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فهرستشکلها
فهرستجدولها

پیشگفتار


فصلاول:کلیاتوشناختوضعموجودصنعتبرق
مقدمه

۱-روششناسی
۱-۱-آمادهسازی

۱-۲-شناساییمسائلاستراتژیک
۱-۳-تدویناستراتژی

۲-شرایطعمومیصنعتبرق
۲-۱-حوزهصنعتبرق

۲-۲-جایگاهصنعتبرقایراندرجهان
۲-۲-۱-تولیدبرق

۲-۲-۲-مصرفبرق
۲-۲-۳-صادراتووارداتانرژیبرق

۲-۲-4-صادراتکاالوخدماتمهندسیبرق
۲-۳-زنجیرهارزشصنعتبرق
۲-4-ارزشافزودهصنعتبرق
۲-۵-اشتغالدرصنعتبرق
۲-۶-بنگاههایصنعتبرق

۲-7-ساختارنهادی
فصلدوم:شناساییمسائلراهبردیکسبوکارصنعتبرق

مقدمه
۱-مسائلراهبردیاقتصادصنعتبرق

۱-۱-جریانمالیصنعتبرق
۱-۲-بدهیهایوزارتنیرو

۱-۲-۱-میزانبدهیهایشرکتهاوسازمانهایتابعهوزارتنیرودرسال۱۳۹۵
۱-۳-مکانیزمقیمتگذاری

۱-4-سرمایهگذاری
۱-۵-تاثیراقتصادبرقبرکسبوکارها

۱-۶-مصاحبهباخبرگانوپانلتخصصی
۱-7-جمعبندی
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۲-مسائلراهبردیتغییراتساختارنهادیصنعتبرق
۲-۱-شناساییمسائلراهبردیتجدیدساختارصنعتبرق

۲-۱-۱-خصوصیسازی
۲-۱-۱-۱-تاثیرمالیخصوصیسازیها

۲-۱-۱-۲-تاثیرخصوصیسازیبربهرهوری
۲-۲-نهادبازار

۲-۳-ساختارسازمانیوتشکیالتی
۲-4-تنظیممقررات

۲-۵-زنجیرهتامینوساخت
۲-۶-مصاحبهباخبرگانوپنلتخصصی

۲-7-جمعبندیمسائلراهبردی
۳-مسائلراهبردیبهرهوریبرق

۳-۱-شناساییمسائلراهبردیکاهشتلفاتبرقوبهرهوریشبکهتولید،انتقالوتوزیع
۳-۱-۱-اتالفبرقدرسمتتقاضا

۳-۱-۲-اتالفبرقدرسمتعرضه)تولید،انتقالوتوزیع(
۳-۲-تحلیلذینفعانموضوعاتراهبردیکاهشتلفاتبرق

۳-۳-مصاحبهباخبرگانوپانلتخصصی
۳-4-جمعبندیمسائلراهبردی

4-مسائلراهبردیتغییراتفناوریونوآوریدرصنعتبرق
4-۱-فناوریهایکلیدی

4-۲-اکتسابفناوری
4-۳-تحلیلذینفعانکسبفناوری

4-4-مصاحبهوپانلتخصصیخبرگان
4-۵-جمعبندیمسائلراهبردی

۵-مسائلراهبردیساختاروبازاررقابتکسبوکارهایصنعتبرق
۵-۱-مسائلمحیطکالن)فضایکسبوکار(

۵-۲-موضوعاتراهبردیبازارکاالوخدماتکسبوکارهایصنعتبرق
۵-۲-۱-چالشهایتجهیزاتوخدماتصنعتبرقدرشرکتهایتابعهوپیمانکارانوزارتنیرو

۵-۲-۱-۱-رکودبازاروکوچکشدناندازهبازار
۵-۲-۱-۲-قدرتچانهزنیخریدار
۵-۲-۱-۳-ریسکوصولمطالبات

۵-۲-۲-چالشهایورودبهبازارهایصادراتکاالوخدماتمهندسیبرق
۵-۲-۲-۱-چالشرقابتپذیریصنعت

۵-۲-۲-۲-چالشپشتیبانیهایدیپلماتیک
۵-۲-۲-۳-چالشهمکاریوهماهنگیدربازارهایصادراتی

۵-۲-۳-چالشورودبهبازارصنایعداخلی
۵-۲-۳-۱-چالشانعطافپذیریفناوریتولید

۵-۲-۳-۲-چالشاستانداردهایجدید
۵-۲-۳-۳-چالشبرندینگوبازاریابی
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۵-۲-۳-4-مقرراترگوالتوری
۵-۳-موضوعاتراهبردیزنجیرهتامینکسبوکارهایصنعتبرق

۵-۳-۱-انحصارشرکتهایبزرگتامینکنندهموادخام)فلزاتاساسیوموادپتروشیمی(
۵-۳-۲-ریسکنوساننرخارزبرایوارداتکاالهایواسطهای

۵-4-موضوعاتراهبردیساختاررقابتدرکسبوکارهایصنعت
۵-4-۱-رقابتدرشرکتهایپیمانکاریومشاورحوزهنیرو

۵-4-۲-شدترقابتدربینبنگاههایسازندهتجهیزاتبرقی
۵-۵-مسائلراهبردیسطحخرد

۵-۵-۱-بهرهوری
۵-۵-۲-چالشهاینیرویکار

۵-۵-۳-چالشبکارگیریابزارهایمدیریتیدرادارهکسبوکارها
۵-۶-مصاحبهوپانلتخصصیخبرگان

۵-7-جمعبندیمسائلراهبردیساختارورقابتکسبوکارصنعتبرق
۶-جمعبندی

فصلسوم:ارزیابیسیاستهایراهبردیتوسعهکسبوکارصنعتبرق

۱-ارزیابیسیاستهایراهبردیتوسعهصنعتبرق
۱-۱-ارزیابیسیاستهایراهبردیاصالحاقتصادبرق

۱-۲-ارزیابیسیاستهایراهبردیتجدیدساختارنهادیبرق
۱-۳-ارزیابیسیاستهایراهبردیتوسعهفناوریونوآوری

۱-4-ارزیابیسیاستهایراهبردیحوزهکاهشتلفاتوافزایشبهرهوریبرق
۱-۵-ارزیابیسیاستهایراهبردیساختاررقابتومحیطکسبوکارصنعتبرق

۲-جمعبندیارزیابیسیاستهایراهبردی

فصلچهارم:چشماندازآیندهصنعتبرقایران

چشماندازآیندهصنعتبرق
۱-چشماندازتولیدومصرفبرق

۱-۱-مصرفبرق
۱-۲-تولیدبرق

۱-۳-نیازمصرفاصالحی
۱-4-قیمتبرق

۲-توسعهشبکهتولید،انتقالوتوزیع
۱-۲-گسترشخطوطانتقالوفوقتوزیع

۲-۲-توسعهظرفیتنیروگاهیکشور
۲-۳-افزایشبهرهوریشبکهتولید،انتقالوتوزیع

۲-۳-۱-راندماننیروگاههایکشور
۲-۳-۲-اتالفبرق
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7۳
74
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74
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77
77
78
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84
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۳-چشماندازتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق
۳-۱-صادراتتجهیزات،خدماتوانرژیبرق

۲-۲-ارزشافزودهبخشصنعتبرق
۳-۳-سرمایهگذاریموردنیازصنعتبرق

فصلپنجم:راهبردهایتوسعهکسبوکارصنعتبرق

راهبردهایتوسعهکسبوکارصنعت
۱-عواملرقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرق

۱-۱-شرایطتقاضا
۱-۱-۱-روندتقاضا:رکودبازار

۱-۱-۲-انحصارخریداران:قدرتچانهزنیشرکتهایدولتی
۱-۱-۳-بازارهایجایگزینداخلیوخارجی

۱-۲-شدتواستراتژیرقابتبنگاهها
۱-۳-صنایعوابستهوتامینکننده

۱-4-عواملتولید
۱-۵-عواملکالن
۱-۶-جمعبندی

۲-راهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق
۲-۱-اصالحچرخهاقتصادیصنعتبرقازطریقاصالحنظامقیمتگذاری

۲-۲-افزایشسرمایهگذاریدرپروژههایتوسعهایصنعتبرقازمنابعملیوبازارسرمایه
۲-۳-ایجادنهادتنظیممقررات)رگوالتوریبرق(

۲-4-حذفانحصارهاورقابتیکردنبازارهایصنعتبرق
۲-۵-حمایتمالیوسیاسیازصادراتتجهیزاتوخدماتمهندسیبرق

۲-۶-اصالحسیاستهایدولتدرجهتشکلگیریبنگاههایبزرگ
۲-7-ایجادائتالفهایاستراتژیکوهمکاریهایتجاری
۲-8-جلوگیریازوارداتکاالهایخارجیمشابهداخلی

۲-۹-ایجادنهادهایتنظیممقرراتبازاردربازارهایانحصاریوشبهانحصاریموادخام
۲-۱0-مقرراتگذاریبرایپوششریسکنوساناتنرخارزدرتامینتجهیزات
۲-۱۱-تسهیلنوآوریوانتقالفناوریباپوششریسکوحمایتمالیدولت

۲-۱۲-سرمایهگذاریمستقیمخارجیبرایانتقالفناوری
۲-۱۳-گسترشآزمایشگاههایمرجعونظاماستانداردمحصوالت

۳-نقشهاستراتژیهایتوسعهکسبوکارصنعتبرقایران

منابع
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۱07
۱08
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۱۲0
۱۲0
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شکل۱-فرایندمطالعهتدوینسندراهبردیکسبوکارهایصنعتبرق
شکل۲پنلهایتخصصیخبرگانپروژهتدوینسندراهبردیکسبوکارصنعتبرقایران

شکل۳-مدلشماتیکطبقهبندیفعالیتهایاقتصادیصنعتبرق
شکل4-جایگاهایراندرتولیدبرقدرجهاندرسال۲0۱4]۳[

شکل۵-جایگاهایراندرمصرفبرقدرجهاندرسال۲0۱4]۳[
شکل۶-سرانهمصرفبرقدرکشورهایمنتخبجهاندرسال۲0۱4]۳[

شکل7-رتبهبندیکشورهاازحیثمیزانصادراتدرسال۲0۱4]۳[
شکل8-روندصادراتووارداتبرقدرفاصلهسالهای۱۳77تا۱۳۹۳]4[

شکل۹-روندصادراتکاالوتجهیزاتصنعتبرقطیسالهای۱۳۹4-۱۳80
شکل۱0-روندصادراتخدماتفنیومهندسیازسال۱۳80تا۱۳۹4

شکل۱۱-روندشاخصنسبتدالریبهوزنیصادراتکاالیکشوربینسالهای۱۳80تا۱۳۹۱
شکل۱۲-زنجیرهارزشصنعتبرق

شکل۱۳-روندارزشافزودهصنعتبرقدرفاصلهسالهای۱۳۹۳-۱۳7۳
شکل۱4-ارزشافزودهصنعتبرقوصنعتبهقیمتجاریازفاصله۱۳7۳تا۱۳۹۳

شکل۱۵-ساختارنهادیصنعتبرقایران]7[
شکل۱۶-بودجهوزارتنیروازمنابععمومیکشور]8[

شکل۱7-تملکداراییهایسرمایهایوزارتنیرودربخشبرقازبودجهعمومیدرالیحهبودجهسال۱۳۹۶]8[
شکل۱8-خالصهوضعیتبدهيصنعتبرقدرپایانسال۱۳۹۳]۱۱[

شکل۱۹-تغییراتمتوسطقیمتبرقبهقیمتجاریوثابت
شکل۲0-سرمایهگذاریدربخشصنعتبرقدرفاصلهسالهای۲0۱۳-۲000]۱7[

شکل۲۱-روندسرمایهگذاریدرصنعتبرق
شکل۲۲-اهمیتموضوعاصالحقیمتگذاریبرایذینفعان

شکل۲۳-اهمیتموضوعکسریبودجهوانباشتبدهیوزارتنیروبرایسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات
شکل۲4-اهمیتموضوعکاهشسرمایهگذاریدولتدراحداثتاسیساتبرایسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات
شکل۲۵-اهمیتموضوعورودسرمایهگذارخارجیدرپروژههایاحداثتاسیساتبرایسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات

شکل۲۶-اهمیتموضوعتغییراتساختاریبرایسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات
شکل۲7-اهمیتموضوعتغییراتساختاریبرایپیمانکارانومشاورانساختواحداثپست،خطونیروگاه

شکل۲8-سهمبخشهایمختلفدرمصرفبرقدرسال۱۳۹4
شکل۲۹-سرانهمصرفبرقدرایراندرمقایسهباکشورهایمنتخبجهان
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40
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۵4
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شکل۳0-شاخصشدتانرژیدرکشورهایمنتخبدرسال۲0۱4
شکل۳۱-شاخصبهرهوریانرژیدرایرانطیسالهای۱۳۹۳-۱۳7۶

شکل۳۲-رونداتالفشبکهبرقایرانازسال۱۳80تا۱۳۹4
شکل۳۳-رونداتالفبرقدرشبکهتوزیعوانتقالدرفاصلهسالهای۲0۱4-۲000

شکل۳4-میزانتاثیرگذاریکاهشتلفاتبرقبرگروههایمختلف
شکل۳۵-اهمیتمسائلراهبردیحوزهاتالفبرق

شکل۳۶-اهمیتتغییراتفناوریونوآوریدرصنعتبرقدرهریکازذینفعان
شکل۳7-اولویتبندیمسائلراهبردیتحقیقوتوسعهدرصنعتبرقازدیدخبرگان

شکل۳8-ارزشافزودهساختماشینآالتوتجهیزاتبرقي
شکل۳۹-شاخصهایفضایکسبوکارورتبهایران]۲۹[

شکل40-چالشهایبازارتجهیزاتوخدماتمهندسی
شکل4۱-صادراتکاالوتجهیزاتصنعتبرقدرسال۱۳۹4

شکل4۲-مسائلراهبردیزنجیرهتامینکسبوکارهایصنعتبرق
شکل4۳-بهرهوریصنعتبرقدرمقایسهباکلصنعتدرفاصلهسالهای۱۳۹۳-۱۳87

شکل44-شاغالنبخشتولیدماشینآالتمولدونیرویبرقبهتفکیکمدرکتحصیلی]۶[و]۲0[
شکل4۵-مهمترینمسائلراهبردیکسبوکارهایبخشسازندگان
شکل4۶-مهمترینمسائلراهبردیپیمانکارانومشاوراناحداثبرق

شکل47-اولویتگذاریسیاستهایراهبردیاقتصادبرق
شکل48-اولویتگذاریسیاستهایراهبردتجدیدساختارنهادیبرق

شکل4۹-نتایجارزیابیسیاستهایراهبردیحوزهفناوریونوآوریصنعتبرقازحیثمطلبوبیتوتحققپذیریازنگاهخبرگان
شکل۵0-اولویتگذاریراهبردهایکالندربخشکاهشتلفاتوبهرهوریبرق

شکل۵۱-اولویتگذاریراهبردهایشناساییشدهدربخشساختاررقابتومحیطکسبوکار
شکل۵۲-میزانمصرفبرقبهتفکیکمصرفکنندگان

شکل۵۳-متوسطنرخرشدمصرفبرقدربرنامههایتوسعهای
شکل۵4-سناریوهایپیشبینیمیزانمصرفبرقدرکشورتاسال۱404

شکل۵۵-پیشبینیمیزانمصرفبرقبرمبنایسناریویمرجع
شکل۵۶-میزانتولیدبرقبهتفکیکتولیدکنندگانازسال۱۳۶7تا۱۳۹4

شکل۵7-متوسطنرخرشدتولیدبرقدربرنامههایتوسعهای
شکل۵8-سناریوهایپیشبینیتولیدبرقدرکشورتاسال۱404
شکل۵۹-پیشبینیمیزانتولیدبرقبرمبنایسناریویمرجع

شکل۶0-متوسطنرخرشدنیازمصرفاصالحیدربرنامههایتوسعهای
شکل۶۱-سناریوهایپیشبینینیازمصرفاصالحیتاسال۱404

شکل۶۲-پیشبینیمیزاننیازمصرفاصالحیبرمبنایسناریومرجع
شکل۶۳-متوسطنرخرشدقیمتبرقدربرنامههایتوسعهای

شکل۶4-پیشبینیقیمتبرقبراساسروندپایه
شکل۶۵-پیشبینیقیمتبرقبرمبنایسناریویمرجع

شکل۶۶-روندافزایشطولخطوطشبکهبهتفکیکخطوطانتقال،توزیعوفوقتوزیع
شکل۶7-متوسطنرخرشدخطوطشبکهدربرنامههایتوسعهای

۱4۵ شکل۶8-سناریوهایپیشبینیطولخطوطشبکهتاسال۱404

۵4
۵۵
۵7
۵7
۵8
۶۱
۶۵
۶7
۶8
70
70
7۲
7۳
7۶
7۶
78
7۹
84
8۵
8۶
88
8۹
۹۳
۹4
۹4
۹۵
۹۵
۹۶
۹۶
۹7
۹7
۹8
۹8
۹8
۹۹
۹۹
۱00
۱00
۱0۱
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شکل۶۹-پیشبینیطولخطوطشبکهبرقبرمبنایسناریویمرجع
شکل70-روندافزایشظرفیتنیروگاهیازسال۱۳۶8تا۱۳۹4

شکل7۱-متوسطنرخرشدظرفیتنیروگاهینصبشدهدربرنامههایتوسعهای
شکل7۲-سناریوهایپیشبینیظرفیتنیروگاهیکشورتاسال۱404

شکل7۳-پیشبینیمیزانظرفیتنیروگاهیکشوربرمبنایسناریویمرجع
شکل74-متوسطنرخرشدراندماننیروگاههایکشوردربرنامههایتوسعهای

شکل7۵-سناریوهایپیشبینیراندماننیروگاههایکشورتاسال۱404
شکل7۶-پیشبینیمیزانراندماننیروگاههایکشوربرمبنایسناریومرجع

شکل77-سناریوهایپیشبینیکاهشتلفاتشبکهبرق
شکل78-پیشبینیکاهشتلفاتبرقبرمبنایسناریومرجع

شکل7۹-سناریوهایپیشبینیمیزانصادراتصنعتبرقتاسال۱404
شکل80-پیشبینیصادراتصنعتبرقبرمبنایسناریومرجع

شکل8۱-نرخرشدارزشافزودهدربرنامههایتوسعهای
شکل8۲-سناریوهایپیشبینیارزشافزودهبهقیمتثابتتاسال۱404

شکل8۳-پیشبینیارزشافزودهصنعتبرقبهقیمتثابتبرمبنایسناریومرجع
شکل84-سناریوهایپیشبینیسرمایهگذاریدرصنعتبرقتاسال۱404

شکل8۵-پیشبینیسرمایهگذاریموردنیازصنعتبرقبرمبنایسناریومرجع
شکل8۶-تحلیلعواملرقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرق

شکل87-راهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق
شکل88-نقشهراهاستراتژیهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق

۱0۱
۱0۲
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۱0۳
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جدول۳-تعدادکارگاههایصنعتیوشاغالنآنهادرصنعتبرقدرفاصلهسالهای۱۳۹۳-۱۳87
جدول4-تعدادشرکتهایفعالدرصنعتبرقبهتفکیکفعالیت

جدول۵-منابعومصارفصنعتبرقدرقانونبودجهسال۱۳۹۵]۹[
جدول۶-درآمدهاوهزینههایصنعتبرقبراساسقانونبودجهسال۱۳۹۵]۹[

جدول7-میزانبدهیوزارتنیروتاپایانسال۱۳۹۳
جدول8-میزانبدهیاعالمشدهشرکتهاوسازمانهایتابعهوزارتنیروبهبخشخصوصیدرسال۱۳۹۵

جدول۹-مسائلراهبردیحوزهاقتصادبرق
جدول۱0-نیروگاههایواگذارشدهودرجریانواگذاریبهبخشغیردولتیتاپایانسال۱۳۹۲

جدول۱۱-تغییراتساختارسازمانیوتشکیالتیوزارتنیرووزیرمجموعههایآنازسال۱۳4۱تاکنون
جدول۱۲-گزارههایاصلیبخشتجدیدساختارازدیدکارشناساندرجلساتمصاحبه

جدول۱۳-اجزا،روندواهمیتموضوعاتکلیدیتجدیدساختارصنعتبرق
جدول۱4-شاخصبهرهوریانرژیدرکشورهایجهان

جدول۱۵-گزارههایکلیدیحوزهاتالفبرقازدیدکارشناساندرجلساتمصاحبه
جدول۱۶-اجزا،روندواهمیتموضوعاتکلیدیصنعتبرق

جدول۱7-حوزههایتاثیرگذارتکنولوژی
جدول۱8-جایگاهایراندرمقایسهباکشورهایمحتلفدرپیشبینیهزینهناخالصدربخشتحقیقوتوسعه]۲8[

جدول۱۹-گزارههایاصلیحوزهتغییراتفناوریونوآوریازدیدکارشناساندرجلساتمصاحبه
جدول۲0-چالشهایحوزهتحقیقوتوسعهدرصنعتبرق

جدول۲۱-تعدادشرکتهایپیمانکارومشاوربهتفکیکرتبهشرکتها
جدول۲۲-موضوعاتمهمحوزهبازاررقابتوکسبوکارصنعتبرقازدیدخبرگاندرجلساتمصاحبه

جدول۲۳-ارزیابیسیاستهایراهبردیبخشاقتصادبرق
جدول۲4-سیاستهایراهبردیحوزهتجدیدساختارنهادیبرق

جدول۲۵-سیاستهایراهبردیبخشتغییراتفناوریونوآوریدرکسبوکارهایصنعتبرق
جدول۲۶-سیاستهایراهبردیکاهشتلفاتوبهرهوریبرق

جدول۲7-راهبردهایکالنساختاررقابتومحیطکسبوکارصنعتبرق
جدول۲8-چالشهایبازاراحداثتاسیساتبرقی)شرایطتقاضا(

جدول۲۹-راهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق
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پیشگفتار

ســندراهبــردیکســبوکارصنعــتبــرقمتشــکلازســهقســمتاصلــیشــناختوضعیــتموجــودصنعــتبــرق
ایــران،شناســاییمســائلراهبــردیکســبوکارصنعــتبــرقوتدویــناســتراتژیاســت.درایــنکتــاببعــداز
مشــخصکــردنشــرایطکنونــیصنعــتبــرق،اصلیتریــنمســائلاســتراتژیککســبوکارهــایصنعــتبــرق
شناســاییشــدهودرادامــهاســتراتژیهایمناســببــرایحــلمســائلارائــهمیگــردد.درایــنطــرحچشــمانــداز

صنعــتبــرقتــاســال۱404ترســیمونقشــهاســتراتژیکســبوکارهــایصنعــتبــرقارائــهشــدهاســت.
درمرحلــهآمــادهســازی،بــاهــدفارائــهتصویــریازوضعیــتموجــودکســبوکارهــایصنعــتبــرق،بیــشازده
هــزارصفحــهگــزارشومســتنداتآمــاریگــردآوریشــدوتحلیلــیازوضعیــتموجــودصنعــتورونــدآن،درابعــاد
ــزان ــزوده،ارزشســرمایهگذاری،صــادراتوواردات،می ــزاناشــتغال،ارزشاف ــدادبنگاه¬هــا،می ــدتع ــفمانن مختل

تولیــدبــرق،شــبکهانتقــال،توزیــعومصــرفبــرقارائــهشــد.
ــا ــرق،پانلهــایتخصصــیب ــاهــدفشناســاییمســائلراهبــردیکســبوکارهــایصنعــتب ــهدومب درمرحل
ــرق«،»ســاختارنهــادی حضــورخبــرگانازســهبخــشصنعتــی،دولتــیودانشــگاهیدرپنــجمحــور»اقتصــادب
ــزار ــرق«برگ ــتب ــبوکارصنع ــرق«و»کس ــالفب ــره¬وریوات ــوآوری«،»به ــاوریون ــراتفن ــرق«،»تغیی ب
ــت ــت،در۱0جلســهتخصصــیمشــارکتداشــتند.درنهای ــرگانصنع ــرازخب ــاحــدود40نف ــنپانله شــد.درای
ــری ــلرقابت¬پذی ــدلتحلی ــوبم ــرقدرچارچ ــتب ــرگانصنع ــراتخب ــانظ ــرقب ــتب ــردیصنع ــائلراهب مس
ــوان ــرگانمیت ــگاهخب ــدهازن ــناختهش ــردیش ــائلراهب ــنمس ــهمهمتری ــدند.ازجمل ــذاریش ــراولویت¬گ پورت
بــه»تــداومرکــودوکاهــشســرمایه¬گذاری«،»انحصــارشــرکتهایخریــداردولتــی«،»ریســک¬هایبازارهــای
ــه ــتشــدیددرصنعــتب ــدشــرایطتقاضــا،»رقاب ــات«ازبع ــیوخارجــیدرصــادراتکاالوخدم ــنداخل جایگزی
دلیــلتعــددوکوچــکبــودنبنگاه¬هــا«،»تهدیــدورودرقبــایخارجــیازطریــقفاینانــسخارجــی«ازبعــدشــدت
ــرخارزواردات ــاناتن ــکنوس ــام«،»ریس ــوادخ ــدهم ــنکنن ــرکتهایتامی ــارش ــا،»انحص ــتراتژیبنگاهه واس
کاالهــایواســطهای«ازمنظــرصنایــعوابســته،»شــکاففنــاوری«،»اســتانداردهاوآزمونهــایتاییــدکیفیــت«از

بعــدعوامــلتولیــداشــارهکــرد.
ــه ــدهدرمرحل ــهدســتآم ــرقب ــتب ــایصنع ــردیکســبوکاره ــهمســائلراهب ــهب ــاتوج ــهســوم،ب درمرحل
ــنراهبردهــادر ــهشــد.ای ــی،تهی ــاتتطبیق ــرگانومطالع ــااســتفادهازنظــراتخب ــاب ــل،فهرســتیازراهبرده قب
ــنراهبردهــا، ــهای ــلوامتیازدهــیب ــابحــثوبررســیاعضــایپان ــهشــدند،ســپسب پانل¬هــایتخصصــیارائ
ــهروندهــایصنعــت، ــاتوجــهب ــرقتعییــنشــدند.همچنیــنب ــاراهبردهــایتوســعهکســبوکارصنعــتب نهایت

ــدند. ــیش ــق۱404پیشبین ــت،دراف ــاخصهایصنع ــنش ــماندازمهم¬تری چش
کتــابحاضــربــاشناســاییمســائلکالنوچالشهــایعمومــیومشــترککســبوکارهــایصنعــتبــرقدرســه
بخــشســازندگان،پیمانــکارانومشــاورانوارائــهراهکارهایــیبــرایحــلآنهــا،زمینــهتوســعهکســبوکارهــای
موجــودوافزایــشســرمایهگذاریدربخــشصنعــتبــرقودرنتیجــهاشــتغالزاییبنگاههــاصنعــتبــرقرافراهــم
ــریرا ــهمبیشت ــیس ــایصادرات ــادربازاره ــدت ــکمیکن ــتکم ــایصنع ــریبنگاهه ــهرقابتپذی ــیآوردوب م

کســبکننــد.
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درتدویــنســندراهبــردیکســبوکارصنعــتبــرقایــرانجمعــیازصاحبنظــرانوکارشناســانبــهشــرح
ــیمیشــود. ــانقدردان ــدکــهبدینوســیلهازحمایتهــایآن ــاریکردن ــارای ــهم ــلصمیمان ذی

-آقایدکتراسماعیلنیا
-آقایمهندسبارزی
-آقایمهندسباقری

-آقایدکتربامداد
-آقایمهندسبردبار
-آقایمهندسبهزاد
-آقایمهندسبیات

-آقایمهندسبیطرف
-آقایمهندسپارسا
-آقایمهندسحجت
-آقایمهندسحکیمی
-آقایمهندسخویی
-آقایمهندسزمانیان
-آقایمهندسزینالی

-آقایدکتررفیعی
-آقایمهندسسهیلی

-آقایمهندسسلطانزاده
-آقایدکترسیاهکلی

-آقایمهندسشایان
-آقایدکترشمساردکانی

-آقایمهندسشیرانی
-آقایدکترصبوری

-آقایمهندسعباسزاده
-آقایدکترعربانی
-آقایدکترغفرانی

-آقایمهندسفتورهچی
-آقایدکترفرمد

-آقایدکترقاضیزاده
-آقایمهندسقانع

-آقایمهندسکالهی
-آقایدکترالجوردی

-آقایمهندسمسائلی
-آقایمهندسموسوی

-آقایمهندسمهذبترابی
-آقایمهندسمهرآزما
-آقایمهندسمهین
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مقدمه

تدویـنیـکسـندراهبـردیبـرایصنعـتبرقکـهیکیازصنایعزیرسـاختیوحسـاسکشـوربهشـمارمـیرودو
بدلیـلوابسـتگیمسـتقیمتمامـیبخشهـایاقتصـادیبـهآن،تاثیرمسـتقیمبـرتوسـعهدارد؛امریاجتنـابناپذیر
اسـت.بدنبالتحوالتیکهدراقتصادوصنعتکشـوردرحالوقوعاسـت،کسـبوکارهایصنعتبرقبامسـائلو
چالشهایـیمواجهانـدکـهبـررویرقابتپذیریصنعتوتوسـعهیـارکودآنتاثیرمسـتقیمدارند.ازایـنروضروری
اسـتکـهمسـائلکلیـدیصنعـتبـانـگاهبـهبخـشخصوصـیوکسـبوکارهـایآنارزیابیشـودوبـرایحل
ایـنمسـائلراهبردهایـی،شناسـاییوبـهاجرادرآید.لذاسـندیکایصنعـتبرقبهعنـواننمایندهکسـبوکارهای
بخـشخصوصـیصنعـتبرق،تدوینسـندراهبردیکسـبوکارهـایصنعتبرقرادسـتورکارقراردادهاسـتتا
ضمـنبرشـمردنمهمتریـنچالشهایصنعـتبرق،راهبردهایاساسـیوبرنامههـایعملیاتیخـودراجهتبهبود
وضعیـتایـنصنعـتارائـهکنـد.خروجیهـایایـنپروژههامعطـوفبـهدودسـتهازمخاطبـانخواهدبـود.ازیک
جهـت،سیاسـتهایپیشـنهادیبـهدسـتگاههایسیاسـتگذارارائهخواهدشـدتادرتدویـنسیاسـتهااصالحاتیرا
انجـامدهنـدوازسـویدیگـرراهبردهایـیبرایارتقـایرقابتپذیریبنگاههابهکسـبوکارهایصنعـتبرقارائه
میشـود.بنابرایـنانتظـارمـیروداینسـند،بهعنوانبرآینـددیدگاههایبخـشخصوصی،زمینهتوسـعهصنعتبرق

رابـامشـارکتومحوریتبخـشخصوصیایـرانفراهمآورد.

