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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

تغییرات گزارش نسبت به ویرایش اول

پولالمللیبینصندوق-ایراناقتصادیمتغیرهایساله5بینیپیش◈

هابندیرتبهآخریناساسبرجهانیهایشاخصدرایرانجایگاهآخریناعالم◈

ایهسرمایهخروجخوابی،پشت بام،حجیم خواری،های کپیرواجپدیده هایشدناضافه◈
...ومدرنهایسمساریمالی،وانسانی

.شماگذاریسرمایهواستراتژیکتصمیماتاستحکامتستبرایبادتونلدوشدناضافه◈

زندگیسبکوجمعیتتغییروشدندیجیتالیروندابردوبیشترتوضیح◈

ملیسطحدربارورینرخکاهشتوضیحاتشدناضافه◈

خشکسالیوآببحرانبامرتبطآمارتکمیلو2050تاجمعیتیتغییراتافقشدناضافه◈

پیشنهادیگذاریسرمایههایفرصتشدناضافه◈

ارقاموآماربرخیروزآمدسازیوپیشنهادیهایاستراتژیدرتغییردو◈
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

هدف گزارش و بیانیه سلب مسوولیت

کسبربموثرسیاسی-اقتصادیپارامترهایترینمهمازتصویریارایهگزارشاینهدف◈
.نداردآیندهقطعیپیش بینیمورددرادعاییهیچگونهواستایرانیوکارهای

وهاتحلیلبهنیازوجههیچبهواستساله5افقباتصمیماتبرایتحلیلاین◈
.نمی سازدمرتفعرامدتکوتاهپیش بینی های

بهلتبدیها،قطعیتعدمبرخیرویممیپیشبهزماندرکهمیزانهرکهاستبدیهی◈
غلطانحلیلتاینلذا.شوندمیقطعیتعدمبهتبدیلپارامترها،برخیالبتهوشدهقطعیت
.دارداعتباروانتشارتاریخجهتهمینبهوشودروزآمدبایدماهششهرواست

اساسبرگذاریسرمایهوگیریتصمیمگونههروداردتحلیلیجنبهصرفاگزارشاین◈
.کندنمیآنکنندهتهیهمتوجهرامسوولیتیگزارشاین

القیاختاییدمعنایبهسیاسیواجتماعیاقتصادی،روندهایورخدادهاپارامترها،بیان◈
.نیستآنانبهنسبتمنفییامثبتارزشگذارییاوآنان
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عدم قطعیت های 
پیش رو

.
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

چرا عدم قطعیت ها، عدم قطعیت هستند؟
عبارتبه.داردوجودمهمقطعیتعدمششایرانیوکارهایکسبرویپیش◈

خودبهمتفاوتمقادیر/هاحالتتوانندمیکهدارندوجودمتغیرششحداقلدیگر
صورتطعیتقباتواندنمیمتغیرهااینبهنسبتبینیپیشگونههرامابگیرند
چیستند؟گانهششهایقطعیتعدماین.گیرد

خاطرهبدادهنشاناخیرسالیانتجربهکهشودمیتاکیدوتصریحنکتهاین◈
وسته ترهم واببهمتغیرهاازبسیاری(جهانیتنیدگیهمدر)مکان-زمانفشردگی

تجربهثالمعنوانبه.دارندکمتریپیش بینی پذیریوشده اندتاثیرپذیرترهماز
بیشتریتواضعآیندهبینیپیشمورددرکهدادنشانماهمهبهآمریکاانتخابات

نهادهاورادافاخیرسالیکپیش بینی هایبهکافیستکاراینبرایدهیمخرجبه
قطعیت،باهمنآنامطمئنذاتامتغیرهایآیندهبینیپیشکهبفهمیمتاکنیمنگاه
.استشیادیبهنزدیکبسیار
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

شش عدم قطعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

(در صفحه بعدی توضیح داده شده است که چرا همچنان یک عدم قطعیت است)وضعیت تحریم ها ◈

لدر منطقه به ویژه تنش های مرتبط با اسرائی( آگاهانه یا تصادفی)تنش های نظامی ظهور ◈

(سال تقریبا پیش بینی ناممکن است5یک خیز صعودی داشته اما در افق )قیمت دقیق نفت و درآمدهای نفتی دولت ◈

(خود عبور از بحران قطعی به نظر می رسد)ایران و جهان اقتصاد زمان الزم برای احیای پساکرونا ◈

(را نمی دانیمدر بلندمدت متناسب با رشد نقدینگی و تفاوت تورم ها، صعودی است اما تاثیر و زمان نوسانات سیاسی)نرخ دقیق ارز ◈

(تحتی با وجود تعیین ترکیب و رویکرد مجلس، اهمیت این عدم قطعیت همچنان باالس)نظام تغییر در افراد کلیدی ◈

6
.لی ادغام آنان ما را از بخشی از واقعیت دور می کندد وهر چند بالفاصله به ذهن می رسد که برخی از این متغیرها همپوشانی یا ارتباط متقابل دارند و درنتیجه می توان آنها را در هم ادغام کر

!ما هیچ نمی دانیم. می تواند بر پیچیدگی اوضاع افزون کند( ظهور متغیرهای کامال ناشناخته)دقت کنید که این موارد، بر اساس متغیرهای شناخته شده فعلی است، مساله قوهای سیاه 

.  در ضمن با یکدیگر اندرکنش و همبستگی دارند. همه عدم قطعیت ها، وزن و اهمیت یکسان ندارند

...تومانی و 20دالری، دالر 80رفع کامل تحریم ها، آرامش منطقه ای، نفت : مثال یک سناریو می تواند این باشد. بر مبنای این عدم قطعیت ها، سناریوهای مختلف از آینده شکل می گیرد



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

با فرض قطعی شدن ریاست جمهوری بایدنوضعیت تحریم ها

.استقطعیتوافقدموکرات هاآمدنباکهبگویندساده انگارانهعده ایاستممکن
معدجزوبایدرااحتمالیتوافقزمانومفادهمچنانزیرعاملهفتبهتوجهبا

:گرفتنظردرکلیدیقطعیت های
.نشودواقعقبولموردنظامتوسطاستممکنکهگذاشتخواهدهاییشرطبرجامبهبازگشتبرایاحتماالبایدن◈
.استنامعلوممابرایاکنونبعدیدولتیادولتایندرتوافقبهنظامواقعیتمایلمیزان◈
.کردواهدخروبروابهام/سختیباراتوافق(نمایندگانمجلسبرخالف)آمریکاسنایاکثریتبههادمکراتدستیابیعدم◈
.پرداختباالییهزینهاوباماقبلیدوره.نمی دانیمراهستاوبامااندازهبههریس-بایدنتوسطهزینهپذیرشمیزاناینکه◈
.بوددخواهنروپیشقانونی-بروکراتیکموانع.استمبهمهمجدیدتیمتوسطهاتحریمبرداشتناداری-حقوقیامکان◈
.کردخواهدروبروابهام/سختیباراتوافقداخلیتندورهایوفشارگروه هایصهیونیستی،البیفعاالنهحضور◈
.مذاکرهاصلیطرفدوازنابخردانههایکنشیانشدهبینیپیشتضادهایاتفاقات،دادنرخ◈

