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:توانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نماییدزیر میاز طریق پست الکترونیکی
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.استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است

مهسا رجبی نژاد: تهیه کننده
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کههمانطور.استبهبودحالدرهمچناناقتصادمورددرهابنگاهمدیرانعمومیاندازچشم
مورددرذهنیتهستند،19-کوویدبحرانازخروجحالدراقتصادهاازبیشتریتعداد

.استتغییرحالدرهمبالقوهتهدیدهای

تصادی،اقشرایطمورددرکنزیمکموسسهتوسطشدهانجامنظرسنجیآخرینبامطابق
ل،حااینبا.داردادامهجهانیاقتصادهایوکشورهاازبسیاریدرهمچنانمثبتحرکت
دربیشتریرهایکشوکهجایی)یافتهتوسعهاقتصادهایبینمتفاوتیکامالًنتایجها،بررسی

منطقهچندینکهجایی)نوظهوراقتصادهایو(هستندبهبودیبینیپیشیاتجربهحال
ردهابنگاهمدیران.دهدمینشان(هستنددرگیرعمومیبهداشتهایچالشباهمچنان

نینهمچوخودهمتایانبهنسبتتریمثبتهایدیدگاهاکنونپیشرفتهاقتصادهای
کیعنوانبهگیریهمهتهدیدکههمانطور.کنندمیگزارشرشد،برایجدیدتهدیدهای

ه،گرفتصورتنظرسنجیطبقبوده،کاهشحالدراقتصادهابرایجهانی،وبزرگخطر
تامینیرهزنجدراختالالتوتورمقبیلازجدیدیمشکالتکهباورندبرایندهندگانپاسخ

.استظهورحالدر



مشکالتکهدهدمینشاننظرسنجینتایجآخریناما.استدادنرخحالدرجهاننقاطازبسیاریدراقتصادیبهبود،19-کوویدگیریهمهدومسالآغازبا
کشورهایدراقتصادیرشدرویپیشهایریسکفهرستصدردرهمچنان19-کوویدگیریهمه،1نمودارمطابق.(1نمودار)هستندظهورحالدرنیزجدیدی
کاهش2021آوریلبامقایسهدرتوجهیقابلطوربهدانندمیریسکترینمهمراگیریهمهکهمدیرانیسهمامادارد،قرارکنزیمکنظرسنجیدرکنندهشرکت

ازنیمیکههابنگاهمدیرانازدرصد28.دانندمیحادتریبسیارنگرانیراگیریهمهنیزیافتهتوسعهاقتصادهایدردهندگانپاسخمزبور،ماهبامقایسهدر.استیافته
همچنانولیقبل،بهنسبترقماینکاهشوجودباکهاندکردهعنوانداخلیاقتصادرشدبرایخطریعنوانبهراگیریهمههستند،نوظهوراقتصادهایازهاآن

کردهشناساییخودکشورهایرشدبرایخطریعنوانبهراگیریهمهیافتهتوسعهاقتصادهایازدرصد65قبلی،نظرسنجیدر.شودمیتلقیتهدیدترینمهم
.استیافتهکاهشبهاخیرنظرسنجیدرکهبودند

19-گیری کوویدهمه

تورم

اختالل در زنجیره تامین

های سیاسی داخلیدرگیری

ملیهای بدهیسطح باالی 

زنجیرهرداختالالتوتورمجدید؛تهدیدهایشود،میکاستهاقتصادیرشدبرایبزرگریسکیکعنوانبهگیریهمهسهمازکههمانطور
.استدهندگانپاسختوجهموردبیشترتامین
دهندگانپاسخازدرصد1آینده،ماه12دهنده،پاسخکشورهایدراقتصادیرشداحتمالیخطرات.1نمودار

15تا 11
2021ژانویه 

مارس 5تا 1
2021

16تا 12
2021آوریل 

4می تا 31
2021ژوئن 

بودخواهدمتفاوتمنطقههربرایاماکندمیتغییرریسکبهمربوطاندازچشم
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کنزیمک: منبع



