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 نتایج آخرین بررسی های ریسک جهانی

 در (GRPS)  ریسک ها جهانی نظرسنجی آخرین کلیدی یافته های
 شامل نمودارها این محتوای .است شده آورده نمودارهایی قالب

 و اجتماعی ژئوپولوتیک، زیست محیطی، اقتصادی، ریسک های
 مدت، کوتاه زمانی افق اساس بر ریسک ها این .می باشد فناورانه

 .است شده مرتب مدت بلند و مدت میان

 سالح های کشتار جمعی

 فروپاشی دولت ها

 سقوط چند جانبه گرایی
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 واکنش در برابر سقوط

 حوادث شدید آب و هوایی

 آسیب های زیست محیطی توسط انسان

 از بین رفتن تنوع زیستی
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 عدم موفقیت اقدامات نسبت به آب و هوا

 رکود طوالنی مدت

 ترکیدن حباب دارایی

 بی ثباتی قیمت ها

 شوک کاال

 بحران بدهی

 فروپاشی صنعت

 از بین رفتن امنیت سایبری

 نابرابری دیجیتالی

 درهم شکستن زیرساخت های فناوری اطالعات

 از بین رفتن امنیت سایبری

 عدم موفقیت در حاکمیت فناوری

 پیشرفت های نامطلوب فناوری

خطر واضح و 
 موجود

ریسک های کوتاه  
(سال 2-0)مدت   

 تاثیر ثانویه
ریسک های میان 

(سال 5-3)مدت   

تهدیدی های 
 وجودی

ریسک های بلند  
(سال 10-5)مدت   

از پاسخگویان%  فناورانه اجتماعی ژئوپولوتیکی زیست محیطی اقتصادی  



 مهمترین ریسک ها بر اساس افق زمانی

 وخیم شدن سالمت روان•

 بحران معیشت•

 بیماری های عفونی•

 :کوتاه  مدت

 :میان مدت
خرابی زیرساخت های فناوری •

 اطالعات
 ژئوپلیتیزه کردن منابع•
 بی ثباتی قیمت•

 :بلند مدت

 سالح های کشتار جمعی•

 سقوط چند جانبه گرایی•

 سقوط دولت ها•

 ریسک های مهم 
 بر اساس افق زمانی

 اساس بر شده ذکر های  ریسک
 اقتصاد جهانی مجمع نظرسنجی

 بعضی میان این در .می باشد
 کمرنگ بصورت کلیدی مسائل
 این کور نقطه که شده مطرح

 و مهم بسیار و بوده نظرسنجی
 ریسک ها این .می باشند حیاتی
 :می شوند زیر موارد شامل

 
 اقدامات بودن ناموفق•

 اقلیمی
 جوانان سرخوردگی•



 2021تصویر کلی از ریسک جهانی در سال 

 اساس بر (GRPS) جهانی نظرسنجی از مستخرج ریسک های
 .شده اند قرارداده روبرو نمودار شکل در تاثیر میزان و وقوع احتمال