عدمآنمفادوزمانمورددراماداردباالتریاحتمالتوافق،سناریویکهاستاینلحظهاینتابندیجمع
7.داردوجودجدیهایقطعیت



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

اقتصاد ایران و جهانپساکرونای زمان الزم برای احیای 

چهیمنمی دانواقعا  اما.استیافتهبیشتریقطعیتکروناازگذاراکنون◈
!شدخواهیمواکسینهویروساینبرابردرواقعازمانی

.کشیدطولسال۹واکسنبرایمجوزصدورتاسرخکویروسشناساییبینزمانیفاصله:اکونومیست◈
درزمانعاملبنابراین.کشیدانتظارسال۲۰واکسنمجوزصدورتااطفالفلجواکسنآزمایش زمانازجهان
واکسناینیرفراگاستفادهامکانکنیداضافهاینبه.استقطعیتعدمایجادکنندهمتغیریکهمکرونامورد

درنجهااقتصادیرشدکردهپیش بینیتوسعهواقتصادیهمکاری هایسازمانحالاینبا.جهانکلدر
.بودخواهدبیشترواکسنبدونشرایطازدرصد۲کهرشدی.برسد%۷بهواکسن،اینمددبه۲۰۲۱سال

کشورهایمرکزبانکهایتصیمیات.پساکرونامالیهایبحرانازناشیخطر:هستندهمدیگریهایریسک◈
برایراینهزمنقدینگیحجمافزایشو(بانکیبهرهنرخکاهشواقتصادبهتزریقسیاست)کرونادرواندر

.استکردهفراهمدولتیبدهیافزایشوتورمافزایش
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

!عدم قطعیت ها را به قطعیت تبدیل نکنیم: هشدار

رینکمتباجهتهمینبه.کنیمسادهراجهانکهمندیمعالقهبشدتما◈
گوییمبکهداریمتمایلبالفاصلهجهان،حدازبیشسازیسادهواطالعات

اطالعاتکمترینبایعنی.می شودچهقطعیت هاعدماینازکدامهر
کنیممیاهاشتبچقدربفهمیماینکهبرای.کنیممیسادهراجهانبالفاصله
سالهمیکمورددرراحقوقیوحقیقیاشخاصهایبینیپیشکافیست
...کهدیدخواهیدآنگاهکنیدردگیریماهششخاص

ازتوهمیایجادبهمنجرسازیسادهاینکهاستدادهنشانتجربه◈
ربقطعیت،ازتوهمهمیناساسبراشخاصوهاشرکتوشدهقطعیت
کنندمیگذاریسرمایهپندارندمیقطعیراآنکهتوهمیسناریویاساس

.شوندمیروبرووحشتناکیمشکالتباسپسو
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

در قبال عدم قطعیت ها چگونه باید تصمیم گیری کنیم؟ 

.استبادتونلتستامکان،ها،قطعیتعدمبهتوجهفوایدازیکی◈
میادهاستفبادتونلازخودرویاهواپیماعملکردتجربیبررسیمنظوربه◈

وداردجریانآندرزیادسرعتباهواکهاستکانالیکبادتونل.شود
تونلرد.برسدنیزصوتسرعتبرابردهتاتواندمیبادتونلدرهواسرعت
فمختلشرایطدرراخودرویاهواپیماعملکردتوانندمیمهندسینبادها

.کنندبررسی
بهراخودمیمتصتوانیدمیگیرید،میراتصمیمیشماوقتیترتیب،همینبه◈

ارزنرخراگکهبپرسیدخودازوببرید(احتمالیسناریوهایازیکی)بادتونل
شرایطدرراخودتصمیموچه؟نشدبرداشتهتحریم هاوشداین

10.کنیدتستآزمایشگاهی
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توافق آمریکا و ایران

افزایش سرمایه گذاری 
داخلی

افزایش سرمایه گذاری 
خارجی

عبور سریع جهان و 
ایران از بحران کرونا

افزایش تقاضای کاالهای 
پایه

افزایش درآمدهای نفتی 
دولت

ادامه تحریم ها به خاطر 
عدم توافق

ادامه افت سرمایه 
گذاری داخلی

تدوام ضعف سرمایه 
گذاری خارجی

عبور کند جهان و ایران 
از بحران کرونا

عدم جهش در تقاضای 
جهانی

محدودیت درآمدهای 
نفتی دولت

1سناریوی 
(تونل باد اول)

2سناریوی 
(2تونل باد )

گیرد ولی مثال ممکن است توافق صورت گیرد ولی دیرهنگام یا توافق صورت. بین این دو سناریوی حدی، طیفی از سناریوهای دیگر وجود دارد
تغییر بنیادین نخواهند کرد و ( ریشه ها)چرا که ساختارها . ، معجزه اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد1حتی در صورت وقوع سناریوی . ناقص

.را مطالعه کنیدمربع شکل گیری آینده در همین گزارش. برخواهیم گشت«مسیر میانگین تاریخی»دوباره بعد از یک جهش کوتاه مدت، به 

این دو سناریو را به عنوان 
.تونل باد استفاده کنید



واقعیت های با 
میزان احتمال 

%70باالی
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

نرخ رشد اقتصاد ایران در یک چشم انداز تاریخی

تقریبا).استبوده%1.98:اقتصادیرشدمتوسط:(اخیردههچهار)۱3۹8تا۱358دورهدر◈
.استبودهمواجهمنفیرشدنرخباایرانسال ها،یک سومحدودیعنیسال،12،(2%

.استدادهرخ1390تا1374سال هایدرپیاپیمثبتنرخبادورهطوالنی ترین

.استبوده%2.85اقتصادیرشدنرخمتوسط:(اخیرسالبیست)۱3۹8تا۱3۷8دورهدر◈
(%3تقریبا)
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

رشد نقدینگی کشور در یک چشم انداز تاریخی 

بودجهوبرنامهسازماننگری،آیندهوتوسعههایپژوهشمرکزگزارش 14

در برنامه سوم % 25.5، در برنامه دوم %25رشد نقدینگی در برنامه اول 
. بوده است% 28و در برنامه پنجم % 28و در برنامه چهارم % 29

بوده که این عدد ماکزیمم % 31.3، معادل 1398رشد نقدینگی در سال 
.سال اخیر محسوب می شود۶رشد حجم نقدینگی در طول 

نیزکنونیوضعیتدر.استبوده%20ازبیشانقالبازبعدتوسعههایبرنامهتمامدرنقدینگیرشد
،گزارشتدوینزماندر.دهدنمینشانکاهشازاینشانههیچوداردادامههمچناننقدینگیرشد
.شودمیافزودهکشورنقدینگیبهتومانمیلیاردهزار2روزانه



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

یک چشم انداز تاریخیدر تورم نرخ 

40درتورمواقتصادیرشدتصویرایندر
پوللیالملبینصندوقروایتبهگذشتهسال
شدتبهدوهر.می بینیدقابیکدررا

.هستندنوسانی

صادیاقترشدنشاندهندهپایینیرنگپرخط
تاستورمدهندهنشانباالییرنگپرخطو

15

.بوده است% 19.66سال اخیر بیش از 40متوسط نرخ تورم در 
.بوده است% 18.34سال اخیر، 20در 

. یدا کندنهادی در اقتصاد کشور انتظار می رود همین روند ادامه پ-با توجه به عدم تغییرات ساختاری
.  همچنان باال و هم چنان با نوسان های سنگین



