
نا اقتصادی ویروس کروو تحلیل آماری اثرات بررسی 
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سندیکای صنعت برق ایران

زیان وارد بر پروژه های احداث صنعت برق

برقزیان وارد بر شرکت های زنجیره تامین صنعت 

زیان وارد بر صادرات و واردات صنعت برق

ناپایداری شبکه و بروز خاموشی

تشدید مشکالت نقدینگی و شدت زنجیره بدهی ها

ویروس کرونا  بر صنعت برق اثرات اقتصادی 
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سندیکای صنعت برق ایران

عمالی،قانونمحدودیت هایواجتماعیگذاریفاصلهسیاست هایاتخاذوکرونابیماریشیوعبا
امانجتاخیربااجرادستدرپروژه هاینتیجهدروبودهکاهشبهرواجراییفعالیت هایحجم

صنعتزیرساختیطرح هایاحداثوتامینزنجیرهکهاستآننشانگراولیهبرآوردهایشوند؛می
.شدخواهدمواجهتومانیمیلیارد3000مالیزیانیکباکمدستبرق

زیان وارد بر پروژه های احداث صنعت برق-1

ویروس کرونا  بر صنعت برق اثرات اقتصادی 
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سندیکای صنعت برق ایران

اوره ایمشوپیمانکاریتولیدی،واحدهایکارتوقفوتولیداتحجمکاهشموجبکرونابیماریبروز
اینازوگردندمواجهموقتتعطیلیباتولیدیواحدهایکهاستآنازحاکیخبرگانبرآوردوشده

یت ها،فعالتوقفوتعطیلیاثردرهمچنین.شدخواهندزیانتومانمیلیارد1000متحملحداقلناحیه
.می کندپیداافزایشبرقصنعتدربیکاری هاازموجیبروزوکارنیرویتعدیلریسک

کارنیرویدردرصدی20حداقلتعدیلباصنعت،ایندرنفرهزار150حدوداشتغالبهتوجهبا
.دادخواهنددستازراخودشغلنفرهزار30بربالغصنعت،اینشرکت های

برقزیان وارد بر شرکت های زنجیره تامین صنعت-2

ویروس کرونا  بر صنعت برق اثرات اقتصادی 
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سندیکای صنعت برق ایران

.ی شودماختاللدچارنیزبرقصنعتتجاری،مراوداتدرتوقفواختالفوبیماریبروزبا
20هرفتدستاززیانباصنعتوارداتمی شودبرآوردصنعت،خبرگاننظراتاساسبر

.شوندمواجهدالرمیلیون10رفتهدستازسودباصنعتصادراتودالریمیلیون

صنعت برقبر صادرات و واردات زیان وارد -3

ویروس کرونا  بر صنعت برق اثرات اقتصادی 
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سندیکای صنعت برق ایران

آنبربرگانخپیش بینیبرق،صنعتزیرساخت هایتوسعهفرآینددراختاللبروزبا
باوشودناپایداریدچاربرقشبکهدرصد،30تااحتمالباآیندهسالدرکهاست

رستان ها،بیمامانندحیاتیبخش هایبرایبویژهمسئلهاینشویم؛مواجهخاموشی
.داشتخواهدزیادیاهمیتشهرهاحیاتیشریانوخدماتیمراکز

شبکه و بروز خاموشیناپایداری -4

ویروس کرونا  بر صنعت برق اثرات اقتصادی 
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سندیکای صنعت برق ایران

وانیرتشرکتونیرووزارتتابعهشرکت هایازخصوصیبخشمطالباتماندنمعوق
وکسبعاالنفبرایزیانباریاقتصادیتبعاتکروناویروسشیوعکهشرایطیدراست
صنعتارانپیمانکوسازندگانورشکستگیوتعطیلیبهمنجراست،کردهایجادکار
عمدتاکهشرکت هاکارکنانوکارگرانمی تواندرونداینازناشیبحرانوشدهبرق

غمرعلی.دهدقرارتاثیرتحتنکرده انددریافتراخودماهچندیندستمزدوحقوق
شدهیجاداکشورصنایعدرکرونابیماریبروزباکهاقتصادیفعالیت هایدراختالل
موضوعیناوشودانجامبایدمالیاتواجتماعیتامینبیمهبانکی،دیونپرداختاست،

