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نگاهي به اقتصاد
سردبير
بررسي تحوالت اقتصاد کشور در سال  4931نشان ميدهد ،بهرغم بررز وروم مي ري ق نرت ن رت ز
تأث رات محدزدکييده آن بر رود اقتصادي ،دستازردهاي مثبت ز قابل توجهي ن ز در اين سرال االرل
وررده اسررت .ا ر ثبررات بررا ار ار ا طريررک کيترررل نوسررانات آن ز تررأم ن برره موقر ن ا هرراي ار ي
زاردکييدگان ز مديريت انتظارات تورمي ز تدازم کاهش نرخ تورم ،ا جنله اين دستازردها بود .افززن بر
اين ،ال ز فصل مياقشات ب نالنللي ز رف تحريمهاي ظالنانه مالي ز اقتصرادي ،چشرمانردا تحروالت
مثبتي در او ه تعامالت بانکي ب ن النللي ز بهبود ز ارتقاي فعال ت هراي ترأم ن مرالي را در ايرن سرال
ترس م ننود .برقراري مجدد ارتباط سوئ ت در نظام بانکي ،هدايت تجارت خرارجي کشرور بره سرنت
عنل ات متدازل تسويه ب نالنللي ،بهرهگ ري ا ظرف تهاي با ارهاي مالي ب نالنللي برهميظرور جرب
سرمايه خارجي ،افزايش سطح رزابط کارگزاري بانکي ز ارتقاي توان خدمت رساني بانر هرا بره اقتصراد
کشور ،به عيوان ننونهاي ا اين فرلتها ز موفق تها به ونار ميآييد.
رزيکرد بان

مرکزي در م يه کاهش تدريجي ز غ ردسرتوري نررخهراي سرود برانکي در سرال

 4931ز ماههاي ابتدايي سال  4931با تنرکز بر ظرف ت هاي برا ار بر ن برانکي تردازم يافرت کره ايرن
اقدامات با توف قات مياسبي ن ز هنراه بود .در نت جه اقدامات پ ش ن بان

