اﻗﺘﺼﺎد از روﻧﻖ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
ﻫﻢ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﮐﻢ و ﺣﺪود  ۶درﺻﺪ و
ﺑﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺧﺮد در ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺮد در ﮐﺸﻮر
ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮی و دﻻﻟﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺷﺮﯾﮏ ﺻﻤﯿﻤﯽ،
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ
 ۲ﻃﺮف ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :از ۱۲
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪا
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی دارای ﻣﺠﻮز از
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮ ﺳﺮدر ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ داﯾﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درآﻣﺪ
ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ
ﮐﺮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر را از اﯾﻦ ﺑﯽﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﮐﺜﺮ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﻤﺘﺮ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۸درﺻﺪ ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را وادار ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻋﻤﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۸درﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﻓﻌﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر از
روﻧﻖ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درآورده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ را از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،راﺑﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺑﺎزو
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ

اﺗﺎق

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،

ﺻﻨﺎﯾﻊ

و

ﻣﻌﺎدن

و

ﮐﺸﺎورزی

اﯾﺮان

اﻓﺰود:

وزﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮارد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
ﺷﺎﻓﻌﯽ

ﺗﺼﺮﯾﺢ

ﮐﺮد:

اﮐﻨﻮن

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺳﻬﻢ

ﺑﺎزار

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

از

ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏ و
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ – اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ را ﺑﯿﻦ
ﻣﺮزﻫﺎی ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن  ۶۷ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﯿﺎی راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺣﯿﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن را در اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﻣﺰﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
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