 وقوع احتمال بیشترین و اثر میزان بیشترین با ریسک ده همچنین
   .است شده مشخص نیز

 اقتصادی

 زیست محیطی

 ژئوپولوتیکی

 اجتماعی

 فناورانه

 موثرترین ریسک ها محتمل ترین ریسک ها طبقه بندی ریسک ها

 حوادث شدید آب و هوایی

 عدم موفقیت اقدامات نسبت به آب و هوا

 آسیب های زیست محیطی توسط انسان

 از بین رفتن تنوع زیستی

عدم موفقیت اقدامات نسبت 
 به آب و هوا

 از بین رفتن تنوع زیستی

 بحران منابع طبیعی

 آسیب های زیست محیطی توسط انسان

 حوادث شدید آب و هوایی

 بیماری عفونی

 نابرابری دیجیتالی

 از بین رفتن امنیت سایبری

 ازهم گسیختگی روابط داخلی

 تجمیع قدرت دیجیتالی

 بحران معیشت

 بحران معیشت

 بیماری عفونی

 بحران بدهی

درهم شکستن زیرساخت های فناوری 
 اطالعات

 سالح های کشتار جمعی

 سالح های کشتار جمعی

 بیماری عفونی

عدم موفقیت اقدامات  
 نسبت به آب و هوا

 آسیب های زیست محیطی توسط انسان

حوادث شدید  
 آب و هوایی

 از بین رفتن تنوع زیستی

 بحران معیشت

 بحران منابع طبیعی

 بحران بدهی
درهم شکستن زیرساخت های  از بین رفتن امنیت سایبری

 فناوری اطالعات

خرابی زیرساخت های 
 عمومی

فعالیت اقتصادی 
 غیرقانونی

 حمالت تروریستی

 وخیم شدن سالمت روان

 فروپاشی صنعت
 بی ثباتی قیمت

عدم موفقیت در حاکمیت 
 سقوط چندجانبه گرایی فناوری

 شوک کاال پیشرفت های نامطبوی فناوری

 فروپاشی دولت

 واکنش شدید علیه علم
 بالیای ژئوفیزیکی

 سرخوردگی جوانان

 ژئوپولوتیزه شدن منابع

 نابرابری دیجیتالی

 تجمیع قدرت دیجیتالی ترکیدن حباب دارایی
 از هم گسیختگی روابط داخلی

 مهاجرت غیر ارادی

 رکود طوالنی مدت فرسایش انسجام اجتماعی
 درگیری داخلی

 کاهش امنیت اجتماعی

 متوسط

 متوسط

 احتمال وقوع
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 شکاف های آینده

 اقتصادی

  رفته فرو صلح زمان در خود بحران ترین عمیق در اکنون جهانی اقتصاد•
   .است

 این .یابد کاهش %4.4 ،2020 سال در جهانی تولید که رود می انتظار•
  اقتصاد شد باعث که 2009-2008 مالی بحران با مقایسه در کاهش
   .است کننده نگران بسیار یابد کاهش ٪0.1 جهان

 از بسیاری در نابرابری افزایش باعث اقتصادی شرایط می رود انتظار•
   .است متفاوت مختلف مناطق در اقتصادی تاثیر .شود کشورها

 بیشترین 2020 سال در التین آمریکای و یورو منطقه که رود می انتظار•
  با تواند می بشردوستانه مدت طوالنی تأثیرات و باشند داشته را انعقاد
 تشدید امدادی نیروهای از کمتری تعداد و مالی حمایت تر پایین سطح
 .شود

  برای را فصلی روزرسانی های به و جهان اقتصادی انداز چشم روبرو نمودار
 .است کشیده تصویر به را  2021 سال بینی پیش و 2020 ،2019 سال های



 شکاف های آینده

 سالمت اجتماعی

  نابرابری و فقر کاهش در پیشرفت ها سال کرونا ویروس همه گیری•
  که جهانی همکاری و اجتماعی انسجام به و دهد می کاهش را جهانی

   .رساند می آسیب ،بود تضعیف حال در ویروس به ابتال از قبل
  2030 سال تا ملل سازمان پایدار توسعه اهداف به دستیابی مسیر•

   .شد خواهد پیچیده جهان برای
 دیگر از جوانان سرخوردگی و اجتماعی تعامالت در ناگهانی اختالل•

   .می باشد کرونا ویروس از ناشی خطرات
  نابرابری های دیجیتالی، نابرابری عمومی، بهداشت شکاف های•

 .ببرد بین از را اجتماعی انسجام است ممکن بیکاری و آموزشی

-COVID به جهان سراسر در نفر میلیون 100 به نزدیک بحال تا•

   .داده اند دست از را خود جان نفر میلیون 2 از بیش و شده مبتال  19
  بررسی یک)است مانده باقی ناشناخته سالمتی مدت طوالنی تأثیرات•