مرکزي در م يه سراماندهي

اضافه برداوت بان ها ز تبديل آن به خطوط اعتباري با نرخهاي مياسر ،،تنديرد سرهردهگرباريهراي
پ ش ن ز انجام سهرده گباري جديد در اين با ار ز ن ز تعديل نسبت سهرده قرانوني بانر هراي تجراري،
مشکالت نقدييگي بان ها تا ادزدي کاهش يافت ز سرانجام ،وررايط بهترري برراي مرديريت جريران
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نقدينگي بانکها فراهم شد .در نتيجه اين مجموعه اقدامات ،نرخ سود بازار بينبانکي از سطوح باالي 92
درصد در ابتداي سال  4921به حدود  41درصد در پايان اين سال کاهش يافت .هم زمان با اين اقدامات،
بانک مرکزي در چارچوب توافق بانکها و مصوبات شوراي پول و اعتبار در چندين مرحله نسبت به تعديل
نرخهاي سود مورد عمل بانکها اقدام نمود ،بهطوريکه سقف نرخهاي سود سپردههاي يکساله بانکها از
 92درصد در ارديبهشت سال  4921به  41درصد در تيرماه سال  4921کاهش يافت .در همين دوره،
حداکثر نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي و سقف سود براي تسهيالت عقود مشارکتي قابل درج در
قرارداد ميان بانک و مشتري نيز به ترتيب از  94و  91درصد به  41درصد کاهش يافت.
با توجه به بروز شوک منفي نفتي و تشديد نگراني در زمينه افت رشد اقتصاادي در ساال  4921و
نقش فعال بانک مرکزي در زمينه مساعدت به رشد اقتصادي در سال پيشين ،اين بانک در سال جاري نيز
تالش نمود از واحدهاي توليدي بهويژه واحدهاي کوچک و متوسط حمايات نماياد .در ايان راساتا ،باناک
مرکزي با تمرکز بر تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهبرداري از ظرفيتهاي
خالي اقتصاد و نيز ابالغ بخشنامهها و دستورالعملهاي مختلاف و متعادد در ايان زميناه – باا تأکياد بار
بنگاههاي کوچک و متوسط -در راستاي حمايت از توليد اقدام نمود .بر اساس پيشبينيهاي موجود و نياز
پيشبينيهاي ارايهشده از سوي نهادهاي معتبر بينالمللي ،وضعيت رشد اقتصادي اياران در ساال 4921
بهبود قابل مالحظهاي خواهد يافت و به سطوح باالي  1/1درصد خواهد رسيد.
با توجه به مشکالت موجود در نظام بانکي کشور و نيز با در نظر گارفتن هاد تعياينشاده در
برنامه ششم توسعه کشور ،مبني بر دستيابي به متوسط رشد اقتصادي سااالنه  1درصاد و لازوم بهباود
وضعيت تأمين مالي اقتصاد در اين خصوص ،اصالح و تقويت نظام ماالي ،تجدياد سااختار باازار پاول و
بازنگري اساسي در ساختار ترازنامهاي بانکهاي کشور و سالمساازي ترکياب ن در دساتور کاار باناک
مرکزي و دستگاه هاي اقتصادي ذيربط در مجموعه دولت قرار گرفت .در اين راستا ،طرح "اصالح نظاام
بانکي" در قالب سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد داراييها»« ،ساماندهي بدهيهاي دولات»
و «افزايش سرمايه بانکها» طراحي و ابالغ شد .بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد داراييها» که با
مسئوليت مستقيم بانک مرکزي و مشارکت دستگاههاي ذيربط به اجارا در خواهاد ماد ،در قالاب 42
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برنامه عملياتي ( )Action Planبا موضاو هاايي مانناد ماديريت فعاالناه باازار باين باانکي ،تجهياز و
تخصيص منابع شبکه بانکي ،دسته بندي بانکها ،انتظام بخشي بازار پول باا سااماندهي مؤسساات غيار
مجاز ،افزايش سرمايه بانک ها ،حل و فصل مطالبات غيرجااري باناک هاا و تقويات نظاارت بار فعاليات
بانک ها ،تنظيم شده است .در فاز نخست ،برنامه عملياتي هر يک از بستههاي ساه گاناه «حال معضال
جريان نقد و انجماد داراييها»« ،ساماندهي بدهيهاي دولت» و «افزايش سرمايه بانکها» باا جزئياات
کامل در مقاطع فصلي برنامهريزي شده است.
تبيين سياستهاي پولي در سال 5731
در سال  4921با توجه به تداوم روند کاهشي نرخ تورم ،کاهش تدريجي و غير دستوري نرخهااي ساود
بانکي با استفاده از ظرفيت هاي بازار بين بانکي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت .بر ايان اسااس،
در کنار ساماندهي بدهي بانکها به بانک مرکزي از طريق تبديل اضاافهبرداشات باناکهاا باه خطاوط
اعتباري با نرخهاي سود مناسب ،باا راهانادازي ساامانه الکترونيکاي چکااوک و تکميال پوشاش ن در
ماههاي ابتدايي سال  -4921با هد جلوگيري از بروز مخااطرات اخالقاي و افازايش اضاافه برداشات
بانکها -نظم مناسبي در مديريت وجوه نقد بانکها حاکم شد و دريچه اضافه برداشت باناکهاا تحات
کنترل در مد .رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه ،با اقدامهاي جاانبي ايان باناک در خصاوص تعاديل
نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري ،تعميق بازار بين بانکي ،تمديد و انجام ساپردهگاااري جدياد در
اين بازار تکميل شد و در مجمو  ،شارايط بهتاري باراي ماديريت نقادينگي در باناکهاا فاراهم شاد.
مجموعه اين اقدامها به کاهش قابل مالحظه نرخ سود بازار بين باانکي از  92درصاد در فاروردين مااه
