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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 و محدوده تحلیل

اسیسی-اقتصادیپارامترهایترینمهمازتصویریارایهتحلیلاینهدف
سترسددراطالعاتاساسبرتحلیلاین.استایرانیوکارهایکسببرموثر

.داردنآیندهقطعیبینیپیشمورددرادعاییهیچگونهواستشدهطراحی
بهزماندرکهمیزانهرکهاستبدیهیوباشدمیساله5تحلیلاینافق
رخیبالبتهوشدهقطعیتبهتبدیلها،قطعیتعدمبرخیرویممیپیش

5افقباماتتصمیبرایتحلیلاین.شوندمیقطعیتعدمبهتبدیلپارامترها،
مرتفعرامدتکوتاهپیشبینیهایوهاتحلیلبهنیازوجههیچبهواستساله
.سازدنمی
ریختاجهتهمینبه.شودروزآمدبایدماهششهرواستغلطانتحلیلاین

.دارداعتباروانتشار
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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 

مسوولیت بیانیه سلب 

وگیریتصمیمگونههروداردرسانیآگاهیجنبهصرفاتحلیل/گزارشاین◈
آندهکننتهیهمتوجهرامسوولیتیگزارشایناساسبرگذاریسرمایه

.کندنمی
وعیاجتمااقتصادی،روندهایورخدادهابیان:شودمیتصریحنکتهاین◈

آنانبهبتنسمنفییامثبتارزشگذارییاوآنانتاییدمعنایبهسیاسی
.نیست
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عدم قطعیت های 
پیش رو
.
4



. 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

شودیمتاکیدوتصریحنکتهاینشوند،برشمردههاقطعیتعدمکهآنازقبل◈
یدگیتنهمدر)مکان-زمانفشردگیخاطربهدادهنشاناخیرسالیانتجربهکه

ودانشدهتاثیرپذیرترهمازوهموابستهتربهمتغیرهاازبسیاری(جهانی
بهاستنادابکروناظهورازپیشتامثالعنوانبهدارندکمتریپیشبینیپذیری

هکمیشدزدهتخمیناشتغالوآمریکاییشهروندانرضایتافزایشمیزان
بیشترهاتردیدآمریکاییبیکارانسیلخاطربهاکنونامابیاوردرایمجددترامپ
5.استشده



. 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

اثرازکهخودمت)کاهشتحریمها،تداومتحریمها،تشدیدتحریمها)وضعیتتحریمها◈
((.ترامپوتمایلنظامبهمذاکرهموثرباآمریکاستیاعدمانتخابمجددانتخاب

...یادولتاصولگرا،اصالحطلب/تغییردرافرادکلیدینظامازجملهرییسجمهور◈

تغییرقیمتنفتوبالتبعدرآمدهاینفتیدولت◈

زمانوچگونگیمهارویاکنترلبحرانکرونا◈

اسرائیلدرمنطقهبهویژهتنشهایمرتبطبا(آگاهانهیاتصادفی)ظهورتنشهاینظامی◈

نرخارز◈

6
.لیادغامآنانماراازبخشیازواقعیتدورمیکنددوهرچندبالفاصلهبهذهنمیرسدکهبرخیازاینمتغیرهاهمپوشانییاارتباطمتقابلدارندودرنتیجهمیتوانآنهارادرهمادغامکر

!ماهیچنمیدانیم.میتواندبرپیچیدگیاوضاعافزونکند(ظهورمتغیرهایکامالناشناخته)دقتکنیدکهاینموارد،براساسمتغیرهایشناختهشدهفعلیاست،مسالهقوهایسیاه



. 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.شودمیچههاقطعیتعدماینازکدامهر
ولتدیکایراندر.آوردنمیرایترامپ:کنیممیسادهراجهانبالفاصله
یمتقکنیم،میمذاکرهآمریکابعدیدولتباما.آیدمیکارسراصولگرا

...وگرددبرمیدالر50مداربهنفت
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؟ 

.تاسبادتونلتستایجادامکانها،قطعیتعدمبهتوجهفوایدازیکی◈
میفادهاستبادتونلازخودرویاهواپیماعملکردتجربیبررسیمنظوربه◈

