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توسعه اقتصادي فرآیند پیچیده اي است که طی آن می باید کلیه اجزا و عناصر زندگی اقتصادي، سیاسی و 

اموریت نهاد هاي مالی در عرصه اقتصاد ساختار و ماجتماعی کشور بدقت مورد ارزیابی و برنامه ریزي قرار گیرد. 

و اقتصادي جامعه می باید بگونه اي تعریف شده و مورد اصالح قرار گیرد که تناسب الزم بین ساختار و ماموریت 

در فرآیند  از یکطرف و اهداف و عملکرد در چارچوب ترتیبات عملیاتی و اجرایی با استفاده از ابزارها بر قرار باشد.

زم است که ماموریت ها، ساختارها، ابزارها، وامر نظارت در بخش مالی بصورت توسعه اقتصادي کشور نه فقط ال

مداوم مورد ارزیابی قرار گرفته واز بابت تامین رقابت، کارآیی، و خدمات رسانی با اشکال بهینه مورد انطباق واقع 

نعتی، بخش انرژي، ه در زمینه توسعه صي اقتصادي از جملشود، بلکه این موضوعات می باید در سایر عرصه ها

مراعا باشد. بعبارت دیگر نمی توان  استراتژیک اقتصاد ، و توسعه سایر بخش هايتوزیع درآمد و مبارزه با فقر

انتظار داشت که توسعه بمفهوم کلی ودر بخشهاي اقتصاد ملی محقق شود بدون آنکه الگو ومدل روشنی براي 

  این امر تدوین و طراحی شده باشد.

تدوین الگوي بهینه بخش مالی و تعریف اجزا این بخش از جمله در زمینه ماموریت ها،  موضوع طراحی و

 ساختارها، ابزارها، سالمت مالی، نظارت، و ظرفیت نهادي در تحلیل و اصالح همواره مورد تاکید بوده واین

وسعه بخش مالی موضوع بعنوان نقطه عطف گذار کشورها بمرحله توسعه اقتصادي مورد بحث قرار گرفته است. ت

مستلزم انجام اقدامات و اجراي سیاستهاي اصالحی براي ایجاد بهبود در عملکرد در حوزه وسیعی از نهاد ها و 

اقتصادي و مالی است. یکی از جنبه هاي عمده این اقدامات و سیاستها موضوع اولویت گذاري و ساختارهاي 

سب شرایط و اوضاع و احوال، افق زمانی مورد نظر (کوتاه توالی (تقدم و تاخر) سیاستهاي اصالحی است که ح

مدت/بلند مدت)، آسیب پذیریها، درجه اهمیت هر اقدام، و محدودیت ظرفیت اصالح می باید مورد نظر و ارزیابی 

واقع شود. در این راستا سه موضوع اساسی زمانبندي دقیق اقدامات اصالحی از جهت پیشگیري از ریسک بی 

ارها، توجه به ضرورت اجراي بعضی سیاستها بعنوان مقدمه براي کارآیی در سایر زمینه ها، و باالخره ثباتی در باز

تخصیص بهینه ظرفیت محدود نهادي کشور در تدوین واجراي سیاستها، از اهمیت باال برخوردار است. تهیه 

 و کشور، بخصوص توجه بهبرنامه زمانی مدون در این زمینه در شعاع تحوالت اخیر اقتصادي در سطح جهان 

بحران مالی جهانی و شرایط ویژه ایران، از جمله اقداماتی است که غفلت از آن هزینه هاي هنگفتی می تواند 

  بدنبال داشته باشد.



 
 


 

 
 

ام مالی و بانکی کشوردر شعاع ماموریت ها و ر ارزیابی عملکرد و وضعیت فعلی نظدر گزارش حاضر عالوه ب

ها در این زمینه به موضوع توسعه و بهبود عملکرد بخش مالی و بانکی و توجه به اهداف و تجارب سایر کشور

سالمت و ثبات این بخش و موضوع نظارت پرداخته خواهد شد. در نهایت تالش بعمل میآید که برنامه اي 

  در اجراي سیاستهاي اصالحی بخش مالی و بانکی ارایه شود. هازمانبندي حاوي اولویت ها و تقدم و تاخر

  

  

  

  