1-روششناسی

باتوجهبهابعادموضوعوپیچیدگیهایتدوینیکسندراهبردیدرسطحکالنوهمچنینضعفدردسترسیبه
اطالعاتروزآمد،بایدازالگوییاستفادهشودکهبتواندضمنتعاملباذینفعانوبازیگراناینحوزه،مسائلاستراتژیک
صنعتبرقرابهصورتعلمیوروشمندشناساییوبرایبهبودشرایطصنعتبرقاستراتژیهایمشخصیراتعریف

کند.فرایندمطالعهدرشکل۱نمایشدادهشدهاست.
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شکل۱-فرایندمطالعهتدوینسندراهبردیکسبوکارهایصنعتبرق

1-1-آمادهسازی

هدفاینمرحله،فراهمسازیمقدماتانجامپروژهوسازماندهیمشارکتکنندگاندرمطالعهاست.اقداماتانجامگرفته
دراینمرحلهشاملمطالعاتپایهمتشکلازمرورگزارشهاواسنادمرتبطباصنعتبرقوتعیینکارگروههایتخصصی
وپنلخبرگاناست.پنلخبرگانمتشکلازخبرگانصنعت،نمایندگاندولتوصاحبنظراندانشگاهیاست.هدف
ازبرگزاریپنلهایتخصصی،بحثوتبادلنظربینخبرگانصنعت،دانشگاهودولتدرزمینههریکازموضوعات
راهبردیصنعتاست.براساسمطالعاتانجامشده،موضوعاتراهبردیصنعتبرقدرپنجدستهاصلیطبقهبندیو

برایهریکازآنهاپنلتخصصیتشکیلگردید)شکل۲(.

شکل۲-پنلهایتخصصیخبرگانتدوینسندراهبردیکسبوکارصنعتبرقایران

درپایاناینمرحلهبااستفادهازمستنداتومطالعاتصورتگرفتهازاسنادباالدستی،گزارشیتحتعنوانشناخت
وضعیتموجودتدوینشدکهبنیاناصلیبرایشناساییمسائلاستراتژیککسبوکارصنعتبرقمحسوبمیشود.

محورهایاصلیپنلهایتخصصیخبرگاندرجدول۱مشخصشدهاست.

 

پنلهایتخصصی
خبرگان

ساختاررقابتو
محیطکسبو

کار
تغییراتفناوریو

نوآوری
کاهشتلفاتبرق

وریوبهره
تغییراتساختار

اقتصادبرقنهادیبرق
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جدول۱-محورهایاصلیپنلهایتخصصیخبرگان

محورهایجلساتپنلتخصصیعنوانپنل

ارزیابیمسائلراهبردیدرحوزهاقتصادبرقاقتصادبرق
اولویتگذاریراهبردهادرحوزهاقتصادبرق

ارزیابیمسائلراهبردیدرحوزهتغییراتساختارنهادیتغییراتساختارنهادیبرق
اولویتگذاریراهبردهادرحوزهتغییراتساختارنهادی

کاهشتلفاتبرقوبهرهوریشبکهتولید،
توزیعوانتقال

ارزیابیمسائلراهبردیدرحوزهکاهشتلفاتبرقوبهرهوری
اولویتگذاریراهبردهادرحوزهکاهشتلفاتبرقوبهرهوری

ارزیابیمسائلراهبردیدرحوزهتغییراتفناوریونوآوریتغییراتفناوریونوآوریصنعتبرق
اولویتگذاریراهبردهادرحوزهتغییراتفناوریونوآوری

ساختاروبازاررقابتکسبوکارهای
صنعتبرق

ارزیابیمسائلراهبردیدرحوزهساختاروبازاررقابتکسبوکارهایصنعتبرق
اولویتگذاریراهبردهادرحوزهساختاروبازاررقابتکسبوکارهایصنعتبرق

2-1-شناساییمسائلاستراتژیک

ــت، ــتراتژیکصنع ــاتاس ــت.موضوع ــردیاس ــندراهب ــنس ــدتدوی ــبفراین ــتراتژیک،قل ــائلاس ــاییمس شناس
ــا ــیآنه ــترقابت ــودهورویمزی ــهب ــاآنمواج ــتب ــایصنع ــهکســبوکاره ــتندک ــائلیهس ــنمس مهمتری
ــاتحــرکبنگاههــایصنعــت ــعرشــدی تاثیــرگــذاراســت.ایــنموضوعــاتعواملــیهســتندکــهمیتواننــدمان
ــازده ــاقــدرترقابتــیآنهــارادرمحیــطافزایــشدهنــدودرنتیجــهب دربازارهــایداخلــیوخارجــیشــوندوی
ــودو ــاییمیش ــتشناس ــردیصنع ــائلراهب ــرگانمس ــلخب ــکپن ــتفادهازتکنی ــااس ــد.ب ــاالببرن ــتراب صنع
اولویتگــذاریآنهــاصــورتمیگیــرد.نظــراتبصــورتکیفــیوکمــیجمــعآوریومســائلاســتراتژیکصنعــت

ــردد. ــیمیگ ــدیونهای ــرقجمعبن ب

3-1-تدویناستراتژی

بــراســاستجــاربداخلــیومطالعــاتتطبیقــیوهمچنیــنمصاحبــهبــاخبــرگان،فهرســتاولیــهایازراهبردهای
ــپس ــود.س ــاییمیش ــتراتژیکشناس ــائلاس ــکازمس ــری ــرایه ــرب ــاسپورت ــدلالم ــوبم کالندرچارچ
راهبردهــایشناســاییشــده،درهــریــکازپنلهــایتخصصــیتوســطخبــرگانمــوردارزیابــیقــرارگرفتــهواین

ــدند. ــذاریش ــااولویتگ راهبرده
پــسازتدویــنســندراهبــردی،برنامــهراهبــردیســندیکایصنعــتبــرقبــااســتفادهازمــدلRBM۱)مدیریــت
بــرمبنــاینتایــج(متشــکلازمجموعــهاقدامــاتســندیکایصنعــتبــرقبــهمنظــورتحقــقاهــدافکالنصنعــت

ــهمیشــود. بــرقتدویــنوارائ
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2-شرایطعمومیصنعتبرق

دستیبابیبهیکتصویردرستازشرایطموجودصنعتبرقبدونارزیابیشاخصهایمهماینصنعتمحققنخواهد
شد.دراینبخشابتداوضعیتشاخصهاونماگرهایصنعتبرقواقداماتصورتگرفتهدراینحوزهدرسال۱۳۹4
تشریحخواهدشدودرادامهجایگاهصنعتبرقایران،زنجیرهارزشاینصنعت،وضعیتارزشافزوده،وضعیتاشتغال،

وضعیتبنگاههاوساختارنهادیصنعتبرقبررسیمیشود.
دررابطهباشاخصهایمهمصنعتبرقایرانباتوجهبهگزارشهایمنتشرشدهازشرکتمادرتخصصیتوانیرمیتوان
چنینگفتکهدرپایانسال۱۳۹4،۱00درصدجمعیتشهریوهمچنین۱00درصدخانوارهایروستاهایباجمعیت
باالی۲0خانواده،برقداربودهاند.دراینسال7۳84خانواردربخشروستاییبرقدارشدهاند.ظرفیتنیروگاههایکشوربه

74۱0۳مگاواترسیدکهنسبتبهسال۱۳۹۳،۱/۳درصدرشدداشتهاست.
تولیدناویژهنیروگاههادرسال۱۳۹4،برابربا۲80۶8۹میلیونکیلوواتساعتوتولیدسرانهبرقکشور۳44۲کیلووات
ساعتاست.تلفاتشبکهبرقاز۱۲/۹۳درصددرسال۱۳۹۳،به۱۱/۹درصددرسال۱۳۹4کاهشیافتهاست.راندمان
نیروگاههایحرارتیاز۳۶/۳درصدبه۳7/4درصدکاهشیافتهاست.طولخطوطانتقالوفوقتوزیعبهترتیببه۵07۲۶
و700۲4کیلومترمداررسیدهاست.طولخطوطشبکهفیبرنوری۱۶۱78کیلومتردرحالبهرهبرداریو۱۹4۳کیلومتر

آمادهبهرهبرداریاست]۱[.

1-2-حوزهصنعتبرق

برایشناساییحوزهصنعتبرقازطبقهبندیاستانداردبینالمللیفعالیتهایاقتصادی)آیسیک۱( ازساختاریمنسجمو
یکدستبرایطبقهبندیفعالیتهایاقتصادیتشکیلشدهاستکهشاملمجموعهایازمفهومها،تعریفها،اصولوقواعد
طبقهبندیموردتوافقبینالمللیاست.برمبنایکدهایآیسیک،فعالیتهایاقتصادیصنعتبرق بهشرحزیردستهبندی
میشود؛ فعالیتهایمرتبطباتامینبرق،گاز،بخاروتهویههواتحتعنوانکد۳۵قرارگرفتهاندکهبعنوانزنجیرهتامین 
انرژیبرقشناساییمیشوندومتشکلازعملیاتتولید،انتقالوتوزیعبرقاست.دستهدومشاملفعالیتهاییازقبیلتولید
موتوربرقی،دیناموترانسفورماتور،دستگاههایتوزیعوکنترلبرق،تولیدباتریوانباره،تولیدسیمودستگاههایسیم کشی،
تولیدکابلهایفیبرنوری،تولیدسایرسیمهاوکابلهایالکترونیکیوبرقی،تولیددستگاههایسیمکشیوتولیدتجهیزات
روشناییبرقیاستکهدرذیلکد۲7تحتعنوانسازندگانتجهیزاتبرقیقرارمیگیرند.دستهسومشاملفعالیتهایی
مانندنصبدکلهایبرقفشارقوی،نصبسیستمانتقالوتوزیعنیرو،نصبوراهاندازینیروگاهحرارتی،نیروگاهسیکل
ترکیبی،گازیوهستهایدررستهپیمانکارانومشاوراناحداثبرقباکد4۲جایدارند ]۲[.دیاگرامطبقهبندیفعالیتهای

اقتصادیصنعتبرقبصورتشماتیکدرشکل۳نمایشدادهشدهاست.

شکل۳-مدلشماتیکطبقهبندیفعالیتهایاقتصادیصنعتبرق
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2-2-جایگاهصنعتبرقایراندرجهان

جایگاهصنعتبرقایرانازجنبههایمختلفیقابلتوجهاست.میزانتولید،مصرف،صادراتوواردات،ارزشافزوده
صنعتبرق،تعدادبنگاههاومیزاناشتغالازعواملیهستندکهمشخصکنندهوضعیتصنعتبرقایراندردنیاست

کههریکبهتفصیلدرادامهبررسیشدهاند.

1-2-2-تولیدبرق

براساسگزارشهایمنتشرشدهدربخشصنعتبرق،ایرانباتولید۲۳۹/7میلیاردکیلوواتساعتدرسال۲0۱4،
رتبههفدهمتولیدبرقدردنیاورتبهاولدرمنطقهبهخوداختصاصدادهاست.شکل4میزانتولیدبرقدرکشورهای
مختلفرابرحسبمیلیاردکیلوواتساعتنشانمیدهد.همانطورکهدرشکلمشاهدهمیشودکشورهایچینو
امریکابا۵۳۹8و40۹۹میلیاردکیلوواتساعتبیشترینمیزانتولیدبرقدردنیارابهخوداختصاصدادهاند.ایراناز

حیثمیزانتولیدباتایوان،افریقایجنوبی،عربستانسعودیواسترالیادریکگروهقراردارد.

شکل4-جایگاهایراندرتولیدبرقدرجهاندرسال۲0۱4]۳[

2-2-2-مصرفبرق

میزانمصرفبرقدرکشورهایمختلفدرشکل۵نمایشدادهشدهاست.باتوجهبهشکل،همانندمیزانتولیدبرق
کشورهایچینوامریکاپرمصرفترینکشورهایدنیامحسوبمیشوند.ایرانازاینمنظربا۱۹۹/8میلیاردکیلووات
ساعتدرسال۲0۱4،رتبههیجدهممصرفبرقرابهخوداختصاصدادهاست.ایرانازمنظرمیزانمصرفوتولیدبا

کشورهایاکراین،عربستانسعودی،مکزیکواسترالیاهمگروهاست.
شکل۶سرانهمصرفبرقدرکشورهایمنتخبجهانرادرسال۲0۱4نمایشمیدهد.طبقآمارهایگزارششده
بیشترینسرانهمصرفبرقبهکشورایسلندبا۵۱۱4۲/۱۱میلیاردکیلوواتساعتتعلقدارد.جایگاهایرانبا۲47۱/۵۳
میلیاردکیلوواتساعتدررتبهبندیجهانی۹۲است.مقایسهشکلمیزانمصرفبرقوسرانهمصرفبرقدرایران
بیانگراینموضوعاستکهعلیرغماینکهمیزانمصرفدرایرانبسیارباالست)رتبه۱8دردنیا(؛اماسرانهمصرف
برقبسیارپاییناست.همچنینهمانطورکهپیشتراشارهشدایرانازلحاظمیزانمصرفبرقبامکزیک،استرالیا،
عربستانسعودیواوکراینهمگروهاستامابجزکشورمکزیکسایرکشورهایمذکوروضعیتمطلوبتریازحیث

سرانهمصرفودرنتیجهجایگاهدررتبهبندیجهانیدارند.
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شکل۵-جایگاهایراندرمصرفبرقدرجهاندرسال۲0۱4]۳[

شکل۶-سرانهمصرفبرقدرکشورهایمنتخبجهاندرسال۲0۱4]۳[

3-2-2-صادراتووارداتانرژیبرق

ایرانازجملهکشورهایصادرکنندهانرژیبرقمیباشد.شکل7رتبهبندیکشورهایمختلفجهانرابرحسبمیزان
صادراتنشانمیدهد.باتوجهبهشکل،کشورفرانسهباصادرات7۳400میلیونکیلوواتساعتبرقدرصدراین

رتبهبندیقرارداردوایرانبامیزان۶707میلیونکیلوواتساعت،دررتبهبیستوپنجمجایگرفتهاست.
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شکل7-رتبهبندیکشورهاازحیثمیزانصادراتدرسال۲0۱4]۳[

الزمبذکراستکهصادراتکاالوتجهیزاتبرقیوهمچنینصادراتخدماتفنیومهندسیبهتفصیلدربخش
کسبوکاروبازاررقابتیصنعتبرقبررسیشدهاند.

شکل8روندتبادالتالکتریکیایرانراباکشورهایمنطقهدرفاصلهسالهای۱۳77تا۱۳۹۳نمایشمیدهد.بررسی
روندصادراتانرژیبرقدرایراننشانمیدهدکهمیزانصادراتانرژیبرقاز۶۲۲میلیونکیلوواتساعتدرسال
۱۳77به۹۶۶0میلیونکیلوواتساعتدرسال۱۳۹۳رسیدهاست.همانطورکهدرنموداردیدهمیشودخالصصادرات
انرژیبرقایرانازسال۱۳8۶جهشزیادیداشتهووزارتنیروتوانستهاستباثابتنگهداشتنوارداتانرژیبرق،

صادراتانرژیبرقراافزایشدهد.

شکل8-روندصادراتووارداتانرژیبرقدرفاصلهسالهای۱۳77تا۱۳۹۳]4[
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4-2-2-صادراتکاالوخدماتمهندسیبرق

صادراتتجهیزاتصنعتبرقدردههگذشتهبطورکلیداراییکروندصعودیبودهوبطورمتوسطساالنه۲0درصد
رشدداشتهاست.شکل۹روندصادراتکاالوتجهیزاتبرقیراازسال۱۳80تاسال۱۳۹4نشانمیدهد.براساس
اطالعاتارائهشدهدراینشکل،میزانصادراتاینصنعتاز۳0میلیوندالردرسال۱۳80به۲۲7/۳میلیوندالر
درسال۱۳۹4رسیدهاست.اینرشداگرچهدربرخیسالهامتوقفشدهوکاهشیافتهاستامابطورکلیهموارهیک

روندصعودیداشتهاست.

شکل۹-روندصادراتکاالوتجهیزاتصنعتبرقطیسالهای۱۳۹4-۱۳80

شکل۱0روندصادراتخدماتفنیومهندسیحوزهنیرورانسبتبهصادراتخدماتفنیومهندسیکلکشوراز
سال۱۳80تا۱۳۹4نشانمیدهد.منظورازصادراتخدماتفنیومهندسیبخشنیرودرواقعپروژههایمهندسیو
ساختتاسیساتبرقی)EPC( است. باتوجهبهشکلصادراتخدماتفنیومهندسیبخشآبوبرقروندصعودی
داشتهودرسال۱۳۹4به۲4۳8میلیوندالررسیدهاست.همچنینبخشآبوبرقدردوسالاخیربیشاز۹0درصد

صادراتخدماتفنیومهندسیکشوررابهخوداختصاصدادهاست.

شکل۱0-روندصادراتخدماتفنیومهندسیازسال۱۳80تا۱۳۹4
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شاخصنسبتدالریبهوزنیکاالهابیانگرآناستکهبطورمتوسطهرواحد)کیلوگرم(صادرات،چهمیزاندرآمد
ارزیایجادمیکند.شکل۱۱روندشاخصنسبتدالریبهوزنیصادراتکاالوتجهیزاتبرقرادردههگذشته
نشانمیدهداینشاخصبرایکلکاالهایصادراتیکشوربهطورمتوسطحدودیکدالراستدرحالیکهمقداراین
شاخصبرایصنعتبرقحدود8دالراست.اینموضوعنشانمیدهدصنعتبرقدارایارزشافزودهباالتربودهو

یکصنعتدانشبنیاناستکهمیتواندارزآوریبیشتریبرایفعالیتهایداخلکشورایجادکند.

شکل۱۱-روندشاخصنسبتدالریبهوزنیصادراتکاالیکشوربینسالهای۱۳80تا۱۳۹۱

3-2-زنجیرهارزشصنعتبرق

زنجیرهتامینانرژیالکتریکیازتبدیلانرژیهایاولیهبهانرژیبرقدرنیروگاههاآغازمیشود.سپسبرقتولیدی
ازطریقشبکههایفشارقویوفوقتوزیعبهمناطقمصرفانتقالدادهمیشود.درادامهازطریقکاهشولتاژدر
پستهایبرق،اینبرقدرشبکههایتوزیعمنتقلوبهمصرفکنندگانرساندهمیشود.زنجیرهتامینصنعتبرقبه

تفصیلدرشکل۱۲نمایشدادهشدهاست]۵[.

شکل۱۲-زنجیرهارزشصنعتبرق
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4-2-ارزشافزودهصنعتبرق

شکل۱۳روندارزشافزودهصنعتبرقایرانرابهقیمتثابتوقیمتجاریازسال۱۳7۳تا۱۳۹۳نشانمیدهد.
همانطورکهدرشکلمشاهدهمیشودروندارزشافزودهصنعتبرقبهقیمتثابتتقریباثابتماندهوروندارزش
افزودهبهقیمتجاریروندصعودیداشتهاستکهاینبهمعنایآناستکهرشدارزشافزودهبهقیمتجاریبیشتر

ناشیازتغییرقیمت)تورم(بودهاست.

شکل۱۳-روندارزشافزودهصنعتبرقدرفاصلهسالهای۱۳۹۳-۱۳7۳

شکل۱4روندارزشافزودهصنعتبرقرادرمقایسهباکلصنعتنسبتبهقیمتجاری،درفاصلهسالهای۱۳7۳
تا۱۳۹۳نشانمیدهد.باتوجهبهشکلروندارزشافزودهبطورکلیصعودیبودهودربخشصنعتدرسال۱۳۹۳
به۱7۵۹8۹۲میلیاردریالرسیدهاست.بطورکلیمتوسطسهمارزشافزودهصنعتبرقبهکلصنعتدراینسالها

برابربا۱۱درصداست.

شکل۱4-ارزشافزودهصنعتبرقوصنعتبهقیمتجاریازفاصله۱۳7۳تا۱۳۹۳
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2-5-اشتغالدرصنعتبرق

براساسگزارششرکتتوانیرومرکزآمارایران،نیرویانسانیفعالدرصنعتبرقبراساسمحلفعالیتشامل
کارکنانشرکتهایبرقمنطقهای،کارکنانشرکتهایتولیدنیرویبرق،کارکنانشرکتهایتوزیعنیرویبرق،
کارکناننیروگاههایبرقآبی،کارکنانشرکتهایپیمانکاری،مشاورهایوسازندگانتجهیزاتبرقیاست.جدول۲آمار
نیرویانسانیفعالدرصنعتبرقرانشانمیدهد.درمجموع۱۵۳۵0۲نفردرصنعتبرقکشورمشغولبهفعالیت
هستندکه۲8/۵درصدسهمشرکتهایتابعهوزارتنیرو،۳۹درصدسهمپیمانکارانومشاورانو۳۲درصدسهم

سازندگانتجهیزاتبرقیاست.
جدول۲-آمارنیرویانسانیفعالصنعتبرق

تعدادکارکنانشرحردیف

4۳8۹۱شرکتهایتابعهوزارتنیرو۱۱

۶004۶شرکتهایپیمانکاریومشاورهای۲۲

4۹۵۶۵شرکتهایسازندهتجهیزات۳۳

۱۵۳۵0۲مجموع4

6-2-بنگاههایصنعتبرق

بررسیوضعیتبنگاههادرصنعتبرقازدومنظرکارگاههایصنعتیوشرکتهایتولیدبرققابلتوجهاست.جدول۳
تعدادکارگاههایصنعتیونیرویانسانیشاغلدراینکارگاههارادرطیسالهای۱۳۹۳-۱۳87نمایشمیدهد.باتوجه
بهاطالعاتجدول،تعدادکارگاههایصنعتیدرسالهایمذکورروندنزولیداشتهودرسال۱۳۹۳به47۵کارگاهرسیده

است.الزمبذکراستدراین۶سال،۹۳۶8نفرازتعدادنیرویانسانیشاغلدراینکارگاههاکاستهشدهاست]۶[.

جدول۳-تعدادکارگاههایصنعتیوشاغالنآنهادرصنعتبرقدرفاصلهسالهای۱۳۹۳-۱۳87

ارزشافزوده)میلیاردریال(تعدادشاغالنتعدادکارگاهسال

۱۳87۵۲۱۵800۱۱404۹

۱۳88۵۱7۵7۱۳8۱۶487/7

۱۳8۹4۹0۵۳۱8۱۱۶۵۲۱

۱۳۹04۶8۵۲۵۱7۱8۱۵۵

۱۳۹۱48۲4۹۶۳۵۲0۳۳7

۱۳۹۲47۶44۶۲۶۲۳۱۵8/8

۱۳۹۳47۵48۶۳۳۲8488/7

۱-اطالعاتمربوطبهگزارششرکتتوانیردرسال۱۳۹4است]۱7[.
۲-اطالعاتمربوطبهگزارششرکتتوانیردرسال۱۳88است]۲4[.
۳-اطالعاتمربوطبهگزارشمرکزآمارایراندرسال۱۳۹۳است]۶[.
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جدول4تعدادشرکتهایفعالصنعتبرقرابهتفکیکفعالیتنشانمیدهد.درمجموع۲۲۲۶بنگاهدرصنعتبرق
مشغولبهفعالیتهستندکهسهمشرکتهایپیمانکاریومشاورهای7۳درصداست.

جدول4-تعدادشرکتهایفعالدرصنعتبرقبهتفکیکفعالیت

تعدادشرحردیف

۱۲۲شرکتهایتابعهواقماریوزارتنیرو۱۱

۱۶۲۹شرکتهایپیمانکاریومشاورهای۲۲

47۵شرکتهایسازندهتجهیزات۳۳

۲۲۲۶مجموع4

7-2-ساختارنهادی

شکل۱۵ساختارنهادیصنعتبرقایرانرانشانمیدهد.ساختاروزارتنیرودربخشبرقمتشکلاز۱۶شرکت
برقمنطقهای،۲8شرکتمدیریتتولیدو4۲شرکتتوزیعاست.شرکتسهامیمدیریتشبکهبرقایران،سازمان
بهرهوریانرژیایران)سابا(،سازمانانرژیهاینوایران)سانا(،شرکتمدیریتپروژههاینیروگاهیایران)مپنا(و
شرکتتعمیراتنیروگاهیایرانبعنوانشرکتهایوابستهتوانیرمحسوبمیشوند.همچنینموسسهآموزشعلمیـ
کاربردیصنعتآبوبرقومجتمعهایآموزشیزیرمجموعه)۱0مجتمع(،پژوهشگاهنیرو،دانشگاهصنعتآبوبرق
)عباسپور(،موسسهتحقیقاتآب،سازمانتوسعهبرقایران،شرکتتوسعهمنابعآبونیرویایرانوسازمانآبوبرق

خوزستانمجریطرحهاوبرنامههایوزارتنیروهستند]7[.

شکل۱۵-ساختارنهادیصنعتبرقایران]7[

۱-اطالعاتمربوطبهگزارششرکتتوانیردرسال۱۳۹4است]۱7[.
۲-اطالعاتمربوطبهگزارششرکتتوانیردرسال۱۳88است]۲4[.
۳-اطالعاتمربوطبهگزارشمرکزآمارایراندرسال۱۳۹۳است]۶[.
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مقدمه

مسائلاستراتژیک،مهمترینمسائلیهستندکهکسبوکارهایصنعتباآنمواجهبودهورویمزیترقابتیآنها
تاثیرگذاراست.اینمسائلدرسطحصنعتبررسیمیشوندبهاینمعناکهموضوعاتبرونبنگاهیبودهبنابرایندر
کنترلمدیرانبنگاههانمیباشد.اینموضوعاتعواملیهستندکهمحیطفعالیتبنگاهراتغییرمیدهند،درنتیجه
میتواندمانعرشدیاتحرکبنگاههایصنعتدربازارهایداخلیوخارجیشوندوبهنحویکهقدرترقابتیآنهارا

افزایشدهندودرنتیجهبازدهصنعتراباالببرند.
درمرحلهدومباهدفشناساییمسائلراهبردیکسبوکارهایصنعتبرق،پانلهایتخصصیباحضورخبرگاناز
سهبخشصنعتی،دولتیودانشگاهیتشکیلگردید.باتوجهبهدستهبندیموضوعات،پانلهایتخصصیدرپنجمحور
»اقتصادبرق«،»ساختارنهادیبرق«»تغییراتفناوریونوآوری«،»بهرهوریواتالفبرق«و»کسبوکارصنعت
برق«برگزارشد.دراینپانلهاحدود40نفرازخبرگانصنعت،در۱0جلسهتخصصیمشارکتداشتند.درنهایت
نظراتخبرگانصنعتبرقدرخصوصمسائلراهبردیصنعتبرق،بصورتکیفیوکمیجمعبندیشدکهدرادامه

اینبخشارائهمیشود.

1-مسائلراهبردیاقتصادصنعتبرق

موضوعاقتصادبرقیکیازمسائلچالشیصنعتبرقبودهاست.وزارتنیروبهعنواننهادمتولیبرقکشوردر
سالهایاخیردچارکسریبودجهسیستماتیکشدهاستوحدود۳0هزارمیلیاردتومانبدهیبهبخشهایمختلف
اقتصادیپیداکردهاست.اینموضوعازجنبههایمختلفیقابلتحلیلاستکهدراینگزارشدرچهارمحوراصلی
شامل»جریاننقدینگیصنعتبرق«،»مکانیزمقیمتگذاری«،»سرمایهگذاریطرحهایتوسعهای«و»بدهیهای

وزارتنیرو«بهآنپرداختهشدهاست.