وداردجریانآندرزیادسرعتباهواکهاستکانالیکبادتونل.شود
در.برسدنیزصوتسرعتبرابردهتاتواندمیبادتونلدرهواسرعت
طشرایدرراخودرویاهواپیماعملکردتوانندمیمهندسینبادهاتونل

.کنندبررسیمختلف
راخودصمیمتتوانیدمیگیرید،میراتصمیمیشماوقتیترتیب،همینبه◈

هامتحریوشداینارزنرخاگرکهبپرسیدخودازوببریدبادتونلبه
.یدکنتستآزمایشگاهیشرایطدرراخودتصمیموچه؟شدبرداشته
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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

.کندپیداادامهنیزآتیسال5دررفتارهمینمتوسطشودمیبینیپیش◈
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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

(اخیردههچهار)1398تا1358دورهدر◈
%(2تقریبا . )بوده است% 1.98: متوسط رشد اقتصادی○
.  استمواجه بوده نرخ رشد منفی ، ایران با سال، یعنی حدود یک سوم سال ها12○
.  استرخ داده 1390تا 1374سال های با نرخ مثبت پیاپی در طوالنی ترین دوره ○

(اخیرسالبیست)1398تا1378دورهدر◈
%(3تقریبا . )بوده است% 2.85متوسط نرخ رشد اقتصادی ○
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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 

ایران در یک چشم انداز تاریخیتورم در اقتصاد نرخ 

اخیرسال۴۰درتورمنرخمتوسط◈
.استبوده%19.66ازبیش

بوده%18.3۴اخیر،سال2۰در◈
.است

تغییراتعدمبهتوجهبا◈
ورکشاقتصاددرنهادی-ساختاری

ادامهروندهمینمی رودانتظار
.کندپیدا
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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 

یک قابدر رشد اقتصادی و تورم نرخ 

درتورمورشد
گذشتهسال40
نیپاییرنگپرخط

رشدنشاندهنده
رپخطواقتصادی

اننشباالییرنگ
استتورمدهنده

IMF:روایتبه
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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



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

وضعیت متغیرهای اقتصادی از منظر صندوق بین المللی پول
(این اعداد وضعیت هفت سال گذشته و همچنین پیش بینی دوساله ارایه می کند)

15

متغیرها 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

اقتصادیرشد 3.2 -1.6 12.5 3.7 -5.4 -7.6 -6 3.1
ناخالص سرانه رشد تولید

قیمت ثابت–برابری قدرت خرید 
GDP per capita, 
Purchasing power 
parity; % 1.2 -2.8 11.1 2.6 -6.5 -8.6 -7 2.1

متوسط هزینه مصرف کنندهتورم
Inflation, average 
consumer prices 15.6 11.9 9.0 9.6 31.2 41.1 34.2 33.5

بیکارینرخ
Unemployment rate

10.6 11 12.4 12.1 12.0 13.6 16.3 16.7

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2020



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

نگاهی تاریخی و پیش بینی دو ساله. نرخ رشد اقتصادی جهان

.استهشدروبرورکودیکباجهانیاقتصادمجددکهمیدهدنشانپیشبینیها◈
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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 

سیاسی -شش واقعیت اقتصادی
(سعیشدهاستششموردازمهمترینهاانتخابشود)

نیبربنابهتجربهتاریخیواستنادتحلیلهاوهمچنینعدموجودشواهدیمب
:سالآیندهباواقعیتهایزیرروبروباشیم5تغییراتاساسی،انتظارداریمدر

%(30تا%20بین)همیشگیکریدورپنجسالهدرنقدینگیمتوسطرشد◈
%(3تسالهمیانگینتاریخیبیس)نوسانیبامتوسطپاییناقتصادیرشد◈
%(17تا%10نرخبیکاریدرکریدور)تداومبحراناشتغال◈
%(10سهمبودجهعمرانیبهجاریکمتراز)دولتمالیوبودجهایتنگنای◈
(ایراندرشاخصروزآخر4رتبه)تاثیراتمهاجرتیمسالهآبو◈
(دالر؛زیاندوسالهجهانتریلیون۹)جهانرکودکروناییاقتصاد◈
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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 واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

مبنیایانهنشهیچاستروشنکامالنقدینگیرشدموتور:سابقکریدوردرنقدینگیرشد◈
ادامهوضعیتهمینبهسالیانه%20ازبیشترنرخیباماونداریمنقدینگیرشدمهاربر

