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.شودمیمحسوبدومجهانیجنگزمانازجهانابرچالشمهمترین19کوویدبحرانماه،چندازپس

وستاشدهاقتصادیفعالیت هایکاهشوهاشرکتها،دولتهزینهافزایشبهمنجربحراناینازپیشگیری

.استمبهماقتصادجهانیاندازچشم

هچکشید؟خواهددرازابهسالچندیاشودمیحلآیندهسالیکدربحراناینآیاکهاستمطرحسواالتاین

تاسممکنیاویابدجهشویروسایناستممکنیافت؟توانمیویروساینبرایقطعیدرمانیکزمانی

گردد؟ضعیف

ریگیشکلدارد،قطعیتآنچهولیداد،آنهابهدقیقیپاسختواننمیواستابهامازایهالهدرهاجوابهمه

.استمتعددهایریسک



یتاهمکاروکسبواقتصاددرریسکموضوع.استگرفتنقرارخطرمعرضدرمفهومبهریسک

.کردتقسیمغیرتجاریوتجاریهایریسکبهتوانمیراهاریسک.داردجدی

هایفرصتشناساییباتواندمیوداردستگیبخدماتومحصوالتبازاربهتجاریهایریسک

کمکجدیدبازارهایبهورودوجدیدمحصوالتوخدماتتکنولوژیکی،هاینوآوریبهکارآفرینانه

.کند

تیبهداشومحیطیزیستسیاسی،یااقتصادیهایمحیطدرتغییراتشاملغیرتجاریهایریسک

.است19کوویدمانند

بهواندتمیواستبودهموثرتجاریهایریسکافزایشبرتجاریغیرریسکیکعنوانبه19کووید

.گرددمنجربیشترتهدیدیاوجدیدکاریوکسبهایفرصت



خصوصدر(WEF)اقتصادجهانیمجمع

.استکردهمنتشرراگزارشیجهانیهایریسک

طیشراییارویدادعنوانبهریسکگزارشایندر

ربمنفیتأثیرگذاریپتانسیلبانامشخص

.استشدهتعریفمختلفصنایعوکشورها



ریسک های اصلی

اقتصادی

اجتماعی

فناورانه

ژئوپلیتیک

زیست  محیطی

(ریسک4)

(ریسک10)

(ریسک6)

(ریسک9) 

(ریسک2) 

به پنج 19کوویدهای ناشی ریسک. جهانی بر اساس نظر کارشناسان رتبه بندی شده اندریسک31در این گزارش 
:شده اند که به ترتیب اهمیت عبارتند ازدسته اصلی تقسیم 