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

پوللی متغیرهای اقتصادی از منظر صندوق بین الملسال آینده وضعیت 5پیش بینی 
(این پیش بینی به صورت متناوب روزآمد می شود/ October 2020بر اساس آخرین اطالعات / با مفروضات فعلی)
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سال شمسی 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404
سال میالدی 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-نرخ رشد اقتصادی
قیمت ثابت 3.7 5.4- 6.5- 5- 3.2 1.5 1.5 1.1 1.1
ه سرانه بتولیدناخالص 

ابتتومان قیمت ثمیلیون  8.5 7.9 7.3 6.9 7 7.1 7.1 7.2 7.2
تولید ناخالص سرانه

خریددالریقدرت برابری  13,923 13,019 12,038 11,318 11,559 11,625 11,687 11,703 11,721
ه تولید ناخالص کشور ب

تولید ناخالص کل جهان 0.93 0.85 0.78 0.77 0.76 0.74 0.72 0.71 0.69
نرخ تورم 9.6 31 41 30.5 30 25 25 25 25
نرخ بیکاری 12 12 10.6 12 12.4 13.1 13.7 14.5 15.3

(میلیون نفر)جمعیت  81.4 82.4 83.3 84.1 85.0 85.8 86.7 87.5 88.4

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/ 2020rebotcO//



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

سیاسی -هفت واقعیت اقتصادی
(سعی شده است هفت مورد از مهم ترین ها انتخاب شود)

نی بر بنا به تجربه تاریخی و استناد تحلیل ها و همچنین عدم وجود شواهدی مب
:سال آینده با واقعیت های زیر روبرو باشیم5تغییرات اساسی، انتظار داریم در 

%(  30تا % 20بین )همیشگی کریدور پنج ساله در نقدینگی متوسط رشد ◈
%(  3ت ساله میانگین تاریخی بیس)نوسانی با متوسط پایین اقتصادی رشد ◈
%(17تا % 11نرخ بیکاری در کریدور )تداوم بحران اشتغال◈
%(10سهم بودجه عمرانی به جاری کمتر از )دولت مالی و بودجه ای تنگنای ◈
(ایران در شاخص روزآخر4رتبه )تاثیرات مهاجرتی مساله آب و ◈
%(5بیش از 2010رشد اقتصاد جهان )کرونا احیای اقتصاد جهان پس از ◈
(90کاهش قدرت خرید سال % 33)قدرت خرید کاهش یافته خانوارهای ایرانی ◈
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانیهفت 

مبنیایانهنشهیچاستروشنکامالنقدینگیرشدموتور:سابقکریدوردرنقدینگیرشد◈
ادامهوضعیتهمینبهسالیانه%20ازبیشترنرخیباماونداریمنقدینگیرشدمهاربر

ولیباشدهم%30ازبیشهاسالیافصولبرخیدراستممکنحتی.دادخواهیم
سطحافزایشیعنیاین.بودخواهد%30تا20همیشگیکریدوردرسالهپنجمتوسط
.سهامتاارزازو(پرایدتاپنیراز)هاقیمتعمومی

:ملیپولارزشکاهشتداومیعنیاینو◈

!برابر کاهش یافته است3500تاکنون، 1350ارزش پولی ملی ایران از 
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

هفت واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

الصخشدنمنفیبهتوجهبا:نوسانیوپاییناقتصادیرشدمتوسط◈
قیمتراگحتی،(استهالکمنهایناخالصسرمایهتشکیل)*گذاریسرمایه

یایکرهدویکازبعدشودبرداشتههاتحریموبازگرددقبلیترازبهنفت
دیدرصسهرشدکریدوربهدوبارهبینانهخوشاقتصادی،رشدسالهدو

دادهنرخکشوراقتصاددرنهادی-ساختاریتغییرچونگشتبازخواهیم
مثبتایمنفیاقتصادیرشدهاسالبرخیدراستممکنبنابراین.است
.شودمیبینیپیش%3حدودپنج سالهمتوسطاماباشیمداشته%3ازبیش

ایسال هدراقتصادیرشدظرفیتنظرازوبودهنزولیپیوسته1390ازثابتسرمایهتشکیلنرخ*◈
لتشکینخستین باربرایبود؛نادراتفاقیشاهد98سالدرایراناقتصاد.استهشداردهندهآتی

گذشتهه هایسرمایازکنیم،سرمایه گذاریآنچهازبیشتریعنیافتاد؛عقبسرمایهمصرفازسرمایه
.کردیممصرف
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هفت واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

تگیبازنشسهایصندوقبحرانخاطربه:دولتایبودجهومالیتنگنای◈
کارمندانحقوقسالیانهافزایشهمچنینهست،همافزایشحالدرکه

بودجهصرفبایدداردچههردولتعمالنیست،کاهشحالدرکهدولت
.اردندایتوسعهاموربرایتوجهیقابلمازادمنبعهیچدولت.کندجاری

(تیعملیاترازکسری)دولتدرآمدهایوهزینه هابینتوجهیقابلشکاف◈
یمحلازمالیمنابعتأمین.استافزایشحالدرشکافاینوداردوجود
.استبودهافزایشحالدراخیرسال هایدرپایداردرآمدهایازغیر

کهاستهمیننیزکشوردرسرمایهتشکیلنرخشدنمنفیدالیلازیکی◈
.کندایفاتواندنمیراسابقنقشدیگردولت
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

هفت واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

:نیدکدقتاعداداینبه:آنازناشیمهاجرتی/جمعیتیتغییراتوآبمساله◈
. اندشدهبلندمدتخشکسالیازدرجاتیدچاراصلی،آبریزحوضه هایمساحت%۷۲ازبیش،۱3۹۹سالنیمهتا◈
.استمناطقآندرآبیمنابعدرصد۲۰کهمی کنندزندگینقاطیدرکشورجمعیتدرصد۴۰◈
با«شرقمرزی»و«مرکزیفالت»،«عماندریایوفارسخلیج»آبریزحوضه هایمساحتسومیک◈

.هستندمواجهشدیدبسیاریاشدیدخشکسالی
.دارندقرار(ماهه۱۲)کوتاه مدتخشکسالیمعرضدرنیزکشورکلمساحتاز۴۰%◈
خشکسالیبهنهایتدروکشاورزیوهیدرولوژیخشکسالیبههواشناسیخشکسالیکهآنجاستنگرانی◈

یبسیارطوالندورهیکازپسمعموالًاجتماعی-اقتصادیخشکسالی.شودمنجراقتصادی-اجتماعی
.ودشمیجمعیدستهمهاجرتومرگ ومیرقحطی،موجبومی دهدرخهیدرولوژیکیهواشناسی وخشکسالی

سال۲طولدرمناسببارش هایوجودباکهکردبرداشتچنینشودمیثانویاطالعتا◈
.استحاکم کشورمناطقازبسیاریبرخشکسالیشرایطهمچناناخیر،
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

هفت واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

شکیلتخالصنرخشدنمنفیوافولبهتوجهبا:(اشتغال)بیکاریمساله◈
یشیپسرمایهتشکیلازسرمایهاستهالککهایگونهبهایراندرسرمایه
شورکسیاسی-اقتصادگانهششهایقطعیتعدمهمچنینواستگرفته
درکمدستوبماندپایدارکشوردراشتغالمسالهکهشودمیبینیپیش
.کندپیداافزایشبیکاریساله5افقازنیمی