سال  4921به  41/1درصد در اسفند سال  4921منجر شد .رويکرد باناک مرکازي در زميناه کااهش
تدريجي و غيردستوري نرخهاي سود بانکي در سال  4921نيز با بهرهگيري از ظرفيتهااي باازار باين
بانکي تداوم يافت و نرخ سود بازار بين بانکي در استمرار روند کاهشي خاود باه  41/2در خارداد ساال
 4921کاهش يافت .بانک مرکزي همزمان با اين اقدامها ،در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار در
چندين مرحله نسبت به تعديل نرخهاي سود مورد عمل بانکها اقدام نمود.
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در اين راستا ،بانک مرکزي پيشنهادهاي خود در زمينه اصالح مؤلفههاي سياست پولي را به شوراي
پول و اعتبار ارائه کرد و اين شورا نيز در يکهزار و يکصد و نود و هشتمين جلسه خود (در تاريخ
 ،)4921/9/1تصميمهايي همچون کاهش سقف نرخ سود سپردههاي بانکي (از  99درصد به  92درصد)،
کاهش حداکثر نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي (از  99درصد به  94درصد) ،تعيين سقف نرخ سود
قابل درج در قراردادهاي تسهيالت عقود مشارکتي ( 91درصد) و نيز کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاي
تجاري (از  49/1درصد به  49درصد) را اتخاذ نمود .بر اساس مصوبه يادشده ،در اصالح نرخهاي سود بانکي
و متناسبسازي ن با بازدهي فعاليتهاي بخش حقيقي اقتصاد ،رويکردي تدريجي و غيردستوري اتخاذ و از
شوکدرماني و تغيير ناگهاني و شديد نرخهاي سود بانکي پرهيز شد.
در ادامه ،با توجه به نتايج مثبت اقدامهاي انجام گرفته از سوي بانک مرکزي و کاهش قابل
مالحظه نرخ سود بازار بين بانکي ،با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار در  91بهمن
سال  ،4921سقف نرخ سود سپردههاي يکساله از  92درصد به  41درصد کاهش يافت .حداکثر نرخ
سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي از  94درصد به  92درصد و سقف نرخ سود تسهيالت مورد انتظار
عقود مشارکتي (مندرج در قرارداد ميان بانکها و مشتريان) نيز از  91درصد به  99درصد کاهش يافت.
رويکرد سياستهاي پولي در سال  4921نيز همچنان بر کاهش تدريجي و غيردستوري
نرخهاي سود بانکي متناسب با تحوالت نرخ تورم و اقتضائات کالن کشور استوار است .بر اين اساس ،در
سه ماهه نخست سال  4921نيز نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار در بهمن ماه سال  4921بر قوت
خود باقي ماند ،ولي با توجه به سياستهاي بانک مرکزي مبني بر حمايت از توليد و کمک به
واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در سال  4921و نيز دستيابي به نرخ تورم  2/1درصدي در خرداد
ماه سال جاري ،در يک هزار و دويست و بيستمين جلسه شوراي پول و اعتبار (در تاريخ ،)4921/1/1
نرخهاي سود بانکي مورد بازنگري قرار گرفت .بر اين اساس ،نرخ سود سپردههاي يکساله بانکي از 41
به  41درصد کاهش يافت و نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي و نرخ سود مورد انتظار براي
تسهيالت عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک و مشتري نيز به  41درصد کاهش يافت.
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بانک مرکزي در سال  4921همزمان با اجراي مجموعه اقدامهاي پيشگفته ،با توجه به مشکل
تنگناي اعتباري و در جهت کاهش و رفع ريشههاي اصلي مشکالت بازار پول ،اجراي برنامه اصالح نظام
بانکي کشور را در دستور کار خود قرار داد.
تحوالت بخش اسمي اقتصاد
الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري
بر اساس خرين مار موجود ،حجم نقدينگي در پايان خرداد  4921به  42121/2هازار ميلياارد رياال
رسيد که نسبت به پايان خرداد سال  4921به ميزان  92/1درصد رشد داشت .رشاد نقادينگي در 49
ماهه منتهي به خرداد  4921در مقايسه با رشد اين متغير در  49ماهه منتهي باه خارداد ساال 4921
( 99/1درصد) برابر  1/2واحد درصد افزايش داشت .همچنين ،نقدينگي در سهماهه نخست سال 4921
از رشدي برابر  1/9درصد برخوردار شد که در مقايسه با رشد دوره مشاابه ساال  1/1( 4921درصاد)،
 2/9واحد درصد کاهش نشان ميدهد.
پايه پولي در پايان خرداد سال  4921با رشدي برابر  9/1درصد نسبت به پاياان اسافند 4921
( 14/6هزار ميليارد ريال افزايش) به  4111/9هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به رشاد دوره مشاابه
در سال ( 4921برابر 2/1درصد) 9/2 ،واحد درصد افزايش نشان ميدهد .خالص دارايايهااي خاارجي
بانک مرکزي با  9/4درصد کاهش نسبت به پاياان ساال  4921و باا ساهمي کاهناده برابار  9/2واحاد
درصد ،مهمترين عامل کاهنده رشد پايه پولي در سهماهه نخست سال  4921بوده است .افزون بر ايان،
مطالبات بانک مرکزي از بانکها با  1/2درصد افزايش نسابت باه پاياان ساال  4921باه  121/4هازار
ميليارد ريال رسيد که با سهمي فزاينده برابر  9/1واحد درصد ،مهمترين عامل فزاينده رشد پاياه پاولي