#01
اقتصادیریسک های  



دلیل شیوع کرونا تولید و مصرر  کاالهرا و خردمات دربه 

جهرران دچررارتغییر شررده اسررت و در هررر دو  ررر  عرضرره و 

تغییرررات ایررن بحررران . اسررتتقاضررا شرروج ایجرراد شررده 

.استتشدید کرده را جهانی اقتصادی

بانک های مرکزی میلیاردها  دالر برای حرل مشرکل هزینره 

. شده استمی کنند و بدهی های کشورها بیشتر 

و درصد اهمیت آنها از نظرر خبرگران اقتصادیده    ریسک های 

:ازعبارتند 



46 %

49 %

56 %

57 %

اکثر اقتصادهاوضعیت مالی تضعیف 

افزایش بیکاری به ویژه جوانان

69 % رکود طوالنی مدت اقتصاد جهانی

و کوچکشرکت های بزرگ و )افزایش ناگهانی ورشکستگی ها 
صنعتیو موج ادغام ( متوسط

ها ورشکستگی صنایع یا بخش های اقتصادی در برخی کشور 03

اقتصادیریسک های  

01

02

04

05



18 %

18 %

20 %

38 %

42 % نوسان و اختالل بلندمدت زنجیره تأمین جهانی

فروپاشی اقتصاد کشورهای در حال توسعه

06

07

08

09

10

افزایش شدید تورم در جهان

سرمایه ها و رکود در سرمایه گذاری گسترده خروج 
(FDI)مستقیم خارجی

به دلیل مشکالت مالیبازنشستگی کاهش بودجه 
صندوق های بازنشستگی 

اقتصادیریسک های  



#02
ریسک های  



19کوویردتالش های جهانی هنوز احتمال شیوع با وجود 

با کاهش سطح محردودیت . و یا جهش بیماری وجود دارد

. قرنطینرره، برخرری از ریسررک هررا پیچیررده تررر مرری گردنرردو 

مراعی ممکن است رفراه اجتو بیشتر شده نابرابری اجتماعی 

قرر عدم ا مینان نسبت به آینرده، بیکراری و ف. کاهش یابد

الت جامعره نیرز از مشرکتغییر نگرش . همراه داردبه بیشتر 

.پیش رو است

اهمیت آنها از نظر خبرگران و درصد هایریسک 

: عبارتند از



18 %

21 %

22 %

23 %

31 % وتشکل گیری موج دوم بحران کرونا و حتی یک بیماری متفا

کاهش حالت اضطراری و و سواستفاده دولت ها از وضعیت بحران 
های مدنیآزادی 

تشدید مشکالت سالمت روانی

افزایش نابرابری اجتماعی

اعصبانیت مردم از مدیران ارشد سیاسی و بی اعتمادی به دولت ه

ریسک های  اجتماعی

13

11

12

14

15



3 %

12%

15 %

16 % یملی تامین اجتماعنظام های تضعیف و یا فروپاشی 

ناکارآمدی نظام های بهداشتیگران شدن و 

ی تحصیلی و آموزشی در صورت طوالنموسسات ورشکستگی 
شدن بحران 

شکل گیری گرایشات ضد کسب و کار

ریسک های  اجتماعی

18

16

17

19



#03
کژئوپلیتیریسک های  



أثیرتمفهومبهسیاسیجغرافیاییاژئوپلیتیکعوامل

.استدولت هاقدرتورفتاربرجغرافیاییعوامل

موقعیت، بیعیمنابعهوا،وآبسرزمین،ویژگی های

ی،فرهنگخصوصیاتوجمعیتیویژگی های،جغرافیایی

راخارجیسیاستگزینه هایسیاسی،نظامعملکرد

.می کنندتعیین

روناکبحرانشروعازبعدژئوپلیتیکیهایچالشازیکی

بهتواندمیکهاستکشوریبینموضوعات

.گرددمنجرکشورهابینتجارتبیشترمحدودیت های

:زاعبارتندآنهااهمیتدرصدوژئوپلیتیکهایریسک



20

21

22

23

248 %

17 %

20 %

24 %

49 % بسته ماندن مرزها و مشکالت جابجایی کاال و افراد

برای منافع ژئوپلیتیک19بهره برداری دولت ها از بحران کووید

تشدید بحران ها با کاهش کمک های خارجی به برخی کشورها

دولتی تر شدن صنایع استراتژیک در بعضی از کشورها

حران المللی برای حل بمراکز بین ناکامی در حمایت و سرمایه گذاری 

252 % تشدید مناقشات نظامی بلندمدت

ریسک های  ژئوپلیتیک



#04
فناوریریسک های  



گسترشازپیشگیریبهقادرراافرادفناوری

دورراهازکاردیجیتالی،ابزارهای.استکرده19کووید

.ستاساختهامکان پذیرمشاغلبرایگستردهصورتبهرا

بریسایحمالتکهمعتقدندتحلیلگرانبرخیحالاینبا

.استرشدبهرونگرانییکدورراهازکاردلیلبه

منجرهمبیشتربیکاریبهاستممکناتوماسیونهمچنین

.گردد

:ازعبارتندآنهااهمیتدرصدوفناوریهایریسک



7 %

14 %

25 %

38 % وهای حمالت سایبری و سواستفاده از داده ها به دلیل تغییر الگ
(مجازی شدن و دورکاری)کاری