1-1-جریانمالیصنعتبرق

انشعابحاصلمیشود.کمک ازطریقفروشبرقوحق بخشعمدهدرآمدهاومنابعمالیداخلیصنعتبرق
درآمدهایعمومینیزبابتبازسازیوبهینهسازیومصرفانرژی،چاههایکشاورزی،برقرسانیبهمناطقمرزی،
برقروستاییوتحقیقاتو...ازسویدولتبهصنعتبرقپرداختمیشود.برقازجملهحاملهایانرژیبودهکهبا
یارانههایدولتیبهمصرفکنندگانارائهمیشدهاستوازجملهاهدافدولتدرطرحهدفمندییارانههامتوازننمودن
قیمتتمامشدهوفروشبرقوهدفمندکردنپرداختیارانهبهمصرفکنندگانبودهاست.لیکناینسیاستبدرستی
اجرانشدهووزارتنیروبدلیلترازمنفیهزینههاودرآمدهایخودباکسریبودجهساختاریمواجهشدهاستودرنتیجه
درسالهایگذشتهنتوانستهاستتعهداتمالیخودراپرداختکندوبهبخشهایمختلفاقتصادیبدهکارشدهاست.
بررسیعملکردبودجهوزارتنیرومیتواندتوصیفیازشرایطاقتصادیصنعتبرقارائهکند.شکل۱۶بودجهوزارت
نیروازمنابععمومیکشوررانمایشمیدهد.باتوجهبهاطالعاتنمودار،بودجهپیشنهادیوزارتنیرودرسال۱۳۹۶

نسبتبهسال۱۳۹۵،4/۹۵درصدرشدداشتهاست ]8[. 
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شکل۱۶-بودجهوزارتنیروازمنابععمومیکشور]8[

شکل۱7تملکداراییهایسرمایهایوزارتنیرودربخشبرقرابراساسقانونبودجهسال۱۳۹۶نمایشمیدهد.
تملکداراییهایسرمایهایوزارتنیرودربخشبرق۶/۳هزارمیلیاردریالبرآوردشدهاست.باتوجهبهشکل،

شرکتهایبخشبرقبیشترینمیزانتملکداراییهایسرمایهایرابهخوداختصاصدادهاند ]8[. 

شکل۱7-تملکداراییهایسرمایهایوزارتنیرودربخشبرقازبودجهعمومیدرالیحهبودجهسال۱۳۹۶]8[

جدول۵ منابعومصارفصنعتبرقدرالیحهبودجهسال۱۳۹۵رانمایشمیدهد.باتوجهبهاطالعاتجدول،
درآمدهایوزارتنیرودربخشبرقدرسال۱۳۹۳محققنشدهاست.همچنینبنابرگزارشمرکزپژوهشهای
مجلس،درآمدهاومنابعغیرقابلوصولیدرالیحهبودجهسال۱۳۹۵درنظرگرفتهشدهاست.عالوهبراینموضوع،
تحققدرآمدهاییازجملهتسهیالتبانکیخارجی،اوراقمشارکتوتسهیالتبانکیداخلیبدلیلشرایطبینالمللی،
مشکالتساختاریوکنونیاقتصادکشوردرهالهایازابهامقراردارد ]۹[.الزمبذکراستهمینرونددربودجهسال
۱۳۹۶نیزتکرارشدهومجموعمنابعتسهیالتبانکیدرالیحهبودجهسال۱۳۹۶،برابربا۱۹۶هزارمیلیاردریالبرآورد

شدهکهنسبتبهسال۱۳۹۵،۹0هزارمیلیاردریالبیشتراست.
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جدول۵-منابعومصارفصنعتبرقدرقانونبودجهسال۱۳۹۵]۹[

ف
1393139313941395شرحردی

مصوبمصوبعملکردمصوب

ل(
ریا
رد

لیا
)می
ع
ناب
م

804۵۶۱۵۹۱84۶۱۲0۵۶۲ذخایرواندوختهها۱

۲074۵۲۶88۱۲۱۳74۲۱۳۲۹ودیعهحقانشعاب۲

44۳7۲۲۹۹۵0۱۲۵8۳4کمکدرآمدعمومی۳

۲448۶0۱۲۶4۲۲7۹۳0اوراقمشارکت4

۲4۶8۹۱۱84۱۲۱۳8۵۳۵707تسهیالتبانکیداخلی۵

۲4۶8۹۱۱84۳04۹۱۶۹۹۹۵تسهیالتبانکیخارجی)فاینانس(۶

77۹۶۳880۲044۶۶۹سایردریافتیهاازشرکت7

7۲0۱0۱80۱000درآمداستانی8

4000400040007000عوارضبرق۹

۶۵0۱۵0۲۲۶۱7۳۱000کاهشداراییهایجاریوسایر۱0

۵۳۹4۵۳۹4۳4۹4۱۲۳۶۹۱سایردریافتیها)کمبود(۱۱

۱708۶۶۶07۵۹۲۵447۹۲۵87۱۵جمعمنابع

ل(
ریا
رد

لیا
)می
ف

صار
م

۵84۶7۱0۵44۳۹۳۱۵48۳0۵سرمایهگذاریدرتولید۱۲

40۵۶۱۱۶۵0۱۶۵8۵۹8۶۵۳8سرمایهگذاریدرانتقال۱۳

۲۲۲0۶۲7۲88۲48۶۶4۹۲7۳سرمایهگذاریدرتوزیع۱4

8۶8۹۶۱7۵7۱۵۳4سرمایهگذاریدرسایرطرحها۱۵

۱۲۲۱0۲۵۵۲۹4۱۳07۹8۱8۵۶۵0جمعسرمایهگذاری

۱0۵000۳0۳۶7۱۳۱8۲پرداختاصلاوراقمشارکت۱۶

۳0۶۵0۱۱۱887۵7۹۱۶۳۶۶پرداختاصلتسهیالتبانکیداخلیوخارجی۱7

۱۳۱۳۱۳۱۳پرداختماده)۳۲(قانونبرنامهوبودجه۱8

۲۵۲۲۱74۲۱7۲۱۳۶۳۳۲پرداختدیون۱۹

۱078۲۵۹۲08۵سایرپرداختها۲0

0040007088طرحهایموضوععوارضبرقوبیمهمشترکین۲۱

447۶4۵4۶۵۱۲۳۶8۱7۳0۶۵جمعبازپرداختبدهیهاوسایرپرداختها۲۲

۱708۶۶۶07۵۹۲۵447۹۲۵87۱۵جمعمصارف
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جدول۶درآمدهاوهزینههایصنعتبرقرانشانمیدهد.طبقگزارشمرکزپژوهشهایمجلس،هزینههایقطعی
وزارتنیروکهشاملخریدانرژیبرقازبخشخصوصیاستباواقعیتمطابقتندارد،زیراشرکتتوانیرانرژیبرق
موردنیازکشورراتامینمیکندکهاطالعاتآندرجدول۶آمدهاست.باتوجهبهقیمتفروشبرقبانرخ7۹0ریالو
میزانفروش۲48/78۶میلیاردکیلوواتساعتدرصورتتحققافزایشنرخحتیبهمیزان۲۵درصد،دربخشخرید

ازبخشخصوصیحدود۳0000میلیاردریالکسریبودجهوجوددارد]۹[.
جدول۶-درآمدهاوهزینههایصنعتبرقبراساسقانونبودجهسال۱۳۹۵]۹[

ف
شرحردی

139313941395

نظرسازمانبرنامهمصوبعملکرد

ل(
ریا
رد

لیا
)می
ها
مد
درآ

۱۱4۳۶8۱4۳۶۹۱۱۹۵۲۹7دریافتیحاصلازفروشبرقبهمشترکین۱

۲۲000-۲۲000-۲۲۳8۲-پرداختبهسازمانهدفمندی۲

۹۱۹8۶۱۲۱۶۹۱۱7۳۲۹7خالصدرآمد۳

۲۲84۳۳4۹۶۲۲8۶80درآمدحاصلازصادرات4

۳8۳4۱۲۲۶47۹۵سایردرآمدهایعملیاتیوغیرعملیاتی۵

0۶۱۳4۱۵7۳۲4یارانهانرژی)مابهالتفاوتبرقوسوخت(۶

۳۳۱0عوارضبرق7

۱۱8۶۶۳۱۵787۹۲۱008۲جمعدرآمدبدونیارانه8

۵۱۱4۵4۱۹0۱۵0۱-سود۹

۲۲0۲۳۳۲4۹میزانفروش)میلیونکیلوواتساعت(۱0
ل(
ریا
رد

لیا
)می
ها
نه
زی
ه

۱۱ECA۲۹448۳87۶0۲۹480خریدبرقازنیروگاههای

84۲۵خریدبرقازتجدیدپذیرومقیاسکوچک۱۲

47۳۶۲۲۶870۵84۶۱خریدبرقازبخشخصوصیازطریقشرکتمدیریتشبکه۱۳

خریدبرقازاتمی۱4

۱۱0۶۶7۹8۱۱۲7۹۲خریدبرقازبرقآبی۱۵

۳0۳۶۲8۱۶40۵7واردات۱۶

۲8۶040۹04۹۲۶تعمیراتاساسی۱7

747۶۹08۳۱08۳0هزینهشرکتهایتولید۱8

۲۲4۶۲۲۵۵۶8۳۳000هزینهشرکتهایتوزیع۱۹

۱0۶40۱۱۳۳0۱۲78۹هزینهپرسنلیشرکتهایتابعهتوانیر۲0

۱74۳4۹0۳8۱۳4۶۱تعمیراتوخریدخدماتشرکتهایدولتی۲۱

۱80۲4۱8۱8۲۲0۳۶0هزینهاستهالک۲۲

۱۶۹808۱۵۳۶8۹۲08۵8۲جمعجاریبدونسوخت۲۳

774۶۶۱8۳8قیمتتمامشدهبرقبدونسوخت۲4
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2-1-بدهیهایوزارتنیرو

کسریمنابعصنعتبرقوعدمپرداختمابهالتفاوتقیمتتکلیفیباقیمتتمامشدهتوسطدولتدرطیچندسال
گذشته،بهانباشتبدهی۲8000میلیاردتومانیوزارتنیرومنجرشدهاستکهبانکهابا48درصدبیشترینسهمو

پیمانکارانبا۱/8درصدکمترینسهمرادارامیباشند.
بدهیوزارتنیرومعلولچرخهمعیوباقتصادصنعتبرقوباالتربودنهزینههانسبتبهدرآمدهایاینوزارتخانه
است.بدلیلعدمپرداختمطالباتبخشخصوصی،فعاالناینبخشخساراتمتعددیمانندجریمهدیرکردبازپرداخت
اقساطوامهایبانکی،مالیاتوبیمهایکهنتوانستهاندبدلیلعدموصولمطالباتخودپرداختکنند،خسارتناشیاز

توقفپروژههاواستهالکتجهیزاترامتقبلشدهاند]۱0[.
جزئیاتبدهیوزارتنیروتاپایانسال۱۳۹۳درجدول7نمایشدادهشدهاست.بطورکلیمطالبهکنندگانازوزارت
نیرورامیتوانبهدوگروهکسبوکارهایداخلصنعتبرقونهادهایمالیخارجازصنعتبرقتقسیمکرد.بنابراین
مجموعبدهیهادرگروهاول،حدود8۲000میلیاردریالودربخشنهادهایمالیحدود۱40000میلیاردریال)حدود
۱/7برابرگروهاول(است.خالصهوضعیتبدهیهایوزارتنیروتاپایانسال۹۳درشکل۱8نمایشدادهشدهاست.

شکل۱8-خالصهوضعیتبدهيصنعتبرقدرپایانسال۱۳۹۳]۱۱[
جدول7-میزانبدهیوزارتنیروتاپایانسال۱۳۹۳

میلیاردریال شرح

۵۵744 ماندهبدهيبهنیروگاههايخصوصي

۱۳۵7۲ ماندهبدهيبهنیروگاههايبرقآبي

۵۳0۶ بدهيبهپیمانکاران

7۳۱۵ بدهيبهفروشندگانوتامینکنندگانتجهیزات

74۹۹ بدهيبابتتسهیالتبانکيواوراقمشارکت

۱۳۱۶8۶ بدهيبابتتعهداتآتيبهسیستمبانکي

288622 جمعکل

 

مانده بدهي به نيروگاههاي 
خصوصي

19%

رق مانده بدهي به نيروگاههاي ب
آبي 

5%

ي و بابت تسهيالت بانکبدهي 
اوراق مشارکت

26%

بدهي بابت تعهدات آتي به 
سيستم بانکي

46%

بدهي به پيمانکاران 
2%

ن بدهي به فروشندگان و تامي
کنندگان تجهيزات

2%

مانده بدهي به نيروگاههاي خصوصي مانده بدهي به نيروگاههاي برق آبي 
بدهي بابت تسهيالت بانکي و اوراق مشارکت* بدهي بابت تعهدات آتي به سيستم بانکي

بدهي به پيمانکاران  بدهي به فروشندگان و تامين کنندگان تجهيزات
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یکيازعوارضپنهاناینمشکالت،ریزشتدریجيبنگاههاوکسبوکارهایصنعتوخروجافرادکارآمدازصنعت
برقاست.دومینمسئله،کاهشاعتباروسرمایهاجتماعی»وزارتنیرو«است.بدینمعنيکهباتوجهبهبلندمدتبودن
طرحهایتوسعهایوزارتنیرو،سرمایهگذارانوبخشخصوصینیازدارندکهاطمینانپیداکنندکهوزارتنیروبه
تعهداتخودنسبتبهبخشخصوصیعملکندوبازگشتسرمایهآنهادچارمخاطرهناشیازعدماجرایتعهدات
نشود.ایندرحالیاستکهاعتباروزارتنیروبدلیلبدحسابیهایسالهایگذشتهمختلشدهاستوبخشخصوصی
برایورودبهاینصنعتجهتسرمایهگذاریباریسکبیشتریمواجهاست،درنتیجهروندسرمایهگذاریغیردولتی
درپروژههایصنعتبرقدچارچالششدهاست.شکل۱8خالصهوضعیتبدهیصنعتبرقراتاپایانسال۱۳۹۳

نشانمیدهد.

13951-2-1-میزانبدهیهایشرکتهاوسازمانهایتابعهوزارتنیرودرسال

براساساطالعاتاعالمشدهازسویشرکتهایعضوسندیکایصنعتبرقایراندرپایانسال۱۳۹۵،مطابقجدول
8،شرکتهایبرقمنطقهایمجموعا۲۱7۳میلیاردریال،شرکتهایتوزیعنیرویبرقمجموعا۳۳48میلیاردریال
وشرکتهایمادرتخصصی،سازمانهاوسایرشرکتهایتابعهوزارتنیرو۲۵0۱۳میلیاردریالبهشرکتهایعضو
سندیکابدهیدارندکهبیشترینبدهیمربوطبهشرکتهایمادرتخصصیوسایرشرکتهاوسازمانهایوزارت

نیرومربوطاست.
جدول8-میزانبدهیاعالمشدهشرکت هاوسازمان هایتابعهوزارتنیروبهبخشخصوصیدرسال۱۳۹۵

مجموعبدهی)ریال(کارفرماردیف

۲,۱7۳,۶۲۱,4۳۵,8۱۶شرکتهایبرقمنطقهای۱

۳,۳48,448,0۶۹,7۵۵شرکتهایتوزیعنیرویبرق۲

شرکتهایمادرتخصصی،سازمانهاوسایرشرکتهایتابعه۳
وزارتنیرو

۲۵,0۱۳,۹4۶,۶40,4۹8

مجموعبدهیوزارتنیروو
سازمانهایتابعه

۳0,۵۳۶,0۱۶,۱4۶,0۶۹

3-1-مکانیزمقیمتگذاری

اولیننرخگذاریدرصنعتبرقدرسال۱۳۱7سپسدرسال۱۳۱۹توسطدولتانجامگرفتهاست.پسازتشکیل
وزارتآبوبرقودولتیشدنخدماترسانیبرقدرسراسرکشور،تعیینتعرفهبهعهدهوزارتخانهگذاشتهشدکهاین
وزارتخانهباکمکمهندسینمشاورهارزادرسال۱۳48اقدامبهتدوینتعرفهدرسطحکشورکردوبرایهرمنطقهدر
کشورتعرفهبرقراتهیهنمود.درسال۱۳۶۳تغییراتیدرتعرفهبوجودآمدوساختارآنتغییرکردوازآنبهبعدتعرفه

برقایرانبهجایآنکهباانجاممطالعاتکارشناسیصورتپذیردبهنهادهایسیاسیسپردهشد.
تعرفهبرقکهبصورتتکلیفیباالیحهپیشنهادیدولتدرچهارچوبقانونبودجهوتوسطمجلسشورایاسالمی
تصویبمیشود،نقشتعیینکنندهایدرپایداریمالیاینصنعتدارد.تعرفهایکهنسبتبهقیمتتمامشدهآن
هموارهفاصلهمعناداریداشتهودولتیارانههاییرابابتتامینبرقبهوزارتنیروپرداختمیکردهاست.ایننحوه
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قیمتگذاریعماًلمبتنیبرمکانیزمهایاقتصادبنگاهینبودهودرنتیجهاختالالتناشیازآن،چالشآیندهاینصنعت
راتهدیدمیکند]۱4[.

درواقعتعرفهعبارتاستازالگوریتمیکهبادرنظرگرفتناطالعاتمربوطبهوضعیتمصرفانرژی،قیمتهای
مختلفیرابرایمصرفکنندگانتعیینمیکند.ساختارتعرفهپیچیدهاستوبهعواملیماننداندازهونوعمشترک،سطح

معیارمصرفانرژیومصرفنهایییااندارهکاراییمشخصشدهبستگیدارد.
برایتعیینقیمتبرقبراساسمکانیزمتعرفهگذاریروشهایمختلفیوجودداردمانندروشLRMC1کهعوامل
مختلفتاثیرگذارمانندزمان،اقتصاد،سیاستومسائلاجتماعیجامعهدرنظرگرفتهشدهاست.روشدیگر،قیمتگذاری
برمبنایهزینهتمامشدهاستکهدرآنقیمتتمامشدهبرقعبارتاستازمجموعهزینههاییکهدریکسالبرای
صنعتبرقانجامگرفتهبخشبرمیزانتولیدیافروشدرهمانسال)نظامحسابداریسنتیوزارتنیرودرایران(.این

روشبااینمخاطرههمراهاستکههرنوعهزینهدرستوهزینهنادرسترابرمصرفکنندهتحمیلمیکند.
برقبدلیلراندمانمتوسطدرتولید،سرمایهگذاریباالدرتولید،انتقالوتوزیعوتلفاتباال،انرژیگرانیبودهودارای
قیمتتمامشدهباالییاست.تعرفهمیتواندبعنوانابزاریکارآمدبرایبهینهسازیمصرفبرقمشترکینباشد،اماعدم

اصالحآنمتناسبباافزایشهزینهتمامشدهموجبمصرفبیرویهبرقمیگردد]۱4[.
ــه ــهمشــترکیندرهــرســالبایســتی ب مطابــقمــاده)۱(قانــونهدفمندســازيیارانههــاقیمــتفــروشبــرقب
گونــهایتعییــنشــودکــهبــهتدریــجتــاپایــانبرنامــهپنجســالهپنجــمتوســعهاقتصــادی، اجتماعــیوفرهنگــی
جمهــوریاســالمیایــرانمعــادلقیمــتتمــامشــدهآنباشــد.بدیــنمنظــوروبــرایکاهــشســهمدولــتدر
تامیــنکســريصنعــتبــرق،قیمــتفــروشبــرقدرهــرســالبایســتيافزایــشیابــدکــهافزایــشنرخ هــادر

ــت. ــودهاس ــتاب ــنراس ــال هاي۱۳۹۳ و ۱۳۹4 درای س
بررسیتغییراتقیمتبرقدرطی۲0سالگذشتهدرشکل۱۹نشاندادهشدهاست.طیسالهایقبلاز۱۳8۳،
درآمدحاصلازفروشبرقبهقیمتثابتتغییرچندانینکردهاست.اینامرحاکیازآناستکهدرآنسالها،باهدف
پوششهزینههایصنعتبرق،بهایبرقمتناسبباتورماصالحشدهاست.اماازابتدایسال۱۳84تا۱۳8۹درآمد

واقعیصنعتبرقازمحلفروشبرق)باقیمتپایه۱۳8۳(باشیبیتندروبهکاهشگذاشتهاست.
مطابقباگزارشاعالمشدهتوسطوزارتنیرو،قیمتتمامشدهبرقدرسال۱۳۹4بدونسوختبالغبر7۹0ریال
میشود.بااحتسابهزینهسوختنیروگاههابهقیمتخوراکتحویلیبهواحدپتروشیمیقیمتتمامشدهبرق)تولید،
توزیعوانتقال(به۲۱00ریالمیرسد،درحالیکهمتوسطقیمتفروشبرقحدود۶00ریالاست. اینتعرفهحدود۳0
درصدقیمتتمامشدهبرقبااحتسابسوختنیروگاهاست.ایندرحالیاستکهمیانگینتعرفهبرقدربورسانرژی

برمبنایبارپایه۳00ریالاست.
بهمنظورشفافسازیقیمتتمامشدهوگردشصحیحمنابعوهزینههایصنعتبرقدراقتصادکشور،الزماستدولت
همهسالهقیمتتمامشدهبرقرابااحتسابقیمتسوخت،دربودجههایسنواتیکشورپیشبینینمایدومابهالتفاوتآن
باقیمتتکلیفیفروشرابصورتنقدیویادرقالبگواهیاعتباریبهصنعتبرقبرایجبرانکمبودمنابعپرداختویا
تحویلدهد.دراینصورتگردشمالیصنعتبرقبرمبنایاصولصحیحاقتصادیانجامخواهدشد.درصورتکاهش
اختالفقیمتتکمیلیباقیمتتمامشده،مصرفکنندگانبرقدرجهتمدیریتمصرفانرژیحداکثرسعیوتالش
خودرابکارخواهندبست.بااجراشدناینفرایندضمنشفافشدنقیمتتمامشدهبرقوایجادگردشصحیحاقتصادی،
انگیزهالزمبرایحضوربیشترفعاالناقتصادیدرصنعتبرقفراهمشدهوکلیههزینههایصنعتاعمازتولید،انتقال
وتوزیع،هزینههایسوختومالیاتبرارزشافزودهبصورتنقدیویاازطریقگواهیاعتباریپرداختخواهدشد]۹[.

بهاعتقادکارشناسانمرکزپژوهشهایمجلسقیمتهایجدیدتعرفهبرقباکلماتنامانوسمانندپلکانی،جریمه
والگویمصرفتعریفشدهکهازلحاظساختارفنییکتعرفهعلمیقابلدفاعنیست.گفتهمیشودتعرفهکنونی

غیرشفافاستومصرفکنندهبرایمحاسبهقیمتهرکیلوواتساعتمصرف،دچارمشکلمیشود]۱4[.

 Long-run Marginal Cost Pricing-137



شکل۱۹-تغییراتمتوسطقیمتبرقبهقیمتجاریوثابت

4-1-سرمایهگذاری

یکیازعناصرپراهمیتدرسرمایهگذارییاعدمسرمایهگذاریدریکصنعت،هزینهتامینسرمایهبهمنظور»جبران
استهالک«و»توسعهصنعت«است.سرمایهگذاران،هزینهفرصتمنابعمالیمورداستفادهبرایسرمایهگذاریصنعتی
راارزیابیمیکنند.سرمایهگذاریدریکصنعتزمانیانجاممیپذیردکهمنافعموردانتظارحاصلازسرمایهگذاریدر

آنصنعتحداقلبرابربازدهیسایرفعالیتهاباشد]۱۵[.
شکل۲0میزانتخصیصسرمایهرابرحسبمیلیارددالردرپروژههایصنعتبرقایرانرابهتفکیکتولید،توزیع
وانتقالبینسالهای۲000تا۲0۱۳نمایشمیدهد.باتوجهبهشکلدرسالهای۲0۱۲و۲0۱۳میزانتخصیص
سرمایهدربخشتوزیعافزایشیافتهوایندرحالیاستکهبهاستثنایسال۲00۹،بیشترینسرمایهگذاریدربخش

تولیدانجامشدهاست.

شکل۲0-سرمایهگذاریدربخشصنعتبرقدرفاصلهسالهای۲0۱۳-۲000]۱۶[
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سرمایهگذاریهایکالندرطرحهایزیربنایییکیازنیازهایاساسیکشورهایدرحالتوسعهمحسوبمیشوداما
دولتهاقادرنیستندبهتنهاییسرمایهالزمبرایتامینمالیاینپروژههاراتامینکنند]۱۵[.

اینموضوعدرسالهایاخیربدلیلمحدودیتمنابعمالیدولتبیشترمشهودبودهاست.مطابقبانظرکارشناسان
مرکزپژوهشهایمجلس،منابعغیرقابلاتکاییبعنوانتسهیالتبانکی،وامهایداخلیووامخارجیمنظورشدهاست

کهازحیثدریافتوپرداختباهمتطابقندارند.
بنابراینصنعتبرقدربخشسرمایهایبابحرانمنابعمواجهاست.ازیکسونیازاستکهباتوجهبهمتوسطرشد
ساالنه۶درصدیپیکباردردههگذشته،ساالنهبیشاز۱۶000میلیاردتومانسرمایهگذاریکندوازسویدیگر

تامیناینمیزانسرمایهباچالشمواجهاست.
انتظاردولتآناستکهسرمایهگذاریموردنیازبرایتوسعهظرفیتنیروگاهی،توسطبخشخصوصیانجامشوداما
تاکنونمشارکتبخشخصوصیبسیاراندکبودهودرصورتادامهاینروند،تامینبرقمشترکانباچالشجدی

مواجهخواهدشد.
شکل۲۱روندسرمایهگذاریدرصنعتبرقرانشانمیدهد.وزارتنیرودرفاصلهسالهای۱۳۹0تا۱۳۹4گذشته

فقط۵000هزارمیلیاردتومانصرفتوسعهصنعتبرقکردهاست.

شکل۲۱-روندسرمایهگذاریدرصنعتبرق

تاقبلازتجدیدساختاردرصنعتبرقکشور)انحصاردولتیدربخشهایتولید،انتقالوتوزیع(،نیازمالیسرمایهگذاری
ازمنابعداخلییاازطریقبودجهدولتیویااوراقمشارکتدولتیتامینمیشد.درحالحاضرباتوجهبهتغییرات
ساختاریدربخشانرژیبرقدرکشور،ازبخشخصوصیبرایساختپروژههایجدیددربخشتولیدبرقدعوت

شدهودولتآمادگیخودرابرایاینمشارکتنشاندادهاست]۱7[.
خصوصی۱یکیازاصطالحاتمعمولدرپروژههایزیربناییاست.این امروزهروشهایسرمایهگذاریمشترکعمومیـ
نوعقراردادهابینبخشخصوصی)شرکتهایخارجی،شرکتهاوپیمانکارهایداخلی(وبخشدولتیمنعقدمیشودو
باتامینمالیبخشخصوصیوتضمینبازگشتاصلوفرعسرمایهازسویدولتهااجرامیشوند.ایننوعسرمایهگذاری
معموالریسکتجاریکمیدارداماریسکهایغیرتجاریدرتصمیمگیریمشارکتکنندگانتاثیرگذاراست.ریسکهای
غیرتجاریناشیازعدمثباتسیاستهایدولتهاوتغییراتآنیدرمقرراتحاکمبرایننوعقراردادهااست.موضوعیکه
درایرانسابقهزیادیدارد.درواقعفضایسیاسیحاکمبرکشورمیزبانازجملهعواملکلیدیتاثیرگذاربرتوجیهپذیری
یکپروژهدرصنایعزیربناییمانندصنعتبرقمحسوبمیشودوسرمایهگذاراننسبتبهآنحساسمیباشند.درتجزیه
وتحلیلشرایطسیاسیکشور،امنیتسیاسیودرجهدخالتدولتدراقتصادوسیاستهایخصوصیسازیودرنهایت

قوانینومقرراتعمومیوتخصصیموجوددرایرانموردتوجهوارزیابیقرارمیگیرد.

 Public-Private Partnership (PPP)-1
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سهولتدردسترسیبهمنابعمالیدرکشورمیتواندتاثیریمثبتبرروندسرمایهگذاریداشتهباشد.اینکهسرمایهگذار
نظر نقطه از نماید، تامین مناسب قیمت به و آسانی به داخلی منابع از را خود نیاز مورد سرمایه از بخشی بتواند
سرمایهگذاری،مزیتیاقتصادیتلقیمیشود.اینامرمستلزموجودنرخپساندازنسبتاباالومکانیزمیاستکهاین
منابعرابهسویسرمایهگذاریهایموردنیازاقتصادملیودرصورتمازادبهسویسرمایهگذاریهایخارجیسوق
دهد.دراقتصادوظیفهتجهیزمنابعپساندازیبهسویمصارفسرمایهگذاریتوسطبازارهایمالیوسرمایهانجام
میپذیرد.بدینترتیبازجملهابزارهایمهمدرتجهیزمنابعمالیدرسطحاقتصادکالنوجودسیستمبانکی،نرخبهره

)سود(،بازارسرمایهومواردمرتبطباآنهامیباشد.
باتوجهبهرقابتیکهدربازارهایمالیبرایجذبسرمایهگذارانوجوددارد،جذبسرمایهگذاریبخشخصوصی
درحوزههایزیربناییجزباحمایتهایدولتهاوبرقراریتسهیالت،مشوقهاواطمینانهایالزمتوسعهنمییابد.
درکشورمانیزهمینروالحکمفرماست،بطوریکهدرمقاطعیکهبسترسازیمناسبوثباتاقتصادیواجتماعیو
حمایتهایمکفیدرزمینههایخاصبرقرارگردیدهتمایلبخشخصوصیبهسرمایهگذاریدرآنزمینهبهنحو
چشمگیریافزایشیافتهاست.الزاماتاساسیبرایتشویقوجلبسرمایهگذاریبخشخصوصیشامل:برقراری
تسهیالتاعتباریالزماعمازارزیوریالی،ثباتاقتصادیـاجتماعی،ایجادقوانینومقرراتالزمبرایحمایتاز
سرمایههایبخشخصوصی،تضمینخریدمحصوالت،ایجادسودمناسببرایسرمایهگذار،کمکهایبالعوضو

معوضدولتیو...میباشد.

