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ارزیابی مدیران کسب و کارهای صنعت برق از

ریسکهای سال 1400
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نظرسنجی ارزیابی ریسکهای سال 1400
در ابتدای سال جاری ،بمنظور شناسایی ریسکهای مهم پیش روی کسب و کارهای صنعت برق ،تعدادی از رویدادهایی که ممکن
بود اثرات زیادی بر صنعت برق داشته باشند ،استخراج گردید و در قالب پرسشنامهای برای نظرخواهی از مدیران کسب و کارهای
صنعت برق ارسال شد .پس از دریافت پاسخنامهها ،نتایج نظرسنجی در سه دسته کلی «ریسکهای اقتصادی»« ،ریسکهای
سیستمی برق» و «ریسکهای سیاسی» دستهبندی و ارائه شده است.
الزم به توضیح است که موضوعات ارائه شده در این گزارش ،تمام مسائل را در برنمیگیرد و صرفا بخشی از رویدادهای با اثر زیاد بر
صنعت برق و مبتنی بر مطالعات قبلی مدنظر بودهاست و وقوع موضوعات خارج از این گزارش دور انتظار نمیباشد.
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ریسکهای اقتصادی
• از نگاه مدیران کسب و کارهای صنعت
برق ،ادامه «تورم باال» بیشترین ریسک
اقتصادی محسوب میشود.
• همچنین از نظر مدیران ،احتمال وقوع
«افزایش قیمت دالر تا  50هزار تومان»
ریسک قابل توجهی دارد.
• بر اساس این نظرسنجی« ،واقعی شدن
قیمت برق و بهبود شرایط اقتصادی»
احتمال کمی دارد.

نرخ ارز (دالر) جهش زیادی
(حدود  50هزار تومان) پیدا میکند
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قیمت کاالهای اساسی با تورم
باالیی (بیش از 40درصد) افزایش
مییابد
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قیمت دارایی های سرمایهای مانند
امالک و ماشین آالت افزایش
زیادی پیدا میکند
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قیمت برق واقعی میشود و اقتصاد
برق رو به بهبود می رود
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ریسکهای سیستمی برق
• «جابهجایی مدیران در صنعت برق» و «بروز
خاموشیها در پیک» رویدادهایی هستند که
بیشترین احتمال وقوع برای آنها پیشبینی
شدهاست و به عنوان ریسکهای سیستمی
صنعت برق ،قابل توجه هستند.
• «ادغام بخش برق و وزارت نفت و تشکیل
وزارت انرژی» یکی از موضوعاتی بوده است
که احتمال کمی برای وقوع آن برآرود شده
است.
• بر اساس نظرات شرکتکنندگان در این
نظرسنجی ،احتمال «قطع صادرات برق به
عراق» بسیار کم برآورد شده است.
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صادرات برق ایران به عراق قطع
میشود

در زمانهای پیک ،خاموشیهای
زیادی بروز مییابد
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با انتخابات ریاست جمهوری ،جا به
جایی های زیادی در مدیران اجرایی
و ارشد وزارت نیرو و شرکتهای
تابعه ایجاد میشود

وزارت انرژی از ادغام وزارت نفت و
بخش برق وزارت نیرو تشکیل
میشود
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ریسکهای سیاسی
•

•
•
•
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«رفع اثرات پاندمی کرونا در جهان» و «بازگشت
آمریکا به برجام» رویدادهایی هستند که بر
اساس برآورد انجام شده در این نظرسنجی،
بیشترین احتمال را دارا میباشند.
به نظر مدیران ،وقوع «تغییرات اساسی در
سیاستهای اصلی کشور در عالیترین سطح»
احتمال کمی دارد.
«کاهش تجارت ایران و چین» یکی از
موضوعاتی بوده است که احتمال کمی برای
وقوع آن برآرود شده است.
این نظرسنجی نشان میدهد بروز «تنشهای
سیاستی و ناآرامی خیابانی» و «تهاجم نظامی به
ایران» احتمالی بسیار کمی دارد.

سندیکای صنعت برق ایران

چین تجارت خارجی خود را با
ایران کم میکند

ایران مورد تهاجم نظامی توسط
اسرائیل و یا متحدانش قرار
میگیرد
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پاندمی کرونا در جهان پایان می
یابد و شرایط جهان به وضعیت
عادی برمیگردد

با بازگشت امریکا به برجام،
تحریمهای نفتی و بانکی برداشته
میشود

تنشهای سیاسی و نا آرامیهای
خیابانی رخ میدهد

تغییرات اساسی در سیاستهای
اصلی کشور در عالیترین سطح
رخ میدهد