ضاعفیممالیفشاراست،شدهمتوقفآن هادرآمدهایحالی کهدربنگاه هانقدینگیبر
دیوناختپرددرتاخیربدلیلبرقصنعتاقتصادمی شودبینیپیشومی نمایدایجادرا

.شودقیمغیرمستومستقیمخسارت هایدچارمالیات،واجتماعیتامینبیمهبانکی،

دهی هاتشدید مشکالت نقدینگی و شدت زنجیره ب-5

ویروس کرونا  بر صنعت برق اثرات اقتصادی 
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سندیکای صنعت برق ایران

تحلیل آماری زیان وارد بر صنعت 
برق در اثر شیوع کرونا

منفیاثراتیقطعارزیابیباشد،میوقوعحالدرکروناشیوعاقتصادیبحراناینکهبهتوجهبا
ورانبحمدیریتبمنظورلیکناست،واقعیداده هایجمع آوریوبحرانپایانبهموکولآن

یکوپذیردصورتروپیشمخاطراتازبراوردیکهاستالزمپیشداستانهراهکارهایارائه
نیکتکازاستفادهبامنظورهمینبه.شودفراهمممکنهایخساراتازاحتمالیاندازچشم

expert)خبرگانبهمراجعهباریسککمیارزیابی risk assessment)روش هایازکه
دربحراننایاقتصادیمنفیآثارازبراوردیباشد،میریسکبینیپیشوارزیابیمتعارف
درآنصهخالکهاستآمدهبدستبرقصنعتسندیکایپژوهشیتیمتوسطبرقصنعت

.استشدهارائهبعدیاسالیدهای

سندیکای صنعت برق ایران
پژوهشی و برنامه ریزیمعاونت 

1399فروردین 
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17

33

50

برآورد مدت تاخیر در انجام پروژه ها 

سه ماه

شش ماه

نه الی دوازه ماه

20

60

20

010203040506070

�تا یک میلیارد تومان

�میلیارد تومان10یک تا 

بیش از ده میلیارد تومان

درصد

وژه، هر ماه پر(انتقال و توزیع)خسارت ناشی از توقف پروژه های احداث 

(انتقال و توزیع)برآورد زیان ناشی از توقف پروژه های احداث 

6درصد ، در انجام پروژه های احداث انتقال و توزیع، بین 80به احتمال 
.ماه تاخیر ایجاد خواهد شد12تا 

درصد بیش از ده 20درصد پروژه ها بین یک تا ده میلیارد تومان و 60
میلیارد تومان بر اثر هر ماه توقف متحمل زیان می شوند
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برآورد زیان ناشی از کاهش حجم واحدهای تولیدی 

درصد ظرفیت 50درصد ، ظرفیت واحدهای تولیدی به 70به احتمال 
.ماهانه کاهش پیدا کند

درصد تا یک 33درصد واحدهای تولیدی بین یک تا ده میلیارد تومان و 50
میلیارد تومان بر اثر هر ماه کاهش حجم تولید، متحمل زیان می شوند

14.3

14.3

71.4

ارکنانمیزان کاهش حجم تولیدات ماهانه با توجه  به کاهش زمان تولید و حضور کمتر ک

… درصد ظرفیت تولید ماهانه50تا 30 … درصد ظرفیت تولید ماهانه70تا 50 تعطیلی موقت واحدهای تولید…

33

50

17

0102030405060

�تا یک میلیارد تومان

�میلیارد تومان10یک تا 

بیش از ده میلیارد تومان

درصد

د  میزان خسارات هر واحد تولیدی در یک ماه با توجه  به کاهش تولی
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برآورد زیان وارد بر صادرات و واردات صنعت برق

هزار دالر و 500تا 200درصد واحدها در اثر توقف یا اختالل در واردات بین 50
هزار دالر در مراودات تجاری دچار زیان از دست رفته 200تا 100درصد بین 33