به،خوش بینانهسناریویدر، 1400بیکارینرخداخلی،مراجعپیش بینیطبق◈
.دارندریتپایینتخمینبین المللیمراجعالبته.برسد%26بهبدبینانهو16%

یعنیرسیده،۱3۹5سالدر3،۲6۰،۰۰۰به۱335سالدرنفرهزار۱5۹ازکشوربیکارانتعداد◈
ازوشدهبرابر۴ازبیشکشورجمعیتزمانیدورههمیندرکهحالیدرشده؛برابر۲۰حدود
.یافتافزایشنفرمیلیون۷۹ازبیشبهنفرمیلیون۱۹حدود 22
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

هفت واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

علوم هر چند زمان برتری بر این ویروس نامرئی م: احیای اقتصاد جهان پس از کرونا
. نیست اما خروج از این شرایط تقریبا قطعی بنظر می رسد

دالر؛تریلیون۹سالدومدتدرجهاناقتصادکروناییرکودکهدهدمینشانبرآوردهابرخی◈
۲۰۲۰سالردجهاناقتصادکهاستمتعقدپولالمللیبینصندوق.استداشتهمنفیتاثیر

سالدرجهانکهاستامیدوارمحتاطانهوکردتجربهراگذشتهسال۹۰رکودعمیق ترین
بینیشپیهاکامودیتیسایرونفتتقاضایافزایش.کندتجربهرا%5.۲معادلرشدی۲۰۲۱

.استمعقولی
اینورددبازگپیشاکروناشرایطبهدوبارهتادارداحتیاجسالیککمدستجهانحالاینبا◈

خریدتفرصتکنولوژی،خریدفرصت.استایرانبرایتهدیدازبیشترفرصت هایمتضمن
نجرهپاین.بزرگهایشرکتمدیریتیسهامخریدفرصتومتوسطوکوچکشرکت های

.شدخواهدبستهدیگرماهششازکمترفرصت 23
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هفت واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

(:  سفره های کوچک و کم رنگ)خانوارهای ایرانی قدرت خرید کاهش یافته ◈
این . داشته استدرصدی 34کاهشی 1398تا 1390درآمد سرانه کشور از ◈

حدود 1390قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال به چه معناست؟ یعنی 
یرانیان یا به عبارت دیگر یعنی یک سوم از درآمد ا. یک سوم کاهش یافته است

.  از بین رفته است
ایراناقتصاددرسالیانه%8رشدحالت،ترینبینانهخوشدراگرحتیشودمیبینیپیش◈

افقدربنابراین.بازگردد۱3۹۰سالسرانهسطحبهدرآمدتامی کشدطولسال6شودمحقق
.پذیرفتواقعیتیکعنوانبهراخانوارهاپایینخریدقدرتبایدسالهپنج

باایکشورهجزوایرانماندنباقی:گرفتنظردرقطعینسبتاتوانمیکهدیگریمورد◈
24.است«دستمزدحداقل»کمترین
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روندهای کلیدی 
پیش روی 
کسب وکارها
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جایگاه روندها در تحلیل استراتژیک

.کنیممینگاهپارامترنوعسهبهاستراتژیکتحلیلبرایما◈
کهاستینیبپیشغیرقابلشانتغییراتوهستندمتغیرپارامترها،برخی◈

تحلیلایندرراآنانازموردششودانیممیقطعیتعدمراهاآنما
.باشیمهداشتقطعیکنشتوانیمنمیمتغیرها،اینقبالدرما.برشمردیم

اندشدهارپایدواقعیتبهتبدیلوندارندچندانیتغییراتپارامترها،برخی◈
.برشمردیمگانههفتهایواقعیتعنوانتحتراهاآنماکه
شانتحرکسویوسمتوگیریجهتاماکنندمیتغییرپارامترهابرخی◈

میبرروندهاعنوانذیلراآن هاماکهاستپیش بینیقابلوپیوسته
یگنالسواستروشنوقطعیتقریبا رونددوروندها،تمامبیناز.شمریم
.دهدمیوکارهاکسببهمهمیبسیارهای 26
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اقتصادی-مهم اجتماعی( Mega Trend)دو ابر روند 

27

01
ابرروند تغییرات 
جمعیتی، نسلی و 
سبک زندگی

02
دیجیتالی ابرروند

شدن زندگی و 
کسب وکار
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تغییرات جمعیتی، نسلی و سبک زندگی : ابر روند اول

فرعی ابر روند تغییرات جمعیتی، نسلی و سبک زندگی شامل این روندهای◈
:هم پوشان و بهم مرتبط است

طول عمر و جمعیت کشورروند افزایش ○
روند پیر شدن جمعیت ○
روند کاهش فرزندآوری و باروری ○
روند شهرنشینی○
60و 50به سبک زندگی مدرن توسط نسل دهه روند تداوم گذار ○
به 1369متولدان سال )نسل متولد بعد از جنگ به عرصه کسب وکار روند ورود ○

(ساله شده اند35تا 30بعد که 
80روند گسست نسلی به ویژه با پر رنگ تر شدن نسل متولد ○
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کشورافزایش طول عمر ایرانیان و جمعیت 

محدودهازدههچهارطولدر(زندگیبهامیدنرخ)افرادعمرطولمتوسط◈
زندگیبهامیدداریمانتظار.استرسیدهسال77نزدیکیبهسال55
.برسد2050درسال82به(ایرانیانعمرطولمتوسط)

.شدخواهدنفریمیلیون+100کشوریکایرانجمعیت2050سالتا◈

سالدرکهاستسال32حدود2020درایرانجمعیتسنمتوسط◈
رسدمی40به2050
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ایرانشدن جمعیت یر پ

سریعسیاربکهشدهبرابردوایراندرجمعیتبهسالمندانتعدادنسبتگذشتهسال۴۰در◈
.استاروپاییکشورهایتجربهازتر
این۱3۹8سالدر.می دادندتشکیلسالمندانراایرانجمعیتدرصد%۱355،5سالدر◈

دروشوددوبرابرسالمندجمعیت۱۴۲۰درشودمیپیش بینی.رسیددرصد%۱۰بهنسبت
.کندعبور%33ازمیزاناین۱۴35سال

یکادافرتعدادمتوسط)خانواربعدکاهشدلیلبهکهمسالهاینکناربگذاریدرااین◈
خواهندتمراقبسالمندانووالدینازکهفرزندانیتعدادزندگی،بهامیدافزایشو(خانواده

خودخانواده هایباایرانیسالمندان%8۱حاضرحالدر.می یابدکاهششدتبهکرد،
.استافزایشبهرومی برندسربهتنهاکهسالمندانیشمارامامی کنند،زندگی
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دگی چند نکته تکمیلی برای روند تغییرات جمعیتی، نسلی و سبک زن

سال۷۰طولدرجهان◈
یرترپسالپنجحدودگذشته

ایرانجمعیتامااست،شده
گذشتهسال6۰درمتاسفانه

.استشدهپیرترسال۱۰
ثابتاتفاقاینالبته

پیرترهمچنانونمی ماند
.می شویم
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کاهش فرزندآوری 