 از هنوز COVID-19 یافته بهبود بیماران از ٪90 که داد نشان
  آنوسمی ،(چشایی کاهش) سن مانند روانی و جسمی جانبی عوارض

   .(می برند رنج خستگی و نظمی بی ،(بو دادن دست از)
  کمبود و گرفته قرار فشار تحت سرعت به  جهان بیمارستان های•

    .می خورد چشم به پزشکی تجهیزات
  می نرم پنجه و دست انزوا و ترس افسردگی، اضطراب، با متخصصان•

   .کنند
  که است شده باعث روحی و جسمی مالی، استرس کشورها برخی در•

   کنند ریزی برنامه حرفه ترک یا کار ترک برای بسیاری



 شکاف های آینده

 سیاسی

 را آن دالیل جمله از .است مدت طوالنی تهدید یک دولت ها سقوط•
 نابرابری" ،"اجتماعی امنیت فروپاشی" ،"بدهی بحران" خطرات می توان

  بحران های" ایجاد .کرد ذکر "جوانان سرخوردگی" و"دیجیتالی
   .بود خواهد عمده دالیل دیگر از نیز جهانی سطح در "معیشتی

 بوده افزایش حال در کشورها از بسیاری در گیری همه از قبل اختالفات•
  در را مردمی اعتراضات اجتماعی فاصله ی اقدامات که حالی در .است
 از کشورهایی در اقدامات این کرد، قطع موقت طور به 2020 سال

 گرفته سر از متحده ایاالت و سودان روسیه، آلمان، فرانسه، تا بالروس
   .شد

  فساد، شامل شدند 2020 سال در اعتراض باعث که سیستمی موضوعات•
 .است پلیس خشونت و نژادی نابرابری

  اقدامات یا و  COVID-19 به کافی پاسخگویی عدم کشورها، برخی در•
   .است کرده فراهم را عمومی نارضایتی موجبات سختگیرانه بسیار

  بحران های پایدار، بین المللی بسترهای و اجتماعی انسجام بدون•
   .داشت خواهد بیشتری تأثیرات آینده فرامرزی

  تغییرت به نسبت اقدامات در کوتاهی" پنهان شکاف های مهمترین•
  .است "زیستی تنوع رفتن بین از" و "هوایی و آب 

  را اقتصادها اکثر  COVID-19 که زمانی ،2020 سال اول نیمه در•
 درصد 9 جهانی سطح در  CO2 انتشار کرد، تعطیلی به مجبور
  رخ نیز 2009-2008 سال بحران از پس اتفاق این .یافت کاهش

  جمعی های تالش .برگشت دوباره گلخانه ای گازخای انتشار ولی داد
  الزم اقتصادها ظهور با همزمان تجربه این تکرار از جلوگیری برای
   .است

  آسیب و بار فاجعه فیزیکی تأثیرات به منجر حتم طور به اقدام عدم•
 پرهزینه سیاسی پاسخگویی های به نیاز که می شود شدید اقتصادی

   .دارد

 زیست محیطی



 COVID-19فرصت های سیاستی 

 دید یک که تحلیلی های چارچوب دقیق بندی فرمول
  داشته ریسک تأثیرات از سیستم بر مبتنی و نگرانه کل

  پاسخگو های قابلیت بررسی به منجر کار این .باشند
 آینده سناریوهای و ظهور حال در های بحران برابر در

 .می شود نگر
 

  خصوصی و عمومی مشارکت جدید اشکال بررسی
  فناوری، در ریسک برای آمادگی زمینه در

  است داده نشان همه گیری این .تولید و تدارکات
 برای را خصوصی بخش دولت ها وقتی که

  کنند، می درگیر کالن چالش های به پاسخگویی
  تقسیم عادالنه طور به پاداش ها و ریسک ها اگر

  به نوآوری باشد، برقرار مناسب حاکمیت و شده
 .بود خواهد پاسخگو راه حل عنوان

  مختلف ذینفعان می توانند که افرادی در گذاری سرمایه
 ریسک، تحلیل و تجزیه در نوآوری تحریک برای را

