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الهی ای داننده ره چیز و سازنده ره کار و دارنده ره کس، هن کس را با تو انبازی و هن کس را از تو بی نیازی، کار هب حکمت 

یا بنده را هن چون و چرا رد کار تو دانشی و هن کسی را رب تو فرمایشی، سزااه و نوااه همه تو  زی و هب لطف می سازی، بار خدا می اندا

ساختی،  هن کس هب تو، هن از تو هب کس، همه از تو هب تو، همه تویی و بس، خالیق افنی و حق یکتا بخود باقیست.

هلل انصاری                                                   مناجات انهم- خواهج عبدا

نیایش
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درباره آرا

ــجویان و  ــی از دانش ــط گروه ــال 1387 توس ــت آرا( در س ــی رس ــی آرا )آت ــت و مهندس ــاوره مدیری ــرکت مش ش
ــت  ــش مدیری ــازی دان ــدف تجاری س ــا ه ــی ب ــه طباطبای ــتی و عالم ــهید بهش ــران، ش ــگاه ته ــالن دانش فارغ التحصی
ــردی  ــران راهب ــه پیش ــراه موسس ــه هم ــل ب ــان ذی ــت 5 دپارتم ــته اس ــون توانس ــا کن ــد و ت ــیس گردی تاس
آینده پژوهــی و ماهنامــه پیشــران )اولیــن نشــریه آینده پژوهــی کســب وکار( را راه انــدازی نمایــد و پــروژه هــای 

ــاند. ــام رس ــه انج ــب و کار ب ــان کس ــازمان ها و صاحب ــا، س ــرای نهاده ــددی را ب ــی متع ــی و پژوهش تحقیقات
ــط  ■ ــش محی ــش و پوی ــه، پای ــای آینده نگاران ــه راه، راهبرده ــناریو، نقش ــن س ــی )تدوی ــان آینده پژوه  دپارتم

و ....(
ــی  ■ ــرد، ارزیاب ــن راهب ــی، تدوی ــا، جایگاه یاب ــل رقب ــود، تحلی ــت موج ــل وضعی ــتراتژی )تحلی ــان اس  دپارتم

ــرد و ...( راهب
 دپارتمان مدیریت بازار )تحقیقات بازاریابی، تدوین برنامه بازاریابی، برندینگ، ارزیابی تبلیغات و ...( ■

 دپارتمان طراحی و گرافیک )طراحی نشان تجاری، طراحی جلد، طراحی پوستر، صفحه بندی و ...( ■

ــا مشــارکت دانشــگاه های تهــران در حوزه هــای  ■ ــاه مــدت ب  دپارتمــان آمــوزش )کارگاه هــا و دوره هــای کوت

4گانــه فــوق(

ــوردی کشــور، پتروشــیمی  ــادر و دریان ــرو ســازمان بن ــوزش وزارت نی ــز آم ــه مرک ــوان ب ــه مشــتریان آرا می ت از جمل
ــاق  ــار شــهرداری تهــران، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ات ــوه و تره ب ــی تهــران، ســازمان می ــاق بازرگان ــد، ات ارون
ــد،  ــه امی ــران، بیم ــش ای ــت کف ــه صنع ــران، جامع ــرامیک ای ــی و س ــدگان کاش ــن تولیدکنن ــران، انجم ــی ای بازرگان

ــر و... اشــاره نمــود. ــی، انتشــارات امیرکبی ــی ســبز، انتشــارات قدیان انتشــارات خیل
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ــه  ــکاوی ک ــت، کنج ــر دانس ــی بش ــای ذات ــوان از کنجکاوی ه ــاید بت ــده را ش ــر آین ــلط ب ــناخت و تس ــه ش دغدغ
ــه ای از  ــگاری حیط ــد. آینده ن ــر می نمای ــن براب ــش را چندی ــت و ارزش ــی جذابی ــع مال ــا مناف ــدن آن ب ــه ش آمیخت
علــم آینده پژوهــی اســت کــه پــا را فراتــر از مطالعــات محــض گذاشــته و بــا نگاهــی کاربــردی بــه کشــف و شــناخت 
آینــده می پــردازد، رویکــردی کــه الزمــه امــروز کســب وکارهای ایرانــی اســت. تیــم تحلیــل و نگارنــده پیشــران طــی 
چندیــن ســال مشــارکت و تعریــف پروژه هــای ملــی و بنگاهــی در بخش هــای متفــاوت کســب وکار بــه کســب تجربــه 
و تدویــن روش شناســی جهــت ترکیــب ایــن علــم بــا عمــل در حــوزه کســب وکار نمــود تــا ســرانجام در انتهــای ســال 
ــائل و  ــر مس ــز ب ــورت متمرک ــران به ص ــب وکارهای ای ــگاری کس ــزارش آینده ن ــار گ ــا انتش ــار ب ــن ب ــرای اولی 95 ب

مباحــث آینــده ایــن حــوزه پرداخــت.
در ایــن گــزارش ســعی گردیــده تــا بــا ترکیــب رویکردهــا و روش شناســی علــم آینده پژوهــی بــا ادبیاتــی کاربــردی 
ــن  ــردد. در ای ــردی ایجــاد گ ــات راهب ــق تصمیم ــرای خل ــی ب ــگاری، راهنمای ــر آینده ن ــت تفک ــج و تثبی ضمــن تروی
راســتا فعــاالن اثرگــذار و اثرپذیــر در کســب وکار ایــران در دو ســطح ملــی و بین المللــی شناســایی و تحلیــل گردیــد 
تــا فضــای اثرگــذاری و قــدرت آن هــا بــر اهــداف کســب وکارهای ایرانــی مشــخص گــردد؛ در ادامــه ضمــن تشــریح 
ســناریوهای پیــش روی کســب وکارها در ســال 96 بــا تعییــن شــاخص های راهنمــای هــر ســناریو و تبییــن وضعیــت 
ــب وکار  ــاوت کس ــای متف ــای حوزه ه ــا و تهدیده ــد، فرصت ه ــت رش ــی از وضعی ــادی نمای ــاخص های کالن اقتص ش

ترســیم گردیــد.
ــار منتشــر می گــردد مــورد توجــه تصمیم گیــران، تصمیم ســازان و  ــرای اولیــن ب امیــد اســت گــزارش حاضــر کــه ب
نقطــه اثــری بــرای بهبــود وضعیــت کســب وکارهای کشــورمان ایــران باشــد و بــا همراهــی و همفکــری سیاســتگذاران 

و فعــاالن اقتصــادی در ســال آتــی بتوانیــم گزارشــی اثرگذارتــر بــه نــگارش در آوریــم.

محمد امین قلم بر
مدیرعامل موسسه پیشران

پیشگفتار
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مبانی تحلیل بازیگران
فصل 1
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مقدمه
امروزه استفاده از مفهوم تحلیل بازیگر در طیف وسیعی از روش های مشارکتی و غیر مشارکتی سیاست گذاری فراگیر 
به  فرایند سیاست گذاری  در  ذینفع(  )تحلیل  بازیگر  تحلیل  تکنیک های  ارزش  تحقیقاتی  و  و در محافل صنعتی  است 
خوبی شناخته شده است. با این وجود تحلیل بازیگر جزیی مغفول در مطالعات بومی سیاست گذاری و به ویژه مطالعات 

آینده پژوهی است
تحلیل بازیگر به طور فزاینده ای با طیف وسیعی از سازمان ها در بسیاری از زمینه های متفاوت شهرت یافته است و در 
رشته های مختلف نظیر مدیریت کسب وکار، توسعه و مدیریت منابع طبیعی، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه و … 
کاربردهای گسترده ای دارد. امروزه سیاست گذاران، سازمان های دولتی و غیردولتی، کسب وکارها و رسانه ها از آن استفاده 

می کنند .
یک بازیگر )یا به تعبیری خاص تر ذینفع(، یک نهاد اجتماعی، یک شخص یا یک سازمان است که می تواند تصمیمی 
را گرفته یا در اتخاذ آن اعمال نفوذ کند. از این دیدگاه، مسائل سیاست و فرایندهای سیاست شامل بازیگران متعددی 
)طرف ها( می شوند، زیرا معتقدیم که هیچ بازیگر منفردی وجود ندارد که بتواند به صورت یک جانبه راه حل مطلوبش را 
به دیگران تحمیل کند. بلکه به برخی از اشکال همکاری بین طرف ها نیاز است؛ بازیگران به هم وابسته هستند. در چنین 
شرایطی، دانستن اینکه چه کسی “دیگران” است و درک اهداف و انگیزه های آن ها برای مشارکت کردن یا نکردن، برای 
حل مسئله موفق حیاتی است. در ادامه به بررسی چرایی استفاده از تحلیل بازیگر، تعریف بازیگر، ضرورت و چارچوب 

های مطرح تحلیل بازیگر پرداخته خواهد شد.
در این گزارش بازیگر را به صورت یک نهاد اجتماعی، شخص یا سازمانی تعریف می کنیم که می تواند تصمیمی را گرفته 
یا در اتخاذ آن اعمال نفوذ نماید. به عبارت دیگر: بازیگران طرف هایی هستند که منافع خاصی در سیستم داشته و یا 
توانایی تأثیرگذاری بر سیستم را یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم دارا می باشند. توجه داشته باشید که ما از عبارت 

نقطهشروعروشها

نتایجموردانتظار

مخاطبان

محیطسیاستگذاریوفرهنگ
اجتماعی-اقتصادی

منابع:انسانی،مالی،...
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شرایطتنظیمکنندهها

)شکل 1-1( ابعاد یک پروژه آینده نگاری از نظر کینان و مایلز
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www.arahg.com

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



“بازیگر” استفاده کرده ایم، نه “ذینفع”. در عمل، این عبارات اغلب به جای هم به کار می روند. با این حال، گاهی اوقات از 
عبارت ذینفع استفاده می شود تا به آن گروه هایی اشاره کنند که یک منفعت، یا سهمی در فرایند تصمیم گیری دارند، اما 
ابزارهای نسبتاً کمی برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیری یا سیستم دارند. معموالً چنین ذینفعانی شامل گروه های منافع یا 
گروه های فشار می شوند و در برخی موارد، کل عموم یا بخش خاصی از عموم همچون خانواده های فقیر، افراد یک گروه 

سنی خاص یا ذینفعان یک طرح رفاهی مشخص را شامل می شود.
تحلیلگران سیاست مدت ها سعی کرده اند تا درک کنند که چگونه اطالعات، مؤسسات، تصمیمات و قدرت، برنامه ها و 
سیاست های کالن را با توجه به حضور گروه های بازیگر شکل می دهند. در ادبیات سیاست گذاری، تحلیل بازیگر به صورت 
فرایندی برای کسب اطالعات درباره عوامل مرتبط دیده می شود تا رفتار، منافع، برنامه ها و تأثیر آن ها بر فرایندهای 
تصمیم گیری را درک کنند. تحلیل بازیگر به کار می رود تا به طور موثرتری جایگاه بازیگران مورد بررسی قرار گیرد، 
موجب پیاده سازی روشن تر تصمیمات یا اهداف شده و متن سیاست را درک کرده و امکان سنجی گزینه های سیاست 

آینده را بررسی نمایند.
اهمیت به کارگیری تحلیل بازیگر در ابیات به خاطر پروژه هایی است که به اندازه کافی پویایی ذینفعان را درک نکرده 
و در نتیجه شکست خورده اند. در این زمینه، تحلیل بازیگر به دنبال فهم بهتر پویایی قدرت و ارتقا شفافیت و برابری 
تصمیم گیری در پروژه های است که تأثیر زیادی بر همه بازیگران دارد. به عنوان مثال، لیندنبرگ و کروسبی فهرستی 
از روش هایی را پیشنهاد می دهند که می توانند به فرایند تصمیم گیری کمک کنند، بازیگران، میزان نفوذشان و منافع 
هر کدام را شناسایی نمایند، روابط بین بازیگران و توانایی بالقوه آن ها برای ایجاد یک ائتالف را مشخص نمایند. تحلیل 
بازیگر به طور گسترده ای در پروژه های توسعه برای تقویت گروه هایی نظیر زنان، مستضعفان و کسانی که از خدمات 
اجتماعی مناسب محروم هستند کاربرد دارد. . در این سطح غیاب تحلیل بازیگر، اغلب باعث شده که بازیگران )ذینفعان( 
نتایج تصمیم گیری داشته باشند تا گروه های مستحق تر؛ این مشکل در پروژه های توسعه  قدرتمند تأثیر بیشتری بر 

بسیار مشهود است.
همچنین تحلیل بازیگر کمک می کند تا منافع متناقض بازیگران مختلف فهمیده و درک شود. به خاطر این مسئله، در 
حقیقت ممکن است فرایند تحلیل بازیگر موجب تشدید یا ایجاد تناقض شود. زیرا در برخی از موارد، برنامه های در سایه 
یا منافع پنهانی ممکن است موجب انحراف تحلیل شوند. گاس و همکارانش نگرانی های را درباره مسئله عینیت پروژه 
بیان کرده اند، زیرا کسانی که تحلیل را انجام می دهند، آن را از یک دیدگاه خاص انجام می دهند یا اینکه نتایج خاصی 
را مدنظر دارند.. این مسائل نشان دهنده اهمیت تحلیل بازیگر می باشد، که یک رویکرد سیستماتیک، حیاتی و حساس 

برای تحلیل بازیگر بسیار ضروری است.
اگر در یک ساده سازی تا حدودی خام و اولیه، شبکه را در یک بُعد چهارم در نظر بگیریم، لذا هدف فرایند تحلیل بازیگر 

را می توان به کمک ابعاد زیر محقق ساخت:
1. شبکه ها: الگوهای کم و بیش ثابتی از روابط اجتماعی بین بازیگران به هم وابسته است که حول مسائل سیاست و یا 

برنامه های سیاست شکل می گیرد”.
2. برداشت ها: تصویری که بازیگران از دنیای اطرافشان دارند، یعنی هم از سایر بازیگران و هم از شبکه ها و از ویژگی های 
حقیقی یک مسئله سیاست دارند. همچنین ممکن است به این برداشت ها، برچسب باورهای سببی، شناخت یا قالب های 
ارجاع بخورد. در اینجا برداشت ها تنها به نظریه های “بی طرف” درباره نحوه عملکرد جهان اشاره داشته و به باورهای 

هنجاری درباره خوبی یا مطلوب بودن اشاره نمی کنند. مورد آخر، تحت عنوان “ارزش ها” مورد بحث قرار می گیرد.
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انگیزه های درونی  بازیگران می خواهند حرکت کنند؛ آن ها  ارائه می دهند که در آن  3. ارزش ها: این ها مسیرهایی را 
عمل  انتزاعی تر  یک سطح  در  “اهداف”،  و  “منافع”  “هنجارها”،  مرتبط همچون  مفاهیم  می کنند.  توصیف  را  بازیگران 
به  را  ارزش ها  “موقعیت ها”  و  “اولویت ها”  بیان می کنند.  عبارات خاص تر  در  را  ارزش ها  “اهداف”  می کنند، درحالی که 
یک درجه )نسبی( اولویت در راهکارهای خاص یا نتایج سیاست تبدیل می کنند. متغیرها در این بُعد، ارتباط نزدیکی با 

برداشت های بازیگران دارند.
4. منابع: ابزارها یا وسایل عملی که بازیگران دارند تا اهدافشان را محقق سازند. منابع “چیزهایی هستند که بر آن ها 
کنترل داشته و به آن ها عالقه دارند”. منابع به بازیگران امکان می دهند تا بر جهان اطرافشان تأثیر بگذارند، از جمله سایر 

بازیگران، روابط و قوانین در یک شبکه. بدین ترتیب، منابع ارتباط نزدیکی با قدرت و نفوذ دارند.
جایگاه تحلیل بازیگر در تعیین قلمرو یک پروژه آینده نگاری

برای آنکه بتوانیم به خوبی به اهمیت فرایند تحلیل بازیگر در پروژه های آینده پژوهی اشاره نماییم، بهتر آن است که نشان 
دهیم از روش تحلیل بازیگر در چه گام های از فرایند آینده پژوهی می توان استفاده کرد. برای تحقق این مهم در اینجا 
از مدل کینان و مایلز کمک گرفته ایم. الزم به توضیح است مدل های متعدد آینده پژوهی و چارچوب های آینده نگاری 
فناوری قابلیت نمایش این کارکردها را دارند، اما در اینجا به منظور کاربردی تر بودن و شفافیت بیشتر از مدل تعیین 

قلمرو بهره برده شد.
کینان و مایلز  به فرآیند تعیین قلمرو  در ابتدای یک پروژه ی آینده پژوهی و ضرورت انجام آن اشاره کرده اند و ابعادی 

که باید در این فرآیند در نظر گرفته شده و تعیین شوند را به دو دسته ی کلی تقسیم نموده اند:
 ابعاد محدودکننده: که معموالً )و نه همیشه( از پیش تعیین شده اند و تا حدود زیادی قابل بحث و مذاکره نمی باشند. این 
ابعاد در شکل 1 در سمت چپ قرار دارند و عبارتند از: نقطه شروع، نتایج مورد انتظار، مخاطبان، محیط سیاست گذاری 

و فرهنگ اجتماعی- اقتصادی و منابع.
 ابعاد تنظیم شونده: در این دسته فضای بیشتری برای تغییر ابعاد وجود دارد و به صورت دسته قبلی از پیش تعیین شده 
نمی باشند و می توان آن ها را متناسب با نظر مشارکت کنندگان در پروژه انتخاب نمود. این ابعاد که در شکل1 در سمت 
راست قرار دارند عبارتند از: روش ها، خروجی های رسمی، سازمان و مدیریت پروژه، موضوعات یا بخش های تحت پوشش، 

افق زمانی، مداخله سیاستی و نوع مشارکت.
اگرچه روش های مختلف تحلیل بازیگر گام های متفاوتی را دارند، اما به طور کلی می توان به قدم هایی اشاره کرد که در 
هر تحلیل که نیازمند شناسایی بازیگران )ذینفعان( است باید طی شود. هرمانز و دیگران )۲۰1۰( به شش گام در تحلیل 

بازیگر اشاره می کند، که شامل موارد زیر می باشد:
1. تدوین مسئله به صورت یک نقطه آغاز

۲. تهیه فهرستی از بازیگران
3. نمایش ساختار رسمی: وظایف رسمی،  قدرت و روابط بازیگران و قوانین جاری

4. تعیین منافع، اهداف و برداشت بازیگران از مسئله
5. ترسیم وابستگی های درونی بین بازیگران با ایجاد فهرست هایی از منابع و درگیری بازیگران با مسئله

6. تعیین پیامدهای این یافته ها با توجه به ساختار مسئله.
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تحلیل بازیگران چه کسانی را در بر می گیرد؟
اگر مرزهای پدیده به طور واضح تعریف شوند، در آن صورت بازیگران را می توان نسبتاً به آسانی شناسایی کرد. با این 
حال، ریسکی وجود دارد که ممکن است برخی از بازیگران به طور تصادفی حذف شوند و در نتیجه تمام بازیگران مربوطه 
یک پدیده شناسایی نشوند. از سوی دیگر، اغلب امکان پذیر نیست که تمام بازیگران را در بر بگیرند و باید معیاری را برای 