آمارهایسریع ترینازیکیعنوانبهگذشته،دههسهدرایراندرباروریدرصدی۷۰کاهش◈
بودهفرزندهفتحدود۱35۹سالدرایراندرباروریمیانگین.استتاریخدربارورینرخکاهش

درامادداروجودمناقشهاینچنینیاعدادمحاسبهمورددرهمیشهالبته.استرسیده۱/۷بهاالنو
.هستندهم داستانمختلفمراجعتمامملموس،کاهشیروندمورد

هزار۹۷،۱۷۰سالبهنسبت۹8سالوایمداشتهتولدمیزانکاهشقبلسالنسبت۹۹سال◈
هبمنجرفعلیروند.قبلسالازکمترتولدهزار۱۲۰هم۹۷سالوشدهثبتایراندرکمترتولد

.بودخواهیمجانشینینرخزیرکهچرا.شدخواهدکشورجمعیتدرساختاریتغییرات

هرکهچرا.می شودگرفتهنظردرزنهربرایفرزند(یکدهمممیزدو)۲.۱نرخ:جانشینینرخ◈
شینجانآیندهدرباشندداشتهفرزنددوآنهااگروشدهتشکیل(مادروپدر)نفردوازخانواده
.استاحتمالیتلفاتبرایبارورینرخدراضافهیکدهم.شوندمیخودوالدین 32



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

شهرنشینی در یک چشم انداز تاریخی تداوم رشد 

◈ Naghclick.com 33

روندیناامااستبرخوردارباالییشهرنشینینسبتنیزاکنونهمایران◈
.یافتخواهدنیزادامه

64ازایرانشهریجمعیت◈
89به2020درنفرمیلیون
.می رسد2050درنفرمیلیون

100هراز2050سالدر◈
شهرهادرنفر86ایرانی،
.کردخواهندزندگی



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

ازدواج، تجرد، طالق

سالدر،بوده%۱.۲زنانبرایو%۱.۱حدودمردانبرای۱3۷5سالدرقطعیتجرد◈
است؛رسیدهزنانبرای%3.۷ومردانبرای%۲.3به۱3۹5

سالهایطیکهطوریبهبودهمردانازبیشتربسیارزنان،درقطعیتجردافزایشیروند◈
رابربسهازبیشزنانبرایاماشدهبرابردوحدودمردان،برایشاخصاین۱3۹5تا۱3۷5

.استبوده

.استرسیده3۲به۱۲.5از۱3۹۷تا۱38۷سالازازدواجبهطالقنسبتهمچنین◈
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

تغییر ساختار جمعیت کشور: نتیجه

:بودخواهدچنیناینتقریباماجمعیتیساختاراین۲۰5۰سالدر

.بودخواهدخردساالنبیشترمراتببهسالمندانتعداد◈
کشورجمعیتکلاز%۲۰معادلیعنیرسیدخواهدنفرمیلیون۲۱بهمقرری بگیرجمعیت◈

جمعیتکل%۲6نفرمیلیون۲۷.۲به(کنونیوضعیت)%35ازجوانانجمعیتشدیدکاهش◈

%3۰حدود:می ماندباقیثابت۲۰5۰تا۲۰۲۰سال هایحدفاصلدرتقریبامیان سالجمعیت◈
.رسدمی۴۰به۲۰5۰سالدرکهاستسال3۲حدود۲۰۲۰درایرانجمعیتسنمتوسط◈

کشورپیرترین۱۴3۰سالدرماکشور،جمعیتکاهشروندبهتوجهباجمعیت؛شدنپیر◈
.روستپیشسال5همیندرشدنپیرآغاز.بودخواهیممنطقه
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

تاثیرات این روند چیست؟ فرصت های کسب وکاری و سرمایه گذاری

والدتکیاوفرزندتکهایخانوادهافزایشوخانواربعدکاهش◈
(زیستیتک/مجردیزندگی)والدینازجدایزندگی بهفرزندانتمایلافزایش◈
(سپیدازدواج)غیرمتعارفهایازدواجافزایشوازدواجسنافزایش◈
خانگیحیواناتنگهداریبهآوریرویافزایش◈
(خوددودمعفرزندانبههاخانوادهبیشتررسیدگی)فرزندتربیتبامرتبطخدماترونق◈
سالمندانبهرسیدگییانگهداریخدماترونق◈
(..وتاشوخوابتختومبلمانکوچک،هایخانه)نفرهتکزندگیلوازمومکانرونق◈
(اپ هاکافی شاجتماعی؛معاشرتبرایخانهوکارمحلازغیرمحیطی)سومفضاهایرونق◈
خانهازنگهداریخدماتوترکوچکخانه هایبهنیاز◈
آمادهنیمهوآمادهغذاهایبهنیازافزایش◈
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زندگی و کسب وکار؛دیجیتالی شدن : روند دومابر 

. ابر روند دوم نیز شامل ترکیب روندهای هم پوشان و به هم مرتبط است
روند موبالیفیکیشن○
رانی به از ابزارهای دیجیتالی در جامعه بشدت عالقه مند ایروند گسترش استفاده ○

تکنولوژی های نو
شبکه های اجتماعی و فضای مجازیروند توسعه ○
...(الی و موبایل، دسکتاپ، ساعت، تن پوش های دیجیت)شدن ابزارها روند یکپارچه ○
روند اقتصاد اشتراکی○
روند کالن داده ها○
(از فیلم و سریال تا گیم و گعده)روند دیجیتالی شدن سبک تفریحات ○

۱۷)+شادسامانهمانندهاینمونه:دادانجامشدندیجیتالیروندتسریعبهراخدمتترینبزرگکرونا
شدنالکترونیکیویالکترونیکهویتاحرازالکترونیکی،تجارتواینترنتیفروشگیریرونق،(کاربرمیلیون
.بودمنحوسویروساینمبارکجانبیپیامدهایازخدماتازبسیاری
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

ابر روند دیجیتالی شدن و دانلود رایگان کتاب آینده صنعت مالی

ارهدربشدندیجیتالیرونددرکبرای
وبدانیدبیشترمهمتغییر11این

نعتصآیندهکتاب:پیشنهاد.بخوانید
سرمایه گذاریاستراتژیومالی،

(رایگاندانلودقابلیت)
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

تصویری از زندگی و کسب وکار دیجیتالی شدن

حجم.استداشتهرقمیدورشدیساالنهایراندرالکترونیکتجارتگذشتهسال۱۰در◈
مسیریک.استداشته%۲۷ساالنهمتوسطرشدتاکنون۹5سالازایراندرغیرنقدیتراکنشهای

.باشدمیرنفهرازایبهغیرنقدیهایتراکنشتعدادنظرازدنیاکشورپنجمینایران!العادهفوق
میلیون8۰ازباندپهناینترنتکاربرانتعدادویافتهافزایش۹8%به،۲6%ازاینترنتنفوذضریب◈

کهکاربرانیتعداد.استدرصد۱۰۰ازباالترایراندرهمراهتلفننفوذضریب.استکردهعبور
.استکشورجمعیت%۷۷ازبیشدارندموبایلپهن بانداینترنتبهدسترسی

