
 .سود، سود است

مالحظه رقم قابل ها و کاهشمرکزی جمهوری اسالمی ایران در اصالح صورت سود و زیان بانک سیاست دو سال اخیر بانک

ها، اقدامی است که در نفس از معامالت داخلی بانک های مختلف و برگشت سود حاصلگیریسود به دلیل ضرورت ذخیره

 .کنند ها سود موهومی توزیعموضوع دفاع کند که بانک تواند از اینکس نمیهیچ .دفاع استخود کامال قابل

  

قدام ا تر و فراگیرتر بانک مرکزی هستند و از هر نوعجانبههای همهخواهان نظارت کهکم نیستند اقتصاددانان و کارشناسانی 

در  ها در نظام بانکیمرکزی برای کنترل آشفتگی کنند. تالش و زحمات همکاران بانکبانک مرکزی در این عرصه دفاع می

با وضعیتی  ها در بورس هستند. آنهان بانکاست. اما بازنده اصلی در این ماجرا سهامدارا تقدیرهای اخیر نیز قابلسال

شده، تومان اعالم 23/ 4ها برابر سهامداران سود یکی از بانک دفاع نیست. مثال دو ماه قبل به اینمواجهند که عادالنه و قابل

تومان  47اری جماهه اول سال ۶شود و بدتر اینکه به زیان اعالم می 94تومان برای هر سهم در سال  34زیان  اما در مجمع

 .کنندهم اضافه می

ک ریس درک است که چون سهامدارگذاران و سهامداران. قابلشوند: سپردهتقسیم می ها به دو گروهگذاران در بانکسرمایه

گذریم و از بازده بیشتر و تفاوت مالیاتی هم می شدن بحثکند، باید بازده بیشتری ببرد، اما برای روشنبیشتری قبول می

ند. دست آوربه گذار( باید حداقل سود مساویگذار )یعنی سهامدار و سپردههر دو گروه سرمایه گذاریم کهرا بر این می فرض

گذار در اختیار بانک است و پول اولی با دومی پول سپرده خواهند. پول سهامدار مثلاند و هر دو سود میهر دو پول داده

 صاحبان»دو گروه را به  شوند. البته، حسابداران اینگذار تلقی میدو گروه سرمایهاقتصاددانان، هر  فرقی ندارد. از دید

 دهد که هر دو گروه صاحببندی در این واقعیت تغییری نمیتقسیم کنند، اما اینتقسیم می« بستانکاران»و « سرمایه

گروه دوم فرقی ندارد؛ به هر حال  م با سودشوند و به دنبال سود هستند. سود گروه اول هگذار تلقی میسرمایه اند وسرمایه

 .هر دو گروه انتظار بازده دارند

یعنی  ها است؛برابر وجوه سهامداران نزد بانک 15گذاران حداقل ایران، وجوه سپرده های کفایت سرمایه درعالوه، با نسبتبه

ریال آن به  94دهد، ریال سود می 100 گذار باید یکسان باشد، اگر بانکیاگر فرض کنیم سود هر دو گروه سرمایه

 گذارانریال سود سپرده 94گیرد. حال چگونه است که ما صاحبان سرمایه تعلق می ریال آن به ۶رسد و گذاران میسپرده

سهامداران است، یا مشکل سودهای اضافی  ریال سود سهامداران را غیرموجه؟ آیا واقعا مشکل سود ۶دانیم و را موجه می

که  کندگام نخست باعث زیان شده است. اگر بانک مرکزی مسوولیت احساس می گذاران است که دره سپردهپرداختی ب

گذاران مسوولیت موهومی به سپرده ریال سود 94سود موهومی به سهامداران پرداخت نشود، آیا در قبال پرداخت  ریال۶

ها بانک شد. آیایال سود موهومی سهامداران ایجاد نمیر ۶شد، اصال پرداخت نمی ریال سودهای موهومی 94ندارد؟ اگر آن 

دست اند، چنین سودی را بهخود پرداخت کرده گذارانهزار میلیارد تومان سود به سپرده 150، حدود 1394که در سال 

 سوولیتم بانک مرکزی در قبال پرداخت آن سودها که در طاقت و توان نظام بانکی نبوده، اند؟ آیا دستگاه نظارتآورده



 ها سودهایی بهامکان جلوگیری کند که بانک نداشته است؟ واقعیت آن است که بانک مرکزی در مرحله اول باید از این