توقف فرایند شناسایی بازیگران در نظر گرفت.
اصوالً ذینفعان )بازیگران(، بر اساس سهمی که در پدیده تحت بررسی دارد، شناسایی می شوند. اگر چه می توان روش های 
دیگری را مبنای انتخاب بازیگران در نظر گرفت، با این حال بدون دانستن این موضوع، دشوار است بفهمیم که کدام 
بازیگران باید در شناسایی تمرکز شرکت داشته باشند. در نتیجه، مبنای انتخاب معموالً به یک نحو از باال به پایین توسط 
محققان شناسایی می شود که منافع آن ها را منعکس می سازد، که ممکن است منافع بازیگران را منعکس نسازد. برای 
پرداختن به این موضوع، دوگیل و همکارانش و پرل و همکارانش یک فرایند تکراری را پیشنهاد کردند که متشکل از 
مصاحبه، گروه های کانونی، و مصاحبه ها می شود تا سازمان ها، مداخالت یا موضوعات تحت بررسی را شناسایی کرده 
و سپس ذینفعان را تعیین کنند. چوالیر و باکلز فهرستی از روش های شناسایی بازیگران را معرفی می کنند، که شامل 
این موارد می شود: شناسایی توسط کارشناسان یا سایر بازیگران؛ خود گزینی )در پاسخ به تبلیغات یا اطالعیه ها(؛  از 
طریق سوابق مکتوب یا داده های سرشماری که ممکن است اطالعاتی را برای دسته بندی ها بر اساس سن، جنسیت،  
مذهب و محل سکونت ارائه دهند؛  از طریق کاربری های شفاهی یا مکتوب رویدادهای اصلی )شناسایی افرادی که دخیل 
بودند(؛ یا استفاده از فهرستی از دسته های بازیگران احتمالی. زمانی که گروه بندی شدند )به عنوان مثال، با استفاده از 
تکنیک های مرتب سازی کارت که در زیر توصیف شده است(، چوالیر و باکلز جایگزینی بازیگران در نمودار رنگین کمان 
را پیشنهاد می کنند که آن ها را طبق درجه ای که می توانند بر یک مسئله یا اقدام تأثیرگذار باشند یا تحت تأثیر قرار 

بگیرند، دسته بندی می کنند.
اینکه چه کسی شامل است و چه کسی حذف شده است به روش به کاررفته برای شناسایی بازیگران و هدف تحلیل 
بستگی دارد. این مسئله مهم است، زیرا بر “چه کسی و چه چیزی واقعاً مدنظر قرار دارد”، تأثیر می گذارد )میچل و 
عملی،  در سطح  و  فراگیر  یک چشم انداز  آغاز  برای  حداقل  که  می کند  بیان  اخالقی  زمینه های  در  لویس  همکاران،. 
جمع گرایی هم حائز اهمیت است، زیرا ظرفیت یک سیاست، طرح، یا پروژه برای پاسخگویی به اهدافش ممکن است به 
شمول تمام بازیگران مناسب بستگی داشته باشد. با نگاهی جامع تر، اگر نگرانی اصلی تحلیل بازیگر )ذینفع(، توزیع برابر 
هزینه ها و منافع یک پروژه باشد )به عنوان مثال در طرح ریزی پروژه و پیاده سازی آن(، ممکن است الزم باشد که تمام 
بازیگران شامل شوند. وقتی منفعت اصلی، کارایی یک پروژه یا سازمان باشد )به عنوان مثال در یک متن مدیریتی(، تنها 
آن دسته از بازیگرانی که به احتمال زیاد بر کارکرد پروژه یا سازمان تأثیرگذار هستند، با منافع، منابع و نفوذشان به طور 

عادی مدنظر قرار می گیرد. 
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با وجود روش های مختلف تحلیل بازیگر، یکی از کامل ترین دسته بندی ها را هرمانز و تیسن )۲۰۰8( ارائه می دهند. آنها 
در تحقیق خود بر اساس دسته بندی شبکه ها، برداشت ها، ارزش ها و منابع روش های تحلیل بازیگر را به چهار دسته کلی 

تقسیم می کند.
هرمانز و تیسن )۲۰۰8( در روش شناسی خود یک سری مقتضیات را به طور خالصه ارائه می دهند که روش های تحلیل 

بازیگر باید آن ها را برآورده سازند. روش های تحلیل بازیگر باید:
1. بینشی را برای ویژگی های بازیگران چندگانه درگیر ارائه دهند؛

2. بر یک یا چند بُعد فرایندهای سیاست چند بازیگری )شبکه ها، ارزش ها، برداشت ها، منابع( تمرکز کنند؛
3. فعالیت های تحلیلی خاصی را توصیف کنند، بدین معنا که روش ها یا کاربردهای گذشته را به طور مفصل توصیف 

می کنند تا به فرد اجازه دهند تا کاربردشان را بازسازی نمایند؛
4. استفاده عملی برای تحلیل نقش بازیگران در سیاست گذاری دنیای واقعی را ثابت کرده اند؛

5. تابع بررسی علمی بوده اند، که با انتشارات علمی مرور شده همکار برای توسعه و یا استفاده روش توضیح داده می شود.
هرمانز و تیسن )۲۰۰8( با مروری بر متون تحلیل سیاست و پژوهش عملیاتی، هجده روش را شناسایی کرده اند، که به 
طور رضایت بخشی این مقتضیات را امتیازبندی می کنند. اگر چه تحقیق آنها کاستی های نیز دارد، اما می توان اطمینان 
داشت که چهار بُعد اصلی از فرایندهای چند بازیگری را پوشش داده و شامل روش هایی از حوزه های نظری مختلف 

می باشد.

تفکیک بازیگران ملی از بازیگران بین المللی
چهارچوب تحلیل هرمانز و تیسن قابلیت تحلیل بازیگران در سطوح ملی و بین المللی را دارد در این گزارش با توجه به 
تفکیک بازیگران ملی از بازیگران بین المللی و ارائه تعاریف متفاوت برای هر یک از این بازیگران از این روش شناسی 
حاکمیتی  نهادها  و  سازمان ها  خصوصی،  شرکت های  افراد،  از  مجموعه ای  ملی  بازیگران  از  منظور  بهره برده شده است. 
از  زیادی  بسیار  تاثیر  عین حال،  در  و  می گذارند  در سال 1396  آینده کسب  وکارها  بر  را  تاثیر  بیشترین  که  هستند 
وضعیت کسب و کارها در یک سال آینده می پذیرند. بازیگران بین المللی هم، مجموعه ای از کشورهای منطقه ای و جهانی، 
شرکت های بین المللی و سازمان های جهانی و بین المللی هستند که مستقیم و غیر مستقیم بر آینده کسب وکارها و 

صنایع مختلف ایران در سال 1396 اثرگزار بوده و چه بسا اثرپذیر هم باشند. 

روش  تحلیل بازیگر در گزارش آینده نگاری 
کسب وکارها 1396
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معرفی بازیگران سطح ملی

قوهمجریه

در سیستم سیاسی ایران دولت به عنوان بزرگترین بازوی اجرایی که متشکل از مجموعه ای از وزاتخانه ها، معاونت ها و 
زیرمجموعه های تابع آنهاست نقش بسیار مهم و برجسته ای در آینده کسب وکارها دارد. سیاست های دولت مستقیما 
با  آینده کسب وکارها، متناسب  از  قابل توجهی  قرار داده و بخش  تاثیر  را تحت  تمامی صنایع اصلی فعال در کشور 
برنامه ها و سیاست های دولت متحول می شود. در 4 دهه گذشته شاهد چهار کالن تفکر و کالن سیاست در سطح ملی 

از سوی دولت های مختلف در خصوص نوع نگاه به کسب وکارها و صنایع مختلف بودیم. 
 تفکر توسعه گرایی بخشی )دولت سازندگی(. 1
 تفکر توسعه گرایی بین المللی )دولت اصالحات(. ۲
 تفکر توسعه گرایی ملی) دولت بهار(. 3
 تفکر توسعه گرایی ترکیبی)دولت تدبیر و امید(. 4

و  توانمندی  است که  وکارهایی  و کسب   توسعه صنایع  بر  متمرکز  توسعه گرایی بخشی، سیاست های دولت  تفکر  در 
پتانسیل قابل توجهی در آنها داریم. همکاری های بین المللی محدود و کنترل شده هستند و تمرکز بر روی احیای 
کسب وکارهایی است که مزیت رقابتی در آنها وجود دارد. در این تفکر سطح ملی و منطقه ای به عنوان دامنه فعالیت 

کسب و کارها و صنایع در نظر گرفته شده بود.
توسعه  راستای  در  بین المللی  همکاری های  جلب  برای  تالش  تنش زدایی،  شعار  با  بین المللی،  توسعه گرایی  تفکر  در 
تمامی صنایع با توجه ویژه به صنایع مدرن است. در این تفکر تمامی کسب وکارها را قابلیت رونق یافتن دارند و تمامی 
صنایع با کمک همکاری های بین المللی امکان رشد و گسترش را دارند. در این تفکر سطح بین المللی به عنوان دامنه 

فعالیت کسب وکارها و توسعه صنایع در نظر گرفته شده بود.
در تفکر توسعه گرایی ملی، به دلیل باال گرفتن تنش ها با کشورهای منطقه ای و برخی قدرت های بزرگ بین المللی و 
به دلیل نوع جهان بینی و نگاه ایدولوژیک به مقوله توسعه و مدیریت، توسعه با تکیه بر توانمندی های داخلی و بدون 
نیاز به همکاری های مهم بین المللی در دستور کار قرار می گیرد. اصل خودکفایی در تمامی صنایع و کسب وکارها وارد 
می شود. بومی سازی صنایع و کسب وکارها به یک اولویت تبدیل می شود. پیشران اصلی توسعه صنایع و کسب و کارها 

توانمندی های داخلی هستند. 
در تفکر توسعه گرایی ترکیبی، تالش می شود تا هم سطح ملی هم سطح منطقه ای و هم بین المللی به عنوان محیط 
عملیاتی ر نظر گرفته شود. همکاری های بین المللی ضروری جلوه داده می شوند و در عین بر تولید ملی و خودکفایی 
می شود.  تعدیل  توسعه  به  ایدولوژیک  نگاه  می دهند.  رخ  همزمان  تنش زدایی  و  تنش زایی  می شود.  تاکید  صنایع  در 
گرفته  نظر  در  بین المللی  همکاری های  با  داخلی  توانمندی های  از  ترکیبی  کسب وکارها  و  صنایع  اصلی  پیشران ها 

می شود
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قوهمقننه)مجلسشورایاسالمی(

و  بسزایی در وضعیت صنایع  تاثیر  مقررات مختلف،  و  قوانین  با وضع  ایران،  در  قانونگذاری  بازوی  به عنوان  مجلس 
وسایر  مجریه  قوه  مختلف  بخش های  عملکرد  بر  نظارتی  بازوی  عنوان  به  بازیگران  این  همچنین  دارد  کسب وکارها 
سازمان ها نقش تعیین کننده ای در سهم و جایگاه صنایع مختلف در کسب وکارهای ایران دارد. وضع و جرح و تعدیل 
قوانین بیمه و مالیات، قوانین صادرات و واردات، قوانین استخدامی و ارزیابی، قوانین حمایتی، قوانین توسعه یا تحدید 
همکاری های بین المللی و .... مستقیما وضعیت صنایع و کسب وکارها را تحت تاثیر قرار میدهند. نقش نظارتی مجلس 

همواره به عنوان ابزار و اهرم فشاری بر عملکرد صنایع مختلف بوده است. 
با قوه  با نوع تفکری که بر کلیت مجلس حاکم بوده است و روابط این نهاد  در نزدیک به 4 دهه گذشته، متناسب 
مجریه، نهادهای تحت مدیریت رهبری و ... شاهد مجالس با ترکیب متفاوت و جهت گیری های کالن مختلفی بوده ایم. 
بیشتری در وضعیت صنایع و کسب و  آینده نقش بسیار  اهمیت است که در  به  به رشد و رو  نهادی رو  قوه مققنه 

کارها خواهد داشت. 

نهادهایرهبری)رسانهملی،مجمعتشخیص،شورایعالیفضایمجازی،نیروهاینظامیوانتظامیو...(

مقام رهبری در ایران باالترین جایگاه سیاسی و قانونی است که مستقیم و غیر مستقیم بر تمامی سازمان ها، شرکت ها 
و نهادهای عام و خاص کنترل و نظارت دارد. عالوه بر اینکه شخص رهبر، دارای بیشترین میزان قدرت و اثرگذاری 
در کشور است برخی نهادها، موسسات و سازمان ها که مستقیما تحت امر ایشان هستند تاثیر قابل توجهی بر وضعیت 
صنایع و آینده کسب وکارها در کشور دارند. سازمان صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و ... جزو نهادها و سازمان هایی هستند که باعث می شوند تا متناسب با نظرات، عالیق و سیاست های رهبری، 
صنایع مختلف و حوزه کسب وکارها اثرگذاری و اثرپذیری بسیار زیادی از آنها داشته باشند. طی 4 دهه گذشته همواره 
رای و نظر رهبری و کم و کیف فعالیت سازمان های وابسته به ایشان تاثیر چشمگیری بر صنایع و کسب وکارها داشته 

است. 

شرکتهایخصوصی

و  مختلف  صنایع  از  تاثیرپذیر  و  تاثیرگذار  بازیگران  مهمترین  خصوصی  شرکت های  دنیا،  کشورهای  از  بسیاری  در 
آنها  از  جدای  و  می روند  حساب  به  کسب وکارها  و  صنایع  از  بخشی  شرکت ها  همین  واقع  در  هستند.  کسب وکارها 
نیستند. با اهمیت یافتن بخش خصوصی در ایران و توسعه شرکت های خصوصی که در حال حاضر بخش قابل توجهی 
از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند این بازیگر توانستند به عنوان بخش مهمی از کسب وکارها مطرح شوند. بسیاری 
از آنها منشاء کسب وکارهای بزرگی هستند و همچنین حیات و ممات بسیاری از آنها در گرو قوانین و مقررات سایر 
بازیگران و سیاست های صنایع مختلف است. طی 4 دهه گذشته همواره شاهد روندی صعودی در توسعه شرکت های 

خصوصی بوده ایم. 
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مردم)مصرفکنندگان( 

و  اثرگذاری ها  بیشتر  از  یکی  صنایع(  شده  ارائه  و  تولیدی  خدمات  و  محصوالت  مردم)مصرف کننده گان  همواره 
اثرپذیری ها را در کسب و کارها و بخش صنایع دارند. عالیق مردم می تواند منجر به تغییر استراتژی ها شود. پیگیری 
آنها، مطالبات آنها و خواست و اراده آنها می تواند منجر به تغییر قوانین و مقررات شود. نوع نگاه آنها می تواند فرایند 
تولید و توزیع را دگرگون کند. بسیاری از استراتژیست ها مصرف کننده ها مهمترین بازیگران اثرگذار بر صنایع و آینده 
بنابرین آنها روابط  کسب و کارها می دانند. آنها معتقدند تمامی تولیدات و خدمات برای مردم و بخاطر مردم است 
شدیدتری با کسب و کارها دارند. روندها و مولفه های بسیار زیادی بر نوع نگاه، مطالبات و روابط آنها با کسب و کارها 

تاثیرگذار هستند. یکی از موثرترین آنها رسانه است. 

قوهقضاییهایران

این قوه اغلب به واسطه نقش داوری، تفسیر، اجرای احکام، صدور برخی مقررات و نظارت بر سازمان ها، نقش کما 
اسناد، دیوان  و  امالک  اسناد، سازمان  ثبت  دارد. دفاتر  فعالیت صنایع و وضعیت کسب وکارها  بر  توجهی  قابل  بیش 
عدالت اداری، سازمان بازرسی، دادستانی به عنوان مدعی العموم و ... از ابزارهای نقش و تاثیر این قوه در آینده صنایع 

و توسع کسب وکارها است. 

 بازیگرانغیرقانونی

بازیگران غیرقانونی مجموعه ای از افراد، گروه ها و سازمان ها را در بر می گیرد که خارج از چارچوب های قانونی و عرفی 
جامعه اقدام به اثرگذاری بر روی صنایع مختلف و کسب وکارها می کنند و در عین حال از تغییرات این حوزه اثر نیز 
اثرپذیری آنها تابع قدرت آنها، روابط بین قوا، ساختارهای سیاسی- اقتصادی و اداری  اثرگذاری و  می پذیرد. میزان 
جامعه است. بخش عمده ای از این بازیگران در عرصه قاچاق کاال و ارز، پولشویی، تولیدات غیرقانونی و... حضور دارندو 
بسیار  عنوان کشوری  به  ایران  پذیر هستند.  اثر  و  اثرگذار  مولفه های  مهمترین  از  یکی  فعالیت های گسترده خود  با 
آسیب پذیر در حوزه ساختارهای اداری و اقتصادی محمل مناسبی برای فعالیت این بازیگران است و آنها طی چند 
دهه گذشته همواره بر دامنه فعالیت خود افزوده اند و پیامدهای مخربی بر روی فعالیت صنایع و توسعه کسب وکارهای 

ایرانی داشته اند. 
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معرفی بازیگران سطح بین المللی

 دولتهایباروابطمطلوبسیاسیدرآسیاوآفریقا

قــدرت اثرگــذاری ایــران در آســیا و بخصــوص در خاورمیانــه و شــاخ آفریقــا باعــث ایجــاد همســویی نســبی بیــن ایــن کشــور بــا 
بســیاری از کشــورهای ایــن دو قــاره شــده اســت. همســویی چیــن، کشــورهای عضو ســازمان اکــو، برخی از کشــورهای همســایه، 
نــگاه مثبــت ژاپــن و کــره جنوبــی و ســازمان آ ســه آن و پیمــان شــانگهای بــه توســعه تجــارت و همــکاری بــا ایــران فرصت هــای 
بســیار مناســبی بــرای ســرمایه گذاری و توســعه همکاری هــا ایجــاد کــرده اســت. روابــط مطلــوب سیاســی ایــن کشــورها ریشــه 
در عــدم تقابــل ماهــوی ایــن کشــورها بــا ایــران دارد. همچنیــن ایــن تعامل سیاســی گاهــا ریشــه در رقیــب مشــترک دارد. ایاالت 

متحــده آمریــکا همزمــان هــم بــا ایــران و هــم بــا چیــن چالش هایــی دارد. 
کشــورها بــا روابــط مطلوب سیاســی در شــرایط غیــر بحرانی تــوان توســعه و تحریک فعالیت های صنعتی و توســعه کســب وکارها 
را دارنــد. ایــن کشــورها بــا توجــه بــه ســطح توســعه یافتگــی خــود و تمایلی که بــرای حضــور و مشــارکت در بــازار صنعتــی ایران 
دارنــد می تواننــد محــرک اقتصــادی بســیار مهمــی باشــند. تجربــه نشــان داده اســت کــه آنهــا در رونــق کســب وکارها عاملــی 

تاثیرگــذاری هســتند. و تــا حــدودی از تغییــر و تحــوالت برخــی کســب وکارها در ایــران اثــر می پذیرنــد. 
اینکــه چــه کشــورهای در ایــن دو قــاره بــا ایــران روابــط مطلــوب سیاســی دارنــد یــا خیــر، بر عهــده کارشناســان و ســطح تجاری 
و همکاری هــای دو جانبــه و چنــد جانبــه طرفیــت در ســال های گذشــته اســت. بــر ایــن اســاس چیــن )فــارغ از تاثیــری کــه بــر 
روی تولیــد ملــی دارد( اغلــب بــه عنــوان کشــوری بــا روابــط مطلــوب سیاســی کــه در ظاهر تاثیر مثبتــی بر فعالیت هــای صنعتی 

و رونــق کســب وکارها دارد مطــرح اســت. 