  بین روابط بهبود و پاسخگویی و مالی توانایی های
  .آورند گردهم سیاسی رهبران و علمی کارشناسان

 به رهبری توجه اهمیت ریسک، قهرمانان وجود با حتی
 هیچ به دولت و تجارت در سطح باالترین در ریسک

 .یابد نمی کاهش وجه

  اما دارند نیاز جامعه های واکنش به ها بحران اکثر
 برای ها تالش تواند می سرخوردگی و سردرگمی

 بین را ها مسئولیت بین همسویی و اعتماد ایجاد
 خانوارها و جوامع ، خصوصی بخش ، دولتی بخش

  و وضوح بهبود  فرصت این از منظور .کند تضعیف
  با مبارزه و بحران شرایط در ارتباطات ثبات

   .نادرست اطالعات

 ارتباطات چارچوب تحلیل

 قهرمانان ریسک مشارکت بخش دولتی و خصوصی



 جوانان در عصر فرصت های از دست رفته

 و خشونت مختلف درجات ،(قومی و اقتصادی نسلی، بین جنسیت، - مختلف انواع در) نابرابری افزایش زیست، محیط تخریب با قبالً نسل این انداز شمچ
 به وجود جوانان از برخی برای را هایی فرصت دیجیتالی جهش که حالی در .بود یافته کاهش  محورفناوری صنعتی تحول از ناشی اجتماعی های نابسامانی

 .شوند می کار بازار وارد کرونا ویروس همه گیری از ناشی اشتغال یخبندان عصر در اکنون ها آن از بسیاری ،آورد
 

.  تجربه دو بحران در یک دهه
و  2009-2008بحران مالی سال 

 بحران همه گیری ویروس کرونا

تعطیلی مدارس باعث افزایش نابرابری  
 .های جوانان در جوامع می شود

شکنندگی سیستم آموزش، حداقل  
از جوانان فاقد فناوری برای % 30

آموزش  )حضور در آموزش از راه
 .دور هستند( مجازی

تنهایی و اضطراب در جوانان در  
اقتصادهای پیشرفته به عنوان یک 

توصیف شده و سالمت  "اپیدمی"
کودکان و جوانان   ٪80روان برای 

 .در سراسر جهان رو به زوال است

آشفتگی اشتغال، پس از بحران مالی سال 
بیکاری جوانان افزایش یافت  2008-2009

و تحوالت ضعیف ساختاری تا حد زیادی 
نتوانسته است بیکاری سیستماتیک جوانان، 

به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا را  
 .کاهش دهد



 (مزایا و معایب)در آینده کسب و کارهاCOVID-19 سه گانه ناشی از 

 دو هر از اطمینان برای فشار و بوده حیاتی بسیار بهبودی و بقا
 حال عین در و است افزایش حال در کرونا پسا دنیای در جنبه
 .می باشد دولت ها برای حیاتی مسئله یک ملی امنیت حفظ
 چگونه را COVID-19 از ناشی خسارات ها دولت اینکه

 شکل را کارها و کسب روی پیش خطرات کنند، مدیریت
 .دهد می

 
 این از را ضربه بیشترین متوسط و کوچک شرکت های•

 در متوسط و کوچک شرکت های %20)خورده اند بحران
 .(شده اند تعطیل چین و آمریکا

 عدم و ها هزینه است ممکن شده تقویت گرایی حمایت•
 .دهد افزایش کار و کسب محیط در را اطمینان

 نوع و جغرافیا به توجه بدون زنان مالکیت تحت مشاغل•
 امر تین دلیل .اند گرفته قرار تأثیر تحت بیشتر ،بازار

 و خرده فروشی غذایی، خدمات بخش های در فعالیت
   .است کار محل در حضور

 

 افزایش نظارت عمومی طغیان ناشی از فناوری اقدامات سطح ملی

COVID-19 اقتصاد در را زیادی یکاتسیستم های نابرابری 
 های چالش گرچها .است کرده ایجاد ثروت سطوح تمام در