در سه ماهه نخست سال  4921بوده است .خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي نياز باا 94/4
درصد افزايش نسبت به پايان سال  4921به  991/2هزار ميليارد ريال رسيد که با سهمي فزاينده برابر
 9/1واحد درصد ،يکي ديگر از عوامل فزاينده رشد پايه پولي در ساه ماهاه نخسات ساال  4921باوده
است.
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در پايان خرداد  ،4921ضريب فزاينده نقدينگي به  6/611رسيد .بدين ترتيب ،ضريب فزايناده
نقدينگي نسبت به پايان سال  2/1 ،4921درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشاابه ساال
 9/2( 4921درصد) 9/4 ،واحد درصد کاهش نشان ميدهد.
ب) تحوالت بخش خارجي اقتصاد
بر اساس بر وردهاي مقدماتي ،در سه ماهه نخست سال  4921مازاد حساب جاري تراز پرداخاتهاا باا
افزايش  66/2درصدي نسبت به دوره مشابه سال پيشين ،به  6/6ميليارد دالر رسيد .افزايش قابل توجه
مازاد حساب جاري نسبت به سه ماهه نخست سال  ،4921عمدتاً ناشي از رشد ارزش صادرات نفتاي و
غيرنفتي و کاهش ارزش واردات بود.
در سه ماهه نخست سال  ،4921ارزش فوب صادرات کاال با  2/1درصد افازايش در مقايساه باا
دوره مشابه سال  4921به  42/9ميليارد دالر و ارزش فوب واردات کاال با  44/1درصد کاهش باه رقام
 44/1ميليارد دالر رسيد.
مجمو تعهدات خارجي کشور در پايان خردادماه سال  4921به رقم  99/2ميليارد دالر رسايد
که  66/2درصد ن را تعهدات بالقوه و  99/4درصد ن را تعهدات بالفعل (بادهيهاا) تشاکيل مايداد.
سهم بدهيهاي کوتاهمدت و بلندمدت از کل بدهيهااي خاارجي (تعهادات بالفعال) در مقطاع زمااني
يادشده بهترتيب برابر  92/1و  12/6درصد بود.
ج) تحوالت بازارهاي دارايي
به رغم شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي بهويژه کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ،باازار ارز
در سه ماهه نخست سال  4921از ثبات مناسبي برخوردار بود .متوسط نرخ اسمي دالر در اين دوره در
بازار زاد معادل  91199ريال بود که نسابت باه دوره مشاابه ساال  1/1 ،4921درصاد رشاد داشات.
همچنين ،هر دالر مريکا در سه ماهه نخست سال  4921در بازار بين بانکي باا نارخ متوساط 92911
ريال در اختيار متقاضيان قرارگرفت که در مقايسه با عملکرد دوره مشابه سال قبل حادود  6/1درصاد
افزايش نشان ميدهد .در فصل نخست سال  ،4921نرخ دالر مريکا در برابر يورو در بازارهااي جهااني
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تضعيف شد؛ بهگونه اي که متوسط نرخ برابري دالر مريکا در برابر يورو نسبت به سه ماهه نخست سال
 ،4921در حدود  9/1درصد کاهش داشت .متوسط نرخ يورو در مقابل ريال در بازار زاد در ساه ماهاه
نخست سال  4921نسبت به دوره مشابه سال قبل  6/2درصد افزايش داشته است.
هد اصلي بانک مرکزي در بازار ارز ،برقراري رامش و ثباات و مراقبات از عادم شاکلگياري
زمينههاي سوداگري در بازار و نيز زمينهسازي براي يکسانسازي نرخ ارز بوده است .در نتيجه مديريت
مناسب بانک مرکزي در بازار ارز ،انحرا معيار نرخ براباري دالر مريکاا مقابال رياال در باازار زاد در
سهماهه نخست سال  4921نسبت به دوره مشابه سال پيشين در حدود  92/1درصد کاهش پيدا کارد.
ضريب تغييرات نرخ برابري ارزهاي جهانروا در مقابل ريال در بازار رسمي در ساه ماهاه نخسات ساال
 4921در دامنه  2/9تا  9/9قرار داشت .همچنين ،ضريب تغييرات اين اسعار در بازار زاد نيز محادود و
در فاصله  2/6تا  4/2بود که ثبات مناسب بازار ارز در اين دوره را نشان ميدهد.
در سه ماهه نخست سال  ،4921قيمت قطعات مختلف سکه طال در بازار با افزايش همراه باود.
در اين مدت ،ميانگين قيمت هر قطعه سکه بهار زادي طرح جديد به  42991هزار ريال رسيد کاه در
مقايسه با دوره مشابه سال  ،4921بيش از  1/1درصد رشد نشان ميدهد .در ساه ماهاه نخسات ساال
 ،4921ميانگين قيمت ربع سکه بهار زادي با  1/1درصد و مياانگين قيمات ساکه بهاار زادي باا 1/1
درصد افزايش ،به ترتيب کمترين و بيشترين افزايش قيمت را در بين قطعات مختلف سکه در مقايسه با
دوره مشابه سال  ،4921به خود اختصاص دادند .افزايش قيمت طال در بازارهاي جهاني يکي از عوامال
تأثيرگاار بر رشد قيمت قطعات مختلف سکه طال در بازار داخلي بوده است.
شاخص کل بورس در پايان سه ماهه نخست سال  4921نسبت باه پاياان ساال  4921باا 2/1
درصد کاهش همراه بود .بررسي شاخص هاي کليدي بورس اوراق بهادار نشان ميدهد که در پايان ساه
ماهه نخست سال  4921تغييرات سه متغير اصلي اين بازار شاامل :شااخص کال ،ارزش باازار و ارزش
معامالت نسبت به سه ماهه پاياني سال  ،4921باه ترتياب  -42/6 ،-2/1و  -91/9درصاد باوده اسات.
مهمترين دليل رشد منفي شاخصهاي يادشده ،نزديکي به فصل مجامع و نباود چشاماناداز روشان در
خصوص تقسيم سود شرکتها ،تعديل هيجانات ناشي از اجراي برجام و منطقيتر شدن ارزيابي فعااالن