 دولتهایباروابطمطلوبسیاسیدرآسیاوآفریقا

نقطــه مقابــل کشــورهای دارای روابــط مطلــوب سیاســی، کشــورهایی بــا روابــط نامطلــوب سیاســی هســتند کــه دارای تضادهای 
درونــی بــا ایــران هســتند. از آن جملــه می شــود به عربســتان صعــودی، رژیــم صهیونیســتی، برخی کشــورهای شــورای همکاری 

خلیــج فــارس و بــه صــورت مــوردی و مقطعــی بریــخ کشــورهای آســیایی و آفریقایــی و گاهــا حتــی ترکیه اســت. 
ایــن کشــورها بــه دلیــل روابــط نامطلوبــی کــه دارنــد اغلــب اثــرات منفــی و مخربــی بــر روی فعالیت هــای صنعتــی و رونــق 
کســب وکارها دارنــد. تغییــرات قیمتــی اوپــک از ســوی عربســتان در راســتای تضعیــف ایــران یــا سیاســت های تحریمــی برخــی 
کشــورهای آســیایی و آفریقایــی علیــه ایــران بخاطر فشــار برخــی قدرت هــای بزرگ همچــون ایاالت متحــده همــواره تاثیر منفی 

و مخربــی بــر کســب و کارهــا داشــته اســت. 

 دولتهایاروپایی

قــاره اروپــا بیــش از 5۰ کشــور مســتقل و وابســته را شــامل می شــود. در برهه هــای خــاص، ایــران روابــط متفاوتــی بــا کشــورهای 
ایــن قــاره و بخصــوص اتحادیــه ایــن قــاره داشــته اســت. بــه تجربــه نشــان داده شــده اســت کــه هــر وقــت ایــران سیاســت 
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ــاره ، یکــی از  تنش زدایــی را در پیــش می گیردکشــورهای اروپایــی اســتقبال می کننــد. بریتانیــا یکــی از قدرت هــای اصلــی ق
پرتنش تریــن روابــط را بــا ایــران داشــته اســت. بــر خالف بریتانیــا، برخی از کشــورها همچــون: فرانســه، آلمــان، ایتالیــا و ... بجز در 
شــرایط خــاص، روابــط مناســبی بــا ایــران داشــته اند کــه ایــن روابــط در برهه هــای خاصــی توانســته اســت باعــث رونــق اقتصادی 

  . شود

 دولتهایآمریکایشمالی

اایــن بخــش از جهــان شــامل ســه کشــور بــزرگ و وســیع اســت کــه در طــول 4۰ ســال گذشــته روابــط پرتنشــی بــا ایــران 
داشــته اند. ســه کشــور: ایــاالت متحــده، کانــادا و مکزیــک. آمریــکا و کانــادا در ایــران اصــال ســفارتخانه ندارند. و مکزیــک هم حیات 
خلــوت آمریــکا بــه حســاب می آیــد. ایــاالت متحــده آمریــکا بــه عنــوان بزرگتریــن قــدرت جهانــی در 4 دهــه گذشــته بیشــترین 
تاثیــر را بــر وضعیــت سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و نظامــی داشــته اســت. ایــران دائمــا با این کشــور دچار تضــاد و چالــش بوده 
اســت. سیاســت های مقابلــه ای ایــن کشــور در قالــب برنامه هــای تحریمــی و تنبیهــی اثــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم شــدیدی 
داشــته اســت. ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا چنــد چالــش اصلــی و اساســی دارنــد، نخســت اینکه ایــن دو کشــور از همــان ابتدا 
رویکــرد و نــگاه مثبتــی بــه همدیگــر ندارنــد و بــه همدیگر اعتمــاد ندارنــد. دوم تضــاد منافع ایــن دو کشــور در منطقــه خاورمیانه 
اســت. ســوم بحــث تجهیــزات نظامــی این دو کشــور بخصــوص فعالیت های هســته ای ایــران اســت و در نهایت یکــی از مهمترین 
مســائل اثرگــذار بــر مقوله هــای سیاســی – اقتصــادی در ایــران، چالــش ایــن کشــور بــا آمریکا بر ســر مســئله رژیم صهیونیســتی 

است. 
بــا توجــه بــه هزینه هــای بــاالی جنــگ و درگیــری فیزیکــی، ایــاالت متحــده آمریــکا از ابــزار تحریم بــرای تحت فشــار قــرار دادن 
جمهــوری اســالمی ایــران اســتفاده کــرده اســت. ایــن تحریم هــا تمامــی صنایــع و کســب وکارها را شــامل شــده و در رونــق یا عدم 
رونــق آنهــا تاثیــر مســتقیم و شــدیدی داشــته اســت. بــا توجــه بــه نفــوذ بســیار زیــاد ایــاالت متحــده آمریــکا در جهــان و تعیین 
بخــش قابــل توجهــی از معــادالت و قوانیــن و مقــررات اقتصــادی جهان، این کشــور توانســته اســت با ایجــاد اجماع نســبی در بین 
بســیاری از کشــورها، تحریم هــای اقتصــادی بســیار ســنگینی بخصــوص در 1۲ ســال گذشــته بــر ایــران اعمــال کنــد کــه نتیجه 
مســتقیم ایــن تحریم هــا رکــود شــدید اقتصــادی در بخش هــای مختلــف صنعتــی و آســیب پذیر شــدن کســب وکارها بخصــوص 
کســب وکارهای نوپــا بــوده اســت. ســطح اختالفــات و تضادهــای دو کشــور اجــازه نزدیکــی و همــکاری در زمینه هــای مختلــف را 
نمی دهــد و ایــن تقابــل در 1۲ ســال گذشــته بــه اوج رســیده اســت. بــه نظــر می رســد در آینــده نیــز میــزان و کــم و کیــف روابط 

ایــران بــا ایــاالت متحــده آمریــکا نقــش تعییــن کننــده ای در رونــق کســب وکارها خواهد داشــت. 

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

بخــش جنوبــی قــاره آمریــکا کــه شــامل بیــش از ۲۰ کشــور مســتقل و بخش هــای وابســته آنها اســت تشــکیل دهنــده آمریکای 
التیــن و مرکــزی هســتند. طــی 4 دهــه گذشــته، ایــران بــا تعــدادی از ایــن کشــورها روابــط قابــل توجــه اقتصــادی و سیاســی 
داشــته اســت. توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا ونزویــال، برزیــل، هائیتــی و کوبــا در چنــد ســال گذشــته قابــل توجــه بــوده 
اســت. پروژه هــای مشــترک ســاخت و ســاز، ســرمایه گذاری مشــترک در صنایــع خودرویــی و صنایــع غذایــی و ســطح قابل توجه 
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صــادرات و واردات باعــث شــده اســت تــا ایــن منطقــه از جهــان نیــز تاثیــر کمــا بیــش مثبــت و موثــری بــر اقتصــاد و حوزه هــای 
صنعتــی ایران داشــته باشــد. 

سایرنهادهایبینالمللی)بانکجهانی،سازمانملل،....(

ســازمان ملــل و بخش هــای وابســته بــه آن بــه عنــوان بزرگتریــن و گســترده ترین تشــکیالت سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
جهــان، نقــش قابــل توجهــی در توســعه و پیشــرفت های کشــورهای مختلــف دارد. ســازمان ها و نهادهــای بین المللــی کــه دارای 
نقــش و کارکــرد اقتصــادی هســتند می توانــد موتــور محــرک صنایــع ملــی در یــک کشــور باشــند. این ســازمان ها بــا اعطــای وام، 
مشــاورت های فنــی و عمرانــی، مشــارکت در انجــام پروژه هــا، محیــا کــردن بســترهای مختلــف و ســرمایه گذاری در پروژه ها نقش 
تعیین کننــده ای در رونــق کســب وکارها دارنــد. بــا توجــه بــه نقــش تعییــن کننــده ایــاالت متحــده آمریــکا در ایــن ســازمان ها، 
هــر گونــه مشــارکت و فعالیــت ایــران تابــع رای و نظــر ایــن کشــور اســت. از ایــن روی نوعــی وابســتگی بــه ایــاالت متحــده آمریکا  
بیــن ایــن ســازمان ها وجــود دارد کــه باعــث شــده اســت تــا میــزان مشــارکت ایــران در ایــن ســازمان ها کاهــش یافتــه و تحــت 

نظــارت قــرار گیرد.

رسانههایبینالمللی)شبکههایماهوارهای،شبکههایاجتماعیو....(

رشــد شــبکه های اجتماعــی همچــون لینکدایــن، فیس بــوک و توئیتــر به خصــوص در جهــان و ایــران تاثیر مهمی در شــبکه های 
ارتباطــی افــراد ایجــاد کــرده اســت، در ایــن بیــن فعــاالن کســب وکار نیــز از ایــن تاثیــر جدانمانــده و در روابــط تجــاری خــود از آن 
تاثیرپذیرفته انــد؛ در کنــار شــبکه های اجتماعــی، شــبکه های ماهــواره ای نیــز از قــدرت اثــر قابــل مالحظــه ای به ویــژه بــر روی 

رفتــار مصرف کننــده دارنــد کــه بررســی ایــن بازیگــران در ترســیم فضــای کســب  وکارهای ایــران بســیار حائــز اهمیــت اســت.

 بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی)شرکتهایچندملیتیو...(

طــی 15۰ ســال گذشــته، رونــد زایــش و توســعه شــرکت های چنــد ملیتــی شــتاب روزافزونــی بــه خــود گرفتــه اســت، بــه طــوری 
کــه ایــن شــرکت ها تغییــرات قابــل توجهــی در قوانیــن و مقــررات بین المللــی بــه نفــع خــود و در راســتای محــدود کــردن اختیــارات 
دولت هــا در درون مرزهــای ملــی بــه وجــود آورده انــد. ســرمایه ها و قــدرت ســرمایه گذاری برخــی از ایــن شــرکت ها بســیار بیشــتر از 
اغلــب کشــورهای جهــان اســت. برخــی این شــرکت ها ســرمایه های بالــغ بــر 1۰۰۰ میلیــارد دالر دارنــد. برخی در بیــش از 1۰۰ کشــور 
نمایندگــی داشــته و هــزاران نیــروی کار متخصــص و غیرمتخصــص را بــه کار گرفته انــد. این شــرکت ها اغلــب در صنایع خودروســازی، 
صنایــع دارویــی، صنایــع پتروشــیمی و شــیمایی، صنایــع الکترونیکــی و صنایــع فــوالد فعالیــت می کننــد. در حال حاضــر تعطیلی یا 
ورشکســتگی هــر یــک از ایــن شــرکت های بین المللی، پتانســیل ایجــاد یک بحــران بین المللــی را دارنــد که ایــن نشــان از اهمیت این 

شــرکت ها در ســاختار جهانــی اقتصاد اســت. 
تعــدادی از ایــن شــرکت ها بــه صــورت انحصــاری دارنــده یــک صنعــت بــزرگ همچــون صنعــت حمــل و نقــل هوایــی هســتند کــه 
ســایر کشــورها را وادار می کنــد تــا بــه هــر طریــق بــا ایــن شــرکت ها همــکاری کننــد. کم توجهــی یــا بی توجهــی بــه ایــن شــرکت ها 

می توانــد در حوزه هــای خــاص صنعتــی منجــر بــه عقب ماندگــی شــده و کشــورها را از فناوری هــای روز دنیــا بی نصیــب کنــد.
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در تحلیل هــای کاربــردی و تخصصــی ســطوح بازیگــران بــه دلیــل تنــوع قــدرت، اهــداف و منافــع به صــورت جداگانــه تحلیل 
ــر اهــداف کســب وکارها در  ــر ب و نتیجــه نهایــی در کســب وکارها ترســیم می گــردد، در همیــن راســتا بازیگــران ملــی موث
7 گــروه )کــه شــرح آن در بخــش قبــل آورده شــد( توســط روش تحلیــل بازیگــران و نرم افــزار تخصصــی مک تــور تحلیــل 
و ترســیم گردیــد؛ در ادامــه نتایــج حاصــل از آرای متخصصیــن و فعــاالن کســب کارها بــا روش مذکــور بــه صــورت مشــروح 

ــردد. ــن می گ تبیی

قوهمجریه)دولت(ایران)وزارتخانهها،بانکها،بیمههاو...(

مقدمه

قوهمقننه)مجلسشورایاسالمی(ایران

قوهقضاییهایران

نهادهایرهبری)رسانهملی،مجمعتشخیص،شورایعالیفضایمجازی،نیروهاینظامیوانتظامیو...(

نهادهایرهبری)رسانهملی،مجمعتشخیص،شورایعالیفضایمجازی،نیروهاینظامیوانتظامیو...(

مردم)مصرفکنندگان(

 بازیگرانغیرقانونیدرایران)افراد،گروههاوسازمانهاییغیرقانونیدرحوزهاداری،حوزهقاچاقو...(

)شکل 1-2( بازیگران سطح ملی

گزارش آینده نگاری کسب و کارهای ایران 2096
www.arahg.com

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



قدرت رقابت بازیگران در سطح ملی بر اهداف
 کسب وکارهای ایرانی

عالمت + نشان دهنده شدت اثرگذاری بر روی اهداف کسب وکاهای ایران 96 می باشد.
عالمت – نشان دهنده شدت اثرپذیری بر روی اهداف کسب وکارهای ایران 96 می باشد.
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بــا توجــه بــه امتیازهایــی کــه کارشناســان و متخصصیــن داده انــد و بــا اســتفاده از نرم افــزار تحلیــل بازیگران )مکتور( نقشــه 
اثرگــذاری و اثرپذیــری بازیگــران بدســت آمــده اســت؛ ایــن نمــودار نشــان میدهــد کــه نهادهــای رهبــری بــا ۲1 امتیــاز 
بیشــترین میــزان اثرگــذاری را بــر روی فعالیت هــای حــوزه کســب وکار دارنــد بــا توجــه بــه سلســله مراتــب قــدرت در قانون 
اساســی و میــزان نفــوذ جایــگاه رهبــری در کل ســاختار می تــوان ایــن شــدت اثــر را توجیــه نمــود. در مقابــل، بازیگــران 
غیرقانونــی بــا 11- امتیــاز، بیشــترین میــزان اثــر منفــی را در ایــن رابطــه بــه خــود اختصــاص داده اســت. در واقــع ایــن دو  
بازیگــر ملــی، دو ســر یــک طیــف هســتند کــه در تحلیــل اثــرات متقابــل بیشــترین میــزان اثرگــذاری و بیشــترین میــزان 

اثرپذیــری را دارا هســتند. 
اثرپذیــری در ایــن نمــودار اشــاره بــه برآینــد نیــروی ایــن بازیگــران در مواجهــه بــا ســایر بازیگــران و مولفه هــای دخیــل در 
اهــداف کســب وکارهای ایــران در ســال 96 دارد کــه حاصــل آن، اثرپذیــر شــدن از مجمــوع نیروهــای وارد بــر مســئله اســت. 
اثرگــذاری هــم اشــاره بــه شــدت اثــر ایــن بازیگــر بــر ســایر بازیگــران و اهــداف کســب وکارهای ایــران دارد. در تحلیــل تاثیــر 
متقابــل، برآینــد نیــروی یــک بازیگــر بــر ســایر بازیگرهــا و مولفه هــا نشــان دهنــده میــزان اثرگــذاری و اثرپذیــری آن بازیگر 
اســت. در نمــودار دو بازیگــر مهــم یعنــی: مــردم و شــرکت های خصوصــی در عیــن حــال کــه اثرگــذاری شــدیدی در ایــن 
مســئله دارنــد اثرپذیــری بســیار زیــادی هــم در ایــن موضــوع دارنــد کــه برآینــد ایــن اثرگــذاری و اثرپذیــری باعــث شــده 
اســت تــا امتیــاز 1+ و ۲+ را بدســت آورنــد. کــه ایــن بــه معنــای قابلیــت پاییــن آینده ســازی ایــن بازیگــران اســت. دولــت 
به عنــوان متولــی اصلــی موضــوع کســب وکارها اســت بــا برآینــد اثرگــذاری – اثرپذیــری 5+ در مرکــز نقشــه قــرار دارد و 

قــوه مقننــه بــا ۲+ تاثیرگــذاری قابــل توجهــی بــر آینــده  کســب وکارها دارد. 
نقشــه پراکندگــی بازیگــران نشــان می دهــد قــوه مقننــه و مجریــه بــا قــرار داشــتن در مرکــز نقشــه بــا سیاســت ها و اهــداف 
خــود توانایــی شــکل دهی بــه فضــای کســب وکار ایــران را دارا می باشــند و نهادهــای رهبــری نیــز بــه عنــوان پیشــگام ایــن 
حــوزه از باالتریــن قــدرت برخــورد اســت کــه در صــورت همراســتایی راهبردهــا می تواننــد اثرقابل توجهــی بــر روی مــردم و 
بازیگــران بخــش خصوصــی داشــته باشــند و از آن هــا به عنــوان اهــداف نقشــه کــه فعال ســازی بخــش خصوصــی و ترغیــب 

مــردم بــه مصــرف کاالهــای ایرانــی اســت بــه نحــوه موثــری بهره بــرد.

بررسی و تحلیل قدرت بازیگران در سطح ملی
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)شکل 2-2( نقشه اثرگذاری بازیگران سطح ملی

تاثیرپذیری

ری
ذا
رگ
اثی
ت

مردم

بازیگرانبخشخصوصی

قوهمجریه

قوهمقننه

نهادهایرهبری

بازیگران
غیرقانونی

قوهقضاییه
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قوهقضاییه

قوهمقننه

قوهمجریه

نهادهایرهبری

بازیگرانبخشخصوصی

بازیگرانغیرقانونی

مردم

0/9

0/8

0/1

1/4

1

1

0/9

0/9

بررســی قــدرت رقابــت بازیگــران ســطح ملــی جهــت اثرگــذاری بــر روی اهــداف کســب وکارهای ایــران 96 نشــان می دهــد 
کــه نهادهــای رهبــری بــا 1/4 بیشــترین اثرگــذاری، مــردم و بازیگــران بخــش خصوصــی بــا 1 در رتبه هــای دوم و ســوم، قوه 

مجریــه و  غیرقانونــی بــا ۰/9 ، و قــوه قضاییــه بــا ۰/8 در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد.
نزدیکــی قــدرت رقابــت بیــن بازیگــران نشــان از شــدت رقابــت و ســختی پیاده ســازی سیاســت ها و تصمیم هــای راهبــردی 
در صــورت عــدم همگرایــی بیــن بازیگــران اســت، بــه خصــوص کــه بازیگــران غیرقانونــی از قــدرت باالیــی بــرای اثرگــذاری 

مخــرب در ایــن فضــا برخــوردار می باشــند.

)شکل 3-2( میزان رقابت پذیری بازیگران سطح ملی

میزان رقابت پذیری بازیگران سطح ملی
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تحلیل همگرایی بازیگران سطح ملی

نقشــه همگرایــی بیــن بازیگــران ســطح ملــی نشــان می دهد کــه بجــز دو بازیگــر، ســایر بازیگــران دارای وضعیــت همگرایی 
خوبــی هســتند. میــزان همگرایــی ایــن بازیگــران می توانــد نقطــه قــوت صنایــع مختلــف و کســب وکارها شــود. قــوه قضائیه 
ــا  ــی بســیار اندکــی ب ــی و قانونگــذاری در حــوزه کســب وکارها، همگرای ــا فعالیت هــای اجرای ــدک ب ــاط ان ــل ارتب ــه دلی ب
ســایر نهادهــا و ســازمان ها دارد. همچنیــن بازیگــران غیرقانونــی بخاطــر عــدم پایبنــدی بــه قوانیــن و مقــررات کشــور هیــچ 
همگرایــی بــا ســایر بازیگــران ملــی ندارنــد. امــا بــا توجــه بــه درهــم تنیدگــی ســایر بازیگــران و گــره خــوردن فعالیــت آن ها 
بــه همدیگــر، فرصــت بســیار خوبــی بــرای همگرایــی ملــی ایجــاد شــده اســت تــا فضــا بــرای رونــق کســب وکارها و تحقــق 
اهــداف کســب وکار فراهــم شــود. همگرایــی پاییــن بیــن قــوه قضاییــه بــا ســایر بازیگــران بــه معنــای واگرایــی، مخالفــت و 
ســنگ اندازی در مســیر توســعه و پیشــرفت کســب وکارها و تحقــق اهــداف کســب وکاری نیســت؛ بلکــه منظــور نبــود حــوزه 

تخصصــی بــرای ایــن قــوه در اهــداف کســب وکاری اســت. 

