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:توانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نماییدزیر میاز طریق پست الکترونیکی

economic.tccim@gmail.com

.استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است

کریمی امیرکیاسرفروغ : تهیه کننده

عاطفه قاسمیان: ناظر

واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی 

های اقتصادیمعاونت بررسی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
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این.استزیادبسیار19-کوویداقتصادیوانسانیهایزینهه
هافتپیشرتنزلخود،دنبالبهکهاستتهدیدیگیریهمه

سجامانبیشترتضعیفونابرابریوفقرکاهشزمینهدر
.داشتخواهدهمراهبهراجهانیهمکاریواجتماعی
واقبعبهمنجرتواندمیبازارهادرناگهانیتغییروتعامالت

اززیادیهایبخشبرایهافرصتدادندستازوناگوار
شکلبه-گیریهمهاینتبعات.شودجهانیجمعیت
-تیکیژئوپلیهایتنشوسیاسیتفرقاجتماعی،هایناآرامی

ههداصلیتهدیدهایسایربرابردرماهایواکنشاثرگذاری
ارکشتهایسالحسایبری،حمالت:دهدمیشکلراآینده

.هواییوآبتغییراتویژهبهوجمعی

2021های جهانی در سال ریسک
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هایآسیبشدیدتومزبورتغییراتبامقابلهاقداماتموفقیتعدمشدید،اقلیمیتغییراتآینده،سالدههایریسکترینمهمجملهاز
باالترینمیانرد.استسایبریامنیتشکستودیجیتالنابرابریدیجیتال،قدرتتمرکزهمچنینانسان،توسطمحیطیزیست
خطراتیرساوهواییوآباقداماتشکستآندنبالبهو،نخستجایگاهدرعفونی،هایبیماریآینده،دههطیاثرگذارهایریسک
دراتاطالعفناوریهایزیرساختخرابیوبدهیبحرانمعیشتی،هایبحرانجمعی،کشتارهایسالحهمچنینمحیطی،زیست
.دارندقراربعدیهایجایگاه

-تهدیدهانتریمحتملشوند،میتبدیلجهانبرایمهمتهدیدیبههاریسکاینآندرکهرسدمیایزمانیافقبهبحثکهزمانی
رینابرابجوانان،گستردهناامیدیمعیشت،واشتغالهایبحرانشامل-داردوجودآیندهسالدوطیاحتماالًکهتهدیدهایی

.استوریستیترحمالتواجتماعیانسجامفرسایشانسان،توسطشدهساختهمحیطیزیستهایآسیباقتصادی،رکوددیجیتال،

بحرانوکاالییهایشوکقیمت،ثباتیبیها،داراییحباب؛شاملساله5-3زمانیبازهدربرجستهطوربهاقتصادیتهدیدهای
افقدر.دارندقراربعمناسازیژئوپلیتیزهودرگیری،وکشوریبینروابطجملهازژئوپلیتیکی،خطراتآندنبالبهوبودخواهدبدهی

تغییراتباابلهمقاقداماتشکستوطبیعیمنابعهایبحرانزیستی،تنوعرفتندستازمانندمحیطیزیستخطرات،هسال10تا5
.بودخواهندغالبجانبه،چندنهادهاییاهادولتفروپاشیوفناوریسوءاثراتجمعی،کشتارهایسالحتوسعهآنکناردرواقلیمی

های جهانیدرک ریسک
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برخیبرانبحرنامتناسبتأثیربهمنجرفناوریومالیثباتآموزشی،،سالمتهایمراقبتحوزهدراساسیهایشکاف
لکهبشده،(گزارشایننوشتنزمانتا)مرگمیلیوندوازبیشباعثتنهانه19-کووید.استشدهکشورهاوهاگروه
عادلم-گیریهمهایناقتصادیشوک.داشتخواهدمخربیپیامدهایسالمتیبرآنمدتطوالنیواقتصادیاثرات
حتیودهدمیافزایشرانابرابری-استرفتهبیناز2020سالدومماههسهدرتنهاکاریساعاتشغلمیلیون495

60تقریباً.کنندرشدهااقتصاد28فقط2020سالدررودمیانتظار.بیافتداتفاقنابرابرطوربهآناحیایاستممکن
هایبحران»و«عفونیهایبیماری»اقتصاد،جهانیمجمعتوسطشدهانجامنظرسنجیبهدهندگانپاسخدرصد

ت،معیشوزندگیدادندستاز.کردندمعرفیجهانبرایمدتکوتاهتهدیدهایمهمترینعنوانبهرا«معیشتی
.استمهممدتکوتاهتهدیدیکهمچنینودهدمیافزایشرا«اجتماعیانسجامتحلیل»خطر

یافزایش شکنندگی اقتصادی و تقسیمات اجتماع
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صنعتیقالباندورکاری،وآنالینآموزشالکترونیکی،تجارتانسانی،تعامالتسازیدیجیتالیگسترشبا19-کووید
زایایمنویدوساختخواهدمتحولراجامعهگیری،همهازپسهامدتتحوالتوتغییراین.استکردهتسریعراچهارم
نیزابرینابرایجادوتشدیدباعثاما-هستندنمونهدوواکسنسریعتولیدودورراهازکارامکان–دهدمیرابزرگی