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

گذاریسرمایهخالصشدنمنفیبهتوجهبا:نوسانیوپاییناقتصادیرشدمتوسط◈
وبازگرددقبلیمداربهنفتقیمتاگرحتی،(استهالکمنهایناخالصسرمایهتشکیل)

دوبارهنهبیناخوشاقتصادی،رشدسالهدویایکدورهیکازبعدشودبرداشتههاتحریم
کشوراداقتصدرنهادی-ساختاریتغییرچونگشتبازخواهیمدرصدیسهرشدکریدوربه
ازبیشتمثبیامنفیاقتصادیرشدهاسالبرخیدراستممکنبنابراین.استندادهرخ
.شودمیبینیپیش%3حدودسالهپنجمتوسطاماباشیمداشتهدرصدسه
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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 واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

تگیبازنشسهایصندوقبحرانخاطربه:دولتایبودجهومالیتنگنای◈
کارمندانحقوقسالیانهافزایشهمچنینهست،همافزایشحالدرکه

بودجهصرفبایدداردچههردولتعمالنیست،کاهشحالدرکهدولت
.اردندایتوسعهاموربرایتوجهیقابلمازادمنبعهیچدولت.کندجاری

بهمنجرآبمساله:آنازناشیمهاجرتی/جمعیتیتغییراتوآبمساله◈
واهدخپیدررابزرگیهایمهاجرتوشودمیروستاهاوشهردرتغییراتی
ایعده.دادخواهدرخآیندهسال5درمهاجرتاینازبخشی.داشت
الهمساینگزارشبعدینوبتدرایمشدهترسالیدورهواردکهمعتقدند
ماهششتاایمگرفتهخشکسالیبررافرضفعال.شدخواهدترشفاف
.مکنیتثبیتیاتعدیلرامانقضاوتروزآمداطالعاتاساسبرآینده 19



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

شش واقعیت پیش روی کسب وکارهای ایرانی

تشکیلخالصنرخشدنمنفیوافولبهتوجهبا:(اشتغال)بیکاریمساله◈
پیشیهسرمایتشکیلازسرمایهاستهالککهایگونهبهایراندرسرمایه
کشورسیاسی-اقتصادگانهششهایقطعیتعدمهمچنینواستگرفته
درکمتدسوبماندپایدارکشوردراشتغالمسالهکهشودمیبینیپیش
.کندپیداافزایشبیکاریساله5افقازنیمی

ارهدوبتادارداحتیاجسالدوکمدستجهان:جهاناقتصادکروناییرکود◈
تهدیدازبیشترهایفرصتمتضمناینو.بازگرددپیشاکروناشرایطبه

هایشرکتخریدفرصتتکنولوژی،خریدفرصت.استایرانبرای
.بزرگهایشرکتمدیریتیسهامخریدفرصتومتوسطوکوچک
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روندهای کلیدی 
پیش روی 
کسب وکارها
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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 

جایگاه روندها در تحلیل استراتژیک

.کنیممینگاهپارامترنوعسهبهاستراتژیکتحلیلبرایما◈
کهاستینیبپیشغیرقابلشانتغییراتوهستندمتغیرپارامترها،برخی◈

تحلیلایندرراآنانازموردششودانیممیقطعیتعدمراهاآنما
.باشیمهداشتقطعیکنشتوانیمنمیمتغیرها،اینقبالدرما.برشمردیم

اندشدهارپایدواقعیتبهتبدیلوندارندچندانیتغییراتپارامترها،برخی◈
.برشمردیمگانهششهایواقعیتعنوانتحتراهاآنماکه
شانتحرکسویوسمتوگیریجهتاماکنندمیتغییرپارامترهابرخی◈

میبرروندهاعنوانذیلراآنهاماکهاستپیشبینیقابلوپیوسته
یگنالسواستروشنوقطعیتقریباًرونددوروندها،تمامبیناز.شمریم
.دهدمیوکارهاکسببهمهمیبسیارهای 22



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

اجتماعی-دو ابر روند مهم اقتصادی

دیجیتالیشدن؛◈
ژی های نواستفاده از ابزارهای دیجیتالی در جامعه بشدت عالقه مند ایرانی به تکنولو○
توسعه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی○
...(موبایل، دسکتاپ، ساعت، تن پوش های دیجیتالی و )یکپارچه شدن ابزارها ○