می شوند 

17

33

50

17

�هزار دالر100تا 50

هزار دالر 200تا 100

�هزار دالر 500تا 200

هزار تا یک میلیون  دالر  500

درصد

خسارات ناشی از توقف واردات شرکت با توجه  به کاهش  مراودات تجاری

17

17

50

17

�هزار دالر50ده تا 

�هزار دالر100تا 50

هزار دالر 200تا 100

هزار تا یک میلیون  دالر  200

0102030405060

درصد

خسارات ناشی از توقف صادرات شرکت با توجه  به کاهش  مراودات تجاری

درصد 17هزار دالر و 200تا 100درصد واحدها در اثر توقف یا اختالل در صادرات بین 50
هزار تا یک میلیون دالر در مراودات تجاری دچار زیان از دست رفته می شوند200بین  
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برآورد زیان ناشی از عدم پرداخت دیون بانکی و بیمه و مالیات

ددرصد احتمال بروز خاموشی در تابستان سال جاری مشاهده خواهد ش30تا 10 میلیارد تومان 50درصد از ده تا 14درصد بنگاه ها بین یک تا ده میلیارد تومان و 70
ی شوندبدلیل عدم پرداخت دیون بانکی، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی دچار زیان م

29

43

14

14

فعالیت هابرآورد میزان احتمال بروز خاموشی در تابستان سال آینده بدلیل توقف

… ( احتمال دارد خاموشی رخ دهد)درصد 10کمتر از  … درصد30تا 10 … درصد 50تا 30 … درصد70تا 50

71

14

14

�میلیارد تومان10یک تا 

�میلیارد تومان 50تا 10

میلیارد تومان 200تا 50

درصد

اه برای هر بنگ...... خسارات ناشی از عدم پرداخت دیون بانکی، عوارض و 

صنعت برق
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63

5

41

2

میلیاردی برای پرداخت 1000تامین بودجه 
فوری مطالبات بخش خصوصی صنعت برق

در قراردادها و فوق العاده تعیین شرایط 
(توقف موقت)برقراری زمان تنفس 

ی، پرداخت دیون بانکارائه تسهیالت ویژه در 
وجوه مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی 

پرداخت کمک هزینه صیانت از اشتغال

در تامین مواد اولیه مورد نیاز تسهیل 
یتوسط صنایع باالدستواحدهای صنعتی 

رق با افزایش تاب آوری زنجیره تامین صنعت ب
های فناور  حمایت از نوآوری در شرکت

راهکارهای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس کرونا 
برق و جهش تولید در صنعت 
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سندیکای صنعت برق ایران

1
میلیاردی برای پرداخت فوری مطالبات1000تامین بودجه 

بخش خصوصی صنعت برق
دگان،سازنشدهموجبمعوقه،مطالباتازناشینقدینگیشدیدکمبوداینکهبهتوجهبا

کارفرمایاننزدخودتعهداتانجامبهقادربرقصنعتخدماتوکاالتامین کنندگانوپیمانکاران
رفتنبینازضمنشرایط،ایناستمراربامی رودآنبیمونباشندخودکارکنانهمچنینو

واجهماختاللبانیزبرقصنعتبهخدماتارائهصنعتی،واحدهایایندرشدهایجاداشتغال
مطالباتز،موردنیانقدینگیتأمینومالیابزارهایازاستفادهبادولتمی شودپیشنهاد.شود

مناسب،زیلتننرخبامی شودایجادتأخیریچنانچهونمایدپرداختاولویتباراخصوصیبخش

.نمایدپرداختپیمانکاروتولیدیهایشرکتبهراپرداختدرتأخیرهزینه

ازمالیمنابعتومانمیلیاردهزاریکحداقلداردنیازنیرووزارتبدهی ها،حجمبهتوجهبا
اب آوریتخصوصی،بخششرکت هایمعوقهبدهی هایپرداختباتاکنددریافتعمومیبودجه

افزایشسالاولماههششدردرآمدهاکاهشوموقتبیکاری هایبرابردرراشرکت هااین
.دهد

رونا راهکارهای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس ک
و جهش تولید در صنعت برق 
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سندیکای صنعت برق ایران

1

2
قراردادها فوق العاده در تعیین شرایط 

(توقف موقت)تنفس برقراری و 
دروبودهانیهمگآثارباونشدهپیش بینیشرایطجزوواگیرداربیماری هایشیوعاینکهبهتوجهبا

کشوراییاجردستگاه هایاستمقتضیاست،شدهاشارهآنبهصراحتبهنیزپیمانعمومیشرایط
اینبهپیمانکارانوتولیدیواحدهایکارگرانوکارکنانابتالیخطرواپیدمیرفتنبینازتا