ندهای بیکاری بیشتر نیروی کار به دلیل اتوماسیون و طراحی فرای
کاری با ارتباط انسانی کمتر 

مانند درمان  و مراقبت از ) پذیرش اجباری فناوری های جدید
(راه دور

ITاختالل در زیرساخت ها و شبکه های 

ریسک های  فناوری

28

26

27

29



#05
زیست محیطیریسک های  



کاهشابتولیدشدنکمدلیلبهکرونابحرانشروعابتدایدر

ولیبودیم،روبروگلخانه ایگازهایتولیدوآلودگی

زیستموضوعاتیابندرونقمجددا  اقتصادهاوقتی

بنابراین.گرفتنخواهندقرارتوجهمودچندانمحیطی

وشدهمواجهتأخیربازیست محیطیسرمایه گذاری های

ریسکدو.شوندمیمواجهعقبگردباجهانیاقدامات

:ازعبارتندآنهااهیمتدرصدومحیطیزیست



30

3125 %

38 % ریسک کاهش سرمایه گذاری های زیست محیطی و آب و هوا

کاهش تالش های جهانی کربن زدایی و آلودگی هوا

ریسک های  زیست محیطی



استراتژی های کسب و کار 

در شرایط ریسک



در شرایط ریسکاستراتژی های کسب و کار 

3 PDCFاستراتژی های جامع

2 استراتژی های مدیریت ریسک

1 ارزیابی احتمال وقوع و پیامدهای ریسک



ارزیابی احتمال وقوع و پیامدهای ریسک

خیر؟یادارندیکساناهمیتکارهاوکسببرایهاریسکاینآیاکهداردوجوداساسیسوالاین

.تندهسمتفاوتهمباکشوریاصنعتنوعحسببرهاریسکاین.استمنفیسوالاینبهپاسخ

زیادتاکمازوقوعاحتمالاساسبرراهاریسکاستبهترخودکاروکسبجایگاهدرجبرای

یادزتاکمازاثرگذاریمیزاناساسبررا(فروشافزایشیاوکاهش)پیامدهاسپس.کنیدمشخص

برایراهکارواستراترایانتخابدرکهکندمیایجادراناحیه9عاملدواینترکیب.کنیدتعیین

.باشدمفیدتواندمیکارهاوکسبیاوهاشرکت



ارزیابی احتمال وقوع و پیامدهای ریسک

9 8 7

6 5 4

3 2 1

متوسط

کم

زیاد

ط
وس
مت

یادکم
احتمال وقوعز

مجموعه گزارش های دیده بان کسب و کار:منبع

(1399)دکتر علی داوری و همکاران: نویسندگان

پیامد



بتوانتامی باشدریسککنترلوارزیابیتحلیل،رویه هایبکارگیریمفهومبهریسکمدیریت

پیامدهایووقوعاحتمالارزیابیماتریسباریسک هاوقتی.رساندقبولقابلسطحیبهراریسک

پذیرشکاهش،اجتناب،استراتژیچهارتوانمیریسکحالت9برایحاالشدند،ارزیابیریسک

.گرفتکاربهتوانمیراریسکانتقالو

استراتژی های مدیریت ریسک



:ریسکجتناب از استراتژی ا

انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک می شود

:کاهش ریسکاستراتژی 
ودمی شکاهش زیان و ابزارهایی که باعث ها به کارگیری روش 

پذیرش ریسکاستراتژی 
قبول ضرر و زیان وقتی که رخ می دهد

:نتقال ریسکاستراتژی ا
، قراردادسازمان یا فرد دیگر از طریق انتقال ریسک به 

احتیاطی و  بیمه ایاقدامات 

استراتژی های مدیریت ریسک

مجموعه گزارش های دیده بان کسب و کار:منبع

(1399)دکتر علی داوری و همکاران: نویسندگان



حورم.گرفتنظردرمحوردواساسبرراهاییاستراتژیتوانمیریسکبامواجههبرای

عطا انبرابردرسازگاریدوممحورواستنگهدارییادفاعبرابردرتوسعهاساسبراول