و(درصدی3۰رشد)جدیداینترنتکاربرمیلیون۱6تعداد:استجالبسالیکطولدرایرانرشد◈
.اجتماعیشبکه هایجدیدکاربرمیلیون۷
میماهدرمیلیارد۲3بهایراندردسکتاپووبموبایلبستربردیجیتالیتبلیغاتازبازدیدمیزان◈

ازندپردمیدیجیتالهایبازیبهساعتیکهفته ایحداقلایرانجمعیتسومیکحدود.رسد
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گذاریتاثیرات این روند چیست؟ فرصت های کسب وکاری و سرمایه 

.متعارفتجارتبهالکترونیکتجارتمالیگردشافزایش:الکترونیکتجارترونق◈
بهبتنسمجازیفضایدرتبلیغاتوحضوراهمیت)مارکتینگدیجیتالو(Attention)توجهتجارترونق◈

(حقیقیفضایدرتبلیغات
خوددرونبهراچیزهمهچاله،سیاههمچونهاموبایل:بلعدمیراچیزهمههمراههایتلفن:موبایلسلطنت◈

...واکسیتفروشگاه،کتاب،سینما،تلویزیون،رادیو،بانک،بورس،پرورش،وآموزشدانشگاه،،می کشند
.«اشتراکیاقتصاد»ویژهبهخالقانهوکاریکسبهایمدلتوسعه◈
مجازیکشورهایبیشترگیریشکلوکشورهاجغرافیاییمرزهایشدنرنگکم◈
Cross)المللیبینآزادکاریکارهایرونق◈ border freelancing)دورکاریو
المللیبینوملیرایجپولعنوانبهکوینبیتماننددیجیتالارزهایگسترش◈
دیجیتالیتجربهویژهبهمشتریانتجربیاتمدیریترونق◈
وتماعیاجهایشبکهبستردر(شخصیخانهازتوزیعوخدماتکاالوتولید)خانگیوکارهایکسبرونق◈

(خانگیب وکارهایکسبرایمالیتسویهاپ هاینمونه)پشتیبانی کننده آنانکسب وکارهاینتیجهدرواینترنت
40



ترکیب رخدادها، 
روندها، رفتارها و 
ریشه ها چه خواهد 

شد؟ 
41
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مربع شکل گیری آینده

42

ساختارها/عقبه تاریخی: ریشه ها
سال های گذشته تا کنون

روندها؛ تغییرات پیوسته 
باسمت وسوی نسبتا مشخص

تغییرات گسسته: رخدادها
(قوهای سیاه زلزله، کرونا، جنگ)

تصمیمات و اقدامات و : رفتارها
مفروضات بازیگران کلیدی 

ارهاییساخت)هاریشه.فاکتورچهارتعاملازاستتابعیماآیندهسازد؟میچیزیچهراماآینده
رفتاروغیرمنتظرهرخدادهایروندها،،(هستندماتاریخیعقبهواندرسیدهمابهگذشتهازکه

تقریبایندهآنباشدکافیمیزانبهرخدادهاورفتارهاوروندهافشاراگربنابراین.کلیدیبازیگران
.بودخواهدگذشتهشبیه



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

آیا آینده، ادامه گذشته است؟

هریش)ایمآمدهکنونتاکهاستمسیریگرودرماآیندهکهاستاینجواب◈
وماتتصمیواقدامات)رفتارهاو،روندهابواسطهتغییریآنکهمگر،(گذشته/ها

یماریبوانقالبیاجنگمانند)بزرگرخدادهاییاو(کلیدیبازیگرانمفروضات
(آیندهگیریشکلمربعرکنچهار).دهدرخ(زلزلهوگیرهمه

ییرتغبهامیدواریو(-تاثیر)کرونارخدادجزبهگزارشتدوینفعلیزماندر◈
وکلیدیانبازیگررفتاروروندهادرملموسیتغییر،+(تاثیر)آمریکادولترویکرد

انتظاربنابراین.نمی شودمشاهدهگذشتهمسیرتغییربرایدیگررخدادهاییا
وآرامراتتغییباالبتهکندپیداادامهکمابیشآیندهسال5دروضعیتهمینداریم

مابرایزمانطولدرجمعیتیتغییروشدندیجیتالیابررونددوکهایپیوسته
.کنندمیایجاد
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

تصویر کشور در طول پنج سال آینده

کشورداندولتمروایرانوآمریکامذاکرهنتایجارز،ونفتقیمتکهدانیمنمیما
باآیندهسال5تابگوییممی توانیماماکردخواهدتغییراتیچهایمنطقهتوازنو

%70باالیاحتمال
.باشداقتصادسازیفعالوتقاضاتحریکبرایجدیاهرمینمی تواندعمرانیبودجهطریقازدولت◈

.بودنخواهدرقمیتکساله5متوسطتورم◈

.رسیدنخواهد90دههابتدایبه(خریدقدرتبرابری)دالریچهوریالیچهمردمخریدقدرت◈

.یافتنخواهدکاهشواقعیبیکاریمیزان◈

.بودخواهداجتماعیاعتراضاتمستعدکشورپتانسیلفوقمواردخاطربه◈

.آورندمیپایین...ودومدستکاالهایبهآوریرویاشتراکی،اقتصادطریقازراخودزندگیهزینهساختارمردم◈

.دهندمیتغییرآرامیبهرااجتماعواقتصادچهرهدیجیتالی،ارزودیجیتالیاسناددیجیتالی،هویت◈

.کشیدخواهدخوددنبالبهراقبلینسلوکردخواهدایجادزندگیسبکدررازیادیتغییراتجدیدنسل◈
44
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روند تاریخی؟کدام چارک؟جایگاه ما در جهان؟شاخص جهانی
۲۰۱۰جایگاه نسبت به افت چارک سومکشور۱۴۱از ۹۹رتبه رقابت پذیری جهانی 

۲۰۱۰عدم تغییر جدی نسبت به سال چارک چهارمکشور۱88از ۱55رتبه آزادی اقتصادی 
۲۰۱۰مشهود نسبت به بهبود چارک دومکشور۱۲۹از 6۱رتبه نوآوری 

۲۰۱۰بهبود نسبی نسبت به چارک سومکشور۱۹۰از ۱۲8رتبه سهولت کسب وکار 
۲۰۱۰افت نسبت به چارک سومکشور۱6۷از ۱۱۹رتبه (  لگاتوم)رفاه 

۲۰۰8بهبود نسبی نسبت به چارک دومکشور۱8۹از 65رتبه  توسعه انسانی 
افول جدی/عدم بهبودچارک چهارمکشور۱8۱از ۱۴8رتبه توسعه جنسیتی 
عدم امکان مقایسه تاریخیچارک دومکشور۷۴از ۲۷رتبه توسعه فراگیر

نشانه های بهبود مشاهده می شودچارک سومکشور۱8۰از ۹3رتبه سازگاری دیجیتال 
۲۰۱۲جایگاه نسبت به تغییرجدی عدم چارک چهارمکشور۱۲۹از ۱۰3رتبه حقوق مالکیت 

۲۰۱۲افت جایگاه نسبت به چارک چهارمکشور۱8۰از ۱۴6رتبه فساد ادراک شده 
۲۰۱۴بهبود جایگاه نسبت به چارک سومکشور۱۴۹از 86رتبه پیشرفت اجتماعی 
۲۰۰5افت جایگاه نسبت به سال چارک چهارمکشور  ۲۰۲از ۱۷8رتبهحکمرانی خوب 