.دهندارقرتنفسشرایطدرخردادماهپایانتاحداقلرابخش خصوصیبامرتبطقراردادهایویروس،
می شودینتامچینطریقازکشورداخلتولیدیتجهیزاتعمدهاولیهمواداینکهبهتوجهباهمچنین

شدهلمختمیالدیجدیدسالاوایلازموضوعاینمذکور،کشوردرکروناویروسشیوعدلیلبهو
ازآنعاتتب(کارواگذارندگان)اجراییدستگاه هایهمچنین.شوندشمردهمجازمرتبطتاخیراتاست،
.بپذیرندارانسانینیرویوماشین آالتهزینه هایافزایشقرارداد،مدتافزایشدانستنمجازقبیل

رونا راهکارهای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس ک
و جهش تولید در صنعت برق 
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سندیکای صنعت برق ایران

3

1

2

ماهششبرایافزودهارزشدرآمدمالیاتومستقیممالیاتپرداختبرایمقررزمانیمهلتافزایش(الف

شرکت هااجتماعیتامینبیمهحقپرداختبرایماهششمهلتافزایش(ب

بانکیتسهیالتجرایمبرایوبنگاه هااقساطدریافتبرایبانک هاماههششتنفس(ج

برایریالمیلیارد50سقفتابازدهکمگردشدرسرمایهتسهیالتارائهبرایویژهاعتباریخطیکایجاد(د
ازبرقنعتصفعاالنمندیبهرهامکانتسهیلوبرقصنعتمتوسطوکوچکبنگاه هایمالیتوانبهکمک

دولتسویازشدهگرفتهنظردردرصدی12بانکیهایوام

پرداخت دیون بانکی،ارائه تسهیالت ویژه در 
وجوه مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی 

رونا راهکارهای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس ک
و جهش تولید در صنعت برق 
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سندیکای صنعت برق ایران

3

41

2

برق،نعتصتامینزنجیرهاقتصادیبنگاه هایدراشتغالحفظبمنظور
ودسازیمحدازدیدهآسیبمتوسطوکوچکشرکت هایبهتسهیالتی

:شودپرداختاقتصادیفعالیت های

هایسیاستکهواحدهاییکارکنانحقوقازبخشیپرداخت(الف
می کننداجراراسازیمحدود

افرادرایبکروناازمتاثربیکاریبیمهازاستفادهشرایطتسهیل(ه
صنعتیواحدسویازشدهمعرفی

پرداخت کمک هزینه صیانت از اشتغال

رونا راهکارهای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس ک
و جهش تولید در صنعت برق 
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سندیکای صنعت برق ایران

3

5

4
1

2

بهراتولیدیواحدهاینقدینگیکشور،اقتصادکنونیشرایطاینکهبهتوجهبا
موادبهتولیدیواحدهایدسترسیتسهیلبمنظوراست،دادهکاهششدت
س،ممانند)صنعتنیازمورداولیهموادفروشکردناعتباریامکاناولیه،

تامینورکشباالدستیصنایعطریقازکه(پتروشییمحصوالتآلومنیوم،
.گرددفراهممی شود،

ی در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتتسهیل 
توسط صنایع باالدستی

رونا راهکارهای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس ک
و جهش تولید در صنعت برق 
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سندیکای صنعت برق ایران

63

5

4
1

2

شیوعبدلیلنیازموردتجهیزاتتامینزنجیرهدراختاللازناشیمحدودیت هایبهتوجهبا
وآورانهنفعالیت هایازاستالزمبازرگانی،مراوداتوتجاریمحدودیت هاینیزوکروناجهانی

تامیننجیرهزداخلی،سازندگانفناوریارتقایباتاشودحمایتدانش بنیانوفناورشرکت های
ارائه.دنماینکسبروپیششرایطبامقابلهبرایراالزمتاب آوریبرقصنعتتجهیزات
وفناورشرکت هاینوآورانهفعالیت هایبه(درصد4بانکیبهرهبا)قیمتارزانتسهیالت

درموثریاقدامتابعههاشرکتتوسطنواورانهمحصوالتخریدشرایطتسهیلوبنیاندانش
استرابطهاین

ا افزایش تاب آوری زنجیره تامین صنعت برق ب
های فناور  حمایت از نواوری در شرکت

رونا راهکارهای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس ک
و جهش تولید در صنعت برق 