 مشاغل کنند، می جلب خود به را عمومی توجه اشتغال فوری
 و کرده بینی پیش باال به پایین از را جامعه خطرات این باید

 دارد، جامعه در مثبتی تأثیرات تجارت که این .دهند پاسخ
 سوال زیر مردم از ای فزاینده تعداد توسط که است اعتقادی

 .رود می
 
 معتقد دهندگان پاسخ سوم یک فقط نظرسنجی، یک در•

  دولتی غیر های سازمان با همکاری با تجارت که بودند
(NGO) کند می عمل خوبی به دولت یا. 

 بیشتری قضایی های پرونده شاهد پیشرفته اقتصادهای•
 و آب خطر جمله از موضوعاتی زمینه در شرکتها درباره

 .هستند هوا
 کننده نگران مسئله همچنان اداری فساد و رشوه•

 .است اقتصادها از بسیاری در شهروندان
 

 تسلط جامعه و ها دولت آیا که نیست مشخص هنوز
 از بیشتر درآمد با) بزرگ بازیگران از کمی تعداد روزافزون

 به قادر آن ها .خیر یا پذیرفت خواهند را (کشورها از بسیاری
 و صنایع در خود نفوذ گسترش و قانونی های چالش دفع

 .هستند دولتی کارهای دستور
 

•COVID-19 و کسب فیزیکی-دیجیتال هیبریداسیون 
 تسریع شده فعال چهارم صنعتی انقالب توسط که کارها
   .است کرده

 سهام بورس بازار در برتر سهام ۵00 از درصد 23%•
 متعلق 2021 ژانویه در (S&P 500 شاخص)نیویورک

  .است بوده فناوری غول پنج به
 ضد مسائل مورد در سیاست گذاران نگرانی افزایش•

 و غلط اطالعات دیجیتالی، های آسیب انحصاری،
 حریم و ملی امنیت برای خارجی مالکیت پیامدهای
 ها داده خصوصی

  به توجه با)سبز بهبودی کاتالیزاسیون برای ای زمینه ایجاد•
 (پاریس نامه توافق ضروریات

 2030 سال در پایدار توسعه اهداف برای زمینه ایجاد•
  عنوان به پایداری از اطمینان حصول برای کارها و کسب به کمک•

 کار و کسب اصلی ستون

  کارایی افزایش پذیری، انعطاف تقویت برای ها دولت با همکاری•
 هدفمند جدید خدمات ارائه و

 دیجیتالی اختالفات کاهش و جدید تجاری های اکوسیستم ایجاد•
 فناوری بر مبتنی خدمات توسط

 در استانداردها تدوین و پایداری اهداف تعیین به کمک•
 بزرگ شرکت های ارزش زنجیره در موجود کوچک شرکت های

 .کنند می منعکس را اجتماعی های ارزش که مشاغلی یجاد•

 پایدار و گسترده اقتصادی رشد و بهبود•

 نابرابری کاهش و جامعه اعتماد تقویت•



 تحلیل ریسک های ایران

 اقتصادی دیپلماسی مطالعات دفتر کشاورزی؛ و معادن صنایع، بازرگانی اتاق :منبع



دولت به دلیل مشکالت صادرات نفت خام در 
مواجهه با تحریم های ایاالت متحده با 

همه گیری . افزایش کسری مالی روبرو است
ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت به این 

تالش برای تنوع . فشارها افزوده است
بخشیدن به درآمد به دور از نفت و گاز در 

یک اقتصاد ضعیف چالش برانگیز خواهد بود 
 .و درآمد مالیات همچنان ضعیف خواهد بود

 ریسک های پیش روی کشور

 ریسک حاکمیت 

شکاف زیاد بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی 
همچنان پابرجا خواهد بود و سیاست پولی 