)شکل 4-2(  نقشه همگرایی بازیگران سطح ملی
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)شکل 5-2( نمودار همگرایی بین بازیگران سطح ملی )شدت اثر خیلی قوی تا شدت اثر قوی(

)شکل 6-2( نمودار همگرایی بین بازیگران سطح ملی )شدت اثر خیلی قوی تا شد اثر خیلی ضعیف(
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بررســی منافــع ذینفعــان و قــدرت بازیگــران بــر اســاس اهــداف ترســیم شــده بــرای کســب وکارهای ایــران در ســال 96 در 
تمامــی مراحــل گــزارش تعییــن گردیــده اســت، اهدافــی کــه حاصــل اجمــاع متخصیــص و فعــاالن کســب وکار بوده اســت. 

اهــداف تعییــن شــده در ســرفصل های کلیــدی ذیــل عبارتنــد از:
افزایش تولیدات ملی )کمی و کیفی(  .1

افزایش سهم تولیدات ملی از بازارهای داخلی  .۲
افزایش صادرات به بازارهای کشورهای همسو آسیا و آفریقا  .3

افزایش صادرات به بازارهای کشورهای غیرهمسو آسیا و آفریقا  .4
افزایش صادرات به بازارهای کشورهای اروپایی  .5

افزایش صادرات به بازارهای کشورهای آمریکای التین و جنوبی  .6

دســته بندی اهــداف کســب وکارها در ســال 96 نشــان می دهــد اهــداف تولیــد ملــی و تســخیر بازارهــای داخلــی در یــک 
گــروه و بــا همگرایــی بــاال، صــادرات بــه کشــورهای همســوی آســیا و آفریقــا و صــادرات بــه کشــورهای آمریــکای التیــن و 
مرکــزی در یــک گــروه و صــادرات بــه کشــورهای اروپایــی و صــادرات بــه کشــورهای غیرهمســوی آســیا و آفریقــا به صــورت 
پراکنده تــر در ایــن نقشــه قــرار داد. بــه عبارتــی بــرای دســت یابی بــه ایــن اهــداف در ســال 96 سیاســتگذاران می بایســت 
توجــه ویــژه ای بــه همگرایــی و دســته بندی اهــداف داشــته و بســته های سیاســتی و راهبــردی را در ایــن راســتا تهیــه و 

ــن نمایند.  تدوی

تحلیل اهداف کسب وکارهای ایران 96 
بر اساس سطح بازیگران ملی
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 نقشه فاصله بین اهداف

 
 

 گراف فاصله خالص بین اهداف

 
 

)شکل8-2( گراف فاصله خالص بین اهداف

    )شکل7-2(  نقشه فاصله بین اهداف

تولید

تولید

بازارداخل

بازارداخل

صادراتبه
کشورهای

همسو

صادراتبهکشورهایهمسو

صادراتبهآمریکایالتینومرکزی

صادراتبه
آمریکایالتین

ومرکزی

صادراتبهکشورهایغیرهمسو

صادراتبهکشورهایغیرهمسو

صادراتبهاروپا

صادراتبهاروپا
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ترازوی رقابت  برای تحقق هدف تولید ملی   

بررسی قدرت رقابت برای تحقق هدف تولید ملی حاکی از سنگینی ترازوی رقابت به سمت تحقق این هدف 
است و تنها نیروی بازدارنده بازیگران غیرقانونی است، اما نکته حائز اهمیت لزوم همگرایی بازیگران برای به 

ثمر رسیدن این ترازو است.

قوهمجریهقوهمقننه نهادهایرهبری

بازیگرانبخشخصوصی مردم

بازیگرانغیرقانونی
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در جهت تسخیر بازارهای داخلی نیز همچون تولید ملی بازیگران غیرقانونی نیروی مخالف این هدف 
می باشند، هر چند که تنها بازیگر منفی در این هدف است ولی استفاده از خالء های قانونی، عدم یکپارچگی 

و ناهمگرایی سیاست های سایر بازیگران فرصتی است که این بازیگر از آن به بهترین نحو استفاده می نماید.

قوهمجریهقوهمقننه نهادهایرهبری

بازیگرانبخشخصوصی مردم

بازیگرانغیرقانونی

ترازوی رقابت  برای تحقق هدف سهم تولیدات ملی از 
بازارهای داخلی
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در جهت صادرات به بازارهای کشورهای همسوی آسیا و آفریقا تمامی بازیگران کلیدی سطح ملی موافق 
بوده ولی نکته همگرایی، تسهیل گری ها و مشوق هایی است که در این جهت اعمال می نمایند.

قوهمجریهقوهمقننه نهادهایرهبری

بازیگرانبخشخصوصی مردم

ترازوی رقابت  برای تحقق هدف صادرات به بازارهای 
کشورهای همسو آسیا و آفریقا
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ترازوی رقابت  برای تحقق هدف صادرات به بازارهای 
کشورهای غیرهمسو آسیا و آفریقا

در جهت صادرات به بازارهای کشورهای غیرهمسوی آسیا و آفریقا همچون کشورهای همسو تمامی 
بازیگران کلیدی سطح ملی موافق بوده ولی نکته همگرایی، تسهیل گری ها و مشوق هایی است که در این 

جهت اعمال می نمایند.

قوهمجریهقوهمقننه نهادهایرهبری

بازیگرانبخشخصوصی مردم

گزارش آینده نگاری کسب و کارهای ایران 3296
www.arahg.com

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



ترازوی رقابت  برای تحقق هدف صادرات به بازارهای 
کشورهای اروپایی

صادرات به اروپا و رقابت در سطح جهانی برای تولیدکنندگان ایرانی همواره سخت و پرچالش بوده است، 
بررسی فضای کسب وکارهای ایران در سال 96 حاصل از برهمکنش قدرت بازیگران داخلی نشان از تمایل به 

تحقق این هدف ملی دارد.

قوهمجریهقوهمقننه نهادهایرهبری

بازیگرانبخشخصوصی مردم
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با توجه به تعامالت سازنده و مثبتی که در سال های اخیر در حوزه روابط دیپلماسی سیاسی با کشورهای 
آمریکای التین و جنوبی صورت پذیرفته است فضای همگرایی و مثبتی برای تحقق هدف صادرات به این 

کشورها در سال آتی وجود دارد.

قوهمجریهقوهمقننه نهادهایرهبری

بازیگرانبخشخصوصی مردم

ترازوی رقابت  برای تحقق هدف صادرات به بازارهای 
کشورهای آمریکای التین و جنوبی
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تحلیل بازیگران سطح 
بین المللی

فصل 3
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 دولتهایباروابطنامطلوبسیاسیدرآسیاوآفریقا

 دولتهایآمریکایشمالی

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایاروپایی

سایرنهادهایبینالمللی)بانکجهانی،سازمانملل،....(

 بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی)شرکتهایچندملیتیو...(

رسانههایبینالمللی)شبکههایماهوارهای،شبکههایاجتماعیو....(

 دولتهایباروابطمطلوبسیاسیدرآسیاوآفریقا

تغییــر پارادایم هــای تجــارت و مرزبندی هــای ســنتی ســاختار رقابــت کســب وکارها را دگرگــون ســاخته اســت. در دنیــای 
امــروز دیگــر نمی تــوان بــدون توجــه بــه بازیگــران بین المللــی و صرفــا بــا تکیــه بــر قــدرت داخلــی در دســتیابی بــه اهــداف 
کســب وکارهایمان موفــق باشــیم؛ لــذا در ایــن بخــش بــا شناســایی موثرتریــن بازیگــران ســطح بین المللــی بــر روی اهــداف 
کســب وکارهای ایــران در ســال 96 ضمــن تحلیــل قــدرت آن هــا اثــرات و همگرایی شــان را نیــز در تحقــق اهــداف تعییــن 

شــده تحلیــل می نماییــم.

)شکل1-3( بازیگران سطح بین المللی

مقدمه
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30

-32
 دولتهایآمریکایشمالی

 بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی

عالمت + نشان دهنده شدت اثرگذاری بر روی اهداف کسب وکاهای ایران 96 می باشد.
عالمت – نشان دهنده شدت اثرپذیری بر روی اهداف کسب وکارهای ایران 96 می باشد.

قدرت رقابت بازیگران در سطح بین المللی بر اهداف
 کسب وکارهای ایرانی

37 گزارش آینده نگاری کسب و کارهای ایران 96
www.arahg.com

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



بررســی بازیگــران در ســطح بین المللــی ترســیمی از وضعیــت قــدرت و روابــط بیــن بازیگــران بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
ــیم  ــرای ترس ــتری ب ــش، بس ــر بین ــالوه ب ــد ع ــل آن می توان ــه تحلی ــد ک ــال 1396 می باش ــران در س ــب وکارهای ای کس
نقشــه راه، راهبردهــا و راهکارهــای  توســعه صــادرات و روابــط اقتصــادی باشــد. هــدف از شــناخت روابــط قــدرت بیــن بازیگران 
در ســطح بین المللــی نحــوه اثرگــذاری آن هــا بــر گســترش کســب وکارهای ایرانــی در ســطح جهانــی اســت. همانطــور که در 
شــکل ذیــل مشــخص اســت دولت هــای آمریــکای شــمالی و دولت هــای بــا روابــط مطلــوب سیاســی در آســیا و آفریقــا دارای 
ــی،  ــای اروپای ــی می باشــند، دولت ه ــی در ســطح جهان ــرای گســترش کســب وکارهای ایران ــذاری ب ــدرت اثرگ بیشــترین ق
ــود  ــای خ ــا جهت گیری ه ــه ب ــد ک ــی از آن ان ــذاری حاک ــه اثرگ ــز نقش ــن در مرک ــا قرارگرفت ــز ب ــی نی ــای بین الملل نهاده
می تواننــد بســتر رســیدن بــه اهــداف اقتصــادی کســب  وکارهای ایرانــی در ســطح جهانــی را بــه شــکل چشــم گیری تغییــر 
ــران  ــی در شــمال غربی نقشــه بازیگ ــانه های بین الملل ــی و رس ــران بخــش خصوصــی بین الملل ــن بازیگ ــرار گرفت ــد. ق دهن
نشــان می دهــد کــه فعــاالن اقتصــادی ایــران در ســطح جهــای می تواننــد از ایــن بازیگــران در جهــت اهــداف دســتیابی 
بــه اهــداف خــود بهره منــد شــوند، و دولت هــای آمریــکای التیــن و مرکــزی نیــز بــه عنوانــی اهرمــی بــرای رشــد و تثبیــت 
ــا روابــط نامطلــوب  جایــگاه کســب وکارهای ایرانــی دارای اثربخشــی قابــل مالحظــه ای می باشــند. در نهایــت دولت هــای ب

سیاســی در آســیا و آفریقــا بــا بیشــترین اثرپذیــری در نقشــه بازیگــران قــرار گرفته انــد.

بررسی و تحلیل قدرت بازیگران در سطح 
بین المللی
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سایرنهادهایبینالمللی

 بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی

رسانههایبینالمللی

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایباروابطمطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

 دولتهایباروابطنامطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

 دولتهایآمریکایشمالی

دولتهایاروپایی

 )شکل2-3( نقشه اثرگذاری بازیگران سطح بین المللی
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 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایآمریکایشمالی

بررســی قــدرت رقابــت بازیگــران ســطح بین المللــی جهــت اثرگــذاری بــر روی اهــداف کســب وکارهای ایــران 96 نشــان 
ــی و کشــورهای  ــدرت اثرگــذاری، رســانه های بین الملل ــا 1/3 دارای بیشــترین ق ــکای شــمالی ب می دهــد کشــورهای آمری
همســوی آســیا و آفریقــا در رتبه هــای دوم و ســوم و نهادهــای بین المللــی، شــرکت های خصوصــی بین المللــی، کشــورهای 
ــرار  ــدی ق ــای بع ــا در رتبه ه ــیا و آفریق ــوی آس ــورهای غیرهمس ــزی و کش ــن و مرک ــکای التی ــورهای آمری ــی، کش اروپای
می گیرنــد. نکتــه مهــم نمــودار قــدرت بــاالی آمریــکا در اثرگــذاری بــر اهــداف کســب وکارهای ایــران در ســال آتــی اســت 
و می باســت راهکارهــا و سیاســت های صادراتــی بــا توجــه ویــژه بــه تحــرکات و اقدامــات ایــن بازیگــر اصلــی تدویــن گــردد.

1/1
0/7

1/3
0/9
0/9

1
0/9

1/1

 )شکل3-3(میزان رقابت پذیری بازیگران سطح بین المللی

میزان رقابت پذیری بازیگران سطح بین المللی
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 دولتهایآمریکایشمالی

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

رونــق کســب وکارهای ایــران نیازمنــد مشــخص کــردن اهــداف و تــالش بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف اســت. رســیدن بــه 
هــر یــک از ایــن اهــداف می توانــد تغییــر و تحــول بســیار مثبتــی در حــوزه کســب وکارها ایجــاد کنــد. ایــن اهــداف تنهــا 
زمانــی می تواننــد تحقــق یابنــد کــه بــا اجمــاع قابــل قبولــی از ســوی اکثریــت بازیگــران اثرگــذار همــراه باشــند. همگرایــی 
بازیگــران ملــی و بین المللــی می توانــد تحقــق ایــن اهــداف را تســهیل کنــد. میــزان همگرایــی بازیگــران بین المللــی در 
حوزه هــای مختلــف و تحقــق اهــداف متعــدد  بســیار قابــل توجــه اســت. بررســی همگرایــی بازیگــران ایــن ســطح نشــان 
می دهــد کشــورهای همســوی آســیا و آفریقــا، کشــورهای آمریــکای التیــن و مرکــزی و نهادهــای بین المللــی را می تــوان 
دریــک گــروه قــرار داد، بــه عبارتــی دیپلماســی اقتصــادی ایــران می بایســت در راســتای ایجــاد تحــرک و پویایــی و انعقــاد 
تفاهم نامه هــای همــکاری بــا ایــن ســه بازیگــر در یــک راســتا صــورت گیــرد. همچنیــن کشــورهای غیرهمســوی آســیا و 
آفریقــا و آمریــکای شــمالی را می تــوان در یــک گــروه دیگــر قــرار داد؛ نکتــه مهــم نزدیکــی تصمیمــات کشــورهای اروپایــی 
و رســانه های بین المللــی بــه اثرپذیــری از گــروه آمریــکا و غیرهمــو اســت. در نهایــت شــرکت های خصوصــی بین المللــی 
بــه عنــوان بازیگرانــی کــه بیشــترین اثــر را از فضــای حاکــم بــر روابــط سیاســی و اقتصــادی دارنــد بــر اســاس منافــع و 

ــد. ــاز می گذران ــی ب ــرای توســعه ارتباطــات بین الملل ــوذ را ب ــد و راه نف ــری می نماین ــای خــود تصمیم گی اولویت ه

تحلیل همگرایی بازیگران سطح بین المللی

 )شکل4-3( نقشه همگرایی بازیگران سطح بین المللی
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 دولتهایآمریکایشمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولتهایآمریکایشمالی

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

خصوصیبینالمللی

)شکل 6-3(  نمودار همگرایی بین بازیگران سطح بین المللی )شدت اثر خیلی قوی تا شدت اثر قوی(

)شکل5-3(  نمودار همگرایی بین بازیگران سطح بین المللی )شدت اثر خیلی قوی تا شدت اثر خیلی ضعیف(
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)شکل7-3(  میزان دمدمی بودن سیاست های بازیگران سطح بین لمللی

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایآمریکایشمالی

1/1
0/7

1/3
0/9
0/9

1
0/9

1/1

بررســی میــزان دمدمــی بــودن یــا تغییــر و تحــول سیاســت ها و اقدامــات بازیگــران ســطح بین المللــی در حــوزه کســب وکار 
ایــران نشــان می دهــد کشــورهای اروپایــی بــا بیشــترین بی ثباتــی در راس ایــن شــاخص قــرار دارنــد و کشــورهای همســوی 
آســیا و آفریقــا و نهادهــای بین المللــی بــه ترتیــب در جایــگاه دوم و ســوم قــرار دارنــد؛ بــه عبارتــی کســب وکارهای ایــران 
می بایســت بــا احتیــاط و حاشــیه امنیــت نســبت بــه انعقــاد قــراراد و مذاکــره بــا ایــن کشــورها در موضوعــات تجــاری اقــدام 

نمایند.

دمدمی بودن سیاست های بازیگران سطح بین لمللی
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ــی  ــطح بین الملل ــران س ــری بازیگ ــذاری و تاثیرپذی ــر تاثیرگ ــر اث ــران 96 ب ــب وکارهای ای ــداف کس ــه اه ــتیابی ب دس
ــن راســتا اهــداف  ــد. در ای ــن گردن ــه تدوی ــران چگون ــع و راهبردهــا در ســطح کالن و بنگاه هــای ای نشــان می دهــد مناب

ــد: ــن گردی ــل تعیی ــرح ذی ــه ش ــال 96 ب ــران در س ــب وکارهای ای کس
افزایش تولیدات ملی )کمی و کیفی(  .1

افزایش سهم تولیدات ملی از بازارهای داخلی  .۲
افزایش صادرات به بازارهای کشورهای همسو آسیا و آفریقا  .3

افزایش صادرات به بازارهای کشورهای غیرهمسو آسیا و آفریقا  .4
افزایش صادرات به بازارهای کشورهای اروپایی  .5

افزایش صادرات به بازارهای کشورهای آمریکای التین و جنوبی  .6

بررســی پراکندگــی اهــداف کســب وکارهای ایــران 96 در نقشــه اهــداف نشــان می دهــد هــدف صــادرات بــه کشــورهای 
همســوی آســیا و آفریقــا و کشــورهای آمریــکای التیــن و مرکزی از بیشــترین همگرایــی برخورد اســت، به عبارتــی می توان 
بــا یــک سیاســت یکپارچــه دســتیابی بــه ایــن اهــداف را بــا یکدیگــر پیگیــری نمــود. امــا اثرگــذاری بازیگــران بین المللــی 
در ســایر اهــداف نشــان از پراکندگــی آن هــا دارد بــه عبارتــی تضــاد منافــع و قــدرت بازیگــران ســختی دســت یابی بــه ایــن 
اهــداف را حتــی در تســخیر بازارهــای داخلــی نمایــان می ســازد. در ایــن دســته بندی می تــوان صــادرات بــه کشــورهای 
اروپایــی و کشــورهای غیرهمســوی آســیا و آفریقــا را بــا اغمــاض در یــک گــروه قــرار داد و توجــه داشــت کــه دســتیابی 

همزمــان بــه ایــن اهــداف منابــع قابل توجهــی را طلــب می کنــد.

تحلیل اهداف کسب وکارهای ایران 96 بر 
اساس سطح بازیگران بین المللی
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)شکل 8-3(  نقشه فاصله خالص بین اهداف

 نقشه فاصله خالص بین اهداف

 

 
 

 

 
 

بازارداخل

بازارداخل

تولید

تولید

صادراتبهکشورهایهمسو

صادراتبهکشورهایهمسو

صادراتبهآمریکایالتینومرکزی

صادراتبهآمریکایالتینومرکزی

صادراتبهکشورهایغیرهمسو

صادراتبهکشورهایغیرهمسو

صادراتبهاروپا

)شکل 9-3( گراف فاصله خالص بین اهداف

صادراتبهاروپا
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ترازوی رقابت  برای تحقق هدف تولید ملی

سنگینی وضعیت رقابت به سمت اهداف تولید ملی حاکی از آن است در صورت رقابت سالم و تعامل 
سازنده با بازیگران بین المللی امکان افزایش تولیدات ملی هم از بعد کمی و هم کیفی وجود دارد.

