ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ از دﯾـﺪ
ﺑﺎﻧﮑﺪار ﺻﺎدرات
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪﮔﺰارش آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ) ،(ecoidealﺳﯿﺎوش زراﻋﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪٔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دارد.
وی در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺒﻨﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠـﯽ در واﻗـﻊ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ از اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،ازاﯾﻦرو ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪٔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﻗﺎﺑﻞرﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ و ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زراﻋﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ،اﯾﺠﺎد
ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ
ﺷﺪن ارز زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﺗﻼش در ﺟﻬﺖ
ارﺗﻘﺎ رﺗﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﺮان را در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻬﻢ
داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ورود
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد از ﺣﯿﺚ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان را
ﻫﺮاس آنﻫﺎ ،از اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺳﻮق دادن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﺮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﻀﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه وﺟﻮد دارد،
ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

زراﻋﺘﯽ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات  FATFو  ،FATCAاﺟﺮای ﻣﻘﺮرات
ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ  IFRSو اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ را ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺘﻌﺎرف و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات
ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر راﻫﮕﺸﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آنﻫﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی را اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ و
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻬﻢ و
ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راﻫﮕﺸﺎ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ در اﯾـﺮان ،ﻃﺮاﺣـﯽ ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی از
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰای در ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ دارد.
زراﻋﺘﯽ اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ارز و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ،اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ و روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی اﻋﻤـﺎل ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ در ﺳﺎلﻫـﺎی ﮔﺬﺷﺘـﻪ را در زﻣـﺮه
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و اداﻣﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮر در دوران ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم زﻣﯿﻨﻪ ورود
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را در ﺟﻬﺖ آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮﺷﻤﺮد.

