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سندیکای صنعت برق ایران

مقدمه
هایخشبسایرمانندکهاستکشوراستراتژیکصنایعازیکیبرقصنعت

آنراتاثکهاستشدهزیانهاییوخساراتمتحملتحریمبروزاثردراقتصادی
العاتاطبهتوجهباگزارش،ایندر.استمشاهدهقابلغیرمالیومالیبصورت

ازبراوریایران،برقصنعتسندیکایعضوشرکت هایازشدهآوریجمع
انتهادرواستشدهاستخراجبرقصنعتبرتحریمزیانهایمخاطرات،
.استشدهارائهآنبامقابلهبرایپیشنهادیراهکارهای
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چیست؟تحریم
کشوربرشارفاعمالبرایاقتصادیمناسباتکردنمحدودیاواقتصادیروابطدردستکاریطریقازدولتچندیایکشدهریزیبرنامهاقدامراتحریم
واردمنظوربههکشودمیگفتهاقتصادیکاملیامحدودمحاصرهنظیرتدابیریمجموعهبهدیگرعبارتبه.دانندمیسیاسیمختلفمقاصدباهدف
اعمالوجنگزینجایگعنوانبهغالباتحریمگزینه.شودمیاعمالنظرموردشرایطپذیرفتنبهکردنشواداربرایدولتیکبراقتصادیفشارآوردن

.استبزرگهایقدرتسیاسیاهدافتامینبرایمذاکرهوجنگفاصلحددرموثرابزاریتحریمحقیقتدر.شودمیتلقیقهریهقوه

های اقتصادی، بر اساس اهدافی که دنبال می کنند به تحریم. بندی کردتحریم های اقتصادی را می توان از سه منظر اهداف؛ دامنه پوشش و منشا دسته
شورهای شرکت تحریم های اقتصادی از منظر تعداد ک. بندی می شونددسته« تغییر حکومت»و « تغییر رفتار حکومت»، «مهار حکومت»سه گروه اصلی 

ترین سطح تحریم تحریم همه جانبه باال. تقسیم می شوند« تحریم همه جانبه« »تحریم چند جانبه «  »تحریم یک جانبه»کننده یا منشا به سه دسته 
.  راستاست که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می شود و برای کل کشورهای جهان الزم االج

یر  آثار تحریم در تحریم فراگ. تقسیم بندی می شوند« تحریم هدفمند»و « تحریم های فراگیر»تحریم های اقتصادی از منظر دامنه پوشش به دو دسته 
قتصادی به کار به عبارت دیگر، ابزار ا. قابل کنترل نبوده و دامنه خسارت و ضایعات آنها کلیه بخش های اقتصادی و گروههای اجتماعی را در بر می گیرد

ایعات وز ضگرفته شده، دقت الزم را ندارند تا بتوانند دامنه خسارت تحریم را به بخش های اقتصادی و گروه های جمعیتی معینی محدود سازند و از بر
می دهد و دامنه در تحریم های هدفمند فعالیت های اقتصادی یا نهادها و اشخاص معینی را هدف قرار. انسانی شدید و پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنند

قطع جریان مانند«  تحریم های مالی»: نمونه های شناخته شده تحریم هدفمند عبارتند از . خسارت تحریم را به گروه های اجتماعی معینی محدود می سازد
ردنکمک های مالی بالعوض، قطع وام های کم بهره مانند وام های بانک جهانی، قطع وام های تجاری، توقف سرمایه گذاری ها، پروژه ها، مسدود ک

، دیپلمات ها و مانند منع پروازهای بین المللی و منع مسافرت های بین المللی رهبران سیاسی« ممنوعیت مسافرتی»، ...حساب ها و دارایی سازمان ها و 
.«منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و یا حتی تجهیزات صنعتی با کاربردهای چند گانه»و ... 
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ایرانعلیهاقتصادیهایتحریم
دوره7بهتحریم،ماهیتوتاریخیدورهاساسبرراایراناسالمیجمهوریعلیهاقتصادیتحریم های

-ایرانجنگدورههایتحریم،(1979-1981)گروگان گیریازپسهایتحریم.شودمیتقسیماصلی
-1993)دوجانبهمهاروکلینتوندوره،(1992-1989)بازسازیدورههایتحریم،(1988-1981)عراق
بحثدرامنیتشورایواروپااتحادیههایتحریم،(2003تا2001)سپتامبر11ازپسدوره،(2001

برجامازخروجازپسآمریکاهایتحریمو(2018تا2015)برجامدوره،(2012تا2006)هسته ای
(2018).

دولتبهعلقمتهایداراییواموالتوقیف:شوندمیتقسیماصلیدستهچندبهماهیتنظرازتحریم هااین
هبصادراتووارداتوگذاریسرمایهممنوعیت)مختلفهایشدتوسطوحدرتجاریهایتحریمایران،
واصاشخبامراوداتهاتحریمبانکی،ومالیهایتحریمفناوری،کسبودانشانتقالتحریم،(ایران

.ایرانیحقوقیوحقیقیمقامات
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(میلیارد تومان)1399ناشی از تحریم در سال زیان 

زیان ناشی از تاخیر  در انجام پروژه های صنعت برق 

بنگاه های صنعت برق ......  زیان ناشی از عدم پرداخت دیون بانکی، عوارض و 

زیان ناشی از کاهش حجم تولید

هایبخشاقتصادی،ومالیهایتحریمدوبارهبازگشتوبرجامازآمریکاخروجبا
همواجمتعددیچالش هایومخاطراتبابرقصنعتجملهازایراناقتصادمختلف
.استگردیده