دولتهایاروپاییسایرنهادهایبینالمللی

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایباروابطمطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

رسانههایبینالمللی بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی
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 دولتهایباروابطمطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

ترازوی رقابت  برای تحقق هدف سهم تولیدات ملی از 
بازارهای داخلی

اثر بازیگران خصوصی بین المللی و رسانه های بین المللی حاکی از آن است که نفوذ تولیدات ملی در 
بازارهای داخلی کاری سخت و پرچالش خواهد بود و می بایست با جلب مشارکت نهادهای بین المللی آن را 

به اثر مثبت تبدیل نمود.

سایرنهادهایبینالمللی

رسانههایبینالمللی بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی
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ترازوی رقابت  برای تحقق هدف صادرات به بازارهای 
کشورهای همسو آسیا و آفریقا

با اختالف کمی وزن بازیگران بین المللی برای بهبود و تحقق اهداف صادراتی به بازارهای کشورهای 
همسوی آسیا و آفریقا بیشتر است، این اثر مثبت نیز ناشی از روابط سیاسی مناسب با این کشورهاست 

که در صورت افزایش سطح روابط بهبود نیز خواهد یافت.

سایرنهادهایبینالمللی  بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی

رسانههایبینالمللی

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایباروابطمطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

 دولتهایباروابطنامطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

دولتهایاروپایی

 دولتهایآمریکایشمالی
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ترازوی رقابت  برای تحقق هدف صادرات به بازارهای 
کشورهای غیرهمسو آسیا و آفریقا

تنها بازیگری که از صادرات به کشورهای غیرهمسوی آسیایی و آفریقایی سود می برد بخش خصوصی 
بین المللی است که منافع شخصی اش بر روابط سیاسی سنگین تر بوده و تمایل به بهبود صادرات به این 

کشورها دارد. به عبارتی صادرات به این کشورها با چالش های فراوانی پیش رو است.

سایرنهادهایبینالمللی

 بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی

رسانههایبینالمللی

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایباروابطمطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

 دولتهایباروابطنامطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

 دولتهایآمریکایشمالیدولتهایاروپایی
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بررسی صادرات با هدف کشورهای اروپایی نشان می دهد که با وضعیتی لرزان مواجه هستیم، به این معنا 
که اگر در این بازارها با هوشمندی و برنامه ریزی برخورد شود امکان تحقق صادرات به این کشورها وجود 

دارد و می تواند در سال جاری افزایش یابد.

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایباروابطمطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

دولتهایاروپایی

 دولتهایباروابطنامطلوبسیاسی
درآسیاوآفریقا

رسانههایبینالمللی دولتهایآمریکایشمالی

سایرنهادهایبینالمللی  بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی

ترازوی رقابت  برای تحقق هدف صادرات به بازارهای 
کشورهای اروپایی
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ترازوی رقابت  برای تحقق هدف صادرات به بازارهای 
کشورهای آمریکای التین و جنوبی

صادرات به کشورهای آمریکای التین و جنوبی با مخاطراتی همراه است که ترازو را به سمت منفی 
سنگین تر کرده است، قدرت بازیگران مخالف این هدف باعث شده است تا صادرات به این کشورها برای 

ایران در هاله ای از ریسک و ابهام باشد.

 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

 دولتهایآمریکایشمالیدولتهایاروپایی

رسانههایبینالمللی

سایرنهادهایبینالمللی  بازیگرانبخشخصوصیبینالمللی
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مقدمه
سناریوها را می توان در تعریفی ساده داستان های ممکنی از آینده توصیف کرد که با ترسیم فضای حاکم بر آینده و نقش بازیگران 
و عوامل مورد نظر به بهبود راهبردها و جلوگیری از غافلگیری منجر می شود. در این بخش از گزارش با توجه به اهمیت شناخت 
و درک صحیح از روش و مفاهیم ارائه شده در سناریوها به تبیین روش کلیدی تدوین سناریوها، روش تحلیل اثرات متقابل 
می پردازیم و ضمن تشریح این روش راهنمای خوانش نقشه ها و گراف های کلیدی حاصل از این روش تبیین می گردد. الزم به 

ذکر است روش تحلیل اثرات متقابل در این گزارش توسط نرم افزار تخصصی میک مکمورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است.

روش ماتریس اثرات متقابل 

تئودور گوردون و هلمر روش تاثیرات متقابل را اولین بار به سال 1966 ابداع کردند. این روش از این سؤال ساده به دست آمده 
که »آیا پیش بینی آینده می تواند مبتنی بر تأثیرات احتمالی متقابل اتفاقات آینده بر یکدیگر باشد؟« 

هلمر ادعا می کند که روابط علی را نمی توان بدون معرفی آشکار یک بعد زمانی بررسی کرد.او یک فاصله در برنامه ریزی را 
توضیح می دهد )که از زمان حاضر به افقی از برنامه ریزی فراتر می رود( که خود به فواصل فرعی دیگری تقسیم می شود و به 
اصطالح »صحنه« نامیده می شود و وقوع یک رویداد، در برخی صحنه ها به شکل صحنه هایی متوالی با تأثیرات متقابل است. 
این الگو افزون بر بررسی و مطالعه رویدادها، روندها را نیز در خود دارد که نوسان آن ها از ارزش های مورد انتظار در یک صحنه 

بر سطوح روند تأثیر می گذارد و این تأثیر بر احتماالت رویداد در صحنه های فرعی نیز محسوس هست. 
چندین روش برای کاربرد های مختلف این تکنیک وجود دارد. گوردون و هیوارد سه نوع ارتباط میان متغیرها را بر شمرده اند. 
فرض کنید رویداد E1روی دهد. یک رویداد دوم با عنوان E2 ممکن است هیچ تأثیری از رویداد E1 نپذیرفته باشد، شاید بر اثر 
رویداد E1 حتی تقویت نیز شده باشد و یا شاید بر اثر رویداد E1 متوقف شود. بنابراین،تأثیر E1 بر E2 می تواند بر یکی از سه 

صورت زیر باشد: 
 غیر مرتبط

 تقویت کننده
 متوقف کننده

حالت های تقویت کننده و متوقف کننده ارتباط را می توان با برخی از ساز و کار های توضیحی روشن تر ساخت. ارتباطات تقویت 
کننده، یعنی مواردی که در آنها احتمال وقوع رویداد دوم بر اثر وقوع رویداد نخست تقویت می شود، حاصل چندین سازو کار 

است که از جمله آنها می توان به این دو مورد اشاره کرد: 
 وقوع رخدادE1، رویداد E2 را عملی یا ممکن می سازد این نوع از رابطه را رابطه ای »توانمندساز « می گویند.

 وقوع رویداد E1، شکل گیری رویداد E2 برای کاربرد موثر E1 را الزامی می سازد. این نوع از رابطه تقویت کننده را می توان 
»ارتقا دهنده« نامید. 

 روابط متوقف کننده، آن دسته از روابطی است که احتمال رویداد دوم در آنها بر اثر وقوع رویداد نخست از میان می رود و 
حاصل ساز و کار های زیر است: 

 وقوع E1 سبب غیر عملی و غیر ممکن شدن E2 می شود. این نوع رابطه متوقف کننده با عنوان »بی ارزش« نام گذاری 
می شود .

 وقوع E1 عدم وقوع E2 برای کاربرد مؤثر E1 را الزامی می سازد. این نوع رابطه متوقف کننده » مخالفت آمیز« نامیده می شود.
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)CAMCIM( روش شناسی میک مک

نرم افزار میک مک جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقابل طراحی شده است. روش این نرم افزار بدین گونه است 
که ابتدا متغیرها و مؤلفه های مهم در حوزه مورد نظر را شناسایی کرده و سپس آنها را در ماتریسی مانند ماتریس تحلیل 
اثرات وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوط توسط خبرگان، تشخیص داده می شود. متغیر های 
موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستون ها تأثیر می گذارند. پس بدین ترتیب متغیر های سطرها، تأثیر گذار و 

متغیرهای ستون ها، تأثیرپذیر می باشند.
میزان ارتباط، با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می شود. عدد »صفر« به منزله »بدون تاثیر«، عدد »یک« به منزله »تاثیر 
ضعیف« ، عدد»دو« به منزله »تاثیر متوسط« و در نهایت عدد »سه« به منزله »تاثیر زیاد« می باشند. بنا براین اگر تعداد 
متغیر های شناسایی شده N باشد، یک ماتریس  n*n بدست آمده که در آن تأثیرات متغیرها بر یکدیگر مشخص شده 

است.
این ماتریس بدست امده را می توان با نمودار متناظر آن نیز نمایش داد که در آن نمودار جهت تأثیر گذاری هر گره بر 
دیگری توسط »پیکان ها« و میزان تأثیر گذاری به صورت عددی، در باالی آن پیکان نمایش داده می شود. و نهایتا بر 

اساس توپولوژی متغیر ها این نرم افزار قادر است به رتبه بندی  و استخراج عوامل کلیدی اقدام کند.

بصری سازی متغیر ها با توجه به میزان تاثیر آن ها 
با یک روش بسیار ساده، می توان دریافت که تأثیر مستقیم متغیر ها با در نظر گرفتن تعداد گروه های ارتباطی در ماتریس 
تشکیل شده، قابل سنجش است. متغیری که تنها بر تعداد محدودی متغیر دیگر اثر مستقیم دارد، بر قسمت محدودی 
از سیستم نیز تأثیر می گذارد. به همین ترتیب، تأثیر پذیری مستقیم یک متغیر را نیز می توان با در نظر گرفتن ستون 

مربوطه در ماتریس، بررسی نمود.
بنابراین به صورت منظم مجموع عددهای هر سطر، نشان دهنده تأثیرگذاری متغیر مربوطه و مجموع عدد های هر ستون، 

)شکل 1-4(  شماتيک روابط بين متغيرها
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نشان دهنده تأثیر پذیری متغیر مربوطه است. پس کلیه متغیرها و محیط در برگیرنده آنها را می توان با نمایش آنها در 
یک نمودار مفهومی یا یک محور مختصات ) تأثیر گذاری– تأثیر پذیری( نمایش داد. 

این نکته قابل توجه است که ماتریس مذکور، ارتباطات مستقیم و درجه اول میان متغیرها را نمایش می دهد. اگر بررسی 
ارتباطات درجه دوم به سوم و... مورد نظر باشد، می توان ماتریس مذکور را به ترتیب به توان دو،سه و... رساند و نتایج 

ارتباطات درجات دیگر متغیرها را نیز نمایش داد. 

نحوه پراکنش متغیرها در این بردار نشان می دهد که سیستم در چه وضعیتی است. آیا سیستم پایدار است یا نا پایدار؟ 
این تحلیل و فهم اولیه از وضعیت سیستم بر نحوه تحلیل متغیرها تأثیر گذار است. 

)شکل 2-4(  تاثيرگذاری- تاثيرپذيری متغیرها

)شکل 3-4(  پايداري يا ناپايداري سيستم
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تفسیر تأثیر گذاری و تأثیر پذیری متغیرها 
با توجه به فرآیند فوق الذکر چهار دسته از متغیرها مطرح می شوند. این متغیرها به دلیل ایفای نقش در پویایی سیستم 

مورد نظر با هم تفاوت دارد. این چهار دسته متغیر عبارتند از: 

متغیر های » تعیین کننده« یا » تأثیر گذار« 
این متغیرها بیشتر تأثیر گذار بوده و کم تر تأثیر پذیر می باشند. بنابراین سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد. این 
متغیرها در قسمت شمال غربی نمودار نمایش داده می شوند. متغیرهای تاثیرگذار، بحرانی ترین مؤلفه ها می باشند، زیرا 
که تغییرات سیستم وابسته به آن ها است و میزان کنترل بر این متغیرها بسیار مهم است. از طرف دیگر، این متغیرها، 
به عنوان متغیرهای ورودی به سیستم می باشند. در میان این دسته متغیرها، اغلب متغیرهای محیطی یا بافتی را که به 
شدت بر سیستم تأثیر گذارند، می توان یافت. این متغیرها توسط سیستم قابل کنترل نیستند زیرا که خارج از سیستم 

قرار دارند و بیشتر به عنوان عاملی از اینرسی عمل می نماید. 

متغیرهای »دو وجهی«
این متغیرها، همزمان به صورت بسیار تأثیر گذار و بسیار تأثیر پذیر، عمل می نمایند. این متغیرها در قسمت شمال شرقی نمودار قرار 
می گیرند. طبیعت این متغیرها با عدم پایداری آمیخته است، زیرا هر عمل و تغییری بر روی آنها، واکنش و تغییری بر دیگر متغیرها 
را به دنبال دارد این گونه نتایج و واکنش ها یک اثر بومرنگی را به همراه دارد که در نهایت باعث »تشدید« یا »میرایی« اثر و عالمت 

اولیه می شوند. عالوه بر موارد فوق، بهتر است این متغیرها را نیز خود به دو دسته، تقسیم نماییم.

متغیرهای »ریسک«
این متغیرها در نمودار حول و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار، قرار دارند. این متغیرها، ظرفیت بسیار باالیی جهت 
تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارا هستند زیرا به علت ماهیت ناپایدارشان، پتانسیل تبدیل شدن به »نقطه انفصال« 

)شکل 4-4(  وضعيت و موقعيت متغيرهاي تاثيرگذار در تحليل ميک مک
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سیستم را دارا می باشند. 

متغیرهای »هدف« 
این متغیرها در زیر خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار، قرار دارند. این متغیرها، بیش از آنکه تأثیر گذار باشند، تأثیر 
پذیرند. بنابراین آنها را می توان با قطعیت قابل قبولی، به عنوان نتایج تکامل سیستم شناسایی نمود. با دستکاری این 
متغیرها، می توان به تغییرات و تکامل سیستم در جهت مورد نظر، دست یافت. بنابراین این متغیرها بیش از آنکه نتایج 

از پیش تعیین شده ای را به نمایش گذارند، نمایان گر»اهداف ممکن« در سیستم می باشند.

)شکل 6-4(  وضعيت و موقعيت متغيرهاي ريسک در تحليل ميک مک

)شکل 5-4(  وضعيت و موقعيت متغيرهاي دو وجهي در تحليل ميک مک
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متغیر های»تأثیر پذیر« یا به بیان بهتر متغیرهای »نتیجه« 
این متغیرها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند. آنها تأثیرگذاری پایین و تأثیری پذیری بسیار باالیی دارند. بنابراین 
آنها نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و دو وجهی، بسیار حساس می باشند. آنها متغیرهای خروجی از سیستم هستند. 

متغیرهای»مستقل« یا »مستثنی« 
این متغیرها دارای تأثیر گذاری و تأثیر پذیری پایینی هستند. آنها در قسمت جنوب غربی نمودار قرار داشته و گویا اصال 
ارتباطی با سیستم ندارند. زیرا آنها نه باعث توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت آن در سیستم می شوند. 

ولی با این حال در این دسته نیز باید به دو دسته از متغیرها توجه نمود: 

)شکل 7-4(  وضعيت و موقعيت متغيرهاي هدف در تحليل ميک مک
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متغیرهای »گسسته« 
این متغیرها در نزدیکی مبدأ مختصات در نمودار قرار دارند. این گونه برداشت می شود که تکامل این متغیرها ارتباطی 

به دینامیک سیستم فعلی نداشته و آنها را می توان از سیستم خارج نمود. 

)شکل 8-4(  وضعيت و موقعيت متغيرهاي تاثيرپذير در تحليل ميک مک

 )شکل 9-4(  وضعيت و موقعيت متغيرهاي مستقل در تحليل ميک مک
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متغیرهای »اهرمی ثانویه« 
این متغیرها با وجود این که کامال مستقل هستند، بیش از آنکه تأثیرپذیر باشند، تأثیر گذارند. آنها در قسمت جنوب غربی 

نمودار و باالی خط قطری قرار دارند و می توانند به عنوان نقاطی جهت سنجش و به عنوان معیار، به کار روند. 
در نهایت، این دسته متغیر دیگر نیز شایستگی معرفی شدن را دارند. این شایستگی کمتر به خاطر معنای ذاتی آنها و 
بیشتر به خاطر موقعیت آنها در مقایسه با دیگر متغیرهای فوق الذکر می باشد. آنها متغیرهای »تنظیم کننده« هستند که 
در نزدیکی مرکز ثقل نمودار قرار دارند. آنها می توانند به صورت پی در پی به عنوان »اهرمی ثانویه«، »اهداف ضعیف« و 

متغیرهای »ریسک ثانویه« عمل نمایند. 

تحلیل سیستم کسب وکارهای ایران 96

نقشه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مهم ترین خروجی تحلیل ماتریس اثرات متقابل است. در این ماتریس نحوه پراکندگی 
عوامل موثر بر کسب وکارهای ایران که حاصل مطالعات کتابخانه ای، الگوبرداری ها و نظرات خبرگان بوده است چگونگی 
شکل گیری فضای حاکم بر کسب وکارهای ایران 96 را ترسیم می نماید. در این نقشه سطح روابط با آمریکا و انتخابات 
ریاست جمهوری ایران با بیشترین اثرگذاری پیشران های سناریوها می باشند، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قوانین و مقررات 
کسب وکار نیز به عنوان عوامل تنظیم کننده که در اختیار بازیگران است به عنوان اهرمی برای سیاست گذاری بر اهداف 
بانک ها به عنوان  بازار مسکن، وضعیت  انرژی،  قابل استفاده می باشند. زیرساخت های حمل ونقل، بودجه دولت، قیمت 
متغیرهای مستقل از اهداف تعیین شده و نیروی متخصص، بیکاری، تورم، فساد و قدرت خرید مردم به عنوان متغیرهای 
اثرپذیر مطرح می باشند عواملی که بر اساس راهبردهای سال آینده تغییر خواهند کرد. در نهایت عوامل ترسیم شده در 
شمال شرق نقشه به عنوان متغیرهای ریسک و هدف نشان می دهند سرمایه گذاری و تغییر هر کدام می تواند به عنوان 
خطری برای دور شدن از اهداف و یا تقویت کننده ای برای دست یابی به اهداف مورد استفاده بازیگران کلیدی قرار گیرند.

 )شکل9-4(  وضعيت و موقعيت متغيرهاي تنظيمي در تحليل ميک مک
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مقدمه
برای ترسیم و تبیین سناریوها و به منظور فهم بهتر آن ها از ساختاری متفاوت استفاده گردید تا هر کدام از مخاطبان گزارش 

بتوانند با توجه به نیازهای خود از آن بهره مند گردند. بدین منظور بخش تشریح سناریوها شامل سرفصل های ذیل می باشد:

روایت مختصر سناریوها
در این قسمت برای ایجاد دیدی کلی و کالن از محیط حاکم بر سناریوها روایتی مختصری از هر سناریو تبیین می گردد تا 

مدیران با فضای اصلی و رخدادهای کلید آن آشنا گردند.

روایت مشروح سناریوها
روایت مشروح سناریوها به تبیین کامل هر سناریو پرداخته و ضمن تشریح فضای هر سناریو به بررسی وضعیت عوامل کلیدی 

حاصل از مطالعات انجام شده می پردازد.

شاخص های کالن اقتصادی
از  بیکاری و قیمت دالر یکی  نرخ  اقتصادی،  نرخ رشد  تورم،  اقتصادی همچون  تعیین وضعیت نسبی شاخص های کالن 

دستاوردهای کلیدی این تحقیق است که به صورت کمی مشخص گردیده است.