5-1-تاثیراقتصادبرقبرکسبوکارها

اشکاالتموجوددرنظاماقتصادیصنعتبرقرویگروههایمختلفکسبوکار،تاثیرگذاربودهاست.برایارزیابی
اینتاثیرازخبرگانپنلتخصصیاقتصادصنعتبرقدرخواستشدهاستکهنظرخودرادربارههریکازذینفعان
بیانکنند.شکل۲۲تاثیرموضوع »اصالحقیمتگذاریبرق«رارویهریکازگروههایکسبوکارنشانمیدهد.

شکل۲۲-اهمیتموضوعاصالحقیمتگذاریبرایذینفعان

همانطورکهدرشکلدیدهمیشود،شرکتهایتولیدبرق)نیروگاهها(وشرکتهایتوزیعبرقبیشترینتاثیرپذیریرا
ازاصالحقیمتگذاریدارند.بعدازاینگروه،شرکتهایپیمانکارساختواحداثخطوطپست،خطونیروگاههستند.
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شرکتهایمهندسیمشاورکمترینتاثیرپذیریرادراصالحقیمتگذاریدارند.
درشکل۲۳تاثیرموضوع»کسریبودجهوانباشتبدهیوزارتنیرو«رویگروههایکسبوکارنشاندادهشدهاست.
همانطورکهدراینشکلدیدهمیشود،موضوعکسریبودجهدولتوانباشتبدهیهایوزارتنیروتقریبارویهمه

گروههایکسبوکارتاثیرزیادیدارد.

شکل۲۳-اهمیتموضوعکسریبودجهوانباشتبدهیوزارتنیروبرایسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات

شکل۲4تاثیر»کاهشسرمایهگذاریدولتدرپروژههایاحداثتاسیساتبرق«رارویگروههایمختلفکسبوکار
نشانمیدهد.همانطورکهدراینشکلدیدهمیشود،»پیمانکارانساختواحداثخطوطانتقال،پستونیروگاهها«
و»سازندگانوتامینکنندگانتجهیزات«،بیشترینتاثیرراازاینموضوعمیپذیرند.شرکتهایتولیدوتوزیعبرق

نیزتاثیرکمتریمیپذیرند.

شکل۲4-اهمیتموضوعکاهشسرمایهگذاریدولتدرپروژههایاحداثتاسیساتبرایسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات

شکل۲۵اهمیتموضوعورودسرمایهگذارخارجیرادرپروژههایاحداثتاسیساتبرقنشانمیدهد.همانطورکهدر
اینشکلدیدهمیشود،بهجزشرکتهایمهندسیمشاور،تمامگروههایکسبوکارشاملپیمانکاران،سازندگان،

تولیدوتوزیعبرقبهمیزانزیادیتاثیرخواهندپذیرفتواهمیتزیادیبرایآنهاخواهدداشت.
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شکل۲۵-اهمیتموضوعورودسرمایهگذارخارجیدرپروژههایاحداثتاسیساتبرایسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات

6-1-مصاحبهباخبرگانوپانلتخصصی

بررسیگزارشهایاقتصادبرقنشانمیدهدکهمتناسبنبودنتعرفهبرقباقیمتتمامشدهموجبعدمتوازندر
درآمدهاوهزینههایصنعتبرقشدهکهاینعاملمنجربهپدیدآمدنکسریبودجهوکاهشنقدینگیوزارتنیروو
درنتیجهکاهشسرمایهگذاریوافزایشبدهیهایوزارتنیروشدهاست.البتهدربحثمکانیزمقیمتگذاریوتعرفه
برقدربرخیمستنداتابهاماتیوجودداشتهوحاکیازعدمشفافیتنحوهتعیینقیمتبرقاست.برایسنجشمیزان
اعتبارمواردگردآوریشدهدراینحوزهپانلتخصصیاقتصادبرقباحضورخبرگانصنعتبرقدربخشهایدولتی،
خصوصیودانشگاهیبرگزارشد.تعرفهبرق،مکانیزمقیمتگذاریبرق،راهکارهایجبرانکسریبودجهوافزایش
نقدینگیوروشهایتامینمنابعمالیدرچرخهاقتصادیبرقازمهمترینمحورهایگفتگویاینمصاحبههابودند.

ازدیدگاهخبرگانحاضردراینجلسات،مشکلچرخهاقتصادیوزارتنیروصرفاتعرفهبرقنیست؛بلکهچگونگی
تعیینقیمتتمامشدهبرقمشخصوشفافنیست.همچنینباتوجهبهاینموضوعکهمیانگینقیمتفروشبرق
دربورسانرژی۳00ریالاست،ادعایوزارتنیرودرموردقیمتتمامشدهقابلپذیرشنیست.همچنینخبرگانبر
ایناعتقادهستندکهبرآوردقیمتبرقبایستیفقطدرهزینههایعملیاتیبرقلحاظشودوهزینههایغیرعملیاتی
درقیمتنهاییبرقنبایدلحاظگردد.روشمحاسبهقیمتتمامشدهبایستیبرمبنایحسابداریصنعتیصورتپذیرد.
قیمتگذاریبرقبایستیتوسطنهادخارجازوزارتنیرووباروشکارشناسیصورتپذیرد.مطرحکردنمکررتفاوت
قیمتتمامشدهوقیمتفروشوعدمتوازنسیستمی،نتیجهایبرایوزارتنیروبهدنبالنداشتهاست.رویکردوزارت

نیرویکنگاهمهندسیاست،حلمشکالتاقتصادیصنعتبرقتوسطمتخصصیناقتصادیمحققخواهدشد.

7-1-جمعبندی

بـروزکسـریبودجـهسیسـتماتیکدروزارتنیرو،کاهشسـرمایهگذاریدرطرحهایتوسـعهایواتـالفباالیبرق
درتولیـدومصـرفبـرق،ازجملـهشـواهدیاسـتکهنشـانمیدهـدنظاماقتصـادبـرقداراییکسـریاختالالت
سیسـتماتیکاسـتکـهدرایـنبخشبـهآنهاپرداختهشـد.جـدول۹بهطـورخالصهموضوعـاتراهبـردیاقتصاد

بـرقرانشـانمیدهد.
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جدول۹-مسائلراهبردیحوزهاقتصادبرق

تاثیروضعیتموجوداجزا

جریان
نقدینگی
صنعتبرق

درحالحاضردرآمدهاوهزینههایجاریوزارتنیرودارایعدم
تعادل)کسریبودجهسیستماتیکوزارتنیرو(استچراکه؛

قیمتتمامشدهبرقبدونسوختبالغبر78۲ریالمیشود.با
احتسابهزینهسوختنیروگاههابهقیمتخوراکتحویلیبه
واحدپتروشیمیقیمتتمامشدهبرق)تولید،توزیعوانتقال(به
۲۱00ریالمیرسد،درحالیکهمتوسطقیمتفروشبرقحدود

۶00ریالاست.
اینتعرفهحدود۳0درصدقیمتتمامشدهبرقبااحتساب

سوختنیروگاهاست.
بااجرایقانونهدفمندییارانهها،میانگینتعرفهبرقافزایش
یافت،امااینافزایشبهاندازهاینبودکهبهایواقعیبرق)پس

ازاعمالتاثیرتورم(رابهسطحقیمتسال۱۳8۳بازگرداند.
تورمسالهایاخیر،درعملافزایشتعرفهبرقراخنثیکرده

است.درسال۱۳۹4ارزشواقعیدریافتیصنعتبرقبهازایهر
کیلوواتساعت،کمترازنصفدریافتیسال۱۳8۳میباشد.

برقبدلیلویژگیهایذاتیمانندغیرقابل
ذخیرهبودنآندرمقیاسوسیعوتطابق

لحظهایتولیدومصرفوانحصارطبیعیدر
شبکههایانتقالوتوزیعبهسهولتکاالهای
دیگرازمکانیزمهایبازارپیروینمیکندو

طراحیبازاربرایاینکاالپیچیدگیهایفنی
واقتصادیوحقوقیداردکهپیادهسازیآن
نیازمندمقرراتگذاریپیشرفتهایاست.

افزایشقیمتبرقدربلندمدتبرمصرفبرق
ورشداقتصادیایرانتاثیرنمیگذاردامابا
توجهبهتاثیرکوتاهمدتتوصیهمیشودکه

افزایشقیمتبرقتدریجیباشد.

مکانیزم
قیمتگذاری

قیمتگذاریبرقتکلیفیاستوتوسطتعاملنهادهایغیر
تخصصی)مجلسوکمیسیونها(ووزارتنیروتعیینمیشود.
موضوعقیمتگذاریبرقبراساسمکانیزمرگوالتوریدرنهاد

خارجازوزارتنیرومطرحاست.
موضوعقیمتگذاریبراساسمکانیزمبازار)تعیینقیمتبرقبر
اساسمکانیزمعرضهوتقاضا(یکیازمسائلراهبردیاست.

باتغییرمکانیزمقیمتگذاری،تعرفهبرقبه
قیمتتمامشدهنزدیکمیشودوباعث
افزایشمیزاننقدینگیدرسیستممیشود.

سرمایهگذاری

درسالهایاخیربدلیلمحدودیتنقدینگیدرصنعتبرق
سرمایهگذاریمناسبیدرطرحهایتملکصورتنگرفتهاست.
صنعتبرقدربخشسرمایهایبابحرانکسریمنابعمواجه
است.باتوجهبهمتوسطرشدساالنه۶درصدیپیکباردردهه
گذشته،صنعتبایستیبرایپاسخگوییبهرشدمصرفوبار
ساالنهبیشاز۱۶000میلیاردتومانسرمایهگذاریکند]۱۲[.
انتظاردولتآناستکهسرمایهگذاریموردنیازبرایتوسعه
ظرفیتنیروگاهی،توسطبخشخصوصیانجامشوداماتاکنون
مشارکتبخشخصوصیبسیاراندکبودهودرصورتادامهاین

روند،تامینبرقمشترکانباچالشجدیمواجهخواهدشد.

عدمسرمایهگذاریموجبمیشودظرفیت
عرضهبرقمتناسببارشدتقاضاافزایشنیابد
درنتیجهعرضهبرقباکاهشکیفیتمواجه
شودویادرزمانهایپیک،دچارخاموشی

شود.

بدهیهای
وزارتنیرو

کسریمنابعصنعتبرقوعدمپرداختمابهالتفاوتقیمت
تکلیفیباقیمتتمامشدهتوسطدولتدرطیچندسالگذشته،
بهانباشتبدهی۲8000میلیاردتومانیصنعتمنجرشدهاست
کهبانکهابا48درصدبیشترینسهموپیمانکارانبا۱/8درصد

کمترینسهمرادارامیباشند.
بدهیوزارتنیرومعلولچرخهمعیوبصنعتبرقوباالتربودن

هزینههانسبتبهدرآمدهایاینصنعتاست.

بدهیهایوزارتنیروموجبکاهشنقدینگی
درکسبوکارهایصنعتبرقشدهواین
امرمستقیمابرسرمایهگذاریوجریانمالی

اثرمیگذارد.
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2-مسائلراهبردیتغییراتساختارنهادیصنعتبرق

برقیکیازصنایعشبکهایوزیربناییاستکهبدلیلویژگیهایآنازجملهعدمامکانذخیرهسازیبرقتولیدشدهتوسط
نیروگاههاوتولیدومصرفهمزماندارایساختارپیچیدهایاست.برقدربدوورودبهعنوانیککاالیباارزشاقتصادی
محسوبوبصورترقابتیعرضهمیشدکهبهتدریجباظهورشبکههایانتقالسراسریوانحصارطبیعیشبکههایانتقال
وتوزیع،ساختارهایمتمرکزوعمدتاًدولتیدربرقحاکمشدند. ساختارهایمتمرکزوغیررقابتیباچالشبهرهوریو
اتالفمنابعمواجهبودندومجدداطراحینهادهایغیرمتمرکزعرضهوتولیدبرقمبتنیبرمکانیزمهایبازارمطرحشد.این
بازارهابدلیلویژگیهایکاالیبرقبدوننهادهایتنظیمگریدچارشکستبازارشدندومکانیزمهایتعادلیدرونزاکه
صرفاًتحتتأثیرصرفنیروهایرقابتعملمیکردنددربسیاریازکشورهابانقصانبهینگیهمراهشدند.بنابراینطراحی

ساختارنهادیازموضوعاتچالشانگیزصنعتبرقدردهههایاخیربودهاست.
ساختارنهادیصنعتبرقدرایراننیزبااجرایبرنامههایتوسعهایکشورازقبلازانقالباسالمیبهسمت
متمرکزشدنودولتیشدنسوقپیداکردوتادهههفتادنیزکاماًلمتمرکزودولتیباقیماند.ازاوایلدهههفتاد
موضوعتجدیدساختارصنعتبرقدردستورکاردولتهاقرارگرفتوسیاستهاییبرایکاهشنقشدولتو
مشارکتبخشخصوصیشکلگرفت.اینسیاستهامنجربهحضوربرخینهادهایمالیوعمومیتحتعنوان
بخشخصوصیدرتولیدبرقشد.اینتغییراتساختارنهادیبرقیکیازمهمتریندگرگونیهاییاستکهمیتواند
آیندههایمختلفیرابرایصنعتبرقشکلدهد.درایرانساختارنهادیصنعتبرقمبتنیبرنقشآفرینیوزارت
نیرودرسیاستگذاری)امورحاکمیتی(وتصدیگری)امورعملیاتی(استکهمنجربهایجادفضاینامناسبیبرایبخش
خصوصیمیشود.دراینساختاروزارتنیروبازیگرانرابرایورودبهاینبازارمشخصوقواعدبینآنهاراتنظیممیکند،

درواقعدولتبهمعنایخریداروقانونگذاربرقوبسیاریمواقعفروشندهبرقاست.
تغییرساختارنهادیصنعتبرقدارایابعادمختلفیاستکهمهمترینآنهاعبارتنداز:

ترتیباتسازمانیوتشکیالتی؛یکیازبخشهایاصلیدرتنظیمچارچوبنهادیصنعتبرقنحوهسازماندهی
فعالیتهاوماموریتهایحاکمیتیوتصدیگریاستکهمنجربهشکلدهیسلسلهمراتبهایعمودیوشکلدهی

بخشهایتشکیالتیدرسطوحمختلفاست.
تنظیممقررات؛یکیازمحورهایکلیدیتغییرساختارنهادیصنعتبرقموضوعمقرراتگذاریوتنظیمگری
استکهرژیمحقوقیبینبازیگرانصنعتراتعیینمیکند.روندکلیتنظیمگریدرصنعتبرق،حرکتبهسمت

مقرراتزداییوکاهشنقشتنظیمگریدولتبودهاست.
خصوصیسازی:تجدیدساختاروخصوصیسازیدومقولهمتفاوتازهمهستند.درواقعتجدیدساختارمیتواند
زمینههایخصوصیسازیصحیحرافراهمکندامالزوماموجدخصوصیسازینیست،درحالیکهخصوصیسازی
به خواهدشد.خصوصیسازی ساختار تجدید باعث متفاوت شرایطی در برق گرفتنصنعت قرار دلیل به ارا اجب
مجموعهایازاقداماتگفتهمیشودکهدرقالبآنسطوحوزمینههایگوناگونکنترل،مالکیتویامدیریتاز
دستبخشدولتیخارجوبهدستبخشخصوصیسپردهمیشود.خصوصیسازیهموارهدرپیتسریعحرکتبه
سمتاقتصادهایآزاد،ترویجرقابت،افزایشکاراییاقتصادی،بهبوددرارائهوتحویلخدماتعمومیوکاهشمیزان

وامهایاعطاییدولتبهشرکتهایورشکستهوزیاندیدهاست.
نهادبازار؛یکیازموضوعاتاصلیدرتغییرساختارنهادیصنعتبرق،شکلدهیبهبازاربرقاست.برقباتوجه
بهویژگیهایفیزیکیآنکهقابلذخیرهنیستونیازمندشبکههایانتقالوتوزیعاست،برایایجادبازارکهبتواندبا

مکانیزمعرضهوتقاضا،تخصیصمنابعراتعیینکند،باپیچدگیهایفنیوحقوقیزیادیمواجهاست.
زنجیرهتامینوساخت؛یکیازارکانتاثیرگذاردرساختارنهادیصنعتبرقزنجیرهتامینوساختتاسیساتبرقیاست.
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1-2-شناساییمسائلراهبردیتجدیدساختارصنعتبرق

دراینبخشمهمترینمسائلراهبردیمرتبطباتغییراتساختارنهادیصنعتبرقبررسیمیشود.اینمسائلشامل
»خصوصیسازی«،»تنظیممقررات«،»نهادبازار«،»ساختارسازمانیوتشکیالتی«و»زنجیرهتامینوساخت«است.

1-1-2-خصوصیسازی

موضوعمالکیتبنگاههایتامینبرقیکیازمسائلراهبردیصنعتبرقبودهاستکهدرچارچوبنظاماقتصادیکشور،
جابهجاییهاراداشتهاست.ابتدایوروداینصنعتبیشترخصوصیبودهوتوسطسرمایهگذارانبخشخصوصیایجاد
شدهاست،سپسباگسترشآنوضرورتایجادشبکههایبرقکهماهیتآنانحصاریبودهاست،بهسمتدولتیشدن
رفتهاست.اینروندباتوجهبهاهمیتبرقبهعنوانیککاالیزیرساختیکهدارایوجوهامنیتینیزبودهاست،تشدیدیافته
بهنحویکهتاقبلازابالغسیاستهایخصوصیسازی،یکیازبزرگتریننهادهایاقتصادیدولتراتشکیلدادهبود.
واگذاری و دولت سازی کوچک کلی سیاست اتخاذ و اقتصادی فعالیتهای اداره نحوه در دولت رویکرد  تغییر با
فعالیتهایتصدیگریوبنگاهداریبهبخشخصوصی،موضوعخصوصیسازیبهیکیازمسائلاصلیصنعت
برقتبدیلشد.درواقعاجرایسیاستهایاصل44،زمینهرابرایواگذاریبخشهایاقتصادیصنعتبرقفراهم
آورد.اینخصوصی سازی هادرابتدامحدودبهشرکتهایغیراصلیصنعتبرقبودکهشاملتعدادیازشرکتهای
یدی،پیمانکاری،خدماتیومهندسیمشاوربود.سپسواگذارینیروگاههادردستورکاردولتقرارگرفت.این تول
واگذاریهاعمدتابصورتتهاترنیروگاههابابترددیوندولتبهبخشهایعمومیاقتصادانجامشدهاستکه بیش تر 
آن ها موسسات مالی و نهادهای عمومی بستانکار دولت بودهاند.هماکنونحدود۵0درصدبرقتولیدیکشورتوسط

نیروگاه هایواگذارشدهبهبخشغیردولتیتامینمیشود.
بنابراینخصوصیسازیدرصنعتبرقیکیازمحورهایاصلیتغییرساختارنهادیاستکهمسائلمختلفیراایجادکرده
است.جدول۱0نیروگاههایواگذارشدهودرجریانواگذاریبهبخشغیردولتیراتاپایانسال۱۳۹۲نمایشمیدهد.

جدول۱0-نیروگاههایواگذارشدهودرجریانواگذاریبهبخشغیردولتیتاپایانسال۱۳۹۲

نوعنیروگاهنامنیروگاه
ظرفیت
نوعنیروگاهنامنیروگاه)مگاوات(

ظرفیت
)مگاوات(

دماوند۲8/4تجدیدپذیر،بادیبینالود
حرارتی،چرخه

۲8۶8ترکیبی

حرارتی،بخاریمشهد
گازی،بخاری

چرخهترکیبی۱۳۲/۵
کازرون

حرارتی،چرخه
ترکیبی

۱۳7۲

تبریز۱۹۵/۶حرارتی،چرخهترکیبیخوی
حرارتی،چرخه

۱040/4ترکیبی

7۳۶حرارتی،بخاریجهرم۳4۹/۳حرارتی،چرخهترکیبیگیالن

۶4حرارتی،بخاریشریعتی۱۳0۵/۶حرارتی،چرخهترکیبیقم

شهیدمحمد
منتظری

۹۵4حرارتی،گازیشهیدزنبقیزد7۱4حرارتی،بخاری
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نوعنیروگاهنامنیروگاه
ظرفیت
نوعنیروگاهنامنیروگاه)مگاوات(

ظرفیت
)مگاوات(

۱۵0حرارتی،گازیتوس۱۶۱۶حرارتی،چرخهترکیبیفارس

۳4۶/8حرارتی،گازیزاگرس۱0۳۵/۳حرارتی،گازیارومیه

چابهار۹۶0حرارتی،گازیسبالن
حرارتی،چرخه

۹7ترکیبی

۶00حرارتی،گازیآبادان۹۵4حرارتی،گازیپرند

۶48حرارتی،بخاریسلطانیه۹۵۶حرارتی،چرخهترکیبیسنندج

۳۲4حرارتی،گازیقدس)سمنان(۹۹7/۵حرارتی،چرخهترکیبیشهیدمنتظرقائم

1-1-1-2-تاثیرمالیخصوصیسازیها

این واگذاری است، انجامشده رددیوندولتی رویکرد با برقعمدتا اینکهخصوصیسازیهایصنعت به توجه با
نیروگاهها،موجباضافهشدنسرمایهمالیبهوزارتنیرونشدودرنتیجهدولتازطریقاینواگذاری هانتوانستاعتبار
الزمبرایسرمایهگذاریهایجدیدرابدستبیاورد.ازسویدیگراینواگذاریهابدلیلفرایندحقوقیومالیکهطی
شد،منجرشدبدهیهایوزارتنیروبهنظامبانکیکهبابتاحداثایننیروگاههاایجادشدهبوددروزارتنیروباقی

بماندوهمچنانبدهیزیادیبهنظامبانکیداشتهباشدومشکالتمالیبهقوتخودباقیبماند.

2-1-1-2-تاثیرخصوصیسازیبربهرهوری

با که است میرفته انتظار و است بوده صنعت راندمان افزایش برق صنعت در خصوصیسازی اهداف از یکی
خصوصیسازیصنعت،کاراییاینواحدهاافزایشپیداکند.امااینموضوعدرعملاتفاقنیفتادوبراساسآمارمنتشر
شده،راندماننیروگاههایدولتیباالترازراندماننیروگاههایبخشخصوصیاست.در سال۱۳۹4 راندمان نیروگاههاي

وزارتنیرو،بخشخصوصيوصنایعبزرگبهترتیب4۲/۵،۳8/۹و۲۹/۲درصدبودهاست]۱8[.

2-2-نهادبازار
یکیازموضوعاتاصلیدرتغییرساختارنهادیصنعتبرق،شکلدهیبهبازاربرقاست.برقباتوجهبهویژگیهای
فیزیکیآنکهقابلذخیرهنیستونیازمندشبکههایانتقالوتوزیعاست،برایایجادبازارکهبتواندبامکانیزمعرضهو
تقاضا،تخصیصمنابعراتعیینکند،باپیچیدگیهایفنیوحقوقیزیادیمواجهاست.درواقعطراحیبازاربرقبهنحوی
کهبتواندامکانرقابتآزادرابینبنگاههافراهمکندومنافعمصرفکنندگانراتامینکند،ازپیچیدگیهایبسیاری
برخورداراست.ایجادبازاربرقدرایرانباتأسیستاالربورسبرقبهمرحلهجدیدیرسیدهاستوانتظارمیرفتهاستکه
بتواندازطریقمکانیزمرقابت،قیمتگذاریبرقرابراساستعادلبینعرضهوتقاضاشکلدهدوجایگزینقیمتگذاری
تکلیفیشود.اینهدفبدلیلکنترلدولتبربازارعمدهفروشیبرقبااستفادهازابزارانحصاریماندنخریدبرقازطریق
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شرکتهایتوزیع،بدرستیمحققنشدهاست.درواقعبازارهایعمدهفروشیوخردهفروشیبرقمکملیکدیگرهستند
وتازمانیکهخردهفروشیبرقدرانحصاردولتباقیبماند،بازارعمدهفروشیبرقنمیتوانداهدافموردنظربرایایجاد

بازاربرقیعنیبهینهسازیتخصیصمنابعباایجادمکانیزمقیمتگذاریرقابتیرافراهمکند.
آزادسازیتجارتبرقدرسطوحخردهفروشی،عمدهفروشیومبادالتبینالمللیبرقاجزایاصلیشکلدهندهنهاد

بازاربرقبصورتکاراهستندکهتاکنونمحققنشدهاست.

3-2-ساختارسازمانیوتشکیالتی

یکیازموضوعاتراهبردیصنعتبرقساختارسازمانیوتشکیالتیاستکهدولتبرایاعمالنقشحاکمیتیو
تصدیگریایجادمیکند.اینساختارتشکیالتیدردهههایگذشتهتغییراتمتعددیداشتهاست.جدول۱۱تغییرات

ساختارسازمانیوتشکیالتیوزارتنیرووزیرمجموعههایآنرادر۵0سالگذشتهنشانمیدهد؛
جدول۱۱-تغییراتساختارسازمانیوتشکیالتیوزارتنیرووزیرمجموعههایآنازسال۱۳4۱تاکنون

روندتغییراتساختارسازمانیوتشکیالتیوزارتنیرو

13501341سالهایتا:
سال۱۳4۱:تصویبالیحهتاسیسسازمانبرقایران

سال۱۳4۳:تاسیسوزارتآبوبرق،تاسیسشرکتهایبرقمنطقهای
سال۱۳4۶:تاسیسسازمانبرقایران

سال۱۳47:تاسیسشرکتسهامیتولیدوانتقالنیرویبرق)توانیر(
سال۱۳48:تاسیسشرکتسهامیخدماتمهندسیآبوبرق

13571352سالهایتا:
سال۱۳۵۳:تصویبقانونتاسیسوزارتنیرو،دورهتوسعهصنعتبرق)سالهای۱۳۶۱تا۱۳80(:

سال۱۳۶۱:تاسیسمرکزتحقیقاتنیرو
سال۱۳70:تاسیسشرکتهایمدیریتتولیدبرق

سال۱۳7۱:تاسیسشرکتهایتوزیعنیرویبرق،افزایشتعدادشرکتهایاقماری)نصبنیرو،مپناو...(
سالهای۱۳74الی۱۳78:تغییراساسنامهشرکتتوانیر،تاسیسساناوسابا،تاسیسسازمانتوسعهبرقایران

90تغییراتصنعتبرقدردهه
سال۱۳8۱:تصویباساسنامهجدیدشرکتهایتوانیر،شرکتهایبرقمنطقهایوساتکاب

سال۱۳84:ابالغسیاستهایکلیاصل44قانوناساسیجمهوریاسالمیایران
تصویبقانوناستقاللشرکتهایتوزیعدراستانها

سال۱۳8۵:تصویباساسنامهجدیدشرکتهایتوزیعنیرویبرق
ادغاموتشکیلمعاونتبرقوانرژیدروزارتنیرو،تغییردرساختارستادیشرکتتوانیر

ادغامبرخیازشرکتهایتوزیع
سال۱۳87:ارائهمجوزبهدولتبرایواگذاری%80شبکهتولیدوتوزیعبهبخشخصوصی
سال۱۳8۹:اجازهبهدولتبرایواگذاریاموالمنقولوغیرمنقولبهبخشخصوصی

سال۱۳۹4:تشکیلشرکتمادرتخصصیتولیدبرقحرارتی

درحالحاضروزارتنیرودرنظرداردساختارتشکیالتیخودراباتوجهبهواگذاریبخشتولیدوتوزیعتغییردهدوسهبخش
تولید،انتقالوتوزیعرادرقالبسهشرکتمادرتخصصیسازماندهیکند.دراینساختارسهبخشتولید،انتقالوتوزیع
تفکیکخواهندشدوشرکتهایتوزیعنیرویبرقزیرمجموعهشرکتمادرتخصصیتوزیعنیرویبرقادارهخواهندشد.
اینشرکتمادرتخصصیهلدینگیاستکهکارراهبریوساماندهیاینشرکتهارابرایواگذاریبهبخشهایخصوصی
عهدهدارخواهدشدودرکنارآنمدیریت۲0درصدسهامشرکتهاراکهبناستدردولتباقیبماند،نیزبرعهدهخواهدداشت.
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دررابطهبابخشتولیدبرقساماندهیوراهبریشرکتهایتولیدبرقوجذبسرمایهگذاریبخشخصوصیزیرنظر
شرکتمادرتخصصیتولیدبرقانجامخواهدشد.همچنینتامینبارپایهشبکهسراسریکشورنیزتوسطاینشرکت
که۲0درصدسهامنیروگاههارادراختیارداردصورتمیگیرد.شرکتمادرتخصصیتوانیرنیزمدیریت۱۶شرکتبرق
منطقهایوشرکتمدیریتشبکهبرقرابرعهدهخواهندداشت.توانیرهمانندگذشتهمسئولیتایجادیکپارچگیدر
صنعتبرقومدیریتونگهداریشبکهانتقالکشورومباحثمرتبطباآنرابرعهدهخواهدداشت.اینتغییراتصنعت
برقراازساختارمتمرکزوانحصاریدروزارتنیروبهسمتساختارغیرمتمرکزیهدایتخواهدکردکهسرنوشتاین
صنعتراشکلخواهدداد.اینامرمیتواندزمینهشفافیتدرتفکیکهزینههایتولید،انتقالوتوزیعرافراهمسازد.
عدموجودشفافیتدراجزایهزینههایتمامشدهقیمتبرقدرسهبخشتولید،انتقالوتوزیعمنجربهعدمیافتن
راهکاروسیاستمناسبدرکاهشهزینههاوچگونگیتعیینبازارمستقلتولیدوفروشبرقشدهاست.اینشفاف
سازیبهخریدارانبخشخصوصینیزکمکمیکندتابهاطالعاتمالیدقیقوبرنامهریزیمجموعهایکهقصد
خریددارنددستیابند.سهامدارعمدهشرکتهایتوزیعشرکتشبهدولتیصباووزارتنیرومیباشندکهباتصویب
قانوناستقاللشرکتهایتوزیعازبرقهایمنطقهای،وضعیتمالکیتوداراییاینشرکتهادچارابهامشدهاست.