تغییراتجمعیتی،نسلیوسبکزندگی◈
60و 50تداوم مهاجرت به سبک زندگی مدرن توسط نسل دهه ○
به بعد که 1369متولدان سال )ورود نسل متولد بعد از جنگ به عرصه کسب وکار ○

(ساله شده اند35تا 30
80گسست نسلی به ویژه با پر رنگ تر شدن نسل متولد ○
پیرترین 1430روند کاهش جمعیت کشور، ما در سال با توجه به پیر شدن جمعیت؛ ○

.سال پیش روست5آغاز  پیر شدن در این . کشور منطقه خواهیم بود

23



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

آشنایی بیشتر با روند دیجیتالی شدن

دیجیتالیروندابردرکبرای◈
مهمتغییر11ایندربارهشدن
.بخوانیدوبدانیدبیشتر

نعتصآیندهکتاب:پیشنهادیک◈
استراتژیوفینتکهامالی،

گذاریسرمایه

24



. 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؟

فضایدرلیغاتتببهنسبتمجازیفضایدرتبلیغات)حقیقیفضایبهمجازیفضاینسبیقدرتافزایش◈
(مجازیفضایدرتجارتبهنسبتمجازیفضایدرتجارتحقیقی،

.یافتخواهدگسترشبیشتریسرعتباالکترونیکتجارت◈

(Attention)توجهتجارترونقواهمیت◈

،می کشنددخودرونبهراچیزهمهچاله،سیاههمچونهاموبایل/بلعدمیراچیزهمهموبایل)موبایلیفیکیشن◈
(...وتاکسیفروشگاه،کتاب،سینما،تلویزیون،رادیو،بانک،دانشگاه،

.خدماتحوزهدر«اشتراکیاقتصاد»بویژهخالقانهوکاریکسبهایمدلتوسعه◈

مجازیکشورهایبیشترگیریشکلوکشورهاجغرافیاییمرزهایشدنرنگکم◈

المللیبینوملیرایجپولعنوانبهکوینبیتماننددیجیتالارزهایگسترش◈

چیزهمهاینترنتسپسواشیااینترنتگسترش◈
25



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

دگی  روند تغییرات جمعیتی، نسلی و سبک زنچند نکته تکمیلی برای 

:یدکندقتزندگیسبکونسلیجمعیتی،تغییراتازنمونهچندبه◈
12۰هم97سالوشدهثبتایراندرکمترتولدهزار97،17۰سالبهنسبت98سال◈

.96سالازکمترتولدهزار

حاضرحالدرولیبودهزنهرازایبهفرزندششتا65تا1355دههدرفرزندآورینرخ◈
شدیدکاهشیهفتاددههدربارورینرخ.استزنهرازایبهفرزند1،8حدودنرخاین

ازباالتربه1۴3۰سالتافعلیروندداشتنادامهصورتدر،جانشینینرخزیربهوداشت
.شدخواهدورکشجمعیتدرساختاریتغییراتبهمنجراینکه؛رسیدنخواهدجانشینینرخ

26



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

دگی چند نکته تکمیلی برای روند تغییرات جمعیتی، نسلی و سبک زن

سال7۰طولدرجهان◈
یرترپسالپنجحدودگذشته

ایرانجمعیتامااست،شده
گذشتهسال6۰درمتاسفانه

.استشدهپیرترسال1۰
ثابتاتفاقاینالبته

پیرترهمچنانونمی ماند
.می شویم

27



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

دگی چند نکته تکمیلی برای روند تغییرات جمعیتی، نسلی و سبک زن

سالازازدواجبهطالقنسبت◈
32به12.5از1397تا1387
ازگذشتهدریعنی.استرسیده

منجرطالقبهیکیازدواج8هر
.ازدواج3هرازاکنونوشدهمی
تکرارهم98سالدرنسبتاین
.استشده

28

نسبتطالقبهازدواجسال

138712.5

138814.1

138915.4

139016.3

139118.1

139220.1

139322.6

139424

139525.7

139628.7

139732

139832



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

دگی چند نکته تکمیلی برای روند تغییرات جمعیتی، نسلی و سبک زن

%1.1حدودمردانبرای1375سالدرقطعیتجردایران،آمارمرکزبررسی هایبراساس◈
رسیدهزنانبرای%3.7ومردانبرای%2.3به1395سالدر،بوده%1.2زنانبرایو