وضعیت شاخص های کلیدی در هر سناریو
به منظور تصمیم گیری های کالن و بنگاهی شناخت نحوه تغییر شاخص هایی همچون سرمایه گذاری خارجی و داخلی، قدرت 

خرید مردم، وضعیت برجام و ... بسیار حائز اهمیت است که در هر سناریو وضعیت آن ها ترسیم گردیده است.

توانمندسازهای کلیدی برای شکار فرصت ها و ساخت آینده در هر سناریو
یکی از نوآوری های این تحقیق توجه خاص به سطح بنگاه ها در فضای کسب وکار بوده است؛ بدین منظور در هر سناریو کسب 
و ارتقاء مهمترین توانمندی هایی که بنگاه ها با سایزهای متوسط، کوچک و بزرگ را جهت موفقیت در تدوین راهبرهای خود 

می تواند یاری نماید مشخص گردید.

شاخص های راهنمای وقوع هر سناریو
سناریوها روایت هایی از آینده هستند، تصاویری که برای کسب موفقیت می بایست مدام مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند. 
شاخص های راهنما در هر بخش کمک می کند تا مدیران تشخیص دهند در مسیر زمان کدام یک از سناریوها در حال رخ دادن 

می باشند.

وضعیت کسب وکارها در هر سناریو
بررسی وضعیت 11 کسب وکار در سناریوهای سال 96 در حوزه های تامین، تولید، توزیع، بازار داخلی، صادرات و واردات یکی 

دیگر از بخش های نوآورانه تحقیق است که به ترسیم فرصت ها و تهدیدهای کلیدی در هر کسب وکار می پردازد.
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روحانی و یا یکی از هم پیمانان وی توانسته اند با جلب مشارکت باالی مردم در انتخابات پیروز شوند. ادامه روند سیاسی 
اقتصادی روحانی منجر به ثبات در برخی وزرای کابینه به خصوص وزیر خارجه گشته است تا وی بتواند ثمره تالش های 
خود را در این دوره بچیند. بنگاه های بزرگ نیز از فرصت های بوجود آمده از ثبات اقتصادی و روابط مناسب با کشورهای 
اروپایی نهایت استفاده را برده و به انعقاد قراردادهای تجاری و فناوری پرداخته اند. در این میان بنگاه های کوچک نیز با 
تمرکز بر بازار بزرگ داخلی و افزایش تمایل به خرید اقالم مصرفی به بازسازی و رشد خود می پردازند. دولت تالش کرده 
است تا با افزایش دیپلماسی اقتصادی خود فضای بین المللی را برای توسعه روابط تجاری تسهیل نماید و در این میان 

عضویت خود را در سازمان ها و قراردادهای بین المللی افزایش داده است.

آمریکا با ادامه سیاست های خود همچنان رویکرد روابط کم تنش با ایران را انتخاب کرده است ولی با روی کار آمدن 
رئیس جمهوری جدید در ایران رویکرد مذاکرات و ادامه برجام با چالش های متفاوتی روبه رو شده است. تولیدکنندگان به 
دلیل تحوالت دولت در انتظار موضوع گیری های اقتصادی و سیاسی هستند و تحولی در شبکه تولید بوجود نخواهد آمد، 
در این دوران سپرده های بانکی افزایش یافته و مردم همچنان بانک ها را مطمئن ترین محل برای حفظ سرمایه های خود 
انتخاب کرده اند. بازار بزرگ ایران و اثرات بهبود روابط سیاسی با اروپا از دوره روحانی سبب شده تا هیات های تجاری 
متفاوتی جهت انعقاد قرارداد به ایران بیایند اما نتیجه مذاکرات تا اعالم سیاست های دولت جدید به تاخیر خواهد افتاد.

سناریوی شاه کلید

سناریوی گرگ و میش
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با روی کار آمدن دو دولت متفاوت در ایران و آمریکا نظرات و دیدگاه های جدیدی مطرح شده است، رویکردهایی که 
چالش روابط را باال برده و پایبندی به برجام را در ابهام فرو برده است. آمریکا با فشار بر اتحادیه اروپا و سایر کشورها 
مانعی جدی در توسعه روابط اقتصادی و سیاسی ایران قرار داده است، تحریم های جدید و کاهش دسترسی تولیدکنندگان 
به ماشین آالت و فناوری های تولید فرسودگی و زوال تولیدات ملی را دربرداشته است. از سوی دیگر فشار تقاضای داخلی 
منجر به افزایش واردات اقالم مصرفی گشته است و افزایش تورم و نرخ ارز نیز عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ تر 
کرده است. در این فضای مبهم مردم و حتی تولیدکنندگان به حفظ نقدینگی خود در بانک ها پرداخته و گردش نقدینگی 

در سطح پایینی قرار دارد.

راهبردهای اقتصادی و سیاسی روحانی همچنان تالش برای توسعه روابط و حداکثر کردن منافع ملی دارد ولی تنش  و 
چالش های ایجاد شده توسط دولت جدید آمریکا تحقق این اهداف را با مانعی بزرگ مواجه ساخته است. آمریکا سعی 
کرده با افزایش تعامل و انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای عربی آن ها را در جهت ممانعت توسعه سیاسی اقتصادی 
ایران تحریک و تتمیع نماید. با توجه به کاهش تمایل فعاالن اقتصادی اروپا به تجارت با ایران بازارهای صادراتی کشورهای 
منطقه، کشورهای آفریقایی و روسیه گزینه های در دسترس تری برای بازرگانان ایرانی هستند. روحانی تالش کرده است 
نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود ولی این کاهش نرخ سود بسیار مالیم و با 
احتیاط صورت می گیرد چراکه فضای بین المللی و تحریم ها موانع متعددی پیش پای تولیدکنندگان داخلی قرار داده است.

سناریوی زیر تیغ

سناریوی عصای جوانی
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 دولتهایآمریکایالتینومرکزی

سناریوهای کسب و کار و 
شاخص های کالن اقتصادی
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کارنامــه روحانــی در 4 ســال گذشــته مشــخص اســت و در صــورت انتخــاب شــدن وی )یــا شــخصی بارویکردهایــی نزدیــک بــه 
وی( سیاســت ها، راهبردهــا و اقدامــات وی بــا تخمیــن باالیــی قابــل پیش بینــی خواهــد بــود. دولــت روحانــی بهتریــن عملکــرد 
خــود را در حــوزه سیاســت خارجــی نشــان داد، البته سیاســت خارجی وی بیشــترین موفقیــت را در راهبرد دیپلماســی جهانی و 
برجــام داشــت و در ایــن ســناریو همچنــان در دیپلماســی جهانــی موفــق عمــل کــرده، خواهد توانســت روابط کم تنشــی بــا اروپا 
و آمریــکا ایجــاد نمایــد. امــا نکتــه حائــز اهمیــت دیپلماســی دوجانبــه و دیپلماســی منطقــه ای اســت کــه بــا توجه بــه توفیقات 
بین المللــی تمرکــز بــر ایــن دو حــوزه نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و تســهیل روابــط سیاســی بســتری بــرای بهبــود روابــط 

اقتصــادی ایجــاد می نمایــد.
ســفر هیات هــای تجــاری از کشــورهای اروپایــی و انعقــاد تفاهم نامه هــای همــکاری در بخش هــای مختلــف صنعــت و خدمــات 
نشــانه هایی اســت کــه بــا اســتمرار رونــد دولــت روحانــی اثــرات آن بــر کســب وکارها نمایان تــر خواهــد شــد. از طرفــی بــا توجــه 
بــه فراغــت بیشــتر از تنش هــای بین المللــی، دیپلماســی فعــال منطقــه ای و دوجانبــه بــا توجه بــه تمرکــز صادرکننــدگان ایرانی 
بــه ایــن مناطــق بســیار کلیــدی بــوده و می توانــد منجــر بــه افزایــش تولیــدات ملــی و صــادرات بــه ایــن کشــورها گشــته زمینه 

صــادرات بــه کشــورهای دیگــر را نیــز بــا  توجــه بــه دیپلماســی گســترده و دوجانبه فراهــم نماید.
در ایــن ســناریو بازیگــران کســب وکار و فعــاالن اقتصــادی نقــش پررنگ تــری در بهبــود شــاخص های اقتصــادی ایفــا خواهنــد 
نمــود چراکــه فضــای ایــن تحــرک فراهــم گشــته اســت. کســب وکارهای بــزرگ بــه همــراه شــرکت های بین المللــی بیشــترین 
ســود را در ایــن ســناریوها خواهنــد بــرد و کســب وکارهای متوســط و کوچــک نیــز در صــورت هوشــمندی خواهنــد توانســت از 

فرصت هــای داخلــی بوجــود آمــده در جهــت افزایــش تولیــد و تســخیر بازارهــای جدیــد بهره منــد گردند.
در حــوزه سیاســت داخلــی بــا توجــه بــه پشــتوانه و تیــم سیاســی وی مســیر اعتــدال پیــش خواهــد رفــت و احزاب بــا رشــد و حضور 
پررنگ تــری در عرصــه سیاســت داخلــی حضــور خواهنــد یافــت. وجــود چنیــن فضایــی منجــر بــه ایجــاد گفتمان های نو و تســهیل 
ابــراز نظــرات مخالفــان و منتقــدان خواهــد شــد کــه در ذات خــود می توانــد بــه رشــد فکــری و بلوغ سیاســی  اقتصــادی داخلی کمک 

نماید.
در حــوزه اقتصــادی و شــاخص های مهــم همچــون تــورم، رشــد اقتصــادی، نــرخ ارز و ... بــا تحوالتــی مواجــه خواهیــم شــد. هرچند که 
کاهــش نــرخ تــورم از %4۰ بــه %1۰ کاری بســیار ارزشــمند بــود ولــی حفــظ آن دشــوار اســت و از طــرف دیگــر بــرای رشــد اقتصــادی 
احتمــاال دولــت بــه ســمت سیاســت های انبســاطی روی خواهــد آورد. تــورم تــک رقمــی کــه در ســال 95 حاصل گشــت در ســال 96 

بــا توجــه بــه سیاســت های دولــت بــه تــورم دو رقمــی تبدیــل خواهــد شــد و در بــازه %1۲ نوســان خواهد داشــت. 
ولــی آنچــه مشــخص اســت رشــد اقتصــادی حاصــل شــده در ســال 95 مرهــون رشــد صــادرات نفــت بــوده، کــه در ســال 96 دیگــر 
تاثیــر نخواهــد داشــت )و تنهــا در صــورت افزایــش قیمت نفت مجــدد تاثیرگذار خواهــد بود(. رشــد اقتصادی در این ســناریو بواســطه 
رونــق حــوزه صنعــت و خدمــات می توانــد رخ دهــد، رونقــی که ایجــاد آن نیــز در کوتاه مــدت )ســال 96( بســیار ســخت و دور از انتظار 

می باشــد، بــه عبارتــی رشــد اقتصــادی در این ســناریو حداکثــر %6 خواهــد بود.
امــا آنچــه در ایــن ســناریو بــرای حــوزه اقتصــادی حائــز اهمیــت اســت بهبــود روابط سیاســی بــا کشــورهای منطقــه، اروپــا و آفریقا و 
مدیریــت تنــش بــا آمریــکا اســت، در ایــن وضعیــت کســب وکارها بــا حمایــت دولــت بــه ســمت توســعه صــادرات رفتــه و به کشــف 
و تســخیر بازارهــای جدیــد بین المللــی تشــویقی خواهنــد شــد و از طــرف دیگــر روابــط متقابــل تجــاری منجــر بــه تحریــک و تهیج 
ســرمایه گذاران خارجــی بــرای ســرمایه گذاری در کشــور می گــردد کــه ایــن دو عامــل اثر بســیار مهمــی بر رشــد اقتصادی می گــذراد.

شــاخص اشــتغال زایی از جملــه شــاخص هایی اســت کــه تغییــرات بنیادیــن آن در بلندمــدت رخ می دهــد و دلبســتن بــه تحــوالت 
چشــمگیر آن در کوتــاه مــدت نادرســت اســت. در ایــن ســناریو بــا توجــه بــه رشــد اقتصــادی مناســب کــه بــر اثــر رونــق تولیــد، 
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ــادرات رخ داده  ــعه ص ــی و توس ــرمایه گذاری خارج س
اســت نــرخ بیــکاری )بــا توجــه بــه مشــارکت در کار ..( 
تــا حــدودی بهتــر گشــته و در بــازه %1۰ نوســان خواهد 

داشــت.
دولــت بــا توجــه بــه توانایــی در ایجــاد روابــط مناســب 
در ســطح بین المللــی و مدیریــت شــاخص های کلیدی 
اقتصــادی نــرخ ارز را تقریبــا بــا ثبات نگه خواهد داشــت 
و تغییــرات در بــازه %1۰ قیمت ارز )حــدود 39۰۰ تومان( 

رخ خواهــد داد.
ــات در فضــای اقتصــادی  ــت در ایجــاد ثب ــی دول توانای
ــاالن  ــردم و فع ــا م ــده ت ــث ش ــور باع ــی کش و سیاس
اقتصــادی نقدینگــی خــود را از بانک هــا خــارج کــرده و 
وارد چرخــه مصــرف و تولیــد نماینــد، مــردم با اطمینان 
بیشــتر بــه خریــد اقــالم ضــروری پرداخته و ســبد اقالم 
ــد؛  ــش می یاب ــوار افزای ــد خان ــز از خری ــروری نی غیرض
افزایــش ســفرهای درون و برون شــهری، رفتــن به مراکز 
خریــد و تفریحــی از جملــه رویدادهایــی اســت کــه در 
ایــن ســناریو شــاهد خواهیــم بــود. در حوزه دانشــگاهی 
ــت ها و  ــزاری نشس ــه برگ ــوزه ب ــن ح ــاالن ای ــز فع نی
همایش هــای بین المللــی پرداختــه و بــه توســعه روابط 
خــود بــا ســایر کشــورها توجــه بیشــتری می نماینــد.

بــا توجــه دولــت بــه زیرســاخت  های حمل ونقــل امکان 
توســعه اقتصــادی در ســال های آتــی فراهــم می آیــد و 
ســرمایه گذاران خارجــی نیــز بــا دیــدن شــرایط پایــدار 
ــدا  ــران پی ــای ای ــه بازاره ــه ورود ب ــتری ب ــل بیش تمای
می کننــد؛ بنگاه هــای بــزرگ دولتــی و خصوصــی 
ــر  ــالوه ب ــل ع ــط بین المل ــعه رواب ــا توس ــد ب می توانن
جــذب ســرمایه و شــریک خارجــی به نوســازی و بــه روز 

ــد. ــای خــود بپردازن رســانی فناوری ه
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وضعیت شاخص های کلیدی در سناریوی  شاه کلید

بازار مسکن

قدرت خرید مردم

سرمایه گذاری داخلی

سرمایه گذاری خارجی

وضعیت برجام

قیمت انرژی

وضعیتشاخصهایکلیدی بدترشدن ثباتبهترشدن
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توانمندسازهای کلیدی برای شکار فرصت ها و ساخت آینده در سناریو شاه کلید

کسب وکارهای متوسط و کوچککسب وکارهای بزرگ

چابکی توسعه روابط بین الملل

کاالها و خدمات تفریحیبروزرسانی فناوری ها 

توانایی کار تیمیدوراندیشی

ایده های استارت آپیبهبود نقدینگی

بهبود نقدینگی: در این سناریو شرایط برای افزایش و بهبود وضعیت نقدینگی برای بنگاه   های بزرگ فراهم است و نقدینگی می تواند باعث 

شکار فرصت  های پیش رو در این سناریو گردد، فرصت هایی همچون خرید فناوری، انعقاد قراردادهای بین المللی.

دوراندیشی: نگاه سرمایه گذاری و بلندمدت از استلزامات شکار فرصت های رویایی در این سناریو است، چرا که ماهیت بسیار از فرصت های 

بوجود آمده کسب وکارها در این سناریو بلندمدت است و مدیرانی که در سال اول فعاالنه موقعیت ها را شناسایی کنند موفقیت را نصیب خود 

خواهند کرد.

به روز رسانی فناوری ها: بنگاه های بزرگ که بر پایه فناوری ارائه محصول و خدمات می کنند با توجه به روابط خوب بین المللی می بایست به 

بهبود فناوری های خود اقدام ورزند تا توانایی رقابت خود را در سطح ملی و جهانی افزایش دهند.

توسعه روابط بین الملل: ایجاد واحد بین الملل و تقویت آن یکی از مهمترین اقداماتی است که بنگاه های بزرگ می توانند خود را پیشگام 

انعقاد قراردادهای بین المللی قرار دهند.

ایده های استارت آپی: بنگاه های متوسط و کوچک برای رقابت با بنگاه های بزرگ می بایست بر روی ایده هایی بکر، کم هزینه و پربازده 

سرمایه گذاری کنند و با توجه به شرایط بوجود آمده در این سناریو محصول و خدمت خود را انتخاب نمایند.

توانایی کار تیمی: بنگاه های کوچک می بایست به منظور ارائه خدمات و محصوالت خود از نیروهای متخصص بهره جویند و با توجه به تنوع 

تخصص می بایست قابلیت کار تیمی را در خود افزایش دهند.

کاالها و خدمات تفریحی: با توجه به بهبود شرایط اقتصادی و امید به آینده در جامعه مردم تمایل بیشتری به صرف هزینه و زمان خود 

برای تفریح دارند و ارائه کاالها و خدمات در این حوزه به خصوص با توجه به رفتار مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است.

چابکی: قابلیت انعطاف و تطابق با تغییرات به خصوص در بنگاه های کوچک از جمله توانمندی هایی است که می تواند سرعت و تنوع ارائه 

خدمات را افزایش داده و حاشیه سود بنگاه ها را افزایش دهد.