ضعیف و تورم باال بر عدم تعادل شدید 
با این حال، گمانه زنی های . خواهد افزود

بین المللی در مورد افزایش احتمال کاهش 
تحریم های ایاالت متحده در حال حاضر 

منجر به تقویت جزئی ریال در بازار موازی 
 شده است

 ریسک ارزی 

رشد سریع اعتبار به بخش دولتی و سطح 
باالیی از وام های غیر عملکردی باعث 

به جود آمدن ریسک باالیی در این بخش 
وضعیت اخیر با توجه به  . شده است

رکود طوالنی مدت، با همه گیری 
ویروس کرونا و پایین آمدن قیمت های 

 .بین المللی نفت، تشدید می شود

تنش ها بین ایران و ایاالت متحده همچنان 
البته زمینه برای کاهش آن به  -باال است 

خطر ناآرامی های .. وجود آمده است
اجتماعی تهدیدآمیز رژیم توسط اقتصادی 
که طی سه سال گذشته در رکود اقتصادی 

به سر می برد ، افزایش می یابد و نتیجه آن 
افزایش بیکاری و کاهش شدید سطح 

 .زندگی است

وابستگی به هیدروکربن ها اقتصاد را در   
معرض تغییر قیمت و تولید نفت و گاز قرار 

تحریم های ایاالت متحده و بیماری . می دهد
همه گیر ویروس کرونا بر اعتماد سرمایه 

 .گذار تأثیر می گذارند

 ریسک بخش بانکی 

 ریسک ساختار اقتصادی ریسک سیاسی



 2030چشم انداز صنعت نفت در سال 

 تولید کم ، مصرف زیاد: Aسناریو
   .یابد می کاهش جدید نفتی میدان های کشف عدم و تحریم ها دلیل به نفت تولید•
 .شود می تثبیت فعلی سطح در جنوبی پارس مداوم تحوالت لطف به گاز تولید•
  سطح کند، رقابت صادراتی بازارهای در کمتر و برسد بنزین خودکفایی به اینکه بدون پتروشیمی صنعت•

   .کند می حفظ را خود فعلی تولید
  بهره پایین سطح به منجر و کند حفظ را انرژی های یارانه تا دهد می قرار فشار تحت را دولت تورمی روند•

   .شود انرژی وری
 می خود درآمد و صادرات توانایی از چشمگیری طور به که است رشد حال در گاز و نفت داخلی مصرف•

 .کاهد
  از ناشی شدید اقتصادی فشار به منجر اسرائیل و سعودی عربستان آمریکا، ایران، در سیاسی رهبران تداوم•

   .دارد ادامه سال ۵ از بیش که می شود ها تحریم
 بازیگران به بیشتر را اقتصاد اسالمی جمهوری یافته، افزایش داخلی فشار و متخاصم بین المللی جامعه تحت•

 .شود می ارزش بی بسیار ریال با المللی بین تجارت و خارجی گذاری سرمایه کاهش باعث و بندد می خارجی

 (زیاد احتمال به) متوسط مصرف ، باال تولید: B سناریو

 بهبود دهه پایان تا آسیا و اروپا  IOCsاز توجه قابل سرمایه گذاری های با نفت تولید تحریم، سال 2 از پس•

  .شود می تثبیت روز در mbpd 4.4 در و یافته

   .کند صادرات لوله خط طریق از می سازد قادر را کشور و می یابد افزایش گاز تولید•

  .می شود تأمین انرژی جایگزین منابع توسعه و مالی سیاست های طریق از داخلی تقاضای•

 .می کند امکان پذیر را  JCPOA مانند مشابهی توافق 2022 سال تا متحده ایاالت خارجی سیاست در تغییر•

  .می کاهد ایران خارجی سیاست و سپاه اقدامات شدت از سوریه و یمن داخلی جنگ پایان•

 با موفقیت با ای منطقه انرژی اتصال از درجاتی و شده گشوده خارجی سرمایه گذاران روی به نسبتاً اقتصاد•