01

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،37بهار 5731

بازار سرمايه از اثرگااري لغو تحريمها بر صورتهاي مالي شرکتها و ادامه رکود در بازار جهاني کاالهاا
بوده است.
برنامه هاي بانک مرکزي در سال 5731
بهرغم نقش غالب و محوري بازار پول در تأمين مالي اقتصاد ،بروز تنگنااي اعتبااري در شابکه باانکي،
عملکرد مناسب نظام بانکي در تأمين ماالي اقتصااد را دچاار اخاتالل نماوده و ايان امار تحقاق رشاد
اقتصادي هد گااري شده را با مخاطراتي همراه کرده است .در چنين شرايطي ،اقدام عاجل پايشروي
سياستگاار ،اصالح نظام مالي در جهت سالمسازي ساختار ترازناماه باناکهاا و ايجااد تناو در مناابع
تأمين مالي اقتصاد بود که اين مهم در نامه تيرماه سال  4921مقام محترم رياست جمهوري به معااون
اول محترم نمود يافت که در ن عالوه بر رئوس کلي برناماه جاامع اصاالح نظاام باانکي ،باه ماواردي
همچون توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشي به بدهيهاي دولت تأکيد شده است.
بانک مرکزي همگام با اجراي مجموعهاي از اقدامهاي عاجل در جهات کااهش تنگنااي اعتبااري
بانکها ،از ابتداي سال جاري برنامه اصالح نظام بانکي کشور را در چاارچوب ناماه مقاام محتارم رياسات
جمهوري در دستور کار خود قرار داده اسات .بار ايان اسااس ،پا

از شاناخت دقياق مساأله و تادوين

راهکارهاي مؤثر ،برنامههاي اصالحي بانک مرکزي در اين زمينه در قالب "طرح اصالح نظام باانکي" اراياه
شد که اين طرح نيز پ