    توانمندسازها عواملی هستند که در کنترل بنگاه ها بوده و می توانند با سرمایه گذاری و بهبود آن ها قابلیت های خود را جهت 
دست یابی به مزیت رقابتی در هر سناریو افزایش داده از فرصت های بوجود آمده بهره بیشتری نصیب خود گردانند. سرمایه گذاری 

بر روی توانمندسازها به معنی بی توجهی به سایر عوامل موفقیت نیست بلکه اولویت های راهبردی برای کسب منفعت بیشتر در هر 
سناریو بر حسب سایز بنگاه را نشان می دهد.
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 افزایش سطح روابط سیاسی با کشورهای اروپایی ■
 تایید آژانس نسبت به فعالیت های هسته ای ایران ■
 ثبات روابط سیاسی ایران با کشورهای منطقه به  ■

خصوص کشورهای عربی
 افزایش برگزاری رویدادهای بین المللی علمی  ■

)همچون همایش، کنفرانس(
 افزایش مشارکت مردم در انتخابات ■
 تسهیل انتقاالت مالی بین بانک های داخلی و  ■

خارجی
 افزایش سفر هیئت های تجاری به ایران ■
 شلوغ تر شدن مراکز تفریحی ■

 افزایش تعداد سفرهای بین شهری ■
 ثبات وزرای خارجی، نفت، صنعت و اقتصاد در  ■

کابینه جدید

 کاهش حجم سپرده های بانکی ■

 ثبات نرخ ارز ■
 کاهش نرخ سود بانکی ■

 افزایش سطح مداخالت آمریکا در سایر کشورها ■
 افزایش نارضایتی های داخلی آمریکا ■
 ادامه سیاست های اوباما در دوره جدید ■
 ثبات و یکپارچکی در اتحادیه اروپا ■
 افزایش عضویت های ایران در مجامع جهانی ■
 افزایش خریدهای خارجی به خصوص ماشین آالت  ■

و فناوری های روز
 اجماع و بهبود وضعیت مبارزه با واردات غیرقانونی ■
 افزایش سطح روابط با کشورهای منطقه و جهان  ■

در جهت حل منازعات منطقه ای
 فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی ■

شاخص های راهنمای وقوع سناریوی شاه کلید
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وضعیت کسب  وکارها در سناریوی شاه کلید
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امتدادوضعموجود

فرصترویایی

تهدیدریشهکن

راهنما

واردات
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سناریو 
گرگ ومیش

Ghazale
Typewritten Text
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بــرای اولیــن بــار در ایــران شــاهد ریاســت جمهــوری تــک دوره ای بوده ایــم و شــخصی متفــاوت از روحانــی ســکان 
دولــت را بــرای 4ســال در اختیــار گرفتــه اســت. نکتــه رئیــس جمهــور جدیــد کــه قابلیــت ایجــاد ســناریوهای جدیــد 
ــی اســت، کــه هــم در عرصــه سیاســت  ــت روحان ــاوت از دول را داشــته باشــد اتخــاذ سیاســت ها و راهبردهــای متف

داخلــی و خارجــی و هــم در عرصــه اقتصــادی بــروز و ظهــور قابــل مالحظــه ای خواهــد داشــت.
در ایــن ســناریو دولــت جدیــد در عرصــه سیاســت خارجــی همچنــان موفــق بــوده و خواهــد توانســت بــا مدیریــت 
تنــش روابــط بــا آمریــکا ســایر کشــورهای جهــان را آمــاده همکاری هــای سیاســی و اقتصــادی بــا ایــران نمایــد کــه 
در کوتاه مــدت و بلندمــدت بــر رشــد اقتصــادی کشــور اثــر مثبتــی خواهــد گذاشــت. دولــت جدیــد بــا ســرمایه گذاری 
ــرای توســعه صــادرات و  ــدی ب ــی بســترهای مفی ــه بین الملل ــط دوجانب ــه ای و رواب ــط سیاســی منطق ــود رواب در بهب
ــت  ــود وضعی ــا بهب ــه ب ــت ک ــن دول ــد. در ای ــم می نمای ــب وکار فراه ــاالن کس ــرای فع ــد ب ــای جدی ــه بازاره ــوذ ب نف
معیشــت مــردم سیاســت های کوتــاه مــدت نیــز اعمــال خواهــد شــد تــورم تــک رقمــی جــای خــود را بــه تــورم دو 
رقمــی بــا نوســان در بــازه %۲۰ خواهــد داد چــرا کــه بــا اعمــال سیاســت های انبســاطی و ایجــاد جریــان نقدینگــی 

ــر زندگــی جــاری مــردم می باشــد. در پــی بهبــود شــرایط حاکــم ب
بــا توجــه بــه اینکــه رشــد اقتصــادی ناشــی از رشــد صــادرات نفتــی اثــر کمــی در ســال 96 خواهــد داشــت، نــگاه 
ــا قدرت  هــای  ــا مدیریــت تنــش ب دولــت بــه تســهیل روابــط تجــاری در ســطح منطقــه و جهــان اســت، بطوریکــه ب
جهــان ســعی در بهبــود روابــط سیاســی و اقتصــادی بــا ســایر کشــورهایی کــه توانایــی بالقــوه روابــط تجــاری دارنــد 

خواهــد نمــود کــه در ایــن وضعیــت بــا حداکثــر رشــد اقتصــادی %4 مواجــه خواهیــم شــد.
ــه رشــد  ــان نقدینگــی در کســب وکارها شــروع ب ــت جری ــه سیاســت های انبســاطی دول ــا توجــه ب در ایــن ســناریو ب
خواهــد کــرد و کســب وکارهای بــزرگ بیشــترین جــذب نقدینگــی را خواهنــد داشــت، عــالوه بــر رشــد نقدینگــی از 
ــه مدیریــت تنش هــای بین المللــی امــکان جــذب ســرمایه های خارجــی  ــا توجــه ب سیاســت های انبســاطی دولــت، ب
ــا مدیریــت صحیــح در بنگاه هــای بــزرگ فرصــت ســرمایه گذاری در بخش هــای  نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت و ب
زیرســاختی، افزایــش تولیــد، بهبــود کیفیــت، اشــتغالزایی و ... بســترهای رقابت پذیــری در ســطح جهانــی را فراهــم 

خواهــد کــرد.
ــرمایه های  ــت س ــد توانس ــال خواهن ــت فع ــودن و رقاب ــمند ب ــورت هوش ــز در ص ــک نی ــط و کوچ ــای متوس بنگاه ه
ــای  ــش ســهم از بازاره ــر افزای ــالوه ب ــه رشــد نقدینگــی ع ــا توجــه ب ــرده و ب ــه ســمت خــود جــذب ک ــی را ب داخل
ــای  ــن فرصت ه ــو روی آورده و ســودهای سرشــاری از ای ــای ن ــه بازاره ــای خــود ب ــوآوری و خالقیت ه ــا ن موجــود ب
بوجــود آمــده کســب نمایــد. از آنجاییکــه دولــت جدیــد آمریــکا بــه دلیــل تــوازن قدرت هــای اروپایــی، درگیــری بــا 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــت و تمایل ــمالی( فرص ــش کره ش ــون چال ــی )همچ ــای بین الملل ــی و چالش ه ــای درون چالش ه
تنــش بــا ایــران نخواهــد داشــت، امــکان بهبــود روابــط بــرای کشــورهای اروپایــی بــا ایــران و بالعکــس فراهــم خواهــد 
ــرای کســب وکارهای ایرانــی  ــاب و ســودآوری ب ــد راهگشــای بازارهــای ن شــد و سیاســت های خارجــی ایــران می توان
ــزرگ  ــب وکارهای ب ــرای کس ــوص ب ــه خص ــی ب ــای رویای ــی فرصت ه ــطح بین الملل ــا در س ــت تنش ه ــد. مدیری باش
فراهــم آورده تــا عــالوه بــر افزایــش ســهم خــود از بازارهــای صادراتــی کنونــی )هماننــد عــراق، افعانســتان، روســیه و 
....( بــه کشــف و تســخیر بازارهــای نــو در ســایر کشــورهای آســیایی، آفریقایــی، اروپایــی و آمریــکای جنوبــی بپردازنــد. 
فعــاالن اقتصــادی ســایر کشــورها نیــز تمایــل بیشــتری بــه حضــور در بــازار بــزرگ ایــران از خــود نشــان داده و بــا 
فرســتادن هیئت هــای تجــاری متنــوع و مکاتبــات گوناگــون ســعی در شناســایی شــرکای تجــاری خــود و نفــوذ در 
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ــه  ــی ک ــذا بنگاه های ــد داشــت، ل ــران خواهن ــازار ای ب
ــه  ــا توج ــد ب ــل بهره می برن ــط بین المل ــد رواب از واح
ــه ایــن بخــش می تواننــد در ســال های آتــی  ویــژه ب

خــود را پیشــتاز بــازار ببیننــد.
ــاطی  ــت های انبس ــا سیاس ــت ب ــه دول ــد ک ــر چن ه
جریــان  و  نقدینگــی  اســت  توانســته  خــود 
ــرف  ــی از آن ط ــد ول ــهیل بخش ــب وکارها را تس کس
منجــر بــه افزایــش تــورم تــا مــرز %۲۰ نیــز گشــته 
اســت و در ایــن ســناریو افزایــش تــورم جــزو 
الینفــک سیاســت های اقتصــادی دولــت خواهــد 
بــود. نــرخ ارز نیــز در ایــن ســناریو بــا نوســان ۲۰% 
مواجــه خواهــد بــود و دالر بــه حداکثــر 43۰۰ تومان 
افزایــش خواهــد یافــت. همچنیــن نــرخ بیــکاری بــا 
ــازه 15%  ــت در ب ــرمایه گذاری های دول ــه س ــه ب توج
ــازه  ــن ب ــوان در ای ــت و نمی ت ــد داش ــان خواه نوس
ــن در  ــمگیر و بنیادی ــرات چش ــار تغیی ــی انتظ زمان

ــت. ــکاری را داش ــرخ بی ــود ن بهب
ــا  ــد ب ــزات تولی ــین آالت و تجهی ــم واردات ماش حج
ــه حمایت هــای دولــت و روابــط بین المللــی  توجــه ب
مناســب افزایــش خواهــد یافــت و در ســال های 
تولیــدات  کیفیــت  مثبــت  اثــرات  آتــی شــاهد 
ــک  ــازه ی ــان در ب ــا همچن ــود، ام ــم ب ــی خواهی ایران
ســال شــاهد ثبــات و ادامــه رکــود در بســیار از 
کســب وکارها خواهیــم بــود تــا دولــت جدیــد کامــل 
مســتقر شــده و سیاســت های خــود را اعــالم و 

ــد.  ــاری نمای ج
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وضعیت شاخص های کلیدی در سناریوی گرگ و میش

بازار مسکن

قدرت خرید مردم

سرمایه گذاری داخلی

سرمایه گذاری خارجی

وضعیت برجام

قیمت انرژی

وضعیتشاخصهایکلیدی بدترشدن ثباتبهترشدن
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شبکه سازیتحقیق و توسعه

ایده های استارت آپیبروزرسانی فناوری ها

مدیریت استعداد ها بهبود نقدینگی

خالقیت و نوآوریارتباط با نهادهای دولتی

ارتباط با نهادهای دولتی: ارائه خدمات متناسب با نیازهای دولت و توسعه ارتباط با نهادهای دولتی از جمله قابلیت های بنگاه های بزرگی 

است که در این سناریو توان شکار فرصت های رویایی را خواهند داشت.

بهبود نقدینگی: در این سناریو شرایط برای افزایش و بهبود وضعیت نقدینگی برای بنگاه   های بزرگ فراهم است و نقدینگی می تواند باعث 

شکار فرصت  های پیش رو در این سناریو گردد، فرصت هایی همچون خرید فناوری، انعقاد قراردادهای بین المللی.

به روز رسانی فناوری ها: بنگاه های بزرگ که بر پایه فناوری ارائه محصول و خدمات می کنند با توجه به روابط خوب بین المللی می بایست به 

بهبود فناوری های خود اقدام ورزند تا توانایی رقابت خود را در سطح ملی و جهانی افزایش دهند.

تحقیق و توسعه: با توجه به محدودیت ارتباطات بین المللی بنگاه های بزرگی که واحد تحقیق و توسعه داشته و بتوانند محصوالت جدید و 

کاربردی متناسب با فناوری های روز دنیا عرضه کنند از حاشیه سود باالیی برخوردار خواهند بود.

خالقیت و نوآوری: حل چالش ها و مسائل کسب وکارها با روش های خالقانه و هزینه  های پایین از جمله قابلیت های بنگاه های کوچک است 

که در این سناریو موفق خواهند بود.

مدیریت استعدادها: با توجه به چالش های بوجود آمده در فضای اقتصادی داشتن مهارت های مدیریتی به خصوص مدیریت استعدادها برای 

بنگاه های کوچک بسیار حائز اهمیت است و می بایست بر روی آموزش خود زمان و هزینه الزم با بگذارند. 

ایده های استارت آپی: بنگاه های متوسط و کوچک برای رقابت با بنگاه های بزرگ می بایست بر روی ایده هایی بکر، کم هزینه و پربازده 

سرمایه گذاری کنند و با توجه به شرایط بوجود آمده در این سناریو محصول و خدمت خود را انتخاب نمایند.

شبکه سازی: بنگاه های کوچک می بایست با ایجاد ارتباط با سایر بنگاه ها و ترکیب خدمات و محصوالت خود شبکه ای قدرتمند و منحصربه فرد 

ایجاد نمایند.

توانمندسازهای کلیدی برای شکار فرصت ها و ساخت آینده در سناریو گرگ و میش

کسب وکارهای متوسط و کوچککسب وکارهای بزرگ

 توانمندسازها عواملی هستند که در کنترل بنگاه ها بوده و می توانند با سرمایه گذاری و بهبود آن ها قابلیت های خود را جهت 
دست یابی به مزیت رقابتی در هر سناریو افزایش داده از فرصت های بوجود آمده بهره بیشتری نصیب خود گردانند. سرمایه گذاری 

بر روی توانمندسازها به معنی بی توجهی به سایر عوامل موفقیت نیست بلکه اولویت های راهبردی برای کسب منفعت بیشتر در هر 
سناریو بر حسب سایز بنگاه را نشان می دهد.
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 ثبات و یکپارچکی در اتحادیه اروپا ■
 تایید آژانس نسبت به فعالیت های هسته ای ایران ■
 افزایش درخواست سفرهای تجاری به ایران ■
 سطح پایین مشارکت مردم در انتخابات ■
 تسهیل انتقاالت مالی بین بانک های داخلی و  ■

خارجی
 افزایش روابط نظامی و سیاسی ایران در کشوهای  ■

هم پیمان منطقه
 افزایش کم نرخ ارز ■
 افزایش حجم سپرده های بانکی ■
 بی ثباتی برجام ■

 افزایش سطح مداخالت آمریکا در سایر کشورها ■
 افزایش نارضایتی های داخلی آمریکا ■
 ادامه سیاست های اوباما در دوره جدید ■
 افزایش نقدینگی در جامعه ■
 ثبات نرخ سود بانکی ■
 کاهش سطح روابط خارجی با اروپا ■
 افزایش خریدهای خارجی به خصوص ماشین آالت و  ■

فناوری های روز
 کاهش مشوق ها و حمایت های صادراتی ■
 افزایش تورم ■

شاخص های راهنمای وقوع سناریوی گرگ و میش
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وضعیت کسب  وکارها در سناریوی گرگ و میش
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امتدادوضعموجود

فرصترویایی

تهدیدریشهکن

راهنما

واردات
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سناریو 
زیــر تــیغ

Ghazale
Typewritten Text
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ــاد  ــم در اقتص ــری مه ــه تاثی ــان همیش ــد در جه ــری قدرت من ــوان بازیگ ــه عن ــکا ب ــا آمری ــط ب ــت رواب ــوه مدیری نح
ــات  ــه و تصمیم ــود در خاورمیان ــای خ ــا ماجراجویی ه ــپ ب ــت ترام ــناریو دول ــن س ــذارد. در ای ــب وکارها می گ و کس
غافلگیرکننــده نظــم سیاســی و نظامــی منطقــه را بــر هــم ریختــه و عــالوه بــر ایجــاد هزینــه برای ایــران با آشــوب هایی 
کــه برپاســاخته اســت منجــر بــه کاهــش تمایــل ســایر کشــورها بــرای ارتباطــات سیاســی و اقتصــادی بــا ایــران گشــته 
اســت. در ایــن ســناریو رشــد اقتصــادی بیشــترین تکیــه را بــر توســعه بخــش صنعــت و خدمــات خواهــد داشــت کــه 
ــران  ــه ســرمایه گذاری در ای ــل ب ــا و کاهــش می ــا دنی ــی ب ــات مال ــدی ارتباط ــد، کن ــای جدی ــه تحریم ه ــا توجــه ب ب

فعــال ســاختن ایــن بخش هــا نیــز کاری دشــوار اســت.
روی کارآمــدن دولتــی جدیــد بــا مدیــران، سیاســت ها و راهبردهــای جدیــد فضــای اقتصــادی را در هالئــه ای از ابهــام 
ــد و در  قــرار می دهــد بطوریکــه ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی منتظــر برنامه هــا و اقدامــات دولــت خواهنــد مان

طــی ســال 96 امیــدی بــرای تحــرک و جــذب ســرمایه داخلــی و خارجــی به صــورت نظام منــد نمــی رود.
از آنجاییکــه اثــر صــادرات نفتــی نیــز بــر رشــد اقتصــادی در ســال 96 کمرنــگ گشــته اســت و توســعه بخش هــای 
ــه تنهــا  ــی دشــوار گشــته اســت ن ــه تنش هــای سیاســی در ســطح جهان ــا توجــه ب ــز ب ــد صنعــت و خدمــات نی مول
رشــد اقتصــادی نخواهیــم داشــت کــه بــا حفــظ و حتــی تنــزل آن در محــدوده %-1 مواجــه خواهیــم شــد. دولــت نیــز 
ــا  ــازار ب ــا توجــه بــه کاهــش نقدینگــی و چالش هــای سیاســی داخلــی و نداشــتن ابزارهــای  کافــی بــرای کنتــرل ب ب

رشــد تــورم در بــازه %3۰ تــن در خواهــد داد. 
در ایــن فضــا بیشــترین آســیب را بنگاه هــای کوچــک و متوســط بــرده کــه توانایــی مقاومــت در برابــر کاهــش تقاضــا، 
کاهــش نقدینگــی و فشــارهای مالیاتــی را نداشــته و صــدای برشکســتگی و تعطیلــی ایــن بنگاه هــا بــه خصــوص در 
ــد  ــادی خواه ــاالن اقتص ــی فع ــوش تمام ــه گ ــتند ب ــط هس ــک و متوس ــای کوچ ــه بنگاه ه ــر پای ــه ب ــی ک صنعت های
ــه زوال خواهنــد رفــت، در ایــن میــان  ــده و رو ب رســید. بنگاه هــای بــزرگ نیــز از ایــن مــوج چالش هــا درامــان نمان
ــد را  ــای جدی ــا چالش ه ــود ب ــق خ ــی تطبی ــه توانای ــد ک ــد ش ــق خواه ــی موف ــا، بنگاه های ــایز بنگاه ه ــی س در تمام
داشــته و بتواننــد بــا خالقیــت و نــوآوری تغییراتــی مطابــق بــا ســالیق و نیازمندی هــای بــازار عرضــه نماینــد. نــرخ 
بیــکاری در ایــن ســناریو در بــازه %۲۰ نوســان خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه بحــران ناشــی از تعطیلــی بنگاه هــای 
ــی  ــط نامناســب بین الملل ــازار متالطــم، انتظــارات تورمــی، رواب ــز وجــود دارد. ب ــرخ نی ــن ن فعــال امــکان افزایــش ای
ــرز 56۰۰  ــه م ــر %5۰ ب ــا تغیی ــرخ دالر را ب ــا ن ــم داده ت ــت ه ــی دست دردس ــادی همگ ــی اقتص ــای درون و چالش ه

تومــان نیــز برســاند.
بــا توجــه بــه شــدت تنش هــا در ســطح منطقــه، ورود بــه بازارهــای جدیــد بین المللــی کاری دشــوار بــوده و تمرکــز 
ــط سیاســی  ــرو تعامــالت و رواب ــز در گ ــه آن نی ــی باشــد، ک ــی کنون ــای صادرات ــظ بازاره ــر حف ــی می بایســت ب اصل
مناســب بــا کشــورهای هــدف می باشــد. آمریــکا ســعی خواهــد داشــت تــا بــا انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت و جــذاب 
ــران گــردد و حلقــه تحریم هــا را  ــا ای ــه کاهــش ســطح روابــط سیاســی و اقتصــادی ب ــی منجــر ب ــا کشــورهای عرب ب
نیــز تنگ تــر کنــد، از ســوی دیگــر روی کار آمــدن رئیــس جمهــوری جدیــد در ایــران و تغییــر رویکــرد بــه مذاکــرات 
ــا اتحادیــه اروپــا را نیــز تحــت شــعاع خــود  و ارتباطــات بین المللــی بــر ایــن چالش هــا دامــن خواهــد زد و روابــط ب