بر اساس روند تاریخی . قرار داردچارک سوم و چهارم جهانی منتشر شده تا این لحظه در ایران، در بیشتر آخرین رتبه بندی های
سال آینده در بیشتر شاخص ها جایگاه ایران تغییر 5انتظار داریم در برخی شاخص ها، بهبود رتبه اتفاق بیفتد اما انتظار نداریم در 

.اساسی داشته باشد و به چهارک باالتر صعود کند

%70به احتمال 
ســال5در

یـکآینـده
چارککشور

باقیســوم
ماندخواهیم



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

به سوی تجویز راهبردی

یعنیوضعیتاین◈
عدم قطعیت های آزار دهنده ○
اقتصادی-ابهام سیاسی○
(مزمن)تداوم تورم ساختاری شده ○
قدرت پایین خرید مردم ○
فشار اقتصادی و احتمال آشوب های اجتماعی○
و تغییرات نسلیتغییرات سبک زندگی ○
دیجیتالی شدن○

.  نیازمند اتخاذ تصمیمات استراتژیک و هوشمندانه است

46

رادهآینازبخشیآن؛معناستبداناین
دربایدرامکنیبینیپیشتوانیممیکه

متصمیاساسآنبروبگیریمنظر
نهایی سازیازقبلوکنیمگیری

دمعقبالدرراخودتصیماتتصمیم،
وبریمببادتونلبهکلیدیهایقطعیت

رههمواتصمیم،ازبعدوکنیمتست
همچنینوکلیدیقطعیت هایعدم

قوهای)دیگرغیرمنتظرهرخدادهای
ازنیصورتدروکنیمرصدرا(سیاه

کنیمروزآمدراخودتصمیمات



آینده بلندمدت 
ت اما اسمثبتکشور 

اید  سال پیش روب5در 
واقع بینانه عمل

کرد
47



تجویز راهبردی
آیا با این حجم از عدم قطعیت 
کاری می توان کرد؟

48

واقعیتوارونده،روندهاابرشاملمشخصنسبتاعناصرازسرشار.هاستقطعیتعدمازسرشارکههمانگونهآینده
استشخصمکهآیندهازبخشآنبرمبتنیکهاستآنراهبهترینبنابراین.استاجتماعی-اقتصادیمسلمهای
نجاترچتهموشویمهواپیماسوارهم.کنیمآمادهراخوداستنامشخصکهآیندهازبخشآنبرایوکنیماقدام
وهاطعیتقبهنگاهینیم.کنیمبیمهراخودهمونکنیمهواپیمایکسوارراافرادتمامهموباشدماندستکنار

.هاقطعیتعدمبهنیم نگاهی



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

پدیده ها و پیام های بسیار مهم برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران

بهنجرمتواندمیروندهااینازترکیبییاوروندهاواقتصادیهایواقعیتازکدامهر
(خردصاداقت)گذارانسرمایهبرایاستراتژیکپیام هایارسالیاپدیده هاشکل گیری

ایحوزهیاصنعتیچهدراینکهبهبستهباشدداشته(کالنسطح)گذارانسیاستو
.شودمیآوردههاپدیدهاینازبرخینمونهعنوانبه.کنندمیفعالیت

49

(تخفیفی)رواج اجناس و فروشگاه های قیمت محور تداوم خروج سرمایه مالی و انسانی از کشور

تغییر سبک سکونت رونق سمساری های مدرن 

وداع با برندها، درود به های کپیروی آوردن دهک های پایین به حجیم خوری

افزایش بدن فروشی
(وددر این گزارش بنا به مالحظاتی توضیح بیشتر ارایه نمی ش)



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

تغییر سبک سکونت

امعهجازبزرگیبخشها،اجارهنتیجهدرومسکنقیمتافزایشخاطربه◈
.کنندپوشیچشمخودقبلیمطلوبهایگزینهازباید
:بودخواهیمزیرمواردشاهدوضوحبهبنابراین

واحدیکدرخانواردوهم خانگی◈
(اشتراکیهایخانه)مسکونیواحدیکدرغریبهافرادخانگیهم◈
گورخوابیو«آرامستان هاحاشیهدرسکونت »◈
کارگرانبیندربه ویژه«مغازه خوابی»◈
چادرنشینیونشینیکانکسخوابی،اتوبوس،خوابیکارتنخوابی،ماشین◈
سال،یکعرضدرهمآسمانسقفزیرخوابیدنشبهراجارهمتاسفانه؛«پشت بام خوابی»◈

.استیافتهافزایشتومانهزار۲5
50



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

رونق سمساری های مدرن

وخریداینترنتیپلت فرم هایهمانیامدرنسمساری هایرونق:پدیده◈
اماشدهاستفادهیاشدهاستفادهنوکاالهاییادست دومکاالهایفروش
.استفادهقابلهمچنان

رانهسدرآمدکاهش:اقتصادیواقعیتترکیبحاصلاقتصادیپدیدهاین◈
.است(الکترونیکتجارتتوسعه)شدندیجیتالیروندوایرانیان

.استکردهردرانفرمیلیون35مرزآنالینسمسارییککاربرانتعداد:نمونه◈

.شودمیفروشوخریددیوارپلتفرمتوسطخودرویکخودرو،پنجهراز◈
مینشانرا%۱۰۰ازبیشرشدیدومدستخانگیوسایلوالکترونیکیدستگاهخرید◈

51.دهد



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

(تخفیفی)های قیمت محور اجناس و فروشگاه رواج 

خانوارهایهزینهِسهماز%25بلندمدتصورتبهخانوارخوراکیهزینه◈
هرکنیماضافهاگرهمرابهداشتیهزینه.دهدمیاختصاصبخودرا

کاالهایخریدصرفراخودهایهزینهاز%30میزانسالدرخانواده
هخردصنعتدرمالیبزرگگردشیکیعنیاینو.نمودخواهدمصرفی
میزدهتخمین*همت500ازبیش99سالدربازاراینارزان.فروشی
.شود

کههاییفروشگاهواجناسآینده،سال5درخانواراقتصادشرایطبخاطر◈
.کردخواهنددریافتبیشتریاقبالکنندرقابتقیمتاساسبر

تومانمیلیاردهزار:همت*
52



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

خوریروی آوردن دهک های پایین به حجیم 

نکاتایسپاافکارسنجیمرکزهمچنینوتغذیهتحقیقاتانستیتوکشوریمطالعهنتایج◈
:داردهمراهبهخودباراایکنندهناراحت

اجباریانتخاب هایازیکیشکر،وقندکهدادنشان۹۹سالکشوریمطالعهنتایج◈
ینپروتئمصرفخانوارهابرخیعوضدرو.بودهگرسنگیحسبهپاسخبرایخانوارها
.اندرساندهصفربهبعضاوکردهکم(ماهیوقرمزگوشتمرغ،گوشت)حیوانی

باشکمپرشدنوبی کیفیت  خوریوبدخوریاثربرسوءتغذیه:بینیپیشقابلنتیجه◈
۲۴برایگرسنگی،حسکهمی خوردآندردبهفقطواست«هیچ»عمالکهموادی
مزمانه(صِرفکالریمصرفخاطربه)سوءتغذیهاثربرچاقیبهمنجروشودخفهساعت
لبی؛قبیماری هایوخونپرفشاریودیابتمبتالیانآمارافزایشوریزمغذی هاکمبود
.شدخواهدعروقی