سندیکایعضوشرکت هایازاطالعاتآوریجمعطریقازکهبرآوردیاساسبر
بروزبدلیلتومانمیلیاردهزار20بربالغبرقصنعتاست،آمدهعملبهبرقصنعت
.استشدهزیاندچارهاتحریم
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میلیون دالر-1399تا 1380روند واردات تجهیزات برق طی سال های 

موردتجهیزاتتولیدوساختدرایرانبرقصنعت
یلیاردمیکساالنهمتوسطبطورصنعتایننیاز

.استداشتهوارداتدالر
اطالعاتازشدهاستخراجارزیابیاساسبر

ق،برسندیکایعضوشرکت هایازشدهگرداوری
درصنعتاینشرکت هایوارداتبرواردزیان
.استگردیدهبراورددالرمیلیون1399،35سال
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میلیون دالر-1397تا 1380طی سال های برقروند صادرات خدمات فنی و مهندسی 
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میلیون دالر-1399تا 1380روند صادرات تجهیزات برق طی سال های 

17
ایعصنازیکیایرانیبرقصنعت
وتجهیزاتصادراتدرپیشرو

در.استبودهمهندسیخدمات
1.5متوسطبطورقبلسالهای
ودهببخشاینصادراتدالرمیلیارد

دروناینهاتحریمبروزباکهاست
.استکردهپیدانزولی

ازشدهاستخراجارزیابیاساسبر
ازشدهگرداوریاطالعات

برق،سندیکایعضوشرکت های
دهصادرکننشرکت هایبرواردزیان
1399،17سالدرصنعتاین

.استگردیدهبراورددالرمیلیون
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ه های توسعه شبکتامین مالی پروژه
تولید، انتقال و توزیع

افزایش قیمت تمام شده برق

ت افزایش قیمت تمام شده کاالی ساخ
داخل

-تتعدیل کارکنان و بیکاری در شرک
های بخش خصوصی

ز های سازنده و پیمانکار اخروج بنگاه
صنعت برق

ارزیابی مخاطرات مالی تحریم بر صنعت برق

نظرخواهی از مدیران شرکت های صنعت برق، بر اساس 
در حوزه مالی و اقتصادی، 
موضوع 

و « تامین مالی برای توسعه صنعت برق»
«  افزایش قیمت تمام شده»

ادی مهم ترین مخاطرات صنعت برق بدلیل تحریم های اقتص
.  می باشد
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(هایبروز خاموش)ناپایداری شبکه 

افزایش اتالف برق در تولید، 
انتقال و توزیع

کاهش کیفیت و استانداردهای
کاالی ساخت داخل

هاطوالنی شدن زمان انجام پروژه

ارزیابی مخاطرات صنعتی و فنی تحریم بر صنعت برق

بر اساس نظرخواهی از مدیران شرکت های صنعت برق، 
صنعتی و فنی، در حوزه 

موضوع 
و « طوالنی شدن زمان اتمام پروژه ها»

«  ناپایداری شبکه برق و بروز خاموشی ها»
.  دمهم ترین مخاطرات صنعت برق بدلیل تحریم های اقتصادی می باش
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افزایش هزینه تامین کاالی 
وارداتی و زمان دسترسی به 

کاالی خارجی

نقل و انتقال پول در واردات و 
صادرات

تامین تجهیزات وارداتی

کاهش صادرات کاال و خدمات 
مهندسی برق

ارزیابی مخاطرات تحریم بر تجارت بین الملل صنعت برق

برق نشان می دهد از مدیران شرکت های صنعت نظرخواهی 
تجارت بین الملل صنعت برق، در حوزه 

موضوع 
و « نقل و انتقال پول»

«  افزایش هزینه و زمان تامین کاالی خارجی مورد نیاز صنعت»
.  دمهم ترین مخاطرات صنعت برق بدلیل تحریم های اقتصادی می باش
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تعدیل قراردادها با توجه به تغییرات 
(  افزایش نرخ ارز و فلزات)محیطی 

تخصیص ارز دولتی به صنعت برق 

و ( اتیمعافیت مالی)اصالح مقررات مالیاتی 
بیمه ای

اصالح تعرفه های حقوق بازرگانی 
(تعرفه های وارداتی)

بخشودگی جرایم بانکی و بیمه ای

عه برای توس( وام کم بهره)ارائه تسهیالت 
ساخت داخل

االدستی تسهیل تامین مواد اولیه از صنایع ب
برای واحدهای تولیدی

فراهم نمودن ارائه خدمات مالی و بانکی
مللی، صدور ضمانتنامه بین ال)بین المللی 

ارج تسهیل جا به جایی و انتقال پول با خ
...(کشور، 

انعطاف پذیری در استانداردها و آزمون 
محصول ساخت داخل

پرداخت مشوق های صادراتی

راهکار تحریم

تحقق پذیری مطلوبیت

صنعتاز مدیران شرکت های بر اساس نظرخواهی 
راهکارهای

و « هتسهیل تامین مواد اولی»و « بانکیتسهیل خدمات مالی و »
«توسعه ساخت داخلبرای ارائه تسهیالت کم بهره »

م مهم ترین راهکارهای حمایتی از صنایع برای مقابله با تحری
دستگاه های می دهد مدیران نشان برآورد هر چند که . می باشد

ار اجرایی کشور اقدام عملی برای اجرای این راهکارها را در دستور ک
.  خود ندارند و در نتیجه محقق نخواهند شد



Iran Electrical Industry Syndicate

I

E

I

S

سندیکای صنعت برق ایران

سندیکای صنعت برق ایران
تهیه شده توسط معاونت پژوهش و برنامه ریزی

، زهرا ولی پور و مهناز علی آبادیدکتر علیرضا اسدی
www.ieis.ir

info@ieis.ir

http://www.ieis.ir/