.اندکردهارزیابیمهممدتکوتاهتهدیدیکعنوانبهرا«دیجیتالنابرابری»نظرسنجی،بهدهندگانپاسخ.دنشومی
حالعیندر.کندتضعیفرافراگیربهبوداندازهایچشموبدترراجامعههایشکنندگیتواندمیدیجیتالیشکافافزایش

شکافاطالعات،رکوبساتوماسیون،تسریعدیجیتال،وابستگیافزایشباتواندمیدیجیتالیفراگیریحوزهدرهاپیشرفت
.شودتهدیدفناوریهایتواناییوهامهارتدرشکافوفناوریتنظیمدر

ورینگرانی ناشی از شکاف دیجیتالی و پذیرش فنا
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بهورودالحدرآنهاازبسیاریاکنونکرده،فراهمجوانانبرخیبرایراهاییفرصت،جلوبهدیجیتالیجهشکهحالیدر
جهانیگبزربحراندومینجهانسراسردرانجوانگذشته،دههطی.هستنداشتغال،یخبندانعصردرکار،نیرویبازار
ورابرینابافزایشمالی،بحرانپیامدهایزیست،محیطتخریبمعرضدرقبالًکهنسلاین.اندکردهتجربهراخود

سالمتویاقتصاداندازچشمآموزش،برایجدیهایچالشبااکنونبود،گرفتهقرارصنعتیتحوالتازناشیاختالالت
.استمواجهروانی

دراما،شودمیگرفتهنادیدهجهانیجامعهتوسطعمدتاً «جوانانسرخوردگی»خطرشده،انجامنظرسنجیطبق
بهابیدستیبرایکافیهایمسیرفعلینسلاگر.شودتبدیلجهانبرایمهمتهدیدیکبهتواندمیمدتکوتاه

وهاپیروزیبدهد،دستازامروزسیاسیواقتصادینهادهایبهراخوداعتمادوباشدنداشتهراآیندههایفرصت
.برودبینازتواندمیآمدهبدستسختیبهکهوامعجهایموفقیت

ظهور نسلی جوان در مواجهه با اختالالت مضاعف 
اندها از دست رفتهو مقارن با عصری که فرصت
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مدتتهدیدهای کوتاه

های عفونیبیماری 58

های معیشتیبحران

اتفاقات شدید آب و هوایی

شکست امنیت سایبری

نابرابری دیجیتال

رکود طوالنی مدت

حمالت تروریستی

سرخوردگی جوانان

فرسایش انسجام اجتماعی

های انسانیهای محیطی ناشی از فعالیتآسیب

55.1

52.7

39.0

38.3

38.3

37.8

36.4

35.6

35.6

اقتصادی محیطیزیست ژئوپلیتیکی اجتماعی فناوری

(سال2-0)مدت تهدیدهای روشن و فعلی کوتاه
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مدتتهدیدهای میان

هاحباب داراییخالی ش  53.3

های فناوری اطالعاتاشکال در زیرساخت
ثباتی قیمتبی

شوک کاالهای اساسی

بحران بدهی

شکاف روابط بین کشوری

شکست امنیت سایبری

عدم موفقیت در حاکمیت فناوری

ژئوپلیتیزه سازی منابع

53.3

52.9

52.7

52.3

50.7

49.5

49

48.1

47.9

اقتصادی محیطیزیست ژئوپلیتیکی اجتماعی فناوری

(سال5تا 3)مدت دار، تهدیدهای میاناثرات ادامه

درگیری بین کشوری
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های بلندمدتتهدید

های کشتار جمعیسالح 62.7

فروپاشی دولت

از دست دادن تنوع زیستی

های جانبی فناوریپیشرفت

های منابع طبیعیبحران

کاهش شدید امنیت اجتماعی

فروپاشی صنعت

شکست اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی

واکنش شدید علیه علم

51.8

51.2

50.2

43.9

43.4

39.8

39.7

38.3

37.8

اقتصادی محیطیزیست ژئوپلیتیکی اجتماعی فناوری

(سال10تا 5)مدت تهدیدهای موجود، خطرات بلند

گراییسقوط چندجانبه



2021های جهانی بزرگترین ریسک

تغییرات شدید
آب و هوایی

ه شکست اقدامات مقابل
با تغییرات اقلیمی

های آسیب
محیطی انسانزیست

هایگسترش بیماری
واگیردار

دادناز دست
تنوع زیستی

تمرکز 
قدرت دیجیتال

نابرابری
دیجیتالی

1234567

1234567

بزرگترین تهدیدهای جهانی به لحاظ احتمال رخداد

بزرگترین تهدیدهای جهانی به لحاظ اثرگذاری

های توسعه سالح
کشتار جمعی

از دست دادن 
تنوع زیستی

های منابع بحران
طبیعی

های محیطی آسیب
ناشی از  انسان

های معیشتیبحران

اقتصادی محیطیزیست ژئوپلیتیکی اجتماعی فناوری

هایگسترش بیماری
واگیردار

ه شکست اقدامات مقابل
با تغییرات اقلیمی