تصويب در کارگروه تخصصي ستاد همااهنگي اماور اقتصاادي ،از ساوي رئاي

محترم جمهور به دستگاههاي اجرايي ابالغ شد .در چارچوب اين طرح ،برنامه اصالح نظام باانکي در قالاب
سه بسته "حل معضل جريان نقد و انجماد داراييها"" ،ساماندهي بدهيهاي دولت" و "افازايش سارمايه
بانکها" پيگيري و اجرا خواهد شد .بسته "حل معضل جريان نقد و انجماد داراييهاا" کاه باا مسائوليت
مستقيم بانک مرکزي به اجرا در خواهد مد ،در قالب  42برنامه عملياتي و با پارداختن باه موضاو هاايي
همچون مديريت فعاالنه بازار بين بانکي ،تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي ،دستهبندي بانکها ،انتظاام
بخشي به بازار پول از طريق ساماندهي مؤسسات غيرمجاز ،افزايش سرمايه بانکهااي غيردولتاي و حال و
فصل مطالبات غيرجاري بانکها دنبال خواهد شد.
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بانک مرکزي در سال جاري با هد تقويت تأمين مالي بخاش مساکن و بهباود قادرت خرياد
خانوارها در اين بخش ،توسعه و معرفي ابزارهاي جديد تأمين مالي در اين حوزه را در دستور کار خاود
قرار داده است .در اين خصوص مي توان باه موافقات شاوراي پاول و اعتباار باا ايجااد حسااب ساپرده
سرمايهگااري در بانک هاي تجااري باا هاد اساتفاده از امتيااز تساهيالت مساکن و تنظايم و اباالغ
دستورالعمل تأسي

و فعاليت مؤسسات پ انداز و تسهيالت مسکن در کشور اشااره کارد .افازون بار

اين ،هم راستا با رويکرد بانک مرکزي در زميناه کااهش هزيناههااي تاأمين ماالي ،کااهش نارخ ساود
تسهيالت در اين بخش نيز با جديت پيگيري شد .به عنوان يک اقدام مشخص در اين زمينه مايتاوان
به کاهش نرخ سود تسهيالت از محل صندوق پ انداز مسکن يکم بانک مسکن باه  1/2و  2/1درصاد
به ترتيب در بافتهاي فرسوده و مناطق ديگر شهري اشاره کرد .انتظار بر اين است که با گشايشهااي
صورتگرفته در زمينه تأمين مالي مسکن ،زمينه رونق بخش مسکن و تحرک فعاليتهااي سااختماني
در کشور بيش از گاشته فراهم شود.
همچنين در سال جاري ،حمايت نظام بانکي از صنايع توليدي کشور نياز اداماه داشاته اسات.
بهويژه با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) مبني بر ضرورت فعالسازي ظرفيتهااي
توليدي صنايع کوچک و متوسط ،دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط توسط اين بانک
تهيه و به شبکه بانکي کشور ابالغ شاد .در اجاراي ايان دساتورالعمل ،درخواسات واحادهاي توليادي
متقاضي تسهيالت در سامانهاي که به همين منظور ايجاد شده ،ثبت ميشود .در ادامه ،پ

از بررساي

و تأييد تقاضاهاي ارايهشده در کارگروههاي استاني ،واحدهاي واجاد شارايط باه شابکه باانکي معرفاي
ميشوند .اقدامهاي نظام بانکي در اين زمينه به همراه اقدامهاي ديگر انجام شاده در خصاوص باازبيني
برخي دستورالعمل هاي نظارتي ،شرايط بهتري را براي دسترسي واحدهاي توليدي به منابع مالي فراهم
کرده است.
با توجه به نامگااري سال  4921باه عناوان ساال "اقتصااد مقااومتي ،اقادام و عمال" ،باناک
مرکزي در سال جاري نيز همچون گاشته در تنظيم اقدامها و سياستهاي خود به رويکردهاي اساسي
سياستهاي ابالغي اقتصاد مقاومتي توجه ويژه داشته است .افزون بر اين ،در سال جاري و در راساتاي
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اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ،توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقااومتي اجاراي  2پاروهه باه باناک
مرکزي محول شد که در اين ميان 1 ،پروهه به عنوان اولويتهاي اجراياي ايان باناک در ساال جااري
تعيين شد .فرايند اجراي پروهه هاي اقتصاد مقاومتي در چارچوب برنامه اجرايي تعيينشده با جديّت در
کميته اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي پيگيري ميشود.
افزون بر اين ،در فضاي پ
پ

از برجام ،بانک مرکزي به بهرهبارداري از ظرفياتهااي ايجادشاده

از اين توافقات در جهت تقويت روابط کاارگزاري ،فعاالنماودن شاعب باناکهااي کشاور ،بهباود

دسترسي به منابع مالي خارجي و کاهش هزينههاي تأمين مالي خارجي توجه ويژه داشته که جملگاي
ثار مثبتي را براي نظام بانکي و کل اقتصاد کشور به ارمغان خواهند ورد.