 .است یافته توسعه عراق و ترکیه

 تولید عالی ، مصرف کم: Cسناریو
 .است رسیده انقالب زمان از تولید میزان باالترین به که می کند تولید mbpd ۵ ،2020 سال پایان در ایران•
  از مترمکعب میلیارد ۵0 حدود ساالنه می دهد اجازه اسالمی جمهوری به و می یابد افزایش طبیعی گاز تولید•

   .کند صادر  LNG صورت به و لوله خط طریق
 به را بخش این که می کند دریافت شدیدی مالی پشتیبانی خارجی موسسات و  NIOC از پتروشیمی صنعت•

  می کند، تبدیل سودآور / کننده صادر یک
  ویژه به انرژی، جایگزین منابع و انرژی بهره وری موجب که تهاجمی مالی اقدامات طریق از داخلی تقاضای•

  .می شود تأمین خورشیدی و بادی برق تولید
  .می شود امضا جدیدی قرارداد و شده برداشته 2022 سال تا ها تحریم•
 عمل خارجی سیاست یک و می دهد کاهش را خارجی سرمایه گذاری و می شود حذف انرژی بخش از سپاه•

  .می شود ایجاد تر گرایانه
  .می شود  IPC جایگزین گاز و نفت تر جذاب قرارداد و شده آزاد اقتصاد•
 .شود تبدیل ای منطقه کننده صادر یک به تا می دهد اجازه ایران به پاکستان و عراق با برق اشتراک•



 سناریوهای آینده روابط ایران و آمریکا
 آرامش قطع روابط رادیکال

 پیروزی ترامپ در انتخابات

 

انتخابات ریاست جمهوری   پیروزی دموکرات ها در انتخابات پیروزی ترامپ در انتخابات
(2020)آمریکا  

پیروزی تندروها غربالگری نامزدها برای مردم چاره ای  
 .  جز رأی دادن به آن گزینه باقی نمی گذارد

تقویت روابط ایران با اروپا، چین و روسیه به میانه روها  
 .برای ادامه قدرت کمک می کند

انتخابات ریاست جمهوری   حفظ قدرت توسط اعتدال گرایان
(2021)ایران  

ایران با دامن زدن به ناآرامی های اجتماعی و سرکوب 
برنامه هسته ای غنی . سیاسی وارد رکود عمیق می شود

 .سازی اورانیوم با سطح باال را از سر می گیرد

ناآرامی های اجتماعی  . اثرات تحریم ها کاهش می یابد
 .کاهش می یابد اما مخالفت تندر ها همچنان قوی است

تحریم ها برداشته شده و رشد اقتصادی منجر به ثبات 
تندروها پشتیبانی سیاسی خود را در . اجتماعی می شود

 .میان ایرانیان از دست می دهند

 وضعیت داخلی ایران

اتحادیه اروپا از مواضع ایاالت متحده در زمینه مقابله با 
.  سیاست خارجی و برنامه هسته ای ایران حمایت می کند
عالوه بر این، اتحادیه اروپا با تحریم های ایاالت متحده 

 .موافقت دارد

اتحادیه اروپا سازوکارهای مالی را با سایر کشورها برای  
روابط  . دور زدن تحریم های ایاالت متحده توسعه می دهد

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده در نتیجه اختالفات 
 .استراتژیک در سیاست خاورمیانه رو به زوال است

موج جدیدی از سرمایه گذاری ها و تجارت اتحادیه اروپا  
اتحادیه اروپا درمذاکرات از رویکرد نزدیک به . در ایران

 .جمهوری اسالمی حمایت می کند

 نقش اروپا

تقویت اتحاد چین و روسیه و حمایت از موقعیت ایران  
انگیزه های چین از . برای تضعیف قدرت آمریکا

تضمین های اقتصادی و روسیه از حضور استراتژیک در 
 انسداد برجام. منطقه است

همکاری بین المللی علیه تحریم های فراسرزمینی آمریکا با 
افزایش حضور در خاورمیانه از . ایران و اتحادیه اروپا