ستیبایهااستراتژیاین.سازندمیرااستراتژیچهاریکدیگرکناردرکهاستپذیری

.شوندگرفتهبکارهمزمان

 PDCFاستراتژی های جامع



استراتژی
بهبود 
عملکرد

استراتژی
هکارآفرینان

استراتژی 
آگاهانه

استراتژی 
کنترل

 PDCFاستراتژی های جامع

توسعه ای

سازگاری

تدافعی

انعطاف 
پذیری

مجموعه گزارش های دیده بان کسب و کار:منبع

(1399)دکتر علی داوری و همکاران: نویسندگان



PDCFاستراتژی های جامع

تاهاویهراستانداردسازیومازادظرفیتوفیزیکیموانعها،ریسکشناسایی:کنترلیهایاستراتژی
شودمحافظتهاریسکبرابردرسازمان

جدیدهایچالشوهاریسکبهاثربخشپاسخ:آگاهانههایاستراتژی

گیریبکارانسانی،منابعوسازمانهایشایستگیتوسعهبهبود،تداوم:عملکردبهبودهایاستراتژی
فعلیبازارهایومشتریانبهخدماتارائهبرایبازاردرموجودهایتکنولوژی

کشفوجدیدهایفناوری،محصوالتاختراعوابداعخلق،:کارآفرینانههایاستراتژی
جدیدمشتریانوبازارها



توسعهونگهداشتبرتاکیدباانسانیمنابعهایاستراتژیتدوین

داخلساختیاومرزهمکشورهایازبیشترخریدوتامینزنجیرهسازیترکوتاه

دیجیتالیهایپلتفرمودیجیتالتحولبرتمرکز

بالعکسیاوB2BبهB2Cازنیازحسببروکارکسبمدلتغییر

.استآمدهقبلیدرگزارشهایحوزهومشاغلانواعریسکمتوسطتاکمریسکباجدیدوکارهایکسببهورود

مشتریانجدیدنیازهایبرمبتنیمحصوالتسبدتوسعه

بینانهواقعوبدبینانهخوشبینانه،هایوضعیتدراستراتژیتدوین

بحرانشرایطدرکاروکسباجتماعیمسئولیتهایاستراتژیبکارگیری

سایر استراتژی ها 



گزارشماخذومنابع

 World Economic Forum (2020) Covid-19: What are the biggest risks to society in the next 18 month,
www.weforum.org
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،(ایرنا)اسالمیجمهوریخبرگزاری،19کوویدازپسماه1۸برایکاروکسبجهانیریسک های(1399)علیداوری
المللیبینهایگزارشوعلمیمنابعسایر

.کنیدمنبعذکرزیرصورتبهلطفاٌکنید،استفادهگزارشاینمحتوایازخواهیدمیاگر

دانشکدهکار،وکسبباندیدههایگزارشمجموعه،2022سالتاکاروکسباستراتژیوجهانیهایریسک(1399)علیداوری،
تهراندانشگاهکارآفرینی



دارید،بعدیهایگزارشمحتوایبهبودبرایپیشنهادیکهصورتیدر

.فرمائیدارسالگزارشمجریایمیلبهراخودنظراتاستخواهشمند

ali_davari@ut.ac.ir

ent.ut.ac.ir



گزارش های قبلی از مجموعه مطالعات دیده بان کسب و کار

کرونا و اقدامات حران ب
ابتکاری شرکت ها و 

99فروردین -کسب و کارها

چالش پیش روی 30
کسب و کارها در بحران 

99اردیبهشت -کرونا 

راهکار تاب آوری در مدیریت 30
99خرداد-بحران کرونا

پنج استراتژی تاب آوری 
کسب و کار در شرایط بحران 

99اردیبهشت -کرونا

چالش کسب و کار در 30
99تیرماه-99تابستان

www.ent.ut.ac.irنکارآفرینی ها از سایت دانشکده دانلود گزارش داent.ut.ac.ir

http://www.ent.ut.ac.irدا/
http://www.ent.ut.ac.irدانلود/