 .با سودهای دریافتی آنها نباشد گذاران بپردازند که متناسبسپرده

ذیرفتنی پ آن بانک قانونا و شرعامجمع بانک صادرات اعالم شد نیز توسط سهامداران  هایی از قبیل آنچه درالبته تحمل زیان

هزار میلیارد تومان زیان بانک  2میلیارد تومان از  300نیست. در این مجمع مدیران بانک صادرات اعالم کردند که هزار و 

هر مقدار زیان که از این  شده نباید دقیق باشد، اماشده از موسسه میزان است. البته، رقم اعالممنتقل هایمربوط به زیان

غیرموجه است. مقام ناظر طبعا باید از چنین انتقال زیانی جلوگیری  مجرا به سهامداران بانک صادرات تعلق گرفته باشد،

ع گذاران منشان به سپردهصورت سودوزیان ها را از پرداخت سودهای باالتر از طاقتطور که مقام ناظر باید بانکهمان کند،

 رغموری اسالمی ایران است که مقام ناظر اصلی نظام بانکی کشور است. بهجمه کند. به هر حال، این بانک مرکزی

اخت سود ها پردگیری زیان در بانکاصلی در شکل هایی از قبیل آنچه در باال به آن اشاره شد، باید بپذیریم که عاملموضوع

دهد یبانک مرکزی اجازه نم گذاران در آنها است. حال اگر اقتصاد سیاسی یا فقدان نظارت کافی بهسپرده غیرقابل توجیه به

گاه صرفا تنبیه ها خارج است( آنکه از توان سوددهی بانک جلوی پرداخت این سودهای موهوم را بگیرد )سودهایی

 .رسدنظر نمیپذیر بهتوجیه ین اقدام، عادالنه وبودن ایعنی سهامداران( به صرف در دسترس و ممکن) گذارانسرمایه

 گذاران هستند و در بانکداریسهامداران مسوول پرداخت سودهای موهوم به سپرده ممکن است استدالل شود که باالخره

گذاران توزیع شود پس چون سهامداران سپرده دست نیامده بینجاری در جمهوری اسالمی )بانک اسالمی( نباید سود به

وند. باید تنبیه ش اند، پس خود این سهامداران نیزها پرداختهاین سودهای موهوم را به سپرده اند کهدیرانی را انتخاب کردهم

ها مورد قبول باشد، در مورد سهامداران کوچک صادق نیست. بانک کنندهاین استدالل اگر در مورد سهامداران بزرگ اداره

های مربوطه بورس مقام ی ناظر باید مورد حمایت قرار دهند. بانک مرکزی و سازمانهاکوچک را مقام حقوق سهامداران

مقام ناظر اصلی است که باید از حقوق سهامداران جزء حمایت  هستند و در این مورد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ر کنند و در این مسی ان کوچک حمایتگذاراست که از حقوق سرمایه« های ناظرمقام»گیری فسلفه شکل کند. در واقع، این

 .نباید تبعیض قائل شد گذاران سهامدار،گذار و سرمایهگذاران سپردهبین سرمایه

 گذاراندرصدی باالتر از نرخ تورم به سپرده 10کند سود سیاسی ایجاب می اگر به فرض محال، مصلحت کشور و اقتصاد

اند توبه نفع و مصلحت کشور نمی ان کوچک در این فرآیند قطعاهای سنگین توسط سهامدارپرداخت شود، تحمل زیان

 تواند از پرداخت سودهای غیرمتعارفنظام بانکی از طریق عوامل نظارتی خود نمی باشد. اگر بانک مرکزی در مقام ناظر اصلی

تواند، زیان حاصل از آن دارد که چون می گذاران جلوگیری کند و جلوی زیان را بگیرد، چه دلیلیها به سپردهتوسط بانک

انگاشتن  وجه به معنای نادیدهکند. آنچه در این مختصر مورد اشاره قرار گرفت به هیچ عدم کنترل را به سهامداران منتقل

طرفانه نظارت توسط مقام ناظر است. سهامداران بی های حتی بیشتر بانک مرکزی نیست. سخن از اعمالضرورت نظارت

های بیشتر زیان ها نباید به معنایکنند، اما این تالشسازی بانک مرکزی حمایت میشفاف یهابورس نیز از تالش

، امکان تداوم «تقسیم سود»عامل تحدید تمرکز بر تک سازی و نظارت نباید باسهامداران در آینده باشد و نیز شفاف

 .فراهم آورد را در نظام بانکی هانظمینامالیمات و بی


