
سید علی مدنی زاده
دانشگاه صنعتی شریف 

1397اسفند 5





فهرست
 98و 97اقتصاد ایران در سال

96در بستر اقتصاد

 علل تحوالت: 97اقتصاد در سال
97قبل و بعد از آبان : تحریمها

 98اقتصاد در سال



96بستر اقتصاد ایران در سال 



داقتصاد ایران قبل و بعد از تحریمهای جدی

اوج گیری 
تورم

جهش ارز

یینگقدنرشد 
مباالتر از تور

معضالت بانکها و
نرخهای موهوم  

سود

انتظارات 
ناشی از 
تحریم

تصمیمات  
اشتباه  
ارزی



تحریم را با ما چه کار؟
کاهش  

های  مدآدر
دولت  

کاهش مبادالتکاهش ورود ارز



آینده چگونه خواهد بود؟

نقاط 
آسیب 
پذیر

ارز

بودجه 
نظام  

یبانک



؟؟؟98اقتصاد ایران در سال 

رتصمیمات سیاستگذا



؟؟؟98اقتصاد ایران در سال 

اصالحات در  
مدیریت  

98بودجه 

افزایش 
های مدآدر

دولت

کاهش هزینه 
های دولت

یمدیریت کسر
بودجه احتمالی



!یک پازل: آینده

سه گانه 
ناممکن

افزایش 
دستمزدها

عدم افزایش
درامد دولت

تهاثبات قیم



الزامات اصالحات چیست؟

ابرچالشهای  
اقتصادی

اجماع سیاستگذاران اصالحات اقتصادی

امید اجتماعی حمایت اجتماعی



Inflation in Brazil
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Inflation in Brazil



Inflation in Israel
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Inflation in Chile



Inflation in Chile



Inflation in Turkey
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چالشهای پیشروی سازماهنا و شرکتها
تورم

رکود

نااطمینانی

افزایش تقاضا برای سرمایه در گردش

کاهش سرمایه گذاری

کاهش تقاضا



چالشهای پیشروی سازماهنا و شرکتها

تا کی؟
تعدیل تا وضعیت تعادلی جدید



فرصتها

قسمت خالی لیوان را 
.ببینید

.آنرا پر نمایید



فرصتها
 برآورده کردن، فکر کردن نیازهای امروز را تمام

 در شرایط تحریمی امروز بسیاری برای خالقیت و نوآوری ایجاد زمینه های

 روحیه متناسب با میزان خالی بودن لیوانانگیزه و ایجاد:
 (کردرا باید تعدیل البته توقعات )مانند جنگ

 نگرفتهشکل شکل گرفتن ساختارهای



فرصتها
 ارزبه دلیل افزایش نرخ افزایش تقاضا برای تولید داخلی

 تولید نشدهو خدمات شناسایی کاال
 تولید که پیشتر وارداتی بوده اندهای شناسایی حلقه های ضعیف زنجیره.

 ارزبه دلیل افزایش نرخ صادرات برای تقاضا افزایش

 نقدینگی باالستجذب.

 بودجه عمومیدولت به دلیل کوچک شدن کوتاه شدن دست
 رانتی برای توزیع نیست، لذا همه دنبال کارشان میروند  دیگر
 و قدرتمندتر شدن آنبخش خصوصی بازتر شدن دست.
مردمی تر شدن اقتصاد



فرصتها
ان، بهترن فرصت و انگیزه سازمانی برای افزایش بهره وری و اصالحات داخل سازم

پیاده سازی نوآوریها و خالقیتها برای برون رفت از شرایط سخت موجود

 نیروهاوفاداری سازمانی با حفظ
داستان ماتسوچیتا



مثال: فرصتها
 شرکتهای مالی برایhedge کردن

 کشورهابرای جابجایی پول بین ایده



اصالحات کالن و فرصتها برای سازماهنا

 وارداتو تجارت الگویاصالح

 انرژی قیمت اصالح



مجعبندی
که این شرایط پیشروی اقتصادی تا چند ماه آینده نامطلوب خواهد بود

.یگیردزمان وابسته به تصیمی دارد که سیاستگذار برای اصالحات م

اری بهترین فرصت برای ارتقای بهره وری سازمانی، اصالحات ساخت
درون سازمانی

تقویت فرهنگ سازمانی