4-2-تنظیممقررات

یکیازبخشهایاصلیتغییراتساختارینهادیصنعتبرق،سازوکارتنظیممقرراتاست.درحالحاضروزارتنیرو
مسئولیتتامین،انتقالوتوزیعبرقرابهعهدهداردوسیاستهایتنظیممقرراترادرمتنفعالیتهایتصدیگریبصورت
ضمنیانجاممیدهد.درواقعدرشرایطفعلیوزارتنیروهممسئولیتتامینانحصاریبرقراداردوهمتنظیمکنندهمقررات
است،اینمسئلهباعثمیشودکهمنافعسایرذینفعانتحتالشعاعقرارگیرد.لذاضرورتشکلگیرینهادتنظیمکننده
مقرراتمستقلازوزارتنیروکامالدیدهمیشود.درتجدیدساختاروزارتنیروکهدرحالانجاماستپیشبینیشدهاست
نهادتنظیممقرراتمستقلازوزارتنیرودرزیرمجموعهشورایرقابتشکلگیرد.دراینشوراترکیبیازنمایندگاندولت،
بخشخصوصیومجلسشورایاسالمیحضورخواهندداشت.ایننهادمقرراتحاکمبردادوستدهایبینبازیگران
مختلف)تولید،انتقالوتوزیع(راتعیینخواهدکردوبرایخدماتانحصاریمانندخدماتشبکهانتقال،نظارتخواهدکرد۱.

5-2-زنجیرهتامینوساخت

صنعتبرقدربخشپیمانکاریومشاورهساختتأسیساتنیروگاهی،خطوطانتقالوتوزیعبرقتوانستهاستظرفیتهایی
ایجادکندکهعالوهبرتامیننیازبازارداخلیواردبازارهایصادراتینیزشوند.بنگاههایبزرگصنعتبرقایرانهمچونمپنا،
ایرانترانسفووتعداددیگریازشرکتهایبزرگنقشتعیینکنندهایدرزنجیرهتأمینصنعتبرقدارندوهرنوعرژیم
حقوقیوساختاریبررویمنافعبنگاههایبزرگوکوچکتاثیرگذارخواهندبود.درحالتیکهساختارتشکیالتیمتمرکزاست،
بنگاههایبزرگازقدرتچانهزنیباالترینسبتبهبنگاههایکوچکومتوسطبرخوردارهستندوهرچهبهسمتغیرمتمرکز
شدنتغییرمیکند،امکانچانهزنیوتسلطاینبنگاههامحدودترمیشودوجابرایابتکارعملبنگاههایکوچکومحلی

بیشترمیشود.بنابراینتغییرساختارنهادیصنعتبرقبرایتامینکنندگانکاالوخدماتصنعتبرقتاثیرکلیدیدارد.

6-2-مصاحبهباخبرگانوپنلتخصصی

برایتکمیلفرایندشناساییموضوعاتومسائلراهبردیدربخشتجدیدساختارصنعتبرقایرانمصاحبههاییدراین
زمینهباخبرگانصنعتصورتگرفت.دراینمصاحبههاموضوعاتراهبردیتغییراتساختاریوفرایندتجدیدساختاردر
صنعتبرقمحورهایاصلیگفتگوبودند.جدول۱۲اصلیترینگزارههایمطرحشدهدراینگفتگوهارانشانمیدهد.

۱-الیحهتشکیلنهادتنظیممقرراتبرقدرحالبررسیهیئتدولتمیباشد. 48



جدول۱۲-گزارههایاصلیبخشتجدیدساختارازدیدکارشناساندرجلساتمصاحبه

موضوعاتکلیدیزیرگروه

خصوصی
سازی

انتقالتوسعهازدولتبهبخشخصوصی

تغییرساختاربخشخصوصیازبنگاهبهنهادتخصصی

انتقالواستفادهازتجاربجهانیدرسازماندهیبخشخصوصی

رعایتاخالقحرفهایدرمذاکراتوجلساتبادولتتوسطسندیکاهاونهادهایخصوصی

عدمپیشرویصنعتبرقبهسمتکاراییوایجادیکساختارعمودی

درنظرگرفتنمنافعملیدربخشخصوصی

بیشینهکردنسودومنافعاعضادربخشخصوصی

نهادبازار

کاهشمنابعدولتبرایتوسعه

ضرورتایجادتشکلهایحرفهای،فدراسیونهاوکنفدراسیونهادربخشخصوصی

عدمباورپذیریبخشخصوصیبرایایفاینقشتوسعه

پایینبودنبهرهوریکلصنعتدرکشور

کاهشکیفیتارائهخدماتدربخشخصوصیبدلیلپایینبودنقیمتفروشبرقبهمشترکیندرمقایسهبا
قیمتتمامشده

افزایشکیفیتواقتصادیشدنقیمتبرقدرنتیجهخصوصیسازی

کاهشرقابتپیمانکارانومشاورانبدلیلفضایرانت

ایجادفضایرقابتیدراثرافزایشچابکیبخشخصوصی

تنظیممقررات

حلمسئلهنگرشدولتبهصنعتبرقبهعنوانکاالییاقتصادیبجایکاالیخدماتی

برنامهریزیکالنوشناسایینقاطارتباطبینتولیدوانتقالوتوزیعوسیاستهایتشویقیبایستیتوسط
نهادهایدولتی

ادارهمسائلفنیمرتبطباصنعتبرقتوسطدولت

ایجادهزینههایبیشتربرایدولتبدلیلعدمشفافیتنقشدولتدرتولیدبرق

تبدیلبرقازشکلکاالیصرفاعمومیبهیککاالیاقتصادیباواردشدنبخشخصوصی

فعالیتبخشخصوصیدرتجارتبرقوصادراتبرق

اعمالقوانینکیفریدرحوزهایمنی

ساختار
سازمانیو
تشکیالتی

ضرورتواگذاریبخشتولیدوتوزیعصنعتبرقبهبخشخصوصی

هماهنگیومدیریتبخشهایتولید،انتقالوانتقالـتوزیعتوسطشرکتمادریاتوانیر

تفکیکبخشتوزیعوارائهخدماتمشترکینوواگذاریبخشخدماتمشترکینبهبخشخصوصی
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همچنیـنپانـلتخصصـیتجدیـدسـاختاردرصنعـتبرقباحضـورکارشناسـاندولتـی،خصوصیودانشـگاهیدر
سـندیکایصنعـتبـرقایرانبرگزارشـد.دراینجلسـهکارشناسـانپیرامونتاثیـراتتجدیدسـاختارصنعتبرقبر
فضـایکسـبوکاربخـشخصوصـی،فرصتهـاوتهدیدهـایحاصـلازتغییرسـاختارصنعتبـرقازمنظربخش
خصوصـیوراهکارهـایبهبـودصنعـتبـرقگفتگـوکردنـد.مهمتریـننـکاتازدیـدکارشناسـاندراینجلسـهبه

است: زیر شـرح
•نتیجهتجدیدساختاردرصنعتبرقتابحالمطلوبنبودهاستواقداماتیازقبیلواگذارینیروگاههابهبخش

شبهدولتیکارآمدنبودهاست.
•نـگاهتجدیـدسـاختاربـهصنعـتبرقنـگاهمترقـیگرایانهایاسـتامابافضـایکسـبوکاربخشخصوصی

همخوانـیندارد.
•تبدیلشدنایرانبههابانرژیمنطقه،نیازبهتدوینسیاستکالنومدوندراینزمینهدارد.

•تغییرساختارمنجربهتغییرمالکیتهامیشود،لذاچگونگیبرخوردبخشخصوصیاهمیتدارد.ازسویدیگر
بخشخصوصیباتوجهبهحجمسرمایهگذاریباالتوانخریدومالکیترانداردوباتوجهبهتوانمالیباالی

نهادهایمالیوشبهدولتیهاوورودآنهابهاینبخشجایتاملدارد.
•بررسـیچگونگـیورودبخـشخصوصـیبـهفضـایکسـبوکارپسازتجدیـدسـاختاراهمیتزیـادیدارد.
نهادهـایمالـیبـهدنبالسـودآوریزودبـازدهوسـرمایهگذاریدرزمینههاییهسـتندکـهزودبازدهبـودهویابازار
ارتبـاطایجـادشـوددرحالیکـهنگـرشبخـشخصوصـیبهدنبالسـودآوریاسـتکـهاینامـرمنجربـهایجاد
ابهـامدرفضـایرقابـتخواهـدشـد.باتوجـهبهاینکـهارتباطاتحـرفاولرامیزنـدوشـرکتهایکوچکدچار

میشوند. مشـکل
علیرغممطالعاتبیشمارصورتگرفته،موضعوزارتنیرومشخصنیستوچونوزارتنیرونیزذینفعاست،عالقهمند

بهپذیرشبخشخصوصینیستوقادرنیستروابطدرستبینبخشدولتیوخصوصیراشکلدهد.

7-2-جمعبندیمسائلراهبردی

بـراسـاسدادههـایبدسـتآمـدهازمسـتنداتونظـراتاعضایپانـلمهمتریـنابعادمسـائلراهبـردیرامیتوان
درجـدول۱۳مشـاهدهکـرد.همانطـورکـهدراینجـدولدیدهمیشـود»چالشهـایخصوصیسـازی«،»چالشدر
شـکلدهیبـازارعمـدهفروشـیوخردهفروشـیبـرق«،»ایجادنهـادتنظیممقـررات«،»اصالحسـاختارسـازمانیو

تشـکیالتیوزارتنیـرووشـرکتهایاقمـاری«مهمتریـنمسـائلراهبـردیحوزهتغییرسـاختارنهادیاسـت.
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جدول۱۳-اجزا،روندواهمیتموضوعاتکلیدیتجدیدساختارصنعتبرق

اهمیتوضعیتموجوداجزا

خصوصیسازی

تهاترنیروگاههابابترددیوندولتبهبخشهایعمومیاقتصادوعدمدریافت
وجهموجبشدهاستاینصنعتهمچنانبابحراننقدینگیهمراهباشد.

بدلیلنادیدهگرفتناحرازصالحیتوشایستگیخریدارانکهدرقوانینمربوطه
نیزبهآناشارهشدهاست،انگیزهکافیدرنگهداریوتوسعهایننیروگاهها
وجودنداشتهوعمالاهدافخصوصیسازیمحققنشدهاستوبهرهوری
صنعتارتقاءنیافتهاست.پارهایازواگذاریهانهتنهابهافزایشسطحدرآمد
وتوسعهاینصنعتمنجرنشدهاندبلکهمنجربهتعطیلیکارخانجات،کاهش

تولیدوفروشاموالغیرمنقولکارخانجاتنیزمنجرشدهاست.

ی ها زمینه و سطوح خصوصیسازی در
از یریت مد یا و مالکیت کنترل، گوناگون
دستبخشدولتیخارجوبهدستبخش
ی از خصوصیس میشود. سپرده خصوصی
ت سم به حرکت تسریع پی در همواره
توسعه  و  رقابت ترویج آزاد، اقتصادهای
تکنولوژیکیوفنی،افزایشکاراییاقتصادی،
ارائهوتحویلخدماتعمومیو بهبوددر
به ت ول د اعطایی وامهای میزان کاهش

شرکتهایورشکستهوزیاندیدهاست.

بازاربرق

ایجادبازارهایعمدهفروشیبرقبخشیازفرایندتجدیدساختاربرقاستکه
درسال8۳شکلگرفتوباتأسیستاالربورسبرقبهمرحلهجدیدیرسیده
استامابدلیلانحصاردولتدربخشخریدبرقدراینبورس،امکانرقابتی
شدنبازاروجودنداشتهاستوقیمتهابصورتیکطرفهتوسطخریداردولتی

تعیینمیشود.

ازطریقایجادفضایرقابتیمناسب،بنگاهها
تالشمیکنندتاباایجادتمایزبینخودوسایر
رقباسهمبازاربیشتریرادراختیارگرفته
ررقابتسطحکیفیتو بازا بقاءدر برای و

بهرهوریخودراافزایشدهند.

ساختارسازمانیوتشکیالتی

وزارتنیرودردولتیازدهمقصدداردشرکتهایمادرتخصصیتولیدبرق
حرارتی،شرکتمادرتخصصیتوزیعنیرویبرقوشرکتمادرتخصصیتوانیر
راتاسیسنمایدکهدرحالحاضرشرکتمادرتخصصیتولیدایجادشدهاست.
تولیدوتوزیع80درصدخصوصیمیشوداماانتقال۱00درصددولتیباقی
میماند.عدموجودشفافیتدراجزایهزینههایتمامشدهقیمتبرقدرسه
بخشتولید،انتقالوتوزیعمنجربهعدمیافتنراهکاروسیاستمناسبدرکاهش
هزینههاوچگونگیتعیینبازارمستقلتولیدوفروشبرقمیشود.اینشفاف
سازیبهخریدارانبخشخصوصینیزکمکمیکندتابهاطالعاتمالیدقیق

وبرنامهریزیمجموعهایکهقصدخریددارنددستیابند.
سهامدارعمدهشرکتهایتوزیعشرکتشبهدولتیصباووزارتنیرومیباشند
کهباتصویبقانوناستقاللشرکتهایتوزیعازبرقهایمنطقهای،وضعیت

مالکیتوداراییاینشرکتهادچارابهامشد.

برق صنعت در ابتی رق بازار ایجاد برای
صنعت دهنده تشکیل نهادهای تفکیک
برقالزماست.بهعبارتیتفکیکعمودی
سپس و برق ن ا ارک ساختاری )تفکیک
ارکان( این لکیت ا م و مدیریت جداسازی
وتفکیکافقی)تفکیکبخشهایرقابت
ازطریقفرآیندتفکیک پذیرصنعتبرق
تشکیل اجزای به  افقی، صورت به اجزا
دهنده(منجربهشفافسازیهزینههایهر
بخشوامکانایجادبازارهایعمدهفروشی

وخردهفروشیبرقمیشود.

نهادتنظیممقررات

دولتبهعنوانمسئولتامینبرق،انحصارتولید،انتقالوتوزیعراداشتهاستونهاد
تنظیمکنندهبرقخارجاززنجیرهتولیدوعرضهشکلنگرفتهاست.

درساختارجدیدیکنهادرگوالتوریبرقدرخارجوزارتنیروایجادمیشود
کهروابطبینوزارتنیرووبازیگرانبخشخصوصیراتنظیمخواهدکرد.این
نهادترکیبیازنمایندگانبخشخصوصی،دولتومجلسشورایاسالمی

خواهدبود.

قوانیـنومقرراتنقـشمهمیدرچگونگی
ایجـادبـازاربـرقدارنـد.دولـتازطریـق
ابزارهـایقانونیوحقوقـیچگونگیارتباط
بیـنبازیگـرانعرصهصنعتبرقراشـکل
میدهـد.درصورتـیکـهدولـتفقطنقش
رگوالتـوریونظارتـیراداشـتهباشـدایـن
امـرمنجربهافزایشسـطحرقابتسـالمو

جلوگیـریازانحصارمیشـود.

زنجیرهتامینوساخت

بنگاههایبزرگصنعتبرقایرانهمچونمپنا،ایرانترانسفووتعداددیگریاز
شرکتهایبزرگنقشتعیینکنندهایدرزنجیرهتأمینصنعتبرقدارندکه

سهامداراناصلیآنهادولتیانهادهایشبهدولتیهستند.
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برایاولویتگذاریمسائلراهبردیتجدیدساختارصنعتبرق،مهمترینموضوعاتراهبردیاینبخشبهاعضایپنل
تخصصیارائهشدوازآنهاخواستهشدمیزاناهمیتاینمسائلراامتیازدهیکنند.شکل۲۶اهمیتموضوعاتتجدید

ساختارصنعتبرقبرایسازندگانتجهیزاتبرقنشانمیدهد.

شکل۲۶-اهمیتموضوعتغییراتساختاریبرایسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات

همانطورکهدراینشکلدیدهمیشود،موضوع»ورودسرمایهگذارخارجیدرنظاممالیصنعتبرق«،»ورودنهادهاو
موسساتمالیدرنظاممالیصنعتبرق«و»خصوصیسازی«شرکتهایتولیدبرقبیشتریناهمیترادارامیباشند.
شکل۲7اهمیتموضوعاتتجدیدساختارصنعتبرقبرایپیمانکاران،مشاورانساختواحداثپست،خطونیروگاه

رانشانمیدهد.

شکل۲7-اهمیتموضوعتغییراتساختاریبرایپیمانکارانومشاورانساختواحداثپست،خطونیروگاه

همانطـورکـهدرایـنشـکلدیـدهمیشـود،موضـوع»ورودسـرمایهگذارانخارجـیدرنظـاممالـیصنعـتبـرق«،
»ورودنهادهـاوموسسـاتمالـیدرنظـاممالیصنعتبرق«و»خصوصیسـازیشـرکتهایتولیدبـرق«بیشترین

اهمیـترادارامیباشـند.
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3-مسائلراهبردیبهرهوریبرق

بهرهورییکیازمفاهیممهمدراقتصادبهشمارمیرودکهچگونگیاستفادهازعواملرادرتولیدمحصولنشان
میدهد.بهرهوریدرصنعتبرقازدوبعدقابلبررسیاست؛یکبخشآنناظربهاموربهرهوریدرتولید،انتقالو
توزیعبرقاستکهباعنواناتالفبرقدرشبکهتولید،انتقالوتوزیعشناختهمیشود.دربعددوم،مسئلهبهره وری
بهموضوعکارآییبنگاههایصنعتمیپردازدوعواملیمانندکارایینیرویکار،بهره وریسیستمهایتولید،وکارایی
پیمانکارانموردبحثقرارمیدهد.باتوجهبهاینکهایندستهازموضوعاتبیشترمرتبطبامسائلدرونبنگاه ها،نحوه
مدیریتآنهاومقیاستولیددرصنعتاست،دراینبخشازآنصرفنظرمیشودودربخشساختاررقابتومحیط
کسبوکاربررسیمیشود.مطالباینبخشمتمرکزرویموضوعبهره وریشبکهتولید،انتقالوتوزیعوچالشهای

کاهشتلفاتشبکهخواهدبود.

1-3-شناساییمسائلراهبردیکاهشتلفاتبرقوبهرهوریشبکهتولید،انتقالوتوزیع

موضوعکاهشتلفاتبرقدردوسمتعرضهوتقاضاقابلبررسیاست.درسمتتقاضایعنیمصرفبرقکاهشتلفات
شاملموضوعاتیاستکهمنجربهبهینهشدنمصرفبرقازطریقاصالحالگویمصرفوبکارگیریابزارهاییاست
کهراندمانباالییدارند.درسمتعرضهبرق،موضوعبهره وریشبکهتولید،انتقالوتوزیعدربرگیرندهمسائلیاست
کهبهکاهشاتالفبرقدرزمانتولید،انتقالوتوزیعمیپردازد.دراینجاابتدامسائلراهبردیبرقدربخشتقاضاو

سپسدربخشعرضهموردبررسیقرارمیگیرند.

1-1-3-اتالفبرقدرسمتتقاضا

درسال۱۳۹4کلفروشبرقوزارتنیرووصنایعبزرگحدود۲۲7۳۱۱میلیونکیلوواتساعتبودکهنسبتبهسال
قبل۳/4درصدرشدداشتهاست.شکل۲8سهمبخشهایمختلفرادرمصرفبرقدرسال۱۳۹4نشانمیدهد.با

توجهبهشکل،بیشترینمیزانمصرفمربوطبهبخشخانگیوکمترینمیزانمربوطبهروشناییمعابراست.

شکل۲8-سهمبخشهایمختلفدرمصرفبرقدرسال۱۳۹4
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سرانهمصرفبرقبهازایهرنفردرایراندرسال۱۳۹4حدود۲77۱/۶کیلوواتساعتبودهاستکهنسبتبهسال
ماقبلآن0/۲درصدکاهشرانشانمیدهد]۱8[.ایندرحالیاستکهدرسال۲0۱4سرانهمصرفانرژیدربخش
خانگیدرجهان7۳8کیلوواتساعتبرآوردشدهاست]۲۱[. دربخشصنعتوکشاورزی،عالوهبرعدمتوجهبه

استفادهبهینهانرژیتوسطکاربران،نوعصنعتوفناوریتولیدبرمصرفواتالفبرقتأثیرگذارند.
شکل۲۹سرانهمصرفبرقایرانرادرمقایسهباکشورهایمنتخبجهاننشانمیدهد.ایراندرسرانهمصرفرتبه

۹۲رادرجهاندارد.

شکل۲۹-سرانهمصرفبرقدرایراندرمقایسهباکشورهایمنتخبجهان

باتوجهبهآمارهایمنتشرشده،ایرانیکیازکشورهایباشاخصشدتانرژیباالاست.شکل۳0وضعیتشاخص
شدتانرژیایرانرادرمقایسهباسایرکشورهانشانمیدهد.اینمیزانمصرفبرقباتوجهبهنرخرشدجمعیتونرخ

رشداقتصادیسببشدهاستکهنرخرشدتقاضایبرقدرایرانباالباشد.

شکل۳0-شاخصشدتانرژیدرکشورهایمنتخبدرسال۲0۱4

بنابراینصنعتبرقبرایتامیننیازمصرفبرقکشوربااینچالشمواجهاستکهسالیانهبایدبهظرفیتتولیدبرقحجم
زیادیاضافهکند.چنانچهاتالفبرقدربخشمصرفبرقکاهشپیداکندوروشهایمصرفوکیفیتمصرفارتقاپیدا
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کند،میزاننیازرشدظرفیتتولیدبرایتامیننیازهایداخلیکاهشپیدامیکندوامکانصادراتبرقبیشترمیشود.
براساسنظرخبرگانصنعتبرق،باتوجهبهاینکهمیزاناتالفبرقدربخشمصرفباالست،اینامکانوجودداردکه
باتقاضایبرقامکانصادراتبرقفراهمشودوبرآوردمیشودتا۱۲میلیارددالردرآمدزاییبرایصنعتبرقایجادکند.
یکیدیگرازشاخصهایمرتبطبابهرهوریبرق،شاخصبهرهوریانرژیاست.بهرهوریانرژینسبتارزشافزوده
بهارزشانرژیاست.شکل۳۱شاخصبهرهوریانرژیرادرایراندرفاصلهسالهای۱۳7۶تا۱۳۹۳نمایشمیدهد.
همانطورکهدرشکلدیدهمیشودروندشاخصبهرهوریانرژیدردودههگذشتهبطورکلینزولیبودهاست.اینموضوع
بیانگرآناستکهسیاستهایحوزهانرژیکشورنتوانستهبهرهوریحوزهانرژیرابهبوددهد.بویژهسیاستقیمت
حاملهایانرژیبهنحوینبودهاستکهسببشوداستفادهازانرژیدراقتصادوکشوربهینهباشد.جدول۱۳جایگاه
شاخصبهرهوریانرژیایرانراباکشورهایجهانرانشانمیدهد.همانطورکهدراینجدولدیدهمیشودایراندررتبه

4۵قراردارد]۲0[.



شکل۳۱-شاخصبهرهوریانرژیدرایرانطیسالهای۱۳۹۳-۱۳7۶

جدول۱4-شاخصبهرهوریانرژیدرکشورهایجهان

بهرهوری کشور رتبه بهرهوری کشور رتبه

۱۹۲ رومانی ۲۶ 4۵۶ هنگکنگ،چین ۱

۱8۶ فرانسه ۲7 ۳۳0 کلمبیا ۲

۱8۱ عربستانسعودی ۲8 ۳۲۹ سنگاپور ۳

۱74 پاکستان ۲۹ ۳۱0 سوئیس 4

۱7۲ مالزی ۳0 ۲87 پرو ۵

۱۶۵ هلند ۳۱ ۲۵۶ فیلیپین ۶

۱۶۳ تایلند ۳۲ ۲4۶ ایتالیا 7
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بهرهوری کشور رتبه بهرهوری کشور رتبه

۱۶۲ بلژیک ۳۳ ۲4۲ پرتقال 8

۱۵۹ هند ۳4 ۲۳۶ اسپانیا ۹

۱۵8 سوئد ۳۵ ۲۳4 ترکیه ۱0

۱۵0 استرالیا ۳۶ ۲۳۱ انگلستان ۱۱

۱48 اماراتمتحدهعربی ۳7 ۲۲8 بنگالدش ۱۲

۱4۳ امریکا ۳8 ۲۲۵ الجزیره ۱۳

۱۳8 نیجریه ۳۹ ۲۲4 مصر ۱4

۱۳7 ونزوئال 40 ۲۲4 نروژ ۱۵

۱۳۵ ویتنام 4۱ ۲۲0 یونان ۱۶

۱۳4 کره 4۲ ۲۲0 آلمان ۱7

۱۳۱ جمهوریچک 4۳ ۲۱7 اتریش ۱8

۱۱8 کانادا 44 ۲۱۵ هلند ۱۹

۱۱7 ایران 4۵ ۲۱0 برزیل ۲0

۹8 چین 4۶ ۲07 عراق ۲۱

۹۲ روسیه 47 ۲0۱ مکزیک ۲۲

8۵ افریقایجنوبی 48 ۲0۱ شیلی ۲۳

8۵ قزاقستان 4۹ ۱۹۶ ژاپن ۲4

۶0 اوکراین ۵0 ۱۹۵ اندونزی ۲۵

2-1-3-اتالفبرقدرسمتعرضه)تولید،انتقالوتوزیع(

شکل۳۲رونداتالفشبکهبرقایرانرانمایشمیدهد.ازتلفاتشبکهبرقایراندرطولاینسالهاکاستهشدهبطوریکه
درسال۱۳۹4به۱۲/۳درصدرسیدهاست.تلفاتدرشبکهتوزیعدراینسالبرابربا۱۱/۹درصدبودهاست]۱8[.
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شکل۳۲-رونداتالفشبکهبرقایرانازسال۱۳80تا۱۳۹4

شکل۳۳رونداتالفبرقدرشبکهتوزیعوانتقالایرانوجهانرادرفاصلهسالهای۲0۱۳-۱۹۹0نمایشمیدهد.
باتوجهبهشکل،ازسال۲007اتالفدرشبکهتوزیعوانتقالایرانتقریبانزولیبودهودرسال۲0۱۳برابربا۱4/۵
درصدگزارششدهاست.ایندرحالیاستکهرونداتالفدرشبکهتوزیعوانتقالجهاندرفاصلهاینسالهابین

۹-8درصدگزارششدهاست]۳[.

شکل۳۳-رونداتالفبرقدرشبکهتوزیعوانتقالدرفاصلهسالهای۲0۱4-۲000

طبقگزارشمنتشرشدهتوسطوزارتنیرو،نرخاتالفبرقدرنیمهدومسال۱۳۹۳،۱۳/8درصدگزارششده]۱۳[.
درحالیکهنرخاتالفبرقدرفرایندتوزیعوانتقالدراینسالدرجهان8/۶درصدبودهاست]۱۹[.بنابراینمیتوان
گفتمتوسطاتالفبرقدرایراندرمقایسهبامتوسطجهانی۵درصدبیشتراست.اینموضوعاهمیتکاهشتلفات
رانشانمیدهد.درواقعتاثیرکاهشتلفاتدرشبکهبرقکشوررامیتوانازدوجنبهموردبررسیقرارداد؛تاثیرکاهش
تلفاتبررویمیزانسرمایهگذاریموردنیازبرایاحداثنیروگاههاوشبکهانتقالوتوزیعومیزانمصرفسوختهای

فسیلیکهدرادامهتاثیرآنهابررسیخواهدشد.
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کاهشتلفاتبرقمنجربهکاهشهزینههایتولیدبرقوافزایشبهرهوریمیشود. بخشیازبرقتولیدشدهدرهر
نیروگاهبراياستفادهدرتجهیزاتوماشینآالتهماننیروگاهبهمصرفميرسد.بههمینجهت،انرژيتحویلشده
بهشبکههايانتقالدرخروجينیروگاهها،کمترازمقدارياستکهوسایلاندازهگیريمولدهانشانميدهند.درسال
۱۳۹4،مصرفداخلينیروگاههايکشور۱/7درصدکلتولیدبرقکشوربودهاست.اگرچهنیروگاههایسیکلترکیبي،
گازيوآبيمصرفداخليکمتريداشتهوباتوسعهایندستهازنیروگاههادرسالهاياخیربهتدریجازمصرفداخلي
کلنیروگاههاکاستهشدهاستاماهمچنانمصرفدراینبخشبسیارزیاداست.همچنینبخشيازانرژيبرقتولید
شدهدرشبکههايانتقال،فوقتوزیعوتوزیععمدتاًبهصورتگرماتلفمیشود.کلسهمتلفاتشبکهانتقالوتوزیع
از۱۵/۱۵درصددرسال۱۳۹۱به۱4/8درصدازکلانرژيتولیدوخریداريشدهدرسطحولتاژانتقالوفوقتوزیعو
توزیعدرسال۱۳۹۲رسید.اینآمارنشانمیدهدهریکدرصدتلفاتدرشبکهانتقالوتوزیعمعادلبادراختیارگرفتن

حداقلیکدرصدظرفیتاسمینیروگاههایکشوراستودارایارزشحداقلی700میلیوندالریاست.
طیسالهایاخیروزارتنیروبرنامهکاهشتلفاترادردستورکارداردکهدرراستایاجرایاینبرنامهها،تلفاتانتقال،توزیع
وبهینهسازيمصرفانرژيبرق،میزانتلفاتبرقدرکلسامانهتامین،انتقالوتوزیعشبکهبرقکشوراز۱7/۶درصددر
سال۱۳80به۱۲/۳درصددرسال۹4کاهشیافتهوکاهشاینمقداربه۱0درصددرطيبرنامهششمتوسعهدردستور
کاروزارتنیرواست.اینبرنامهوزارتنیروراازسرمایهگذاري۲۱00میلیوندالریبراياحداثنیروگاههايجدیدبی
نیازمیکند]۱۳[.درسال۱۳۹4،۲۱448میلیونمترمکعبگاز،۱۱۳۹میلیونلیترگازوئیل،۶۱۹4میلیونلیترنفتکوره
بعنوانسوختمصرفینیروگاههامصرفشدهاست.ازمقایسهسوختمصرفینیروگاههادرسال۱۳۹4باسالپیشین

چنینبرآوردمیشودکهمصرفگاز،گازوئیلونفتکورهبهترتیب4/4،۱۵و۶درصدافزایشیافتهاند.
بنابراظهاراتمسئولینوزارتنیرو،درسال۱۳۹4،وزارتنیروموفقبهکاهشحدود۳/۵درصدیتلفاتبرقشدهکهساالنهبه
ازایهریکدرصدکاهشتلفاتدرشبکههایتوزیع،4۶0میلیوندالردرمصرفسوختهایفسیلیصرفهجویيشدهاست.

