
 کل ضعیفتقاضای  -

  دار و وجود بانک بدمسئله نظام بانکی -

 *شرایط دشوار اقتصادی رفت ازراهبردهای برون

 حسین عبده تبریزی

 

 سختی شرایط جاری 

 اوضاع سیاسی و نبود اجماع یا چارچوب کار مشترک 

 ها تعدد مشکالت اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی، ... و همزمانی آن 

 ایالمللی و منطقهشرایط دشوار خاورمیانه، فضای نامناسب بین 

  درون کشورانبوه مشکالت اقتصادی 

 قضایی نظام قانونی و محیط Jurisdiction مشکل و غیرکارآمد 

  های آن در اکارآمدینرا با تمام مشکالت و ی کمک به دولت وظیفهدر همین شرایط سخت

  و ایران داریم. حفظ کشورراستای 

  مانیم.حل عاجز میی راههاز ارائ ،که با آن کاراما تمام مشکالت را روی سرمان خراب نکنیم 

 شود حل پیدا میراه ←میرد اقتصاد نمی 

  طلبد.را می کمیتاحکل نظر در قالب حوصله و حسن ←دشوار است. جزئیات حل راهاما  

  اصالحات اساسی 

 اشتباه رفت؟را مسیر  ها دولتدر کدام حوزه 

  گردیمبرمی به شرایط دولت اصالحات ایط و خوشبینی که مثالً با برجام+ درک غیرعمیق از شر

  ها(ی دولت نهم و دهم )بویژه در بانکی بعضی از مسیرها+ ادامه

 :+ کنترل سریع تورم که غیر از تالش دولت حاصل شرایط بود

 هاتوسط غربی برجامتوافقات + عدم اجرای کامل 

 ترین اشتباه دولت؟بزرگ 

 بحران اعتماد و بروز  ی خلق پولادامه ،+ نظام بانکی

 پول از محل سود موهوی و توزیع + تولید 

 های اصالحات اقتصادی حوزه 

وری زبان ادبیات بهره به TPF ؛خواهدمیبرای اصالحات ی اجتماعی سرمایه ؛بحث انتزاعی نیست

برای هر نوع بهتر به فضای عمومی  ؛سیاست مرتبط استاصالحات اقتصادی با  در دسترس نیست؛

باورانه و خوش ؛ اینروددر هر شرایطی تا حدی پیش میاصالح امور اما  .رودمینیاز  اصالحات

                                                           
به دعوت مجمع اسالمی که کبیر تهران در سالن بهمن دانشگاه صنعتی امیر 1397اردبیهشت ماه  26 وی در رئوس نکات مورد اشاره توسط حسین عبده تبریزی در سخنرانی  *

 دانشجویان برگزار شده است.



Simplistic سر کار  بهتریهای آدم ؛گرفت بهتریشود تصمیمات ای مینیست. در هر مرحله

به سیاست گذارند، دیگر سر کار میآدم اشتباه وقتی مدیر جی است. تدریاصالحات گذاشت. امر 

 .استمرتبط تر کم

 + اشتغال

یک ؛ مهاجرت استآن یک سر . تولید استآن یک سر آن فقر است و یک سر ؛ بسیار مهم است

پایین است؛  مشارکت در اقتصاد نرخ شود.وری مربوط می؛ به بهرهشودمردم وصل میرفتار سر به 

  نرخ تکفل باالست.

 است. مورد نیازی دیگر هااصالحات در جا ،خود این متغیربرای اصالح  ،بنابراین

 + نظام بانکی

  واحدهای بانکی.ادغام ؛ بانک مرکزیاصالحی شرحی از اقدامات  ←

 صحبت شود. هااز ریشه ←بحران اعتماد  ←

 بحران ارزی  ←

 های بازنشستگی+ صندوق

 اقدام مجلس ؛ ها تشکیل شدندچرا جداگانه صندوق؛ مثال فوالد؛ هامثال 

 + کنترل تورم 

  ؛فقرتورم روی آثار مخرب  ←

 شود.ممکن نمیقرارداد بلندمدت  ←

 ها هزینه جوییصرفه+ 

 های سیاسی جنبه ؛های شهردارینمونه ؛اصالحات اداریضرورت  ←

 + مبارزه با فساد 

 محور آن باید باشد.ی قضائیه قوه و وجهی استچند ←

 ی خارجی+ جذب سرمایه
Global Value Chain 

 Jurisdictionفضای قانونی 

 مثل فضای سیاسی  ،نداریم Lobbyistدر اقتصاد هم 

 ها چینی وها روس

 اروپایی باشد.قضایی تر است مأمن مطمئن

 

 