ــد. ــرار می ده ق
ــه  ــر پای ــه ب ــزرگ ک ــای ب ــوص بنگاه ه ــه خص ــی ب ــدگان مل ــط تولیدکنن ــن رواب ــطح پایی ــا و س ــل تحریم ه ــه دلی ب
ــد شــد،  ــع جــدی مواجــه خواهن ــا فرســودگی و موان ــد ب ــات می کنن ــه محصــول و خدم ــاوری ارائ ماشــین آالت و فن
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در چنیــن شــرایطی کــه تولیــد ملــی توانایــی 
ــت  ــدارد دول ــی را ن ــردن تقاضــای داخل ــرآورده ک ب
می گــردد،  اقــالم ضــروری  واردات  بــه  مجبــور 
چرخــه ی معیوبــی کــه قــدرت تولیدکننــدگان 
ــا را  ــزول آن ه ــت و ن ــش داده و اف ــر روز کاه را ه
ــم و  ــای مبه ــن فض ــت. در  ای ــد داش ــی خواه در پ
ــتفاده  ــت اس ــی نهای ــانه های بین الملل ــود رس گل آل
را کــرده بــا تبلیــغ محصــوالت و خدمــات بــا حجــم 
بیشــتری روی می آورنــد و بــه دنبــال جــذب و 
ــی  ــران ایران ــرمایه های تاج ــی و س ــروج نقدینگ خ

برمی آینــد.
در ایــن ســناریو کــه نامناســب ترین وضعیــت بــرای 
فضــای اقتصــادی و سیاســی اســت خطــر از دســت 
ــکا  ــه آمری ــود دارد، بطوریک ــز وج ــام نی ــن برج رفت
یکطرفــه و بــا باالگرفتــن تنش هــای طرفیــن از 
ــود  ــدرت خ ــار و ق ــا فش ــود و ب ــارج ش ــام خ برج
اتحادیــه اروپــا را نیــز مجــاب بــه تــرک و یــا بازبینی 
برجــام نمایــد؛ در ایــن شــرایط قراردادهــای تجــاری 
ــا  ــا ب ــا چالــش مواجــه شــده ی منعقــد شــده نیــز ب
تاخیــر و یــا نیمــه کاره رهــا خواهنــد شــد. بــا توجــه 
بــه بحران هــای پیش آمــده مــردم و تولیدکننــدگان 
ــه تحــرک در نقدینگــی خــود نداشــته و  ــی ب تمایل
ــکن و  ــک ، مس ــد در بان ــورت منجم ــی به ص نقدینگ

ــد. ــد مان ــی خواه ــا باق ــایر حوزه ه س
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وضعیت شاخص های کلیدی در سناریوی زیرتیغ

بازار مسکن

قدرت خرید مردم

سرمایه گذاری داخلی

سرمایه گذاری خارجی

وضعیت برجام

قیمت انرژی

وضعیتشاخصهایکلیدی بدترشدن ثباتبهترشدن
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مدیریت نقدینگیتولید به هنگام

کاالها و خدمات مصرفیآموزش

ایده های دانش بنیانشرکای تجاری

نوآوری بازمدیریت دارایی ها

مدیریت دارایی ها: در بحران های اقتصادی و روکود مهارت مدیریت دارایی ها بسیار کلیدی است تا بنگاه های بزرگ از دارایی های خود متضرر 

نشوند و به نقطه ضعفشان به دلیل بزرگ بودن تبدیل نگردد.

شرکای تجاری: انعقاد قرارداد شرکای تجاری با سایر بنگاه ها همچون زنجیره ای امن باعث کاهش صدمات از رکود اقتصادی می باشد و 

می تواند قابلیت ارائه خدمات و محصوالت را نیز به صورت بهینه افزایش دهد.

آموزش: با توجه به شرایط ناپایدار و چالش آمیز فضای کسب وکار سرمایه گذاری بر روی آموزش مدیران و کارکنان برای آماده سازی شرایط 

جدید گامی موثر برای جهش در آینده نزدیک است.

تولیدبه هنگام: بنگاه های بزرگ می بایست تا حد امکان هزینه های انبارداری و ریسک تولیدات خود را کاهش دهند و بر اساس نیاز و سفارش 

خاص مشتری به تولید بپردازند.

نوآوری باز: شرایط پیچیده و مبهم کسب وکارها باعث می گردد تا بنگاه های کوچکی که قابلیت حل چالش ها با روش های ساده، کم هزینه و 

پرمنفعت دارند به موفقیت های چشمگیر برسند.

ایده های دانش بنیان: جستجو و سرمایه گذاری بر روی ایده های دانش بنیان می تواند در این سناریو جهشی قابل مالحظه پیش روی بنگاه های 

کوچک قرار دهد.

کاالها و خدمات مصرفی: شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم منجر گشته است تا صرفا به خرید کاالها و خدمات مصرفی گرایش داشته 

باشند و بنگاه های کوچکی که بتوانند در زنجیره تامین این کاالها و خدمات ارزش افزوده ای برای مشتری خلق نمایند موفق خواهند بود.

مدیریت نقدینگی: با توجه به کمبود نقدینگی و چرخش پول در کسب وکارها بنگاه های کوچکی که قابلیت مدیریت نقدینگی خود را دارند 

از مزیت رقابتی برخورداد خواهند بود.

توانمندسازهای کلیدی برای شکار فرصت ها و ساخت آینده در سناریو زیر تیغ

کسب وکارهای متوسط و کوچککسب وکارهای بزرگ

 توانمندسازها عواملی هستند که در کنترل بنگاه ها بوده و می توانند با سرمایه گذاری و بهبود آن ها قابلیت های خود را جهت 
دست یابی به مزیت رقابتی در هر سناریو افزایش داده از فرصت های بوجود آمده بهره بیشتری نصیب خود گردانند. سرمایه گذاری 

بر روی توانمندسازها به معنی بی توجهی به سایر عوامل موفقیت نیست بلکه اولویت های راهبردی برای کسب منفعت بیشتر در هر 
سناریو بر حسب سایز بنگاه را نشان می دهد.
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 جدایی قطعی انگلیس از اتحادیه اروپا ■
 شکاف و ناپیوستگی در تصمیمات اتحادیه اروپا ■
 کاهش سرانه خرید اقالم ضروری در سبد خانوار ■
 گزارش های سوگیرانه آژانس از فعالیت های هسته ای  ■

ایران
 افزایش مداخالت نظامی آمریکا در منطقه ■
 انعقاد قراردادهای بلندمدت آمریکا با کشورهای  ■

عربی
 موضع گیری جدید آمریکا در برابر برجام و نقض  ■

مکرر آن
 افزایش نرخ سود بانکی ■
 افزایش نرخ ارز ■
 افزایش تورم ■

 افزایش تبلیغات ماهواره ای برای ایرانیان ■
 فرسودگی خطوط و کاهش حجم تولیدات ملی ■
 کاهش سطح روابط سیاسی با کشوهای اروپایی ■
 افزایش روابط نظامی و سیاسی ایران در کشوهای  ■

هم پیمان منطقه
 کاهش روابط سیاسی با کشورهای عربی و ترکیه ■
 افزایش حجم واردات اقالم مصرفی ■
 کاهش قابل مالحظه سفر هیئت های تجاری به ایران ■
 افزایش چالش انتقاالت مالی بین بانک های داخلی  ■

و خارجی
 کاهش مشوق ها و حمایت های صادراتی ■
 بی ثباتی برجام ■
 سطح پایین مشارکت مردم در انتخابات ■

شاخص های راهنمای وقوع سناریوی زیر تیغ
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وضعیت کسب  وکارها در سناریوی زیرتیغ
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امتدادوضعموجود

فرصترویایی

تهدیدریشهکن

راهنما

واردات
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سناریو 
عصای جوانی
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ــرای 4 ســال دیگــر در دســتان  هــر چنــد کــه دولــت روحانــی یــا همتایــان وی توانســته اند ســکان دولــت را ب
ــران را  ــی ای ــت خارج ــته های سیاس ــی رش ــات غیرقابل پیش بین ــا تصمیم ــپ ب ــده ترام ــا پدی ــد، ام ــود گیرن خ
ــی  ــتمداران ایران ــای سیاس ــی پیش پ ــطح بین الملل ــش در س ــت تن ــرای مدیری ــوار ب ــده و کاری دش در هم تنی
ــش  ــت و کاه ــی را مدیری ــای جهان ــد تنش ه ــالش می کن ــناریو ت ــن س ــران در ای ــد ای ــر چن ــت. ه ــته اس گذاش
ــی و  ــط سیاس ــیر رواب ــنگ اندازی در مس ــد و س ــه تهدی ــاوت ب ــای متف ــا بهانه ه ــواره ب ــکا هم ــا آمری ــد ام ده

ــر مــی دارد. ــران گام ب اقتصــادی ای
ــل  ــاد تعام ــا ایج ــت و ب ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــران بس ــرای ای ــه ای ب ــه و منطق ــط دوجانب ــناریو رواب ــن س در ای
بــا کشــورهای قدرمتنــد آسیاســی و اروپایــی از ایــن تنــش خواهــد کاســت، امــا همچنــان تمایــل بــه 
ــر  ــت. ه ــذب آن نیس ــه ج ــدی ب ــته و امی ــرار داش ــام ق ــه ای از ابه ــران در هال ــی در ای ــرمایه گذاری خارج س
ــراری و افزایــش تعامــالت  ــه برق ــل خــود را ب ــا فرســتادن هیات هــای تجــاری تمای ــی ب چنــد کشــورهای اروپای
اقتصــادی بــا ایــران ابــراز می کننــد امــا بــه دلیــل تنش هــا و تهدیدهــای آمریــکا بــه صــورت محــدود تعامــالت 
اقتصــادی شــکل خواهــد گرفــت و بازرگانــان بین المللــی صرفــا بــه امیــد بــه تغییــر وضعیــت در آینــده نزدیــک 

ــد. ــظ می نماین ــران حف ــا ای ارتباطــات خــود را ب
در ایــن ســناریو حفــظ و بهبــود ســطح روابــط سیاســی بــا کشــورهای آســیایی و اروپایــی در جهــت نگهداشــت 
ــا  ــرده ت ــالش ک ــی ت ــت در ســطح مل ــه دول ــد ک ــر چن ــدی اســت، ه ــه ای کلی ــی نکت ــی کنون ــای صادرات بازاره
ــای  ــز در بازاره ــی نی ــای بین الملل ــا رقب ــم آورد ام ــرده و بســترهای رشــد آن را فراه ــت ک ــی حمای ــد مل از تولی
ــل  ــه دلی ــی ب ــد شــد، از طرف ــوذ و تســخیر آن مشــغول خواهن ــه نف ــکار ننشســته و ب ــز بی ــی نی صــادرات کنون
ــان  ــا جه ــادی ب ــط اقتص ــطح رواب ــش س ــده از کاه ــود آم ــادی بوج ــای اقتص ــد و چالش ه ــای جدی تحریم ه
ــای  ــه رقب ــد، درحالیک ــظ نمای ــی حف ــت کنون ــود را در وضعی ــت خ ــد توانس ــر خواه ــز حداکث ــی نی ــد مل تولی
ــود. ــا ارتقــاء محصــوالت و خدمــات گــوی ســبقت را از تجــار ایرانــی خواهنــد رب آن هــا در ســطح بین  المللــی ب

در ایــن ســناریو دولــت تــالش بســیاری در جهــت حفــظ تــورم خواهــد داشــت ولــی ابزارهــای الزم را نداشــته 
و بــا تورمــی دو رقمــی در بــازه %16 مواجــه خواهــد شــد. همچنیــن نــرخ بیــکاری نیــز بــا حمایت هــای دولــت 
ــازه %14 بیشــتر نخواهــد شــد. امــا در نــرخ ارز و قیمــت دالر شــاهد  هرچنــد بهبــود نخواهــد داشــت امــا در ب

رشــدی حداقــل %1۰ خواهیــم بــود و بــه محــدوده 41۰۰ تومــان خواهــد رســید.
ــت را  ــه دول ــه بدن ــات ب ــه خدم ــی ارائ ــه توانای ــند ک ــق می باش ــناریو موف ــن س ــی در ای ــب وکارهای بزرگ کس
داشــته باشــند، لــذا ارتبــاط بــا نهادهــای دولتــی و ایجــاد شــرکای تجــاری بــرای توســعه خدمــات و محصــوالت 
ــا جهــان  ــدان توجــه داشــته باشــند. کاهــش ســطح روابــط سیاســی ب از ویژگی هــای مهمــی اســت کــه بایــد ب
بســترهای افــول فنــاوری را بــرای تولیدکننــدگان ایجــاد می نمایــد  و مدیــران ایــن بنگاه هــا می بایســت 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــند. همچنی ــی باش ــطح بین الملل ــود در س ــی خ ــوان رقابت ــالء ت ــران خ ــعی در جب ــواره س هم
کاهــش تقاضــا و نقدینگــی لــزوم توجــه بــه تولیدبه هنــگام و حــذف انبارهــا از مــوارد کلیــدی دیگــر بــرای ایــن 
ــن  ــران ای ــا داســتان کمــی متفــاوت اســت و مدی ســایز از بنگاه هــا اســت. در بنگاه هــای متوســط و کوچــک ام
ــال  ــه دنب ــوآوری ب ــت و ن ــرورش خالقی ــا پ ــه و ب ــان رفت ــای دانش بنی ــال ایده ه ــه دنب ــت ب ــا می بایس بنگاه ه
ــا  ــا ب ــن حوزه ه ــا در ای ــود تحریم ه ــا وج ــه ب ــند ک ــی باش ــش خصوص ــت و بخ ــه دول ــای فناوران ــل چالش ه ح

سناریو 
عصای جوانی
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ــته اند. ــه گش ــدد مواج ــائل متع مس
کــردن  متقاعــد  بــرای  تــالش  بــا  آمریــکا 
کشــورهای عربــی در جهــت کاهــش ســطح روابط 
سیاســی و اقتصــادی بــا ایــران دســت بــه انعقــاد 
ــد  قرادادهــای نظامــی و تجــاری بلندمــدت می زن
تقویــت  منطقــه  در  را  خــود  پایگاه  هــای  تــا 
ــر اتحادیــه اروپــا و  ــا فشــار ب نمایــد و همزمــان ب
ــارت  ــرای تج ــه را ب ــی عرص ــرکت های خصوص ش
ــای  ــه قراداده ــد طوریک ــر می کن ــران تنگ ت ــا ای ب
ابهــام،  گردنــد.  چالــش  دچــار  نیــز  جــاری 
تحریم هــای جدیــد و بی میلــی ســرمایه گذاران 
خارجــی و داخلــی بــه مشــارکت اقتصــادی رشــد 
اقتصــادی ایــران را در ســال 96 بــا موانــع جــدی 
ــه افزایــش قیمت هــا  مواجــه می کنــد و امیــدی ب
ــر  ــا جبرانــی هرچنــد موضعــی ب نیــز نمی باشــد ت
ــر  ــناریو حداکث ــن س ــد؛ در ای ــران باش اقتصــاد ای
ــوان در  ــران را 1 % می ت ــاد ای ــد اقتص ــازه رش ب

نظــر داشــت.
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بازار مسکن

قدرت خرید مردم

سرمایه گذاری داخلی

سرمایه گذاری خارجی

وضعیت برجام

قیمت انرژی

وضعیتشاخصهایکلیدی بدترشدن ثباتبهترشدن

وضعیت شاخص های کلیدی در سناریوی عصای جوانی
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وضعیت کسب  وکارها در سناریوی عصای جوانی
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امتدادوضعموجود

فرصترویایی

تهدیدریشهکن

راهنما

واردات
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کسب وکارهای متوسط و کوچککسب وکارهای بزرگ

چابکیدوراندیشی

ایده های دانش بنیانتولید به هنگام

شبکه سازیارتباط با نهادهای دولتی

خالقیت و نوآوریشرکای تجاری

شرکای تجاری: انعقاد قرارداد شرکای تجاری با سایر بنگاه ها همچون زنجیره ای امن باعث کاهش صدمات از رکود اقتصادی می باشد و 

می تواند قابلیت ارائه خدمات و محصوالت را نیز به صورت بهینه افزایش دهد.

ارتباط با نهادهای دولتی: ارائه خدمات متناسب با نیازهای دولت و توسعه ارتباط با نهادهای دولتی از جمله قابلیت های بنگاه های بزرگی 

است که در این سناریو توان شکار فرصت های رویایی را خواهند داشت.

تولیدبه هنگام: بنگاه های بزرگ می بایست تا حد امکان هزینه های انبارداری و ریسک تولیدات خود را کاهش دهند و بر اساس نیاز و سفارش 

خاص مشتری به تولید بپردازند.

دوراندیشی: نگاه سرمایه گذاری و بلندمدت از استلزامات شکار فرصت های رویایی در این سناریو است، چرا که ماهیت بسیار از فرصت های 

بوجود آمده کسب وکارها در این سناریو بلندمدت است و مدیرانی که در سال اول فعاالنه موقعیت ها را شناسایی کنند موفقیت را نصیب خود 

خواهند کرد.

خالقیت و نوآوری: حل چالش ها و مسائل کسب وکارها با روش های خالقانه و هزینه  های پایین از جمله قابلیت های بنگاه های کوچک است 

که در این سناریو موفق خواهند بود.

شبکه سازی: بنگاه های کوچک می بایست با ایجاد ارتباط با سایر بنگاه ها و ترکیب خدمات و محصوالت خود شبکه ای قدرتمند و منحصربه فرد 

ایجاد نمایند.

ایده های دانش بنیان: جستجو و سرمایه گذاری بر روی ایده های دانش بنیان می تواند در این سناریو جهشی قابل مالحظه پیش روی بنگاه های 

کوچک قرار دهد.

چابکی: قابلیت انعطاف و تطابق با تغییرات به خصوص در بنگاه های کوچک از جمله توانمندی هایی است که می تواند سرعت و تنوع ارائه 

خدمات را افزایش داده و حاشیه سود بنگاه ها را افزایش دهد.

توانمندسازهای کلیدی برای شکار فرصت ها و ساخت آینده در سناریو عصای جوانی

 توانمندسازها عواملی هستند که در کنترل بنگاه ها بوده و می توانند با سرمایه گذاری و بهبود آن ها قابلیت های خود را جهت 
دست یابی به مزیت رقابتی در هر سناریو افزایش داده از فرصت های بوجود آمده بهره بیشتری نصیب خود گردانند. سرمایه گذاری 

بر روی توانمندسازها به معنی بی توجهی به سایر عوامل موفقیت نیست بلکه اولویت های راهبردی برای کسب منفعت بیشتر در هر 
سناریو بر حسب سایز بنگاه را نشان می دهد.
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 جدایی قطعی انگلیس از اتحادیه اروپا ■
 شکاف و ناپیوستگی در تصمیمات اتحادیه اروپا ■
 گزارش های سوگیرانه آژانس از فعالیت های  ■

هسته ای ایران
 بی ثباتی برجام ■
 افزایش مداخالت نظامی آمریکا در منطقه ■
 انعقاد قراردادهای بلندمدت آمریکا با کشورهای  ■

عربی
 کاهش روابط سیاسی با کشورهای عربی و ترکیه ■
 موضع گیری جدید آمریکا در برابر برجام و نقض  ■

مکرر آن
 افزایش مشارکت مردم در انتخابات ■
 ثبات نرخ سود بانکی ■

 افزایش نرخ ارز ■
 افزایش تورم ■
فرسودگی خطوط و کاهش حجم تولیدات ملی ■
حفظ سطح روابط سیاسی با کشوهای اروپایی ■
کاهش قابل مالحظه سفر هیئت های تجاری به  ■

ایران
تاخیر در انجام تعهدات و قراردادهای تجاری  ■

بین المللی
فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی ■
افزایش چالش انتقاالت مالی بین بانک های داخلی  ■

و خارجی
 ادامه رکود در بازار مسکن ■

شاخص های راهنمای وقوع سناریوی عصای جوانی
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