بودهردانمازبیشتربسیارزنان،درقطعیتجردافزایشیروندمی دهد،نشانآمارایناست؛
اماشدهبرابردوحدودمردان،برایشاخصاین1395تا1375سالهایطیکهطوریبه

.استبودهبرابرسهازبیشزنانبرای

29



. 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؟

والدتکهایخانوادهافزایشوخانواربعدکاهش◈

(زیستیتک/مجردیزندگی)والدینازجدایزندگی بهفرزندانتمایلافزایش◈

(سپیدازدواج)غیرمتعارفهایازدواجافزایشوازدواجسنافزایش◈

خانگیحیواناتنگهداریبهآوریرویافزایش◈

(خوددودمعفرزندانبههاخانوادهبیشتررسیدگی)فرزندتربیتبامرتبطخدماترونق◈

سالمندانبهرسیدگییانگهداریخدماترونق◈

(..وتاشوخوابتختومبلمانکوچک،هایخانه)نفرهتکزندگیلوازمومکانرونق◈

(اپ هاکافی شاجتماعی؛معاشرتبرایخانهوکارمحلازغیرمحیطی)سومفضاهایرونق◈

خانهازنگهداریخدماتوترکوچکخانه هایبهنیاز◈ 30



ترکیب رخدادها، 
روندها، رفتارها و 
ریشه ها چه خواهد 

شد؟ 
31



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

مربع شکل گیری آینده

32

ساختارها/عقبهتاریخی:ریشهها
پنجاهسالگذشتهتاکنون

روندها؛تغییراتپیوسته
باسمتوسوینسبتامشخص

تغییراتگسسته:رخدادها
(قوهایسیاهزلزله،کرونا،جنگ)

تصمیماتواقداماتو:رفتارها
مفروضاتبازیگرانکلیدی



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

آیا آینده، ادامه روند گذشته است؟

هریش)ایمآمدهکنونتاکهاستمسیریگرودرماآیندهکهاستاینجواب◈
و،وندهاربواسطهساختارهادرتغییریآنکهمگر،(مسیربهوابستگینظریه/ها

زرگبرخدادهاییاو(کلیدیبازیگرانمفروضاتوتصیماتواقدامات)رفتارها
.دهدرخ(زلزلهوگیرهمهبیماریوانقالبیاجنگمانند)
ششهرواستغلطانتحلیلاینآمده،نیزگزارشاینابتدایدرکههمانگونه◈

با)کرونارویدادجزبهگزارشتدوینفعلیزماندر.شودروزآمدبایدماه
تارها،ساخدرملموسیتغییرنفت،قیمتمقطعیکاهشو(منفیتاثیرگذاری

.شودنمیمشاهدهگذشتهمسیرتغییربرایکلیدیبازیگرانرفتاروروندها
هر.کندپیداادامهکمابیشآیندهسال5دروضعیتهمینداریمانتظاربنابراین

.ارددوجودایراندرمثبتتغییراتبهباالییامیدواریبلندمدتافقدرچند
33



. 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

تعامالتجنتایایران،وآمریکاانتخاباتنتایجارز،ونفتقیمتکهدانیمنمیما
وانیمتمیاماکردخواهدتغییراتیچهایمنطقهتوازنوضعیتوایران-آمریکا
%70باالیاحتمالباآیندهسال5تابگوییم
.باشداقتصادسازیفعالوتقاضاتحریکبرایجدیاهرمینمیتواندعمرانیبودجهطریقازدولت◈

.بودنخواهدرقمیتکساله5متوسطتورم◈

(کردخواهدافتخریدبرابریقدرتبراساسایرانداخلیناخالصتولیدسرانههمچنین.یافتنخواهدافزایشمردمخریدقدرت◈

.یافتنخواهدکاهشواقعیبیکاریمیزان◈

.بودخواهیمخشنوخیابانیاعتراضاتشاهددیگرباردوازبیش◈

.کردخواهندمالکیتجایگزینرادسترسیپایینبهمتوسطمردم◈

.(کروناسوختبا)دهندمیتغییررااجتماعواقتصادچهرهدیجیتالی،ارزودیجیتالیاسناددیجیتالی،هویت◈

