
ارزیابی مدیران کسب و کارهای صنعت برق از 

1400ریسک های سال 

معاونت پژوهش و برنامه ریزی
1400



Iran Electrical Industry Syndicate

I

E

I

S

سندیکای صنعت برق ایران

1400ارزیابی ریسک های سال نظرسنجی
ممکنهکرویدادهاییازتعدادی،برقصنعتکارهایوکسبرویپیشمهمهایریسکشناساییبمنظورجاری،سالابتدایدر
کارهایوبکسمدیرانازنظرخواهیبرایپرسشنامه ایقالبدروگردیداستخراجباشند،داشتهبرقصنعتبرزیادیاثراتبود

سک هایری»،«اقتصادیریسک های»کلیدستهسهدرنظرسنجینتایجپاسخنامه ها،دریافتازپس.شدارسالبرقصنعت
.استشدهارائهودسته بندی«سیاسیریسک های»و«برقسیستمی

برزیاداثربارویدادهایازبخشیصرفاوبرنمی گیرددررامسائلتمامگزارش،ایندرشدهارائهموضوعاتکهاستتوضیحبهالزم
.نمی باشدانتظاردورگزارشاینازخارجموضوعاتوقوعوبوده استمدنظرقبلیمطالعاتبرمبتنیوبرقصنعت
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جهش زیادی ( دالر)نرخ ارز 
دپیدا می کن( هزار تومان50حدود )

قیمت کاالهای اساسی با تورم 
افزایش ( درصد40بیش از)باالیی 

می یابد 

ند قیمت دارایی های سرمایه ای  مان
امالک و ماشین آالت افزایش 

زیادی پیدا می کند

صاد قیمت برق واقعی می شود و اقت
برق رو به بهبود می رود

ریسک های اقتصادی
صنعتکارهایوکسبمدیراننگاهاز•

کریسبیشترین«باالتورم»ادامهبرق،
.می شودمحسوباقتصادی

وقوعاحتمالمدیران،نظرازهمچنین•
«تومانهزار50تادالرقیمتافزایش»

.داردتوجهیقابلریسک
شدنواقعی»نظرسنجی،ایناساسبر•

«اقتصادیشرایطبهبودوبرققیمت
.داردکمیاحتمال
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صادرات برق ایران به عراق قطع 
می شود 

در زمان های پیک، خاموشی های 
زیادی بروز می یابد 

ه با انتخابات ریاست جمهوری، جا ب
جایی های زیادی در مدیران اجرایی
و ارشد وزارت نیرو و شرکت های 

تابعه ایجاد می شود

وزارت انرژی از ادغام وزارت نفت و 
بخش برق وزارت نیرو تشکیل

می شود

ریسک های سیستمی برق

روزب»و«برقصنعتدرمدیرانجابه جایی»•
هکهستندرویدادهایی«پیکدرخاموشی ها

 بینیپیشآن هابرایوقوعاحتمالبیشترین
میسیستریسک هایعنوانبهوشده است

.هستندتوجهقابلبرق،صنعت
لتشکیونفتوزارتوبرقبخشادغام»•

تاسبودهموضوعاتیازیکی«انرژیوزارت
هشدبرآرودآنوقوعبرایکمیاحتمالکه

.است
ایندرشرکت کنندگاننظراتاساسبر•

هببرقصادراتقطع»احتمالنظرسنجی،
.استشدهبرآوردکمبسیار«عراق
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چین تجارت خارجی خود را با 
ایران کم می کند

ایران مورد تهاجم نظامی توسط 
اسرائیل و یا متحدانش قرار 

می گیرد

تنش های سیاسی و نا آرامی های
خیابانی رخ می دهد

ای تغییرات اساسی در سیاست ه
طح  اصلی کشور در عالی ترین س

رخ می دهد 

با بازگشت امریکا به برجام،
داشته تحریم های نفتی و بانکی بر

می شود

پاندمی کرونا در جهان پایان می
یابد و شرایط جهان به وضعیت

عادی برمی گردد

ریسک های سیاسی

تبازگش»و«جهاندرکروناپاندمیاثراترفع»•
برکههستندرویدادهایی«برجامبهآمریکا
نظرسنجی،ایندرشدهانجامبرآورداساس

.می باشنددارارااحتمالبیشترین
دراساسیتغییرات»وقوعمدیران،نظربه•

«حسطعالی تریندرکشوراصلیسیاست های
.داردکمیاحتمال

ازیکی«چینوایرانتجارتکاهش»•
برایکمیاحتمالکهاستبودهموضوعاتی

.استشدهبرآرودآنوقوع
تنش های»بروزمی دهدنشاننظرسنجیاین•

بهینظامتهاجم»و«خیابانیناآرامیوسیاستی
.داردکمیبسیاراحتمالی«ایران


