
انداز اقتصاد ایران سمینار سالیانة تحلیل و بررسی چشم»، حسین عبده تبریزی در هفتمین 09/12/1397در روز پنجشنبه 

های پولی و مالی کشور و چالش نظام بانکی و تحلیل و بررسی سیاست»شرکت کرد و مطالبی را با عنوان (« 1398)سال 

به مخاطبان همایش عرضه کرد. رئوس سخنرانی دکتر عبده در این « 1398های اقتصادی در سال ها بر بنگاهتأثیر آن

 نشست به شرح زیر بود:

 آب درنیامد؟ درست از 1397های اقتصادی در مورد سال بینیچرا پیش .1

 های جدید علیه ایران کدام است و موضع اروپا و واکنش ایران چیست؟اهداف کلی اعمال تحریم .2

های دولت و بانک مرکزی در باید به دنبال تعقیب سیاستای اقتصادی، بنگاه میچرا از میان مجموعة متغیره .3

 زمینة مهار نقدینگی باشد؟

 ای کدام است؟های ارزی، پولی و بودجهنرخ تورم و رابطة تورم با سیاستبر نقش نقدینگی  .4

 رقمی شد؟رخ تورم تکتوجه متغیرهای پولی، نرغم رشد قابلچگونه در چهار سال اول دولت آقای روحانی، به .5

 ها به رشد نقدینگی انجامید و آثار آن چه بود؟های سود باال توسط بانکچگونه پرداخت نرخ .6

 اقدامات اخیر بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و نرخ ارز تا چه موفق بوده است؟ .7

 کنترل است؟بُعد جدید معضل ارز که بروز بحران نظام بانکی است، چگونه قابل .8

 های ارزی چه موضعی باید بگیرد؟قبال این سیاست بنگاه در .9

 چه امکاناتی برای بنگاه دارد؟ 1398بودجة سال  .10

ها های بودجه، سیاست پولی جاری، و سطح تقاضای نازل داخلی، بنگاه از کدام سیاستبه دلیل محدودیت .11

 باید استفاده کند؟می

 ؟اری اشتغال و تولید در بنگاهباید در دستور کار قرار گیرد یا حفظ سطح جآیا توسعه می .12

 ها در شرایط جاری اقتصادی کدام است؟ترین دالیل بنگاه برای ادغام با سایر بنگاهمهم .13

 توانند به بنگاه کمک کنند؟کمبود منابع بانکی، ابزارهای بازار سرمایه چگونه می در وضعیت .14

 بازارهای پول، سرمایه و مستغالت ارائه نمود.گذاری در و در پایان سخنران رهنمودهای مختصری پیرامون سرمایه

 