 طریق اتحاد قوی چین و روسیه با حمایت سازمان ملل

چین و روسیه از طرح تمدید برای تجارت ایمن با ایران  
 .  حمایت می کنند

 نقش چین و روسیه

 JCPOAآینده  پیوستن دوباره ایاالت متحده به برجام .بدون ایاالت متحده و پیشنهاد تمدید  JCPOAتداوم  .را ترک می کند  JCPOAایران 
 (برنامه جامع اقدام مشترک)

ایران  . افزایش تنش روابط عربستان سعودی و ایران
علیرغم مشکالت اقتصادی، مداخله در جنگ نیابتی را  

شدت می بخشد و تندروها پیشنهاد بسته شدن تنگه هرمز 
 را می دهند

جنگ سرد بین ائتالف عربستان سعودی و ایران، با 
ثبات . حمایت روسیه و چین، بدون درگیری مستقیم نظامی

شکننده منطقه ای تحت بازدارندگی از یک جنگ کامل 
 .است

سیاست خارجی ایران با رویکرد آشتی جویانه منافع 
پایان جنگ . اقتصادی را بر منافع ایدئولوژیک مقدم می کند

سلب . داخلی سوریه تنش های منطقه ای را کاهش می دهد
 .ارتباط تدریجی ایاالت متحده از خاورمیانه

 روابط منطقه ای

Source: Iran country risk report(June 

2019)/Global affairs & strategic studies 



   COVID-19ریسک های ناشی از 

 سطح بین المللی

/ سطح ملی
 اقتصادی

سطح صنعت 
 و کسب وکار

 منفی ریسک های کرونا شیوع به دلیل جهان در تولید کاهش•
   .دارد همراه به قابل توجهی

   بین المللی تامین زنجیره به شدید آسیب•
 است یافته خدمات و کاالها برای نهایی تقاضای کاهش•

   .(تقاضا و عرضه کوتاه مدت شوک های)
  عمال و است نامشخص جهان در بیماری کامل پایان زمان•

 به خصوصا ایران غیرنفتی کاالهای صادرات ریسک این
  تامین زنجیره) نیاز مورد مواد واردات و همسایه کشورهای

 .می شود شامل را (داخلی کسب وکارهای و صنایع

 و اولیه مواد تامین زنجیره در فراوانی مشکالت با شرکت ها•
 بخش) هستند مواجه بهره وری و فروش کاهش لجستیک،

 .(عرضه
 که (تقاضا بخش) است تغییر درحال مشتریان انتظار و نگرش•

   .است کسب وکارها ریسک های افزایش آن پیامد
 غذایی محصوالت تولیدکنندگان آنالین، فروش کسب وکارهای•

 ریسک دارند دورکاری قابلیت که شرکت هایی و بهداشتی و
 می کنند تجربه را تری پایین

 .داشت خواهند زیادی تا متوسط ریسک کسب وکارها سایر•
 تقاضا کاهش با بیماری شیوع درنتیجه که بخش هایی مهم ترین •

 .هستند خدماتی بخش های شده اند روبه رو

 صادرات کاهش از متاثر کشور ارزی درآمدهای شدن کم•
  درآمدهای کاهش از متاثر دولت درآمدی منابع شدن محدود•

 کسب وکارها از مالیات
 بودجه های تخصیص به واسطه دولت هزینه های افزایش•

 حمایتی و درمانی بهداشتی،
 پیش موانع رفع برای دولتی کمک های وکیفیت کمیت کاهش•

   بودجه شدید کسری به دلیل کسب وکارها روی
 کلی حجم بر کسب وکارها و صنایع از بخشی فعالیت عدم•

 و فروش کاهش با نوعی به و دارد تاثیر اقتصادی فعالیت های
 و نیروها تعدیل آن تبع به و یافته کاهش درآمدها تولیدات،

  مالیاتی درآمدهای انواع کاهش ادامه در و بنگاه ها ورشکستگی
 .داشت خواهد همراه به را