2-3-تحلیلذینفعانموضوعاتراهبردیکاهشتلفاتبرق

موضوعکاهشتلفاتتولید،انتقالوتوزیعومصرفبرقرویگروههایمختلفتاثیرمیگذارد.شکل۳4نحوهتاثیرگذاری
موضوعاتکاهشتلفاتبرقرابررویهریکازبازیگراناصلیصنعتبرقنشانمیدهد.همانطورکهدراینشکل
دیدهمیشودموضوعکاهشتلفاتبرقبرایکسبوکار»شرکتهایمهندسیمشاور«،»پیمانکارانساختنیروگاهها«و

»سازندگانوتامینکنندگانتجهیزاتتولیدپراکندهبرقوانرژیهایتجدیدپذیر«بیشترینتاثیرراخواهدداشت.

شکل۳4-میزانتاثیرگذاریکاهشتلفاتبرقبرگروههایمختلف
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3-3-مصاحبهباخبرگانوپانلتخصصی

درراستایتکمیلشناساییمسائلاستراتژیککسبوکارهایصنعتبرقایراندربخشاتالفبرقباچندتناز
کارشناسانمصاحبههاییانجامگرفتکهاصلیتریننکاتازدیدآنهادرجدول۱4آوردهشدهاست.

جدول۱۵-گزارههایکلیدیحوزهاتالفبرقازدیدکارشناساندرجلساتمصاحبه

گزارههایکلیدیردیف

تزلزلصنعتبرقبدلیلضعفمالی،چندگانگیدرونسیستمیوروشننبودنماهیتنیروگاهها۱

روشننبودنبرنامهکاریومدیریتتکنولوژی۲

وجودشکافبینکارفرما،پیمانکاروتولیدکننده۳

ارزبربودنصنعتبرق4

عدمانطباقمفهومپروژهباقراردادها۵

عدمنیازسنجیمناسبودرست۶

کاهشبهرهوریبدلیلوجودقراردادهاییکطرفه7

عدموجودنظامهماهنگکنندهبینسازندگانومشاوران8

عدماستقاللمشاوران۹

عدموجودوحدترویهدرقراردادهایپروژهها۱0

اصالحساختارسازمانیوزارتنیروبرایافزایشبهرهوری۱۱

انعطافدرنظامپروژهمحورطبقتعریفاستانداردها۱۲

عدمهماهنگینظاممناقصهایوبخشخصوصی۱۳

بازبینیآییننامهمعامالت۱4

همچنیندرادامهپانلتخصصیبهرهوریواتالفبرقباحضورخبرگاناینبخشدرسندیکایصنعتبرقایران
برگزارشد.تاثیرگذاریطرحکاهشتلفاتبرفضایکسبوکاربخشخصوصی،مشکالتوچالشهایموجوددر
اجرایاینطرحوسیاستهایدولتدرافزایشمیزانبهرهوریازمحورهایاصلیاینجلسهبود.درجمعبندیاین

جلسهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
•بهمنظورافزایشبهرهوریوکاهشتلفاتاقداماتخوبیدرصنعتبرقصورتگرفتهاستامابرنامهخاصیدر

بخشمنابعانسانیحوزهانتقالوتوزیعوجودندارد.
•ظرفیتهایقانونیموجوددربرنامهپنجسالهتوسعهوبودجهسالیانهکشوراشارهکردندکهفضایخوبیرابرای
بهرهوریوکاهشاتالفدربخشتولید،انتقالوتوزیعفراهمکردهامانتیجهاینطرحهاموفقیتآمیزنبودهاست.
•هوشمندسازیشبکههایتوزیعازبرنامههایدولتبودهاستامامتاسفانهبدلیلعدموجوداعتبارموفقیتآمیز

نبودهاست.
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•ارزانبودنگازدربخشنیروگاههاباعثعدمتوجهبهبهرهوریدرعملیاتشدهاست.
•درقسمتمصرفداخلینیروگاههاوخطوطانتقالبرقتلفاتباالییوجودندارد.عمدهبرنامهکاهشتلفاتدر

بخشتوزیعوفوقتوزیعاست.
•ازدیدکارشناسانحاضردرجلسهاصالحقیمتحاملهایانرژیمیتواندبهبهبودطرحهایتعریفشدهکمکنماید.
•انجـاماقداماتـیازقبیـلواگـذاریشـبکههایفیبـرنـوریبـهشـبکههایانتقالبـرایمصـارفدیگرماننـدامور
مخابراتـیموجـبکسـبدرآمـدشـدهومنابـعوتضامیـنالزمبـرایاجـرایبرنامـهکاهـشتلفاتوبهینهسـازی

مصـرفانـرژیرافراهممـیآورد.
•نگاهبهصنعتبرقبعنوانیککاالیعمومیمنجربهتحمیلهزینههایزیادیبهصنعتبرقشدهاست.

•درحالحاضرفرصتسرمایهگذاریدربخشهایمختلفصنعتبرقازجملهافزایشراندماننیروگاههاوجوددارد
کهرونقبخشخصوصیازپیامدآناست.

4-3-جمعبندیمسائلراهبردی

مهمترینموضوعاتراهبردیبهرهوریبرقدردوسمتتقاضایبرق)مصرفبرق(وعرضهبرق)تولید،انتقالو
توزیع(برقموردبررسیقرارگرفت.جدول۱۵جمعبندیموضوعاتکلیدیرادربهرهوریتولید،انتقالوتوزیع،و

مصرفبرقنشانمیدهد.

جدول۱۶-اجزا،روندواهمیتموضوعاتکلیدیصنعتبرق

اهمیت وضعیتموجود بهرهوریدرتولیدو
مصرفبرق

کاهشاتالفبرقمنجربهکاهشتولید
آالیندههامیشود.انرژیصرفهجویی

شدهناشیازبهینهسازیمصرفانرژیبه
کاهشمصرفسوختهایفسیلیکمک
میکند.همچنیننیازبهسرمایهگذاری
بیشتربرایتوسعهشبکهراکاهش

میدهد.

شدتمصرفانرژیدرمقایسهبادیگرکشورها
بسیارباالستوهدررفتباالیمصرفانرژیدر
بخشهایمختلفمصرفاعمازخانگی،صنعتیو

تجاریوجوددارد.

اتالفبرقدرمصرف)سمت
تقاضا(

درصورتبهینهسازیمصرفانرژینیازبه
سرمایهگذاریدرتولیدبرقکاهشمییابد.

تلفاتبرقدرشبکههایتامین،انتقالوتوزیعشبکه
برقکشوراز۱4/8درصدبهحدود۱۲/۳درصد
کاهشیافتهکهکاهشآنبه۱0درصددرطی
برنامهششمتوسعهدردستورکاروزارتنیرواست.

اتالفبرقدرتولید،انتقالو
توزیعبرق)سمتعرضه(

برایشناساییمهمترینمسائلراهبردیحوزهبهرهوریوکاهشتلفاتبرقازخبرگانصنعتبرقخواستهشدمسائل
رااولویتگذاریکنند.شکل۳۵اهمیتهریکازمسائلراهبردیراازنگاهخبرگاننشانمیدهد.همانطورکهدراین
شکلدیدهمیشود،موضوعات»تلفاتباالیبرقدرشبکهتوزیع«،»بهینهنبودنمصرفبرق«وضعفدرسازماندهی

ومدیریتشرکتهایدولتی«مهمترینمسائلراهبردیصنعتبرقهستند.

60



4-مسائلراهبردیتغییراتفناوریونوآوریدرصنعتبرق

یکـیازموضوعـاتاساسـیکسـبوکارهـایصنعتبـرقبکارگیریفنـاوریموردنیـازدرحوزههایمختلفاسـت.
درخصـوصفنـاوریدومحـوراصلـیمطرحاسـت.محـوراولدرمـوردتغییراتفنـاوریوفناوریهـایکلیدیمورد
نیـازکسـبوکارهـااسـت.پرسـشاصلـیدراینرابطهآناسـتکـهچـهفناوریهایـیاولویت هایاصلیکسـبو

کارهـایصنعتبرقهسـتند؟
محـوردومآناسـتکـهبـرایاکتسـابفناوریهـادرصنعـتبـرقچـهچالشهایـیوجـوددارد؟خلـقفنـاوریدر
ایـنبنگاههـادرچـهسـطحیاسـتوچـهموانعیبـرایآنهاوجـوددارد؟چالشهـایانتقـالفناوریبـهبنگاههای
صنعـتبـرقچیسـت؟چـهسیاسـتهاییبایداتخاذشـودتـااینفناوریهـادرکسـبوکارهایصنعتبـرقظهور

پیـداکند؟
دراینبخشهریکازایندومحور»تغییراتفناوریوفناوریهایکلیدی«و»اکتسابفناوریدرکسبوکارهای

صنعتبرق«موردبررسیقرارمیگیرد.

1-4-فناوریهایکلیدی

ــاوریانجــامشــودوفناوریهــای ــگاریفن ــازاســتکــهمطالعــاتآیندهن ــدینی ــنفناوریهــایکلی ــرایتعیی ب
کلیــدیصنعــتبررســیشــود.درحــالحاضــرتنهــاگزارشــیکــهدرایــنزمینــهوجــوددارد،»ســندنقشــهراه
فنــاوری«اســتکــهوزارتنیــروآنراتولیــدکــردهامــامنتشــرنکــردهاســت.درمتــن»خالصــهمدیریتــی«جزئیات
فناوریهــاوجــودنــداردومعلــومنیســتکــهچــهفناوریهایــیکلیــدیهســتندوچــهمســیریبــرایکســبایــن

فناوریهــاتدویــنشــدهاســت.
آنچهکهازاینمتناستخراجشدهاست،تغییراتفناوریونوآوریاستکهدرحوزههایتولید،توزیع،انتقالوتجارت

درحالظهوراست.اینتغییراتدرجدول۱۶نشاندادهشدهاست:

شکل۳۵-اهمیتمسائلراهبردیحوزهاتالفبرق
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تلفات باالی برق در شبکه انتقال
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بهینه نبودن مصرف برق در بخش های مختلف

پایین بودن بهره وری نیروگاه ها

ضعف فناوری 

ضعف در سازماندهی و مدیریت شرکت های دولتی 

فرسودگی تجهیزات شبکه برق

ضعف قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بنگاه های صنعت برق
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جدول۱7-حوزههایتاثیرگذارتکنولوژی

فناوریحوزه

تولید
نصبدستگاههایاندازهگیری

تجهیزاتاسکادا
سامانههایکنترلنیروگاهی

انتقال

پایشخطوطانتقالوفوقتوزیع
سامانههوشمندنگهداریوتعمیراتعناصرشبکه

PLCبسترمخابراتیمانندفیبرنوری،سیستمهایرادیوییو
WANS-PMUتکنولوژی

توزیع

ذخیرهسازیانرژی
اتوماسیونتوزیع

نرمافزارهایمدیریتباروانرژی
دیسپاچینگ

کنتورهایهوشمند

سامانهبرخطارسالقیمتبهمشترکینوبازارتجارت

2-4-اکتسابفناوری

کسبفناوریدرسازمانهاازمسیرهایمختلفیقابلانجاماست.دومسیراصلیآنعبارتنداز؛
خلـقفنـاوریدرونسـازمان؛درایـنمـدلسـازمانهاباایجادوتوسـعهواحدهـایتحقیقوتوسـعه،فناوری الـفـ
مـوردنیـازخـودراخلـقمیکننـد.فرایندخلـقفناوریازخلـقایدهآغازمیشـودوباپژوهـشادامهمییابـدونهایتا

باخلقتوسـعهفنـاوریوتولیـدمحصولادامـهمییابد.
ایـنروشبـرایخلـقفنـاورینیازمنـدسـرمایهگذاریهایخطرپذیربرایتوسـعهفناوریاسـتکهمعمـوالفقطدر
سـازمانهایبـزرگانجـاممیشـود.درگزارشهایـیکـهدرخصـوصخلقفنـاوریدرونبنگاههامنتشـرمیشـود،
بطـورمتوسـط۹0درصـدهزینههـایتحقیـقوتوسـعهفقـطدربنگاههـایبـزرگصـورتمیپذیرد.کسـبفناوری
ازطریـقتحقیـقوتوسـعهنیازمنـدزیرسـاختهایحقوقـیدقیـقوجامـعبـرایحفظحقـوقمالکیتسـرمایههای
فکـریبنگاههایـیاسـتکهبتواننـدازظرفیتهایبدسـتآمدهحداکثربهرهبرداریراداشـتهباشـند.جـدول۱7رتبه
هزینههـایناخالـصتحقیـقوتوسـعهرادرکشـورهایمختلفنشـانمیدهـد.دراینجـدولهزینههـایتحقیقو
توسـعهبـاتوجـهبـهتولیـدناخالصداخلیکشـورهاارزیابیشـدهاسـت.بـاتوجهبـهاطالعاتمنـدرجدرایـنجدول،
رتبـهایـراندرهزینـهناخالـصدربخـشتحقیـقوتوسـعهبرابـربـا۲۱اسـتودربیـن40کشـورقرارگرفتهاسـت
امـاهزینههـایتحقیقوتوسـعهدرایراننسـبتبهسـایرکشـورهاییکـهزیرسـاختهایحقوقیقابلقبولـیدارند،
نامطلوباسـت]۲۱[.درواقعبنگاههابرایپوشـشریسـکسـرمایهگذاریتحقیقوتوسـعهنیازمندشـرایطیهسـتند

کـهبتواننـدازمنافـعآناسـتفادهکنند.شـرایطیکهبـرایبنگاههـایایرانیدرسـطحمطلوبیوجـودندارد.
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جدول۱8-جایگاهایراندرمقایسهباکشورهایمحتلفدرپیشبینیهزینهناخالصدربخشتحقیقوتوسعه]۲۱[

2016)پیشبینی( 2015)برآوردشده( 2014)واقعی(
نامکشور ف

ردی

GERD
دالر

R&D
درصد

GDP
دالر

GERD
دالر

R&D
درصد

GDP
دالر

GERD۱

دالر
R&D۲

درصد
GDP۳

دالر

۵۱4 ۲/77 ۱8۵۵۹/۳ 4۹۶/84 ۲/7۶ ۱800۱/۳ 48۵/۳۹ ۲/78 ۱74۶0 امریکا ۱

۳۹۶/۳ ۱/۹8 ۲00۱۵ ۳7۲/8۱ ۱/۹8 ۱88۲8/8 ۳4۳/78 ۱/۹۵ ۱7۶۳0 چین ۲

۱۶۶/۶ ۳/۳۹ 4۹۱۳/4 ۱۶4/۵۹ ۳/۳۹ 488۵/۱ ۱۶۳/44 ۳/4 4807 ژاپن ۳

۱0۹/۲۵ ۲/۹۲ ۳74۱/4 ۱07/4۲ ۲/۹۲ ۳۶78/۹ ۱0۳/۲ ۲/8۵ ۳۶۲۱ آلمان 4

77/۱4 4/04 ۱۹0۹/۵ 74/۵۳ 4/04 ۱844/۹ ۳/۶ ۳/۶ ۱78۶ کرهجنوبی ۵

7۱/48 0/8۵ 840۹/۵ ۶۶/4۹ 0/8۵ 78۲۲/8 ۶۱/8۵ 0/8۵ 7۲77 هند ۶

۶0/0۵ ۲/۲۶ ۲۶۵7/۳ ۵۹/۱7 ۲/۲۶ ۲۶۱8 ۵8/۲۱ ۲/۲۵ ۲۵87 فرانسه 7

۵0/۹۵ ۱/۵ ۳۳۹۶/۶ ۵۱/4۹ ۱/۵ ۳4۳۲/4 ۵۳/۵۲ ۱/۵ ۳۵۶8 روسیه 8

4۵/۵4 ۱/78 ۲۵۵8/۲ 44/۵۱ ۱/78 ۲۵00/7 44/07 ۱/8۱ ۲4۳۵ انگلستان ۹

۳7/۱8 ۱/۲۱ ۳07۲/7 ۳۶/8۱ ۱/۲۱ ۳04۲/۳ ۳7/۱8 ۱/۲۱ ۳07۳ برزیل ۱0

۲۹/4۶ ۱/7۹ ۱۶4۶ ۲8/8۹ ۱/7۹ ۱۶۱۳/7 ۳0 ۱/۹ ۱۵7۹ کانادا ۱۱

۲7/8۹ ۲/۳۹ ۱۱۶7 ۲7/0۳ ۲/۳۹ ۱۱۳0/8 ۲4/7۵ ۲/۲۵ ۱۱00 استرالیا ۱۲

۲۶/۶۶ ۱/۲7 ۲0۹۹/۱ ۲۶/۳7 ۱/۲7 ۲07۶/۳ ۲4/7۹ ۱/۲ ۲0۶۶ ایتالیا ۱۳

۲۵/۹۵ ۲/۳۵ ۱۱04/۳ ۲4/۹۳ ۲/۳۵ ۱0۶0/8 ۲4/0۲ ۲/۳۵ ۱0۲۲ تایوان ۱4

۲0/8۵ ۱/۳ ۱۶0۳/8 ۲0/44 ۱/۳ ۱۵7۲/4 ۱۹/۱8 ۱/۲۵ ۱۵۳4 اسپانیا ۱۵

۱7/8 ۲/۱۶ 8۲۳/۹ ۱7/۵۲ ۲/۱۶ 8۱0/۹ ۱۶/۶ ۲/08 7۹8 هلند ۱۶

۱۵/۶۳ ۳/4۱ 4۵8/4 ۱۵/۲۱ ۳/4۱ 44۵/۹ ۱4/7۶ ۳/4 4۳4 سوئد ۱7

۱۳/8۹ 0/8۶ ۱۶۱۵ ۱۳/4۱ 0/8۶ ۱۵۵8/۹ ۱۳/۳ 0/88 ۱۵۱۲ ترکیه ۱8

۱۳/۱۶ ۲/۹ 4۵۳/7 ۱۳ ۲/۹ 448/۳ ۱۲/۹ ۲/۹ 44۵ سوئیس ۱۹

۱۲/۲8 ۲/۶ 47۲/4 ۱۱/۹۲ ۲/۶ 4۵8/۶ ۱۱/8 ۲/۶۵ 44۵ سنگاپور ۲0

۱۱/78 0/۹ ۱۳08/۵ ۱۱/۶۲ 0/۹ ۱۲۹۱/7 ۱0/7۹ 0/84 ۱۲84 ایران ۲۱

۱۱/۲8 ۳/۹۳ ۲8۶/۹ ۱0/۹۱ ۳/۹۳ ۲77/7 ۱۱/۱۳ 4/۱۵ ۲۶8 اسرائیل ۲۲

۱۱/۲۶ ۲/84 ۳۹۶/۶ ۱۱/0۹ ۲/84 ۳۹0/4 ۱0/۶4 ۲/7۵ ۳87 اتریش ۲۳

۱0/7۶ ۲/۲4 480/۳ ۱0/۶ ۲/۲4 47۳/۲ ۹/۵۳ ۲/04 4۶7 بلژیک ۲4

۱0/۲۶ 0/4۵ ۲۲80/۱ ۹/۹۳ 0/4۵ ۲۲07/۳ ۹/۶4 0/4۵ ۲۱4۳ مکزیک ۲۵

۹/۹۵ ۲/7 ۳۶8/۶ ۹/۳4 ۲/7 ۳4۶/۱ 8/7۳ ۲/7 ۳۲۳ قطر ۲۶

۹/08 0/۹ ۱008/4 8/77 0/۹ ۹74/۳ 7/۵۳ 0/8 ۹4۱ لهستان ۲7

8/78 ۱/07 8۲0/۹ 8/۳7 ۱/07 78۲/۶ ۵/۹7 0/8 747 مالزی ۲8

Gross Expenditures on Research and Development -1
Research and Development -2

Gross Domestic Product -3
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2016)پیشبینی( 2015)برآوردشده( 2014)واقعی(
نامکشور ف

ردی

GERD
دالر

R&D
درصد

GDP
دالر

GERD
دالر

R&D
درصد

GDP
دالر

GERD۱

دالر
R&D۲

درصد
GDP۳

دالر

8/04 ۳/۵۵ ۲۲۶/4 7/۹۳ ۳/۵۵ ۲۲۳/۳ 7/7۵ ۳/۵ ۲۲۱ فنالند ۲۹

7/۶8 ۲/۹8 ۲۵7/8 7/۵۳ ۲/۹8 ۲۵۲/7 7/۲۱ ۲/۹ ۲4۹ دانمارک ۳0

7/۲4 0/7۵ ۹۶۵/۵ ۶/۹۲ 0/7۵ ۹۲۲/۲ ۶/۱۹ 0/7 ۱۶۱۶ پاکستان ۳۱

۶/84 0/4 ۱70۹/4 ۶/۶۶ 0/4 ۱۶۶4/4 ۵/۱7 0/۳۲ ۶8۳ عربستان
سعودی ۳۲

۶/7۶ 0/۹۵ 7۱۱/4 ۶/۶۲ 0/۹۵ ۶۹۶/8 ۶/4۹ 0/۹۵ ۶8۳ افریقایجنوبی ۳۳

۵/۹۳ ۱/88 ۳۱۵/۵ ۵/78 ۱/88 ۳07/۲ ۵/۳۹ ۱/8 ۳00 جمهوریچک ۳4

۵/74 ۱/۶۵ ۳48 ۵/۶۶ ۱/۶۵ ۳4۲/۹ ۵/۶ ۱/۶۵ ۳40 نروژ ۳۵

۵/74 0/۶۲ ۹۲۵/۵ ۵/7۳ 0/۶۲ ۹۲4/۶ ۵/7۵ 0/۶۲ ۹۲7 آرژانتین ۳۶

4/۵7 0/۳ ۱۵۲4/۹ 4/۳4 0/۳ ۱44۵/4 ۵/۶۲ 0/۲۲ ۲۵۵4 اندونزی ۳7

4/4۱ 0/4۳ ۱0۲۵/۵ 4/۲۳ 0/4۳ ۹8۳/۲ ۲/۲7 0/۲4 ۹۵4 مصر ۳8

4/۲7 0/7 ۶0۹/8 4 0/7 ۵7۱/۵ ۳/7۵ 0/7 ۵۳۶ بنگالدش ۳۹

4/۲7 ۱/۵ ۲84/۶ 4/۲۱ ۱/۵ ۲80/4 ۳/8۶ ۱/4 ۲7۶ پرتقال 40

۱88۶/7 ۱/۹۵ ۹۶۵۳۱/۱ ۱8۲۳/۶۲ ۱/۹۶ ۹۲87۹/4 ۱74۶/0۵ ۱/۹۱ ۹۱۲7۱ 40کشوربرتر

۶۱/0۵ 0/۳۹ ۱۵۵۱۶/۹ ۵۹/0۵ 0/4 ۱4۹۲۵ ۵7/0۵ 0/۳۹ ۱448۶ بقیهکشورها
۱۹47/7۵ ۱/74 ۱۱۲048 ۱88۲/۶7 ۱/7۵ ۱07804/4 ۱80۳/۱ ۱/7 ۱0۵۵7۵ تحقیقوتوسعهجهانی

بـانتقالفناوریازخارجسازمان؛جذبفناوریمیتواندبامدلهایمختلفودرسطوحمتفاوتیازخارجبنگاهو
ازواحدهایصاحبفناوریانجامشود.مواردیمانندخریدلیسانس،ادغاموجذبشرکتهایصاحبفناوری،جذب
سرمایهگذاریخطرپذیر،جذبآموزشی،ازجملهشیوههایانتقالفناوریازبیرونبنگاهاستکههریکدارایمزایاو

معایبیاستکهباتوجهبهویژگیهایسازمان،نوعفناوریوبافتصنعتقابلاستفادههستند.
اینکهکدامروشبرایکسبفناوریدرصنعتبرقمطلوباست،پرسشیاستکهمطالعهایدرخصوصآنانجام

نشدهاستونیازبهبررسیهریکازابعادجذبوانتقالفناوریدارد.

3-4-تحلیلذینفعانکسبفناوری

یکیازموضوعاتیکهدراینطرحموردارزیابیقرارگرفتهاست،تحلیلذینفعانکسبفناوریهایصنعتبرقاست.
براساسنظراتخبرگانشرکتکنندهدرپنلنوآوریوفناوری،کسبفناوریرویبخشهایاصلیکسبوکارهای
صنعتبرقتاثیراتمتفاوتیخواهدگذاشت.نتایجاینبررسیدرشکل۳۶آمدهاست.همانطورکهدراینشکلدیده
میشود،سازندگانوتامینکنندگانتجهیزاتتولیدبرقبیشترینتاثیرپذیریرادرفرایندکسبفناوریدارند.همچنین
مصرفکنندگانبرق،پیمانکارانساختواحداثخطوطپستوانتقالوتوزیعوشرکتهایتولیدبرق)نیروگاه(

تاثیرپذیریکمتریازفرایندخلقوجذبفناوریخواهندداشت.

1- Gross Expenditures on Research and Development 
2- Research and Development 
3- Gross Domestic Product 
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شکل۳۶-اهمیتتغییراتفناوریونوآوریدرصنعتبرقدرگروههایذینفعان

4-4-مصاحبهوپانلتخصصیخبرگان

یکیازبخشهایمطالعهتدویناستراتژیحوزهتغییراتفناوریونوآوریدرکسبوکارهایصنعتبرقمصاحبهبا
خبرگانبودهاست.هدفازاینمصاحبههاکشفموضوعاتوشناساییمسائلاستراتژیکدرحوزههایمختلفاست.
اینمصاحبههابصورتساختارنیافتهوبامحوریتشناساییموضوعاتومسائلمرتبطبابخشفناوریونوآوریصنعت

برقایرانصورتگرفتهکهگزارههایاصلیاینمصاحبههادرجدول۱8آوردهشدهاست.
جدول۱۹-گزارههایاصلیحوزهتغییراتفناوریونوآوریازدیدکارشناساندرجلساتمصاحبه

موضوعاتردیف

توجهبهانتقالوتوسعهدانش۱

عدمتوجهبهبومیسازیها۲

نیازکشوربهپدیدهبهسازیونوسازی۳

نیازبهحمایتدولتیدربخشانرژیهاینو4

نبودحمایتهایالزموهدفمند۵

نبوداهدافراهبردیوجایگاههایمشخصبرایفناوریودانشموردنیازکشور۶

تدوینبرنامههایدولتبراساسنوآوری7

پایینبودنبودجهبخشتحقیقوتوسعه8

تعریفنشدننظامملینوآوریدرکشور۹

منابعانسانیکارآمداماعدماستفادهصحیحومناسببرایفعالیتهایتحقیقوتوسعه۱0

ایجادواحدتحقیقوتوسعهمشترکبابرندهایبرترخارجیدرپارکهایعلموفناوری۱۱

تشکیلکمیسیونفناوریونوآوری۱۲
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هیزات سازندگان و تامین کنندگان تج
نیروگاهی

هیزات سازندگان و تامین کنندگان تج
شبکه انتقال برق

هیزات سازندگان و تامین کنندگان تج
شبکه توزیع برق

پیمانکاران ساخت و احداث خطوط 
پست، انتقال و توزیع برق

هیزات تامین کنندگان و سازندگان تج
انرژی های تجدید پذیر شرکت های مهندسین مشاور 

( هانیروگاه)شرکت های تولید برق 

شرکت های توزیع برق

مصرف کنندگان برق
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همانطورکهدراینجدولدیدهمیشود،موضوعاتیمانندنحوهحمایتازجذبوخلقفناوریونبودسیاستهاو
راهبردهایتوسعهفناوریدردولتازجملهمسائلاصلیحوزهفناوریاست.