کنندهتقاضای ضعیف مصرف

اختالل در زنجیره تامین

افزایش رقابت در صنعت

کنندهتغییر نیازهای مصرف

های تجاری صنعتاختالل در مدل

ازغیربههدیدیتدهندگانپاسخبیشترجهان،مختلفمناطقدراقتصادیبهبودگرفتنشتاببا
.کنندمیعنواناقتصادیرشدبرای19-کوویدگیریهمه

28اکنون.استیافتهافزایشتأمین،زنجیرهدراختالالتو-است2021آوریلازبیشتربرابردوتقریباًکهشایع،ریسکدومین-رشددرتورمریسکسهمحال،همیندر
یافتهافزایشدرصدواحد8ودرصدواحد12ترتیببه2020سالدسامبرومارسبهنسبتآنسهمکهاستحالیدراینکنند،میاشارهتورمبهدهندگانپاسخازدرصد
کهباورندبرایندهندگانپاسخحال،عیندراست؛جهانیرشدبرایبزرگتریتهدیدهمچنان19-کوویدگیریهمهکهدهدمینشانهاپاسخمتوسط،طوربهاگرچه-است
عنوانبهمشتریضعیفتقاضایبااختالالتاین.(2نمودار)داردقبلیهاینظرسنجیبهنسبتآنهاهایبنگاهرشدبرایبیشتریریسکتامینزنجیرهدراختاللایجاد
.استرسیدهدرصد19به16ازجاریسالاوایلدروشدهعنواندرصد28کهاست،مرتبطبنگاهرشدریسکترینعمده
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بامراههخطرتریناصلیعنوانبهراتامینزنجیرهدراختالالتنظرسنجی،اینبهدهندگانپاسخ
.کنندمیعنوانخودهایبنگاهرشدبرایقبل،ازبیشترنگرانی
دهندگانپاسخازدرصد1آینده،ماه12درها،شرکترشداحتمالیخطرات.2نمودار

15تا 11
2021ژانویه 

مارس 5تا 1
2021

16تا 12
2021آوریل 

4می تا 31
2021ژوئن 

کنزیمک: منبع



وند،شمیرشدمانعکههاییریسکوتهدیدهابزرگترینمورددرهابنگاهمدیراننظراتمناطق،براساس
بهو(درصد45)رشدریسکعنوانبهراتورمغالباًدهندگانپاسخشمالی،آمریکایدر.استکردهتغییر
درحالییناکنند؛میعنوانمالیاتافزایشوداخلیسیاسیهایدرگیریتامین،زنجیرهدراختاللآن،دنبال
43)گیریههمازبیشداخلیسیاسیاختالفاتکهباورنداینبردهندگانپاسخالتین،آمریکایدرکهاست

.استرشدمانع(درصد32مقابلدردرصد،

پتامبرسازکهاروپا،درحتی-استکاهشحالدرمتوسططوربهبیکاریخصوصدرهانگرانیکهحالیدر
دروصخصایندرمدیراننظرات،-داشتندرابیکاریافزایشانتظاردیگرانازبیشدهندگانپاسخ2020
طوربهتقریباًالتینآمریکایوهنداقیانوسیه،-آسیامناطقدردهندگانپاسخ.استمتفاوتجغرافیاییمناطق

.یابدکاهشیاوافزایشکشورشان،دربیکارینرخدارندانتظارمساوی

آنهاازنیمیازبیش.استافزایشحالدربهرهنرخکهاندکردهعنوانهمچنیناجراییمدیرانکلیطوربه
درصد38رقماینقبلیماههسهدرکهحالیدریابد،افزایشآیندهماهششدربهرهنرخکهدارندانتظار

بهتینالوشمالیآمریکایدر.استمتفاوتهممنطقهتفکیکبهدهندگانپاسخنظراتحالاینبا.بود
22تنهاهند،درکهحالیدردارند؛رابهرهنرخافزایشانتظاردهندگانپاسخازدرصد64ودرصد70ترتیب
.باورنداینبرآنهاازدرصد