کشدمیخوددنبالبهراقبلینسلوکردخواهدایجادزندگیسبکدررازیادیتغییراتجدیدنسل◈

.بودخواهدمبهمهمچنانکشوراقتصادبلندمدتاندازچشم◈ 34



35

ایران
درعمومرتبهبندیهای
جهانیدرچهارکسومو

براساس.چهارمقراردارد
روندتاریخیانتظارداریم
بهبودرتبهاتفاقبیفتداما

سالآینده5انتظارنداریمدر
جایگاهایرانتغییراساسی
داشتهباشدوبهچهارک

.باالترصعودکند



. 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 و احتمال شورش های مجدد○
تغییرات سبک زندگی○
دیجیتالی شدن○
تغییرات نسلی○
رکود اقتصاد جهانی○

.  نیازمند اتخاذ تصمیمات استراتژیک و هوشمندانه است
36

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
37



تجویز راهبردی
آیا با این حجم از عدم قطعیت 

کاری می توان کرد؟

38



39

تجویزراهبردیبرایاستراتژی
کسبوکارهاوسرمایهگذاری

ارزآوروغیرارزبروکارهایکسبدرگذاریسرمایه◈

سالسهزیربازگشتدورهباگذاریسرمایه◈

(جهتغیرهمریسکباوکارهایکسب)کسبوکارسبدبهبخشیتنوع◈

.وکارتانکسببردیجیتالیتحوالتتاثیربهنگاهباوکارکسبمدلبازطراحی◈

کنولوژیتوتجربهانتقالجهتجهانیاقتصادرکودفرصتپنجرهازاستفادهباالمللیبینگذاریسرمایه◈

(تورمنرخمتوسطازکمترتسهیالتموثرنرخبا)کاالییگردشسرمایهبرایبانکیمالیتامین◈

(احتیاطینقدشبهیاونقدهایدارایی)احتیاطینقدینگیصندوقتشکیل◈

وارداتجایگزینکاالهایتولیدسمتبهحرکت◈

پابرجاگیریتصمیمچارچوبازاستفاده◈

ایرانبزرگشهرهایبعدسال5زندگیسبکدرکبرایکنونیآمریکایواروپازندگیسبکمشاهده◈

(B2C)مردممحوربسمتکسبوکارهای(B2G)کسبوکارهایدولتمحورازرویکردتغییر◈

اشتغالوفقررفعبههابنگاهاجتماعیمسوولیتتمرکز◈

شرحوویژهسازی
ایناستراتژیها،
نیازمندمشاوره
.اختصاصیاست



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

یک تذکر مهم

رشدکهمیشودبینیپیشکهاستدرست◈
ولیباشد%3متوسطصورتبهکشوراقتصادی
ازاوتیمتفکامالعملکرداقتصادمختلفهایبخش
امعنبدانایندیگرعبارتبه.داشتخواهندهم

یکهباقتصادیهایبخشهمهوضعیتکهنیست
.باشدمیزان

شدرنرخاختالفسالها،ازیکیدرنمونهعنوانبه◈
یاکاهش%7)نئوپانبا(مثبترشد%48)کولرآبی
برندهبخشهاییافتنمهم!کنیدتوجه(منفیرشد

40.استکشوراقتصاد



جازه جهان بی رحم داروینی، به کسانی ا
بهه بقاء می دهد؛ که نه تنها عالقه مند
نهده زنده ماندن هستند که شایسته ز

.ماندن نیز باشند

41

Last point:

“
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:منابعومراجع
گزارشهاودادههایبانکمرکزیومرکزآمارایرانوسازمانبرنامهوبودجه

...ولیقزوینیوومهندسامیرحسینایمانیراد،علیعربمازاردکترسرزعیم،سوری،هاونوشتههایدیدگاه
جهانیاقتصادمجمــع،لـگاتوم،گزارشهایبینالمللیمانندوصندوقبینالمللیپولجــهانیدادههایبانک

...ازرگانیتهرانپایگاههایخبریوتحلیلیماننددنیایاقتصاد،تجارتنیوز،مشرقنیوز،اقتصادآنالین،اقتصادگردانواتاقب

“
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