بـهمنظـورارزیابـیمـواردفـوقوتکمیـلفرایندشناسـاییمسـائلاسـتراتژیکحـوزهتغییـراتفنـاوریونوآوری
درصنعـتبـرقپانـلتخصصـیخبـرگانصنعـتبـرقدرسـندیکایصنعـتبـرقایـرانبرگـزارشـد.یکـیاز
اهـدافبرگـزاریایـنپانـلتخصصـیارائـهگزارشـیازمروراسـنادگردآوریشـدهدرایـنحـوزهودریافتنقطه
نظـراتکارشناسـاندررابطـهبـااسـتراتژیهایموجـوددرنقشـهراههاتدوینشـدهاسـت.بطورکلـیفرصتهاو
تهدیدهـایبخـشخصوصـی،چالشهـاوفرصتهـایتوسـعهفناوریونـوآوریوراهبردهـایموثـردرارتقااین
بخـشازاصلیتریـنمحورهـایگفتگـویایـنجلسـهبـود.گزارههـایاصلـیازدیـدکارشناسـاندراینجلسـه

شـاملمواردزیراسـت:

•پیشرفتدرصنعتبرقدرمقایسهباصنایعدیگربهکندیانجاممیگیرد،اینخصیصهاینصنعتاست،لذاتامین
مالیتحقیقوتوسعهاینبخشاهمیتدوچنداندارد.

•دربخشتوزیع،نیازبهنوآوریوتجهیزشبکهضروریاست.
•تدویناستراتژینیازمندیکنگاهکالنبهحوزهانرژیاست.

•چندواحدتحقیقوتوسعهمختلفبایستیدرپارکهایعلموفناوریمتمرکزشود.رعایتمالحظاتمالکیت
معنویپروژههادراینحالتالزامیاست.

•برایواحدهایتحقیقوتوسعهبایستیبستههایحمایتیمانندمعافیتهایمالیاتیدرنظرگرفتهشود.
•خریدتضمینیفناوریمنطقدرستیبرایبهبودوضعیتپروژههایتحقیقاتینیستوموجبرانتدرسیستم
میشود.موضوعمهمآناستکهمشخصشودپروژههایتعریفشدهبرایچهگروهیکاربرددارد.حمایتاز

شرکتهاییکهدارایتکنولوژیپیشرفتههستندکارآمدترازخریدتضمینیاست.
•بهمنظورافزایشگرایشبهبخشتحقیقوتوسعه،بایستیپروژههایتعریفشدهسودآوربودهوقابلیتاجرایی

شدنداشتهباشند.
•دولتباهمکاریبخشخصوصیمیتواندآزمایشگاههاراتجهیزکنداماپروژههایتحقیقاتیبایستیبهبخش
خصوصیواگذارشود.بطورکلیدرصنایعپیشرفتهسرمایهگذاریدولتتوجیهمنطقیداردامادرصنایعبرقیحضور

بخشخصوصیمفیدترخواهدبود.
•ورودیکنهادمانندبیمهمیانکارفرماوپیمانکاردرپروژههایتحقیقاتیمیتواندراهگشاباشد.وظیفهایننهاد

کنترلفعالیتهایصنعتودانشگاهاست.
•حمایتازپروژههایتحقیقاتیبایستیتوسطصندوقهایسرمایهگذاریانجامشود.

•تشکیلواحدهایتحقیقوتوسعهمشترکبینشرکتهایایرانیوخارجیموجبکاهشهزینههاوارتقاسطح
نوآوریوانتقالتکنولوژیمیشود.

5-4-جمعبندیمسائلراهبردی

باتوجهبهمطالبمطرحشده،درمصاحبههاوپنلتخصصی،گزارههایقیدشدهدرجدول۱۹بهعنوانچالشهای
اصلیخلقوجذبفناوریدرصنعتبرقشناساییشدند.
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جدول۲0-چالشهایحوزهتحقیقوتوسعهدرصنعتبرق

چالشهایحوزهتحقیقوتوسعهردیف

شکاففناوریدرحوزهتجهیزاتنیروگاهی،شبکهانتقالوتوزیعبرق۱

عدمآگاهیشرکتهاازتغییراتفناوریوفناوریهایجدید۲

کمبودمنابعمالیبنگاههابرایسرمایهگذاریدرتوسعهفناوریبدلیلکوچکبودنمقیاسبنگاه۳

ضعفمقرراتوقوانیندرحفظحقوقمالکیتداراییفکریصاحباننوآوری4

کمبودنیرویمتخصصدارایتواننوآوری۵

کمبودآزمایشگاهمرجع۶

خالءمکانیزمهایپوششدهندهریسکهایپروژههاینوآوری7

ضعفوزارتنیروودولتدرحمایتازتوسعهتکنولوژیساختداخلازطریقمکانیزمخریدتضمینی8

عدمتوجهمدیرانبنگاههابهموضوعنوآوری۹

کمبوددانشمدیرانبنگاههاازروشهایمختلفانتقالفناوری۱0

ضعفمراکزتحقیقوتوسعهشرکتهادرخلقفناوری۱۱

عدماحساسنیازبنگاههابهنوآوریبدلیلسودآوریحاصلازرانت۱۲

اینمسائلبهخبرگانشرکتکنندهدرپنلتخصصیارائهشدوازآنهاخواستهشد،تانظرخودرادرخصوصهریک
ازمسائلراهبردیبیانکنند.نتایجاینارزیابیدرشکل۳7ارائهشدهاست.همانطورکهدراینشکلدیدهمیشود،
»خالءمکانیزمهایپوششدهندهریسکپروژههاینوآوری«،»کمبودمنابعمالیبنگاههابرایسرمایهگذاریدرتوسعه
فناوری«و»عدمآگاهیشرکتهاازتغییراتفناوریوفناوریهایجدید«بهعنوانمهمترینمسائلراهبردیحوزه

فناوریونوآوریشناساییشدند.

شکل۳7-اولویتبندیمسائلراهبردیتحقیقوتوسعهدرصنعتبرقازدیدخبرگان
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شکاف فناوری در حوزه تجهیزات نیروگاهی
شکاف فناوری در حوزه تجهیزات شبکه انتقال برق 
شکاف فناوری در حوزه تجهیزات شبکه توزیع برق

شکاف فناوری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر
عدم آگاهی شرکت ها از تغییرات فناوری و فناوری های جدید

اس بنگاه کمبود منابع مالی بنگاه ها برای سرمایه گذاری در توسعه فناوری بدلیل کوچک بودن مقی
ضعف مقررات و قوانین در حفظ حقوق مالکیت دارایی فکری صاحبان نواوری

کمبود نیروی متخصص دارای  توان نواوری
کمبود آزمایشگاه مرجع

خالء مکانیزم های پوشش دهنده ریسک های پروژه های نوآوری
ضمینیضعف وزارت نیرو و دولت در حمایت از توسعه تکنولوزی ساخت داخل از طریق مکانیزم خرید ت

عدم توجه مدیران بنگاه ها به موضوع نواوری 
کمبوددانش مدیران بنگاه ها از روش های مختلف  انتقال فناوری

ضعف مراکز تحقیق و توسعه شرکت ها در خلق فناوری 
عدم احساس نیاز بنگاه ها به نواوری بدلیل سوادوری حاصل از رانت
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همچنینموضوع»کمبودنیرویمتخصص«و»شکافهایفناوریدرحوزهتولید،انتقالوتوزیع«کمتریناهمیترا
ازنگاهخبرگانداشتهاندواینموضوعاتبهعنوانچالشهایاصلیشناسایینشدند.

5-مسائلراهبردیساختاروبازاررقابتکسبوکارهایصنعتبرق

کسـبوکارهـایصنعـتبـرقدردوگـروهاصلیقـرارمیگیرند:سـازندگانتجهیـزاتبـرقوپیمانکارانومشـاوران
احـداثتاسیسـاتبرقـی.کسـبوکارهـایسـازندهتجهیـزاتبـرقمجموعـهایازتولیدکننـدگانرادربرمیگیردکه
تجهیـزاتمـوردنیـاززنجیـرهتولید،انتقالوتوزیـعبرقمانندترانسـفورماتورها،سـیموکابل،تابلوها،کلیدهـاورلههاو
.....راتولیـدمیکننـد.ارزشافـزودهایـنبخـشازصنعتبرقبطـورکلیروندصعودیداشـتهاسـت.ارزشافزودهاین
بخـشدرسـال۱۳۹۳بـهبیشتریـنمیـزانخودیعنیحدود۲۵000میلیاردریالدراینسـالهارسـیدهاسـت.شـکل
۳8رونـدارزشافـزودهماشـینآالتوتجهیـزاتبرقـیرانسـبتبـهقیمـتثابتوقیمتجـاریدرفاصلهسـالهای
۱۳7۳تـا۱۳۹۲نشـانمیدهـد.رونـدارزشافـزودهماشـینآالتوتجهیـزاتبرقیبهقیمـتثابتتقریباثابـتبودهو

رونـدصعـودیارزشافـزودهنسـبتبـهقیمتجاریناشـیازتورمموجوددرکشـوراسـت.

شکل۳8-ارزشافزودهساختماشینآالتوتجهیزاتبرقي

گروهکسبوکارهایپیمانکاریومشاورهاحداثتاسیساتبرقنیزدربرگیرندهطیفمتنوعیازکسبوکارهایاحداث
خطوطانتقالنیرو،احداثپستهایانتقال،توزیعواحداثنیروگاههایتولیدبرقهستندکهبصورتپیمانکاریساخت

ونصبوراهاندازیباشرکتهایاقماریوزارتنیروکارمیکنند.
دراینبخشمسائلراهبردیمحیطکسبوکارهایصنعتبرقبررسیمیشود.محیطکسبوکارهایصنعتبرقرا
مانندهرصنعتدیگریمیتواندرچندالیهدستهبندیکرد؛مسائلمحیطدور،محیطنزدیکومحیطداخلیبنگاهها.
محیـطدوریـامحیـطکالنشـاملمحیـطحقوقـیوقانونـی،عواملسیاسـیواجتماعـیواقتصادکالناسـتکه
بـرایعمـومبخشهـایاقتصـادیوصنعتییکسـانهسـتند.مـواردیمانندسیاسـتهایتعییننرخارز،نرخسـود
بانکـی،مالیـاتوبیمـهازجملـهموضوعـاتمحیـطکالنکسـبوکارهاهسـتندکهاگرچـهتاثیرزیـادیرویتمام
اقتصـادوصنعـتدارنـدامـاتاثیـریکبخـشاقتصادیرویآنهابسـیارمحدوداسـت.ایـنسیاسـتهادرباالترین
سـطحتصمیمگیـریحاکمیتـییعنـیمجلـسودولـتتعییـنمیشـوندوتغییـرآنهـانیازمنـدمتقاعدکـردنبخش

زیـادیازذینفعـانوبازیگـراناصلـیاسـتکـهعمـالازحوزهیـکبخشخارجمیشـوند.
محیطنزدیککهمحیطرقابتبنگاههامحسوبمیشودودربرگیرندهبنگاههاییکصنعت،تامینکنندگانوخریداران
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میشود.تغییراتشرایطاینمحیطرویبنگاههایصنعتتاثیرمستقیممیگذاردوسیاستهایآنبصورتبخشی
تنظیممیشودوسطحمداخلهگروههادرآنزیاداست.اگرچههریکازاینرشتهفعالیتهادارایمسائلاختصاصی
خودهستندامادرنگاهکالن،مسائلعمومیآنهارابراساسمدلپورترمیتواندرسهبخشاصلیدستهبندیکرد؛

بازارصنعت،شدترقابتصنعتوزنجیرهتامین.
درادامهاینبخشمسائلراهبردیهریکازمحیطهابررسیمیشود.

1-5-مسائلمحیطکالن)فضایکسبوکار(

منظورازفضایکسبوکار،عواملمؤثربرعملکردبنگاههایاقتصادیاستکـهمدیرانیامالکانبنگاههانمیتوانند
آنهاراتغییردادهویـابهبودبخشند.بهعبارتدیگرفضایکسبوکارمجموعهایازسیاستها،شرایطحقوقی،نهادی

ومقرراتیاستکهبرفعالیتهایکسبوکارحاکماند.
بهبـودمحیـطکسـبوکارنقـشتعییـنکننـدهایدررشـدوتوسـعهاقتصـادیازطریـقفراهـمکـردنشـرایط
رقابتپذیـریوبسترسـازیمناسـببـرایورودموثـربخشخصوصـیدراقتصادکشـورایفامیکندوگامیاساسـی
درجهتتوسـعهسـرمایهگذاریبخشخصوصی،تولیدوسـطحاشـتغالدرکشـورمحسـوبمیشـود.محیطکسـب

وکارتحـتتاثیـررفتـارنهادهـایمختلفـیقـرارداردکـهمهمتریـنآنهابهشـرحزیراسـت:

•دولـت؛دولتهـانقـشمهمـیدرحمایـتازحقـوقمالکیـت،فراهمکـردنزیرسـاختها،عملکـردبازارهاي
پولـیومالـی،نیـرويانسـانی،نظـارتبـرفعالیتهاياقتصـاديوکنترلفسـاددارند.ازسـویدیگـرکمکهاي
بنگاههـابـهاقتصـادنیـزتحتتأثیـرفضايآزاد،رقابتیوشـفافسـرمایهگذارياسـتکـهدولتدرشـکلگیري

وبهبـودآننقشعمـدهايدارد.
•نهادهایاقتصادی؛شکلگیريروابطمناسبمیانبخشهايمختلفاقتصادي،تنظیمروابطمیانکارکنان
وکارفرمایان،کسباعتباراتموردنیازفعاالناقتصاديتوسطنظامیساختاریافتهوجامعوبسیاريازروابطو
مناسباتدیگردرسایهساماندهینهادهاياقتصادياستکهبدونشکلگیريوتقویتآناناطمینانالزمبراي

سرمایهگذارانحاصلنمیشود.
•نظامهایحقوقی؛فعاالناقتصاديبایداطمینانداشتهباشندکههیچخطريسرمایهآنهاراتهدیدنمیکندو
درصورتیکهبههردلیلیسرمایهموردتعرضقرارگرفت،نظامحقوقیوقضاییحاکمبرکشورقادراستازسرمایه

آنهادفاعکردهورفعتعرضنماید.
تاکنونشاخصهایمتعددیدرسطحبینالمللبرایارزیابیمحیطکسبوکارطراحیشدهاست.درگزارشهای
سهولتکسبوکار۱بانکجهانی،شاخصهایفضایکسبوکاربرایکشورهایمختلفموردارزیابیومقایسه
قرارگرفتهاست.شاخصهاییکهمبنایرتبهبندیومقایسهقرارمیگیرندعبارتندازشروعکسبوکار)فرایندثبت
شرکت(،اخذمجوزها)تمامیفرایندهایالزمالرعایهازاخذمجوزتاتاسیسوراهاندازییککارگاه(،استخدامواخراج
نیرویکار،ثبتمالکیت)فرایندهایالزمجهتثبتداراییدردفاتراسنادرسمی(،اخذاعتبار،حمایتازسرمایهگذاران

)سهامداران(،پرداختمالیات،تجارتفرامرزی،الزامآوربودنقراردادهاوانحاللفعالیت]۲۲[.
اینگزارشبهاستناد۱0شاخصفوقرتبهسهولتکسبوکارکشورهایمختلفراتعیینوبصورتمقایسهایبرای
تمامیکشورهامنتشرمینماید.نتایجحاصلازاینبررسینشانمیدهدکهبیشتراجزایشاخصسهولتکسبو
کارایراندرشرایطنامناسبقرارداردوتنهادرتعدادمحدودیازشاخصهاشرایطکشورنسبتامطلوباست.برمبنای
گزارشبانکجهانیدرسال۲0۱7،رتبهایراندرفضایکسبوکاردربین۱۹0کشوردردنیا،برابربا۱۲0ارزیابی

شدهاست]۲7[.شکل۳۹جزئیاترتبهایراندرشاخصهایفضایکسبوکاررانمایشمیدهد.
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شکل۳۹-شاخصهایفضایکسبوکارورتبهایران]۲۲[

همانطورکهوضعیتشاخصهایمحیطکسبوکارنشانمیدهددرمجموعمحیطکسبوکاردرایراننامساعداست
ودربعد»تجارتبرونمرزی«،»حمایتازسرمایهگذاران«و»انحاللکسبوکار«شرایطبسیارنامطلوباست.باتوجهبه
اینکهاینعواملدرمحیطکالناقتصادکشورمطرحاستانتظارمیرودکهاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایران
بعنوانتشکلمادروفرابخشیبنگاههایاقتصادی،اینموضوعاتراپیگیریوبرایبهبودآنهاراهحلهاییراارائهکند.

باتوجهبهاینمالحظاتعلیرغماهمیتیکهعواملمحیطکالندارد،دراینسندرویمسائلمحیطنزدیکتمرکز
شدهاستچراکهتغییرآنهابیشتردراختیاربازیگراندرونصنعت)وزارتنیرووکسبوکارهایبخشخصوصی(است

وهدفاینسندآناستکهموضوعاتاختصاصیکسبوکارهایصنعتبرقرادنبالکند.

2-5-موضوعاتراهبردیبازارکاالوخدماتکسبوکارهایصنعتبرق

بازاراصلیکسبوکارهایصنعتبرق،تولیدکاالوخدماتفنیومهندسی،بیشترشرکتهایاقماریوابستهبه
وزارتنیروبودهاست.بنابراینپیشراناصلیبازارکاالوخدماتصنایعپشتیبانصنعت،میزانخریدشرکتهایاقماری
وزارتنیروبودهاندکهعملکردآنهانیزتابعیازسیاستهایمالیوپولیوزارتنیرواست.ازاینرومیتوانگفت
چالشهایسازندگانوپیمانکارانومشاورانپروژههایاحداثتاسیساتبرقی،تغییراتیاستکهدربازاراینگروهاز

کسبوکارهادرحالوقوعاستکهآنهارامیتواندرسهدستهاصلیشناساییکرد)شکل40(.

شکل40-چالشهایبازارتجهیزاتوخدماتمهندسی
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1-2-5-چالشهایتجهیزاتوخدماتصنعتبرقدرشرکتهایتابعهوپیمانکارانوزارتنیرو

شرکتهایسازندهوپیمانکاردربازارداخلیمرتبطباشرکتهایتابعهوزارتنیروباچالشهایمختلفیمواجهاندکه
مهمترینآنهاعبارتنداز:

1-1-2-5-رکودبازاروکوچکشدناندازهبازار

باتوجهبهمشکالتنظاممالیوزارتنیرووبروزکسریبودجهدروزارتنیرو،میزانخریدکاالوخدماتشرکتهای
تابعهوزارتنیروکاهشپیداکردهاستوبازارصنعتبرقبرایصنایعپشتیبانبطورکلیدچاررکودشدهاست.اینرکود
موجبشدهاستشرکتهاییکهتنهابازارآنهاشرکتهایاقماریوزارتنیروبودهاند،دچاربحراننقدینگیشوندوظرفیت
تولیدخودراکاهشدهند.ادامهاینوضعیتبرایاینشرکتهادرکوتاهمدتامکانپذیراستامادربلندمدتاینوضعیت

موجبضرردهیشرکتهاوخروجگروهیازکسبوکارهااستکهنتوانندشرایطمالیجدیدراتحملکنند.

2-1-2-5-قدرتچانهزنیخریدار

چالشدیگریکهشرکتهایسازندهوپیمانکارتجهیزاتبرقدربازارشرکتهایاقماریوزارتنیرومواجهاند،قدرت
چانهزنیباالیشرکتهایخریداربدلیلانحصاریبودنخریداراندربخشدولتیوهماهنگیآنهادرتعیینشرایط
خریداست.درواقعشرکتهایتولیدکنندهکاالوخدماتتجهیزاتصنعت)سازندگانوپیمانکاران(ازقدرتپایینی
برایچانهزنیدرتعیینقیمتوشرایطخریدبرخوردارهستندونمیتوانندشرایطعمومیخریدرااصالحکنند.موضوع
تدوینقراردادتیپبرایخریدکاالوتجهیزاتبرقییکیازمهمترینمطالباتیبودهاستکهدرسالهایگذشتهاز
سویسازندگانوپیمانکارانبهدولتمنتقلشدهاستاماتاکنونتغییریدرآنحاصلنشدهاست.عالوهبراین،
شرکتهایخریدارتوانستهاندبااستفادهازابزاروندورلیستخریدکهتوسطشرکتتوانیریازیرمجموعهآنهاتهیه
میشودرویفعالیتبنگاههایسازندهوپیمانکارنظارتوکنترلزیادیپیداکنندوشرکتهایتامینکنندهکاالو

خدماتنتوانستهانددرتعییناینوندورلیستمداخلهایداشتهباشند.

3-1-2-5-ریسکوصولمطالبات

یکیدیگرازچالشهایشرکتهایسازندهدربازارشرکتهایوزارتنیرو،ریسکوصولمطالباتاست.شرکتهای
تابعهوزارتنیروبدلیلانحصاریکهدربازارخریدداشتهاند،هموارهدرپرداختدیونخوداینامکانراداشتهاندکه
بدونمتضررشدن،درپرداختمطالباتپیمانکاران،مشاورانوفروشندگانکاالوتجهیزات،تاخیرداشتهباشندوفشار

زیادیبهنقدینگیشرکتهایسازندهواردکنند.

2-2-5-چالشهایورودبهبازارهایصادراتکاالوخدماتمهندسیبرق

باتوجهبهرکودبازارداخلیصنعتبرق،گروهیازشرکتهایپیمانکاروسازندهبهسمتبازارهایصادراتیگرایش
پیداکردهاندوبازارهدفخودرابهسمتبازارهایخارجیجابهجاکردهاند.براساساطالعاتجمعآوریشده،ارزش
صادراتیکاالوتجهیزاتصنعتبرقدراینسالبرابربا۲۲/7میلیوندالراست.شکل4۱میزانصادراتکاالو
تجهیزاتصنعتبرقرادرسال۱۳۹4نشانمیدهد.باتوجهبهشکلانواعسیموکابلبا۱۱۳میلیوندالربیشترین
سهمرادرصادراتکاالوتجهیزاتصنعتبرقدارند.همچنینصادراتکلیدهابا4میلیوندالرکمترینمیزانصادرات
رابهخوداختصاصدادهاند.الزمبهتوضیحاستکهانواعاتصاالت،انواعخازن،انواعرله،انواعژنراتور،انواعسکسیونر،
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انواعفیوز،انواعقوههاوباطریها،انواعالمپ،انواعمتعادلکنندهها،انواعمقاومتها،انواعمقرهها،انواعموتورهایبرق،
انواعمولد،پانلهایخورشیدی،قطعاتوسایرقطعاتالکتریکیدردستهسایردرشکل4۱نمایشدادهشدهاستکه

سهم۲4درصدیدرصادراتسال۱۳۹4دارد.

شکل4۱-صادراتکاالوتجهیزاتصنعتبرقدرسال۱۳۹4

شرکتهایسازندهوپیمانکارتجهیزاتبرقیوخدماتمهندسیبطورکلیبرایموفقیتدربازارهایصادراتیبا
چالشهایزیرمواجههستند؛

1-2-2-5-چالشرقابتپذیریصنعت

میزانرقابتپذیریصنعتدربازارهایبینالمللیبهعواملمختلفیبستگیداردکهمهمترینآنها»فضایعمومی
کسبوکار«،»هزینهنهادهایتولید«و»شرایطصنایعپشتیبانومرتبط«،»کیفیتتولیدات«استکهموجبمیشوند
هزینهتولیداتصنعتداخلینسبتبهرقبایبینالمللیبیشترباشدودرمجموعقیمتتمامشدهبنگاههایایرانی

نسبتبهبنگاههایخارجیباالترباشد.

2-2-2-5-چالشپشتیبانیهایدیپلماتیک

بـاتوجـهبـهاینکـهنـوعتجـارتصنعتبـرقازمـدلB2G پیـرویمیکنـد،فعالیـتدربازارهـایخارجـینیازمند
حمایـتدیپلماتیـکاسـتتـابتوانـدریسـکهایغیـرتجـاریناشـیازعوامـلسیاسـیراتحمـلکنـد.حمایتو
پشـتیبانیوزارتخارجـهبـهعنـواننماینـدهدسـتگاههایدیپلماسـیدربازارهایمقصـد،یکیازچالشهـایفعالیت

دربازارهـایصادراتیاسـت.

3-2-2-5-چالشهمکاریوهماهنگیدربازارهایصادراتی

یکیازچالشهایشرکتهایصادرکنندهکاالوخدماتمهندسیدربازارهایصادراتی،رقابتبنگاههایداخلیبرای
کسبجایگاهدربازارکشورهایمقصداستکهممکناستبهکاهشقیمتوبیاعتبارشدنبنگاههایایرانیدراین
بازارهامنجرشود.ازاینمنظرشرکتهانیازمندهمکاریوهماهنگیبرایموفقیتدررقابتبابنگاههایخارجیو

رسیدنبهجایگاهمناسبدربازارهستندتابتوانندازبرندشرکتهایایرانیحفاظتکنند.
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3-2-5-چالشورودبهبازارصنایعداخلی

گروهیازشرکتهایپیمانکاروسازندهتجهیزاتبرقبرایجبرانرکودبازارصنعتبرق،بهسمتبازارسایرصنایع
داخلیمانندنفتوگاز،صنایعریلیوصنایعبزرگداخلیگرایشپیداکردهاند.ورودبهاینصنایعبرایشرکتهابا

چالشهایمختلفیهمراهاستکهمهمترینآنهاعبارتنداز:

1-3-2-5-چالشانعطافپذیریفناوریتولید

نیازمند موضوع این است، ساخت فرایند و تولید روش در اصالح نیازمند صنایع از برخی برای محصوالت تولید
انعطافپذیریدرفناوریوفرایندتولیداستکهبرایهمهشاخههایکسبوکارتولیدممکننیست.

2-3-2-5-چالشاستانداردهایجدید

تولیدمحصولبرایسایرصنایعنیازمندرسیدنبهاستانداردهایدیگریاستکههزینههایجدیدیرابرایشرکتهای
سازندهایجادخواهدکرد.

5-2-3-3-چالشبرندینگوبازاریابی

ورودبهبرخیصنایعنیازمندبرندینگومعرفیمحصوالتدربازاررقابتیاستکهاینشرکتهاسهمیدرآنندارندو
برایرقابتبامحصوالتداخلیویاوارداتیبایدریسکهایبرندینگوبازاریابیرامتقبلشوندکهبرایشرکتهای

کوچکومتوسطبسیارچالشبرانگیزخواهدبود.

4-3-2-5مقرراترگوالتوری

ورودبهبازارهایجدیدنیازمنداخذمجوزهاوگواهینامههاییمانندگواهینامهارزیابیوتشخیصصالحیتسازمان
مدیریتوبرنامهریزیکشوراستکهبرایبسیاریازبنگاههایحوزهنیرو،محدودکنندهاستوورودآنهارابهبازارهای

جدیددشوارمیسازد.

3-5-موضوعاتراهبردیزنجیرهتامینکسبوکارهایصنعتبرق

شرکتهایسازندهوپیمانکارصنعتبرقبرایتامینکاالوتجهیزاتخودبامسائلمختلفیروبروهستندکهمهمترین
آنهادرشکل4۲نشاندادهشدهاست.

شکل4۲-مسائلراهبردیزنجیرهتامینکسبوکارهایصنعتبرق  

های بزرگ تامین کننده انحصار شرکت
(فلزات اساسی)مواد خام 

ریسک نوسان نرخ ارز برای واردات 
ایکاالهای واسطه
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1-3-5-انحصارشرکتهایبزرگتامینکنندهموادخام)فلزاتاساسیوموادپتروشیمی(

مهمترینموادخامموردنیازشرکتهایسازندهتجهیزاتبرقی،فلزاتاساسیمانندمس،فوالد،آلومینیومومواد
پتروشیمیهستندکهتولیدآنهادراختیارشرکتهایبزرگیاستکهبدلیلانحصاریبودنآنوحمایتهایدولتی،
قدرتچانهزنیشرکتهایصنایعپاییندستیمانندصنعتبرقبسیارپاییناستونمیتوانندرویقیمتوشرایطخرید
تاثیرگذارباشند.اینموضوعباعثشدهاستکهشرکتهایایرانینتوانندازمزیتتولیدموادخامداخلیدربازارهای

صادراتیبرخوردارباشندوریسکهایزیادیرادرتامینمواداولیهمتقبلشوند.

2-3-5-ریسکنوساننرخارزبرایوارداتکاالهایواسطهای

باتوجهبهاینکهتولیدبسیاریازتجهیزاتبرقینیازمندوارداتکاالهایواسطهایازبازارهایجهانیاست،شرکتهای
تولیدکنندهباریسکهاوچالشهاییبرایتامینقطعاتموردنیازخودمواجههستندکهمهمترینآنهاریسکنوسان
نرخارزاستکههزینهتمامشدهآنهاراتغییرمیدهدوپوششاینریسکدرمبادالتتجاریبسیارتعیینکنندهاست.

4-5-موضوعاتراهبردیساختاررقابتدرکسبوکارهایصنعت

یکیازمسائلراهبردیکسبوکارهایصنعتبرق،ساختاررقابتدربینکسبوکارهایاینصنعتاست.درادامه
اینبخشوضعیترقابتدردوبخش»پیمانکاریومشاوره«و»سازنده«بررسیمیشود.