داردادامهجهاناقتصادهایومناطقبیشتردراقتصادیپیشرفت

درخشانیدرویکرهابنگاهمدیران،(آفریقاصحرایوجنوبیآسیایشمالی،آفریقایخاورمیانه،جملهاز)توسعهحالدربازارهایوهندجزبهجهانمناطقهمهدرومتوسططوربه•
سهنظرسنجیدرکهحالیدراست،گذشتهماهششازبهتراکنوناقتصادهایشاندرشرایطکهباورنداینبرآنهاازدرصد73.کنندمیبینیپیشخودداخلیاقتصادخصوصدر

.دهندمیخبرخودکشورهایدرشرایطبهبودازدهندگانپاسخاکثرکهاستگذشتهسالسهطیباراولینبرایاینوبود،درصد53رقماینقبل،ماهه

دهندگانپاسخکهاروپا،درویژهبه-استیافتهبهبوداخیرهایماهدرآنهاداخلیاقتصادکهباورندبراین(مارسدرآنبیشترسهمو)دهندگانپاسخاکثرمناطق،ازبسیاریدر•
کهحالیدردهند،میخبرشرایطبهبودازهنددرمدیرانسومیکتنهامقابل،در.(3نمودار)دهندمیگزارششرایطبهبودازوهستندمارسماهبرابرسهتقریباًنظر،اینباموافق

مقابلدرکهحالیدرشده،بهترآنهاداخلیاقتصادکهاندکردهادعادهندگانپاسخدرصد40هم،توسعهحالدربازارهایدر.بودندباوراینبرآنهاازدرصد90گذشتهماههسهدر
.استبدترشرایطکهکنندمیگزارشدرصد55بیشتری؛افراد
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چین آمریکای 
شمالی

اروپا -آسیا
اقیانوسه

آمریکای 
التین

بازارهای در 
حال توسعه

هند

مارس 5تا 1
2021

4می تا 31
2021ژوئن 

.استهیافتبهبوداخیرهایماهدرآنهاملیاقتصادکهکنندمیاظهاردهندگانپاسخاکثریت،مناطقبیشتردر
(درصد).استگذشتهماه6ازبهترکشورشاندراقتصادیشرایطاندکردهاعالمکهدهندگانیپاسخسهم.3نمودار

کنزیمک: منبع



اقتصادهای نوظهور

5تا 1
ژوئن  
2020

ا تآگوست 31
سپتامبر 4

2020

ا تنوامبر 30
دسامبر 4

2020

مارس 5تا 1
2021

4تا می 31
2021ژوئن 

داردادامهجهانیاقتصادومناطقبیشتردراقتصادیپیشرفت
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.استیافتهکاهشجهانیشرایطمورددریافتهتوسعهونوظهوراقتصادهایهایدیدگاهبینشکاف
(درصد)استگذشتهماه6ازبهترجهانیاقتصادشرایطباورندبراینکهدهندگانیپاسخسهم.4نمودار

هاقتصادهای توسعه یافت

کنزیمک: منبع

شرایطآنهاازدرصد70ودادخواهدرخجهانیاقتصاددرتوجهیقابلهایپیشرفتکهباورنداینبرسنجینظرایندرهاکنندهشرکت
.(استگذشتهساله10طیرقمبیشترینسهماین)دانندمیگذشته،ماهششازبهترراجهاناقتصادکنونی

تصاداقاندازچشممورددرنوظهوراقتصادهایدردهندگانپاسخدیدگاهگیری،همهدوراندرشدهانجامقبلیمشابهنظرسنجیدر
یکدیگرمشابهباًتقریآنهانظراتاخیر،نظرسنجیدرکهحالیدربودیافتهتوسعهاقتصادهایدرخودهمتایانازترمثبتبسیارجهانی

.(4نمودار)است



هستندبینخوشدیگریزمانهرازبیشاجراییمدیران
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.بینانه استای خوشفزایندهدر مورد اقتصاد جهانی به طور ها مدیران بنگاه، چشم انداز 2021در طول سال 
(درصد)دهندگان آینده توسط پاسخماه 6طی  شده در اقتصاد جهانی بینی پیششرایط . 6نمودار 