.یابدادامهآتیسال5درپدیدهاینداریمانتظارمتاسفانه◈
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

برندها؛ درود به  های کپیبا وداع 

رزیهایپدیدهباماخانواربودجهانقباضوسرانهدرآمدکاهشخاطربه◈
:هستیمروبروپیشازبیش

های کپیساعت◈

های کپیالکترونیکیلوازم◈

های کپیلباسوعینککفش،وکیف◈
کپیهایتزییناتوبدلیجواهرات◈

High)های کپی:توضیح◈ Copy)محصولرویازجزبهجزکهشودمیگفتهوسایلیبه
تقریباارکاصلیمحصولازکپیهایتشخیص.باشدشدهتقلیدوطراحیاصلی،برند

.استشدهتولیدمشتریزدنگولقصدبهاصوال(Fake)فیککهحالیدراستسختی
54



. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

تداوم خروج سرمایه انسانی و مالی

ارز؛نرخافزایشوجودباحتیداشتخواهدادامهسرمایهخروج◈
ثبت)ترکیهدرخارجیسرمایه گذاراناصلی ترینجزوایرانی هامالی؛سرمایهنمونه◈

نااطمینانی.تاسایرانیانبهمتعلقترکیهدرخانهخریداولرتبههمچنینوهستند(شرکت
.مرزهاستبیروندرگذاریسرمایهاصلیدلیلکشورآیندهبهنسبت

دائمیبطوردانشجویان%۱۰تنها۱35۰دههدرحالیکهدر:انسانیسرمایهنمونه◈
بررسی.ندارندراکشوربهبازگشتقصدآن هااز%۹۰بهنزدیکامروزکردند،میمهاجرت

قالهمیکحداقلکهاشخاصی)کشورازخارجدرفعالایرانیدانشگاهیمحققینتعداد
بیشبهاخیرهایسالدربوده،نفرهزار3حدود۱38۰سالدرکه(باشندکردهچاپعلمی

.استرسیدهنفرهزار3۰از
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. گونه کپی برداری از مطالب این گزارش مجاز نمی باشدهر مجتبی لشکربلوکی                                                                  کلیه حقوق محفوظ است برای تهیه کننده گزارش و 

برخی فرصت های سرمایه گذاری
.فرصت های سرمایه گذاری به هیچ وجه محدود به موارد زیر نیست و صرفا به عنوان نمونه بیان شده است

56

01
25مسکن ارزان قیمت 

متری با معماری ویژه 
احداکثری فضاستفاده 

02
تولید، فروش  و عرضه 
ارد کاالهای مصرفی استاند

با قیمت پایین

03

تبلیغات و بازاریابی
دیجیتال

04
خدمات خانواده 

نگهداری از سالمندان)
(انو یا تربیت ویژه کودک

05
ن صنایع صادراتی بدو
نیاز به مواد اولیه 

وارداتی

06
لوازم زندگی برای 

خانواده های دو و یک 
حجم و تاشونفره، کم 

07
بسترهای به اشتراک
گذاری یا قرض دهی 
خانه، ماشین، لوازم و 

....

08
لی پلتفرم های دیجیتا
ای تبادل یا فروش کااله

دست دوم
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تجویز راهبردی برای استراتژی 
کسب وکارها و سرمایه گذاری

(یوارداتاولیهمواردبهنیازبدونصادراتیمحصوالت)ارزبرغیروباالارزآوریباوکارهایکسبدرگذاریسرمایه◈

مقیاساقتصادازاستفادهبا(2قیمترهبرینهو)1هزینهرهبریاستراتژی◈

سالسهزیربازگشتدورهباگذاریسرمایه◈

(جهتغیرهمریسکباوکارهایکسب)کسب وکارسبدبهبخشیتنوع◈

.وکارتانکسببردیجیتالیتحوالتتاثیربهنگاهباوکارکسبمدلبازطراحی◈

(آیندهماهسه)ژیتکنولووتجربهانتقالجهتجهانیاقتصادرکودفرصتپنجرهازاستفادهباالمللیبینگذاریسرمایه◈

(ییکاالتورمنرخمتوسطازکمترتسهیالتموثرنرخبا)کاالییگردشدرسرمایهبرایبانکیمالیتامین◈

نقدینگیجریانقطعیتعدمبامقابلهبرای(احتیاطینقدشبهیاونقدهایدارایی)احتیاطینقدینگیصندوقتشکیل◈

(هستنیایراکاالهایتولیدبراینظیریبیفرصتهاحوزهبرخیدر)وارداتجایگزینکاالهایتولیدسمتبهحرکت◈

ایرانبزرگشهرهایبعدسال5زندگیسبکدرکبرایکنونیآمریکایواروپازندگیسبکمشاهده◈

(B2C)مردم محوربسمت کسب وکارهای(B2G)کسب وکارهای دولت محورازرویکردتغییر◈

اشتغالوفقررفعبههابنگاهاجتماعیمسوولیتتمرکز◈

شرح و ویژه سازی 
این استراتژی ها، 
نیازمند مشاوره 
.اختصاصی است

۱ :Cost Leadership۲ :Price Leadership



اشخخخا ، شخخرکت هخخا وکشخخورهای 
د کامیاب آنهایی هستند کخه مخی داننخ
منخخابع محخخدود خخخود را کجخخا سخخرمایه 

!تتفاوت در انتخاب هاس. گذاری کنند
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Last point:

“
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رفاصآیندهمورددرگیریتصمیم
بایدهبلک.باشدایراننگاهبانباید

درستیبهنیزراجهانیتحوالت
گزارشدر.کردتحلیلوفهم

سالدرجهانازتصویریدیگری
سرمایهاستراتژی هایو2030
.استشدهارایهگذاری

گزارش دوم
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:مراجعومنابع
رتوزااقتصادیامورپژوهشکدهمجلس،هایپژوهشمرکزبودجه،وبرنامهسازمانوایرانآمارمرکزومرکزیبانکهایدادهوهاگزارش
دکتر،خزاییسعیددکتر،سوریداووددکتر،سرزعیمعلیدکتردیدگاه هایرفاه،وزارتریزیبرنامهواقتصادیامورمعاونتواقتصاد

لوخدابندهمهدیدکتروهاشمیسهرابمهندسجاللی،علیرضاطاهری،محسندکتر قزوینی،امیرحسینمهندسوایمانی راد
مدیریتاقتصاد،جهـانیمجمعمانیتور،بیزنسلگاتوم،مانندالمللیبینهایگزارشاکونومیست،پول،المللیبینصندوقجهانی،بانک

آنالین،اقتصادوز،نیمشرقنیوز،تجارتاقتصاد،دنیایمانندتحلیلیوخبریهایپایگاهوملیتوسعهگذاریسرمایهشرکتکیان،سرمایه
...تهرانبازرگانیاتاقواقتصادگردان

علی عرب مازاردکتر با تشکر ویژه از 

“

تامین سرمایه سپهر
SepehrIB.ir

مدیریت سرمایه دایموند
DiamondCMG.com

سفارش دهندگان 
و حامیان گزارش
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