد.همچنین که در ازای خروج سپرده، سپرده

 بانک ییدرآمدزا مسئله

است؛ بانک  نیا ییدرآمدزا ،شودمطرح می الحسنهبانک قرض سپه به جدیدکه در خصوص تبدیل بانک  مسائلی از دیگر

دولت ندارد،  یبرا یکه بار یبنگاه اقتصاد کیبه چه شکل به عنوان  الحسنه سپه،در واقع گفته می شود که بانک قرض

 ؟خواهد کرد تیفعال

 جادیا یمحسوس ریی، تغجدید بانک یو سودآور ییدر درآمدزاالحسنه سپه، دهد با تشکیل بانک قرضها نشان میبررسی

تواند یدرآمد م نیاست که با کاهش هر دو، ا التیچراکه آنچه مهم است، تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تسه ؛نخواهد شد

 ۳۰و  ۲۶ بیبه ترت تسهیالتو  سپردهکه نرخ سود  یبانک ادامه داشته باشد. در واقع درآمد بانک، در زمان یهمچنان برا

 ندارد. یدرصد است، تفاوت ۴و  ۰دو نرخ  نیکه ا ی، با زمانباشددرصد 
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