ودشبهتر می

شودبدتر می

کنزیمک: منبع

همانند قبل باقی 
ماندمی

هدهندنشانآینده،هایماهدراقتصادیرشدوضعیتمورددرنظرسنجیسواالتبهاجراییمدیرانپاسخ
درشرایطآیندهماهششطیکهدارندانتظارآنهاازدرصد79.استگذشتهبهنسبتتریمثبتاندازچشم

انتظار-هتوسعحالدربازارهایسایروهنددرحتی-نیزمناطقدردهندگانپاسخاکثرویابدبهبودکشورشان
.(5نمودار).دارندرااوضاعبهترشدن

15تا 11
2021ژانویه 

مارس 5تا 1
2021

16تا 12
2021آوریل 

4می تا 31
2021ژوئن 



هستندبینخوشدیگریزمانهرازبیشهابنگاهمدیران

-دهدمیجهانیرشدخصوصدرهابنگاهمدیرانشدنبینخوشازنشانکهدیگریعامل
عنوانبهرشدبرمبتنیسناریوهایانتخاب-استمشخص6نموداردرکههمانطور
محتملسناریویسهدر،2021آوریلبامقایسهدر.استاقتصادبراینتیجهترینمحتمل
.استشدهانتخابآن،کاملبردنبینازجایبه19-کوویدگیریهمهموثرکنترل

برایاقتصاد،بر19-کوویدگیریهمهتاثیرخصوصدرشدهمطرحسناریوی9بیندر
اثراتمهار)A3سناریودهندگانپاسخازدرصد25تاکنون،2020ژوئیهازباراولین

ناریوهاسسایرازبیشتررا(آنبهبودواقتصادسریعرشدوعمومیسالمتبرویروس
سناریواینبر2021آوریلدرآنهاازدرصد17تنهاکهاستدرحالیایناند؛کردهانتخاب

وسالمتیبرویروستاثیراستمرار)A1سناریوجایگزینA3سناریودرواقع.داشتندباور
نمیادر.استشدهعنوانحالتترینمحتملعنوانبه(مدتکوتاهدرترآهستهرشد

دورهبامقایسهدررقماینکهاندکردهانتخابراA1سناریودرصد19تنهادهندگانپاسخ
.استیافتهکاهشدرصدواحد10گذشته



محتملسناریو9بهنظرسنجیدرکنندگانشرکتپاسخ

؛  مهار اثر ویروس بر  سالمت
خسارت بخش و رشد 

(B1)تر کمبلندمدت 

؛  مهار اثر ویروس بر سالمت
بازگشت سریع و بهبود

(A3)رشد 

؛  مهار اثر ویروس بر سالمت
د بازگشت سریع و قوی رش

(A4)و بهبود آن 

بهتر شدن

بدتر شدن بهتر شدن

ی و  اثر ویروس بر سالمت
واکنش بهداشت عمومی

اثربخشی پاسخ
عمومیسالمت 

تأثیرات ناگوار و پاسخ  
اقتصادیهای سیاست

لتسیاست دواثربخشی 

0 20 40

المت،  استمرار تاثیر ویروس بر س
بلند مدت آهسته برای رشد 

ست کافی نیکامل، تأمین بهبود 
(B2)

بر استمرار تاثیر ویروس 
تر کندمدت سالمت؛ رشد کوتاه

ی اختصاص زمان برای بهبودو 
(A1)

ویروس بر استمرار تاثیر 
ی رشد و بازیاب؛ جهش سالمت

(A2)قوی 

مت؛  تأثیر زیاد ویروس بر سال
ود بدون بهبمدت طوالنیرکود 

(B3)بینی پیشقابل 

مت؛  تأثیر زیاد ویروس بر  سال
ود کندتر و بهبمدت کوتاهرشد 

(B4)تأخیر 

مت؛  سالبر تأثیر زیاد ویروس 
ی بازیابی و بهبود رشدی قو

(B5)اما با تاخیر 

داخلیناخالصتولیدبر19-کوویدگیریهمهتأثیربارابطهدرمحتملسناریوهای.6نمودار
(دهندگانپاسختوسطترمحتملسناریوانتخابدرصد)،دهندهپاسخکشورهایدر

کنزیمک: منبع