5-4-1-رقابتدرشرکتهایپیمانکاریومشاورحوزهنیرو

بازاررقابتحوزهساختواحداثصنعتبرقرامیتواندردوبخشاصلیپروژههایبزرگمقیاسوپروژههای
کوچکمقیاسطبقهبندیکرد.تعددبنگاههادردستهپروژههایکوچکمقیاسنسبتازیادبودهوموجبافزایش
رقابتمیشود.سهولتورودبهبازارازجملهتهدیدهایاینبازاربهحسابمیآید.درپروژههایبزرگمقیاس،تعداد
بنگاههاکماستوریسکهایفنیاتمامپروژه،تامینمالیپروژههاوجریاننقدینگیازمسائلراهبردیاینگروه
بهحسابمیآید.طوالنیبودنپروژههایبزرگمقیاسموجبافزایشریسکقراردادهامیشودلذاتضامینفنی
ومالیموضوعکلیدیبرایکارفرماوپیمانکاربهحسابمیآید.جدول۲0تعدادشرکتهایرتبهدارنیرورانشان

میدهدکهدردوبخشپیمانکارانومشاورانتفکیکشدهاست.
جدول۲۱-تعدادشرکتهایپیمانکارومشاوربهتفکیکرتبهشرکتها

تعدادمشاوران)تولیدوانتقالنیرو(تعدادپیمانکاران)تولیدوانتقالنیرو(رتبهبندی

۳۲۱7رتبه۱

۱۹۱0رتبه۲

۲7۳8رتبه۳

-4۵رتبه4

-۱400رتبه۵
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2-4-5-شدترقابتدربینبنگاههایسازندهتجهیزاتبرقی

شـرکتهایسـازندهتجهیزاتبرقیرابصورتکلیمیتواندردوگروهشـرکتهایبافناوریسـادهوشـرکتهای
بـافنـاوریپیچیـدهتقسـیمبنـدیکـرد.تعـدادبنگاههاییکهبافناوریسـادهمشـغولفعالیتهسـتندمتعـددبودهو
ایـنامـردرافزایـشرقابـتبـازارتاثیرگذاراسـت.ازسـوییدیگـربدلیلفنـاوریسـاده،ورودبنگاههایتـازهواردبه
بـازاررقابـتآسـانبـودهویـکتهدیـدبـرایبازارایـنگـروهمحسـوبمیشـود.درمقابلتعـدادبنگاههایـیکهبا
فنـاوریوتکنولـوژیپیشـرفتهدربـازارفعالیـتمیکننـدکمتـراسـتامـامقیـاستولیـددرپروژههایایـنبنگاهها
بـزرگودرنتیجـهریسـکپـروژهوبازگشـتسـرمایهافزایـشمییابـد.بطـورکلـیبنگاههـادراینبخشسـاخت

ناهمگـندارنـدورقابـتبیـنبنگاههانامتوازناسـت.
بـراسـاسبرآوردهـایخبـرگان،ظرفیـتنصـبشـدهدربیشتـربخشهـاماننـدسـیم،کابـلوتابلوبـرق،بیشاز
تقاضـایبـازارداخلـیاسـتوبیشتـرآنهـاشـرکتهایکوچکومتوسـطمحسـوبمیشـوندکهظرفیـتنوآوری
محـدودیدارنـدوتـوانورودبـهبازارهـایجهانـیرانیـزندارنـد.ایـنموضـوعموجبشـدهاسـتکـهرقابتهای
مخـربشـکلگیـردوقیمتهـادرصنعـتافتکنـدوبازدهیصنعتنـزولیابـدوجذابیتآنبرایسـرمایهگذاری

تولیـدیکاهشپیـداکند.

5-5-مسائلراهبردیسطحخرد

عـالوهبـرمسـائلراهبـردیکـهدرمحیطکسـبوکارهـایصنعتبرقوجـوددارد،مسـائلراهبردینیزدرسـطح
خـردوجـوددارنـدکهمرتبطبـانحوهادارهبنگاههایاقتصادیهسـتندوازمنظردرونبنگاهیقابلبررسـیهسـتند.
موضوعـات»بهـرهوریبنگاههـا«،»چالشهـاینیـرویکار«،»چالـشبکارگیـریابزارهـایمدیریتـیومدلهـای
کسـبوکار«ازجملـهمـواردیهسـتندکـهبعنـوانموضوعـاتسـطحخـردقابلبررسـیهسـتند.درادامـهبهاین

موضوعـاتپرداختهمیشـود.

1-5-5-بهرهوری

بهـرهورییکـیازعوامـلاصلـیافزایـشرقابتپذیریمحسـوبمیشـودکهمنجربـهکاهشهزینـهوقیمتتمام
شـدهمحصـوالتمیشـود.موضـوعبهـرهوری،ازجنبههـایمختلفیرویاسـتفادهبهینـهازمنابعتاثیرگذاراسـت.
درحـالحاضـربخشعمدهایازمشـکالتکسـبوکارهـایصنعتبرق،کاراییبنگاههااسـتکـهموجبافزایش

قیمـتتمامشـدهمحصـوالتوکاهشتـوانرقابتپذیریآنهامیشـود.
شـکل4۳رونـدشـاخصبهـرهورینیـرویکارکارگاههـایصنعتیماشـینآالتمولدوانتقـالبرقرادرمقایسـهبا
کارگاههـایصنعتـیکلصنعـتدرفاصلـهسـالهای۱۳80تا۱۳۹۳نشـانمیدهد.همانطورکهدراینشـکلدیده
میشـود،رونـدبهـرهورینیـرویکاردراینکسـبوکارهـاپایینترازکلصنعتاسـت.درفاصلهسـالهای۱۳80
تـا۱۳87تعـدادشـاغالندرکارگاههـایصنعتـیماشـینآالتمولدوانتقـالبرقافزایـشیافتهاماازهمینسـالتا
سـال۱۳۹۳ازتعـدادنیـرویانسـانیفعـالدرایـنکارگاههاکاسـتهشـدهاسـت،اماروندشـاخصبهـرهوریدراین

حـوزهصعودیبودهاسـت.
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شکل4۳-بهرهوریصنعتبرقدرمقایسهباکلصنعتدرفاصلهسالهای۱۳۹۳-۱۳87

2-5-5-چالشهاینیرویکار

ازآنجاییکهصنعتبرقازصنایعیمحسوبمیشودکهدانشفنیوتکنولوژیکینقشمهمیدرتوسعهفناوریو
نوآوریآنایفامیکند،منابعانسانیبهعنوانیکیازارکاناصلیسرمایهفکریسازمان هایفعالدراینصنعتبه
شمارمیرود.شکل44شاغالندربخشسازندگانماشینآالتمولدوتولیدبرقدرسال۱۳۹۳وکارکنانصنعتبرق
متشکلازشرکتهایبرقمنطقهای،مدیریتتولید،توزیعبرق،شرکتتوانیروزیرمجموعههایآنرادرسال۱۳۹4
نمایشمیدهد.باتوجهبهشکل،4۹درصدافرادشاغلدراینبخشدارایمدرکدیپلموکمترازآنهستند.۳۶
درصدافرادشاغلنیزدارایتحصیالتعالیههستند.درمجموعاز7۹۹40نفرکهدر47۵کارگاهدراینبخشمشغول

بهفعالیتمیباشند۱88نفربیسوادهستند]۶[و]۱8[.

شکل44-شاغالنبخشتولیدماشینآالتمولدونیرویبرقبهتفکیکمدرکتحصیلی]۶[و]۱8[

دربخشنیرویکارعالوهبرموضوعمهارتهایتخصصی،مسئلهروابطنیرویکاروکارفرمادرصنعتبرقنیزمانند
بیشترصنایعباچالشهایتنظیمگریمواجهاست.بسیاریازبنگاههابدلیلمحدودیتهایقانونینمیتوانندنیروی
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کارخودرادرشرایطرکودتعدیلکنند؛درنتیجههزینههایسربارمتناسببادرآمدهایآنهاکاهشپیدانکردهوبه
ضرردهیرسیدهاند.اصالحوضعیتنیرویکارهمبهلحاظکمیوهمبهلحاظکیفیازجملهچالشهایبنگاههای

صنعتبرقمحسوبمیشود.

3-5-5-چالشبکارگیریابزارهایمدیریتیدرادارهکسبوکارها

صنعتبرقبدلیلپیچیدگیهایفنیوحساسیتاستانداردهایتولید،نیازمندبکارگیریابزارهایمدیریتیاستبهنحوی
کهبتواندکاالهایاستانداردوباکیفیتقابلقبولوباهزینههایتمامشدهرقابتیتولیدکندوپروژههایساختشبکه
تولید،انتقالوتوزیع،بدلیلطوالنیبودنوپیچیدگیهایفنی،درزمانمقرروباهزینهبهینهبهاجرارساند.اینهانیازمند
استفادهازابزارهایمدیریتیپیشرفتهومدلهایمناسبکسبوکاراست.ایندرحالیاستکهگروهیازمدیرانبنگاهها
درسطوحمیانیوارشد،ازدانشومهارتکافیبرایادارهکسبوکارخودبرخودارنیستند؛درنتیجهنمیتوانندبهشکل

بهینهازمنابعاستفادهکنندومزیترقابتیکسبوکارخودرادربازارداخلیویاخارجیحفظکنند.

6-5-مصاحبهوپانلتخصصیخبرگان

پسازانجاممطالعاتکتابخانهایوگردآوریمطالبدربخشبازاررقابتوکسبوکارهایصنعتبرقجلساتمصاحبه
باخبرگاناینحوزهبرگزارشدکهاصلیترینموضوعاتازنگاهخبرگاندراینبخش،درجدول۲۱آوردهشدهاست.

جدول۲۲-موضوعاتمهمحوزهبازاررقابتوکسبوکارصنعتبرقازدیدکارشناساندرجلساتمصاحبه

موضوعات ردیف

هزینهبربودنعملیاتاستانداردسازی ۱

عدموجودقوانینبازدارندهبرایمقابلهباتخطیدراستانداردها ۲

تولیدمحصوالتوارائهخدماتقابلرقابتباتولیداتوخدماتخارجی ۳

عدموجودنوآوریدربخشتولید 4

ایجادقیمتتعادلیدربازاربهمنظوربهینهسازی ۵

ضعفساختاریبدلیلکوچکبودنواحدهایصنعتی ۶

عدماستفادهپیمانکارانازمدلهاومهارتهاینوینمدیریتی 7

اهمیتوجودنهادرگوالتوریمستقل 8

تصویبمنابعیارانه)قیمتبرقیارانهای(توسطسازمانمدیریت ۹

دخالتدولتدربازارعرضهوتقاضا ۱0

وجودذینفعاندرنهادرگوالتوری ۱۱

کنترلتورمدراقتصادکالن ۱۲

تعدیلغیرواقعینرخارز ۱۳

وجودسرمایهنهفتهباال ۱4

کنترلتورمباتوجهبهکمتربودننرخرشدنقدینگی ۱۵
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همچنینپانلتخصصیخبرگانصنعتبرقبرایارزیابیمواردمطرحشدهدرسندیکایصنعتبرقایرانبرگزارشد
کهشناساییمسائلراهبردیکسبوکارهایصنعتبرقدردوگروهاصلیسازندگان،پیمانکارانومشاوران،چالشها
وفرصتهایپیشرویایندوگروهوموضوعاتدرونبنگاهیکسبوکارهایصنعتبرقازجملهاصلیترین

محورهایگفتگویاینجلسهبود.
ازمهمتریننکاتیکهخبرگاناینحوزهدراینپانلبهآناشارهکردندمیتوانمواردزیررانامبرد:

•محیطکسبوکارصنعتبایدازروزمرگیدراموراجراییبهسمتآیندهنگاریتغییرکند.
•راهبردهایاقتصادکشوربااقتصادجهانیبایدهمسوگردد.

•برایرفعاشکاالتقوانینموجود،قواعدبردـبردتوسطسندیکایصنعتبرقایرانتعریفشود.
•محیطکسبوکاروبازاررقابتیصنعتبرقمتاثرازمسائلخارجازاینصنعتمانندمسائلسیاسی،نظاماقتصادی
حاکمبربانکها،کمبودمنابعمالی،امنیتاقتصادی،تغییراتونوسانات،امنیتحقوقیوقوانینومقرراتنیزهست.

یکیازدالیلادغامنشدنبنگاههادرایرانایناستکهمدیریتومالکیتیکیاست.
•باتوجهبهاینکهدردورهپساتحریمذینفعانداخلیوخارجیدرحالتغییرهستندبایدنقشبازیگرانداخلیو

خارجیبهدرستیارزیابیشود.
•گرایشبهوارداتکاالیارزان،قاچاق،وضعیتاشتغال،توانمندیشرکتهایدانشبنیانوظرفیتهایموجود

عواملیهستندکهدرحوزهکسبوکاربایستیموردارزیابیقرارگیرند.
•برایورودبهاقتصادشبکهای،کههمهکشورهاراتحتتاثیرقراردادهاست،بنگاههایایرانیبایدتوانمندشوند.

•باتبدیلتشکلهابهفراتشکلهاقدرتچانهزنیافزایشمییابد.

7-5-جمعبندیمسائلراهبردیساختارورقابتکسبوکارصنعتبرق

برایجمعبندیواولویتگذاریمسائلراهبردیساختارورقابتکسبوکارهایصنعتبرقازخبرگانپنلتخصصی
راهبردیکسبوکارهایسازنده اولویتمسائل ارزیابیکنند.شکل4۵ را اینمسائل اهمیت خواستهشدمیزان

تجهیزاتبرقرانشانمیدهد.

شکل4۵-مهمترینمسائلراهبردیکسبوکارهایبخشسازندگان
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کوچک شدن بازار پروژه های حوزه نیرو 

ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو در پروژه های جدید

(ناشی از انحصار چندگانه شرکت های تابعه وزارت نیرو)قدرت چانه زنی باالی کافرمای پروژه های نیرو 

...(مانند ضعف برندینگ، ضعف توانمندی بنگاه و )چالش های ورود به بازار های داخلی در صنایع دیگر 

..(مانند عدم آشنایی با بازارهای بین المللی، و )چالش های ورود به بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی 

چالش هماهنگی و ایجاد ائتالف های استراتژیک برای ورود به بازارهای صادراتی

(مجوزها و گواهینامه های کیفیت)موانع قانونی ورود به بازارهای جدید داخلی 

در بازار محصوالت با فناوری ساده( تعداد زیاد بنگاههای رقیب)شدت رقابت 

در بازار محصوالت با فناوری ساده(  تعداد زیاد  بنگاه های رقیب)شدت رقابت 

(ناشی از عدم تحقق طرح های توسعه و یا عدم خرید کارفرما)ریسک باالی  توسعه فناوری های جدید 

(لمانند قدرت چانی زنی پایین در تعیین قیمت و انتخاب محصو)از شرکت های انحصاری داخلی ( فلزات اساسی)چالش های تامین مواد خام 

(مانند ریسک نوسانات نرخ ارز )چالش های تامین محصوالت واسطه ای از شرکت های خارجی  

ضعف مدیریت بنگاه ها و عدم استفاده کارآمد از ابزارهای مدیریتی

جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری های مشترگ

ضعف در انتقال فناوری
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همانطورکهدرایننموداردیدهمیشود،موضوع»کوچکشدنبازارپروژههایحوزهنیرو«،»قدرتچانهزنیباالی
کارفرمایپروژههایوزارتنیروبدلیلانحصاریبودنبازار«بیشتریناهمیتراداشتهاند.موضوعاتدیگریمانند
چالش»جذبسرمایهگذاریخارجیوسرمایهگذاریمشترک«،»ضعفمدیریتبنگاههاوعدماستفادهازابزارهای
مدیریتی«،»شدتزیادرقابت«،»چالشهماهنگیوایجادائتالفهایاستراتژیکبرایورودبهبازارهایصادراتی«و
»ریسکوصولمطالباتازوزارتنیرو«دیگرمسائلراهبردیمهمکسبوکارهایسازندهتجهیزاتبرقبودهاست.

شکل4۶میزاناهمیتموضوعاتراهبردیکسبوکارهایپیمانکارساختواحداثصنعتبرقرانشانمیدهد.
همانطورکهدراینشکلدیدهمیشودموضوعات»کوچکشدنبازارپروژههایحوزهنیرو«،»قدرتچانهزنیباالی
کارفرمایپروژههاینیرو«،»ریسکوصولمطالبات«و»چالشهماهنگیوایجادائتالفاستراتژیکبرایورودبه
بازارهایصادراتی«مهمترینموضوعاتراهبردیکسبوکارهایپیمانکاریساختواحداثتاسیساتشبکهتولید،

انتقالوتوزیعبرقاست.

شکل4۶-مهمترینمسائلراهبردیپیمانکارانومشاوراناحداثبرق

6-جمعبندی

باتوجهبهتحوالتیکهدراقتصادوصنعتکشوردرحالوقوعاست،کسبوکارهایصنعتبرقبامسائلوچالشهایی
مواجهاندکهبررویرقابتپذیریصنعتوتوسعهیارکودآنتاثیرمستقیمدارند.ازاینروضروریاستکهمسائل
کلیدیصنعتبانگاهبخشخصوصیومحوریتکسبوکارهایآنارزیابیشودوبرایحلاینمسائل،راهبردهای
مشخصیشناساییوتعریفشود.دراینگزارشمهمترینمسائلراهبردیکسبوکارهایصنعتبرقبااستفادهاز
مستنداتونظراتخبرگانپانلهایتخصصیشناساییشدندکهاهمنتایجآندراینگزارشارائهشدهاست.مهمترین

مواردآنعبارتنداز؛
•چرخهاقتصادیوزارتنیروبدلیلمکانیزمناکارآمدقیمتگذاریدچارعدمتوازندرمنابعوهزینههایآنشده
است.اینناکارآمدیباعثشدهاستوزارتنیروباکسریبودجهسیستماتیکمواجهشودوبدهیهایآنافزایش
پیداکنددرنتیجهنقدینگیکسبوکارهایصنعتکاهشیابدوبازدهیسرمایهکاهشبیابد.همچنینسرمایهگذاری
درطرحهایتوسعهایدچاروقفهشوددرنتیجهظرفیتهایصنعتبرقمتناسببانیازهایتوسعهایکشوررشد

نکند.حلمشکالتاقتصادیصنعتبرقبارویکردمهندسیممکننیستونیازمندنگاهاقتصادیاست.
•ساختارنهادیصنعتبرقمتناسبباتحوالتناشیازنظاممالیواقتصادیصنعتبرقنیازمنداصالحاست،
اصالحشرایطخصوصیسازی،شکلگیریتجارتبرقدربازارعمدهفروشیوخردهفروشی،ایجادنهادتنظیم
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کوچک شدن بازار پروژه های حوزه نیرو 

ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو در پروژه های جدید

(نیروناشی از انحصار چندگانه شرکت های تابعه وزارت)قدرت چانه زنی باالی کافرمای پروژه های نیرو 

چالش های ورود به بازار های پروژ های داخلی در صنایع دیگر 

چالش های ورود به بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی

در پروژ های بزرگ مقیاس (  تعداد زیاد بنگاه های رقیب )شدت رقابت

در پروژه های کوچک مقیاس( تعداد بنگاه های رقیب )شدت رقابت 

(مجوزها و ارزیابی صالحیت)موانع قانونی ورود به بازارهای جدید داخلی 

چالش  هماهنگی و ایجاد ائتالف های استراتژیک برای ورود به بازارهای صادراتی

(مانند ریسک نوسانات نرخ ارز )چالش های تامین محصوالت از شرکت های خارجی  

...(مانند کیفیت محصوالت، قیمت، )چالش های تامین محصوالت از شرکت های داخلی 
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مقرراتبرقمستقلازوزارتنیرووباحضورذینفعاناصلیونمایندگانبخشخصوصیمهمترینچالشهایبخش
ساختارنهادیصنعتبرقاست.

•بهرهوریدربخشعرضهبرقیعنیتولید،انتقال،توزیعبرقودربخشتقاضایآنیعنیمصارفبرقی،مطلوب
نیستوباچالشارتقایبهروریدرعرضهوتقاضایبرقمواجهاست.کاهشتلفات،حوزهایاستکهبرکسبو
کارهایصنعتبرقتاثیرعمیقیمیتواندداشتهباشد.بنابراینایجادسازوکارهایاثربخشبرایکاهشتلفاتدر

بخشعرضهوتقاضایبرقیکیازچالشهایصنعتمحسوبمیشود.
•باتوجهبهمحوریتفناوریدرصنعتبرق،بحتاولویتگذاریفناوریهایکلیدیوبسترسازیبرایاکتساب
فناوریازمسیرتحقیقوتوسعهویاانتقالفناوریدربنگاههایبخشخصوصییکیازمحورهایاصلیمسائل

راهبردیصنعتبرقاست.
•کسبوکارهایصنعتبرقازنظرساختارصنعتومحیطکسبوکاردرسهحوزهبازارهایهدف،زنجیرهتامین
وشدترقابتبنگاههادچارچالشهایراهبردیهستند؛رکوددربازاروابستهبهشرکتهایاقماریوزارتنیرو،
چالشهایورودبهبازارهایجهانیوانتقالبهبازارازمهمترینمسائلراهبردیبخشبازارهدفکسبوکارهای
صنعتبرقراتشکیلمیدهند.چالشانحصارشرکتهایبزرگتامینکنندهموادخاماساسیوریسکنوساننرخ
ارزدرتامینکاالیواسطهایازشرکتهایخارجیمهمترینچالشهایزنجیرهتامینصنعتبرقاست.مسئله
بعدیشدترقابتبینبنگاههایکوچکومتوسطوپایینبودنظرفیتتولیداینبنگاهوپیامدهایآندررسیدن
بهسهمبازارمتناسبباظرفیتهایصنعت،چالشهایشدترقابتکسبوکارهایصنعتبرقهستند.همچنین
مسئلهبهرهوری،چالشنیرویکارمتخصصوضعفدربکارگیریمدلهاوابزارهاینوینمدیریتیدستهدیگری

ازمسائلراهبردیکسبوکارهایصنعتبرقدرسطحخردهستند.
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1-ارزیابیسیاستهایراهبردیتوسعهصنعتبرق

براساسروششناسیارائهشدهدرفصلاول،پسازشناساییمسائلاستراتژیکحوزههایمختلفکسبوکارهای
صنعتبرق،نیازبهتدوینراهبردهایکالنبرایحلاینمسائلراهبردیاست.بدینمنظورباتوجهبهمستنداتبدست
آمدهونظراتکارشناسی،ابتدافهرستیازسیاستهایراهبردیشناساییودرطیجلساتیباحضورخبرگانصنعت
برقاینسیاستهایراهبردیدرحوزههایمختلفموردارزیابیقرارگرفتهاند.درادامهنتایجارزیابیهایبدستآمده

اینسیاستها،ازحیثمطلوبیتوتحققپذیریبهتفکیکهرحوزهارائهشدهاست.

1-1-ارزیابیسیاستهایراهبردیاصالحاقتصادبرق

دربخشاقتصادبرقدرپنجبخشمسائلراهبردیشناساییوارزشگذاریشدند.برایهریکازمسائلراهبردی،
سیاستهایراهبردیکالنشناساییشدهاست:»اصالحقیمتبرقبامکانیزمقیمتگذاریدولتدرپروژههایصنعت
برقازمحلصندوقذخایرارزی«،»جذبسرمایهگذاریخارجیبرایتامینمالیپروژههایصنعتبرق«،»سرمایهگذاری
بخشخصوصیونهادهایمالیدرپروژههایصنعتبرق«،»اصالحقیمتبرقبامکانیزمقیمتگذاریموجودوبصورت
تدریجی«،»اصالحقیمتبرقباایجادنهادملیرگوالتوریبرقمستقلازوزارتنیرو«.اینسیاستهایراهبردیبرای
ارزیابیبهخبرگانارائهشد.درجدول۲۲،ارزیابیهریکازاینراهبردهاازمنظرخبرگان،براساسدومعیار»میزان

مطلوبیت«و»تحققپذیری«دادهشدهاست.»حداکثرامتیازبرایهرسیاست،۹میباشد(.
جدول۲۳-ارزیابیسیاستهایراهبردیبخشاقتصادبرق

تحققسیاستهایراهبردیکد
مطلوبیتپذیری

S14/44/۲اصالحقیمتبرقبامکانیزمقیمتگذاریموجودوبصورتیکباره

S2۵/8۵/۲سرمایهگذاریدولتدرپروژههایصنعتبرقازطریقانتشاراوراققرضه

S3۶۶/۶سرمایهگذاریدولتدرپروژههایصنعتبرقازمحلصندوقذخایرارزی

S4۶/47جذبسرمایهگذاریخارجیبرایتامینمالیپروژههایصنعتبرق

S5۶8سرمایهگذاریبخشخصوصیونهادهایمالیدرپروژههایصنعتبرق

S67/۲7اصالحقیمتبرقبامکانیزمقیمتگذاریموجودوبصورتتدریجی

S77/۶۹اصالحقیمتبرقباایجادنهادملیرگوالتوریبرقمستقلازوزارتنیرو

برایاولویتگذاریاینسیاستها،ازماتریسامتیازاتاستفادهشدهاست.نتایجایناولویتگذاریدرشکل47نمایش
دادهشدهاست.
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شکل47-اولویتگذاریسیاستهایراهبردیاقتصادبرق

باتوجهبهنتایجبدستآمدهازنظرخواهیخبرگان)شکل47(،سیاستهایراهبردی»اصالحقیمتبرقباایجادنهاد
ملی«و»سرمایهگذاریبخشخصوصیونهادهایمالی«درپروژههایصنعتبرقازسیاستهایراهبردیمنتخب

بخشاقتصادبرقشناساییشدهاند.

2-1-ارزیابیسیاستهایراهبردیتجدیدساختارنهادیبرق

درخصوصمسائلراهبردیتجدیدساختارنهادیصنعتبرق،اینسیاستهابهعنوانسیاستراهبردیشناساییشدند:
»ایجادنهادرگوالتوریبرقمستقلازوزارتنیرو«،»جلوگیریازحضورنهادهایعمومیوشبهدولتی)خصولتی(در
صنعتبرق«،»ارزیابیصالحیتتخصصیخریدارانشرکتهایتولیدوتوزیعدرفرایندخصوصیسازی«،»افزایشنقش
تشکلهاونهادهایصنفیدرفرایندسیاستگذاریصنعتبرق«،»بسترسازیبرایحضورنهادهایمالیجهتسرمایه
گذاریدرصنعتبرق«و»بسترسازیبرایحضورسرمایهگذارانخارجیجهتسرمایهگذاریدرصنعتبرق«.این
سیاستهایراهبردیبرایارزیابیبهخبرگانارائهشد.درجدول۲۳ارزیابیهریکازاینراهبردهاازمنظرخبرگان،بر

اساسدومعیار»میزانمطلوبیت«و»تحققپذیری«دادهشدهاست)حداکثرامتیازبرایهرسیاست،۹میباشد(.
جدول۲4-سیاستهایراهبردیحوزهتجدیدساختارنهادیبرق

تحققسیاستهایراهبردیحوزهتجدیدساختارنهادیصنعتبرقکد
مطلوبیتپذیری

S1۳/7۶/7مقرراتزداییبازاربرق

S2۳/77/۲ایجادنهادرگوالتوریبرقمستقلازوزارتنیرو

S34/۲۶/۵جلوگیریازحضورنهادهایعمومیوشبهدولتی)خصولتی(درصنعتبرق

S4۵/۲۶/۲ارزیابیصالحیتتخصصیخریدارانشرکتهایتولیدوتوزیعدرفرایندخصوصیسازی

S54/۲7/8افزایشنقشتشکلهاونهادهایصنفیدرفرایندسیاستگذاریصنعتبرق

S6۵7/۲بسترسازیبرایحضورنهادهایمالیجهتسرمایهگذاریدرصنعتبرق
S7۵۶/۲بسترسازیبرایحضورسرمایهگذارانخارجیجهتسرمایهگذاریدرصنعتبرق
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بـرایاولویتگـذاریایـنسیاسـتها،ازماتریـسامتیـازاتاسـتفادهشـدهاسـت.نتایجایـناولویتگذاریدرشـکل
48نمایشدادهشـدهاسـت.

شکل48-اولویتگذاریسیاستهایراهبردتجدیدساختارنهادیبرق

نتایـجارزیابـیخبـرگاننشـانمیدهـدکـهسیاسـتهایراهبردی»ایجـادنهـادرگوالتوریبـرقمسـتقلازوزارت
نیـرو«و»افزایـشنقـشتشـکلهاونهادهـایصنفـیدرفرایندسیاسـتگذاریصنعتبرق«و»بسـترسـازیبرای
حضـورنهادهـایمالیجهتسـرمایهگذاریدرصنعـتبرق«سیاسـتهایراهبردیمنتخبدرحوزهتجدیدسـاختار

نهادیبرقهسـتند.

3-1-ارزیابیسیاستهایراهبردیتوسعهفناوریونوآوری

مســائلاســتراتژیکحــوزهتغییــراتوفنــاوریبــاحضــورخبــرگاندرپانلهــایتخصصــیشناســاییوارزیابــی
شــدندوراهبردهــایکالنبــرایحــلایــنمســائلنیــزپیشــنهادواولویتگــذاریشــد:»حــذفانحصــارورانــت
ورقابتــیکــردنبازارهــا«،»آگاهســازیمدیــرانازآینــدهتغییــراتفنــاوریصنعــتبــرقوتغییــرنگــرشنســبت
ــزات ــعهتجهی ــت«،»توس ــطدول ــوآوریتوس ــاین ــایپوشــشریســکطرحه ــادمکانیزمه ــاوری«،»ایج ــهفن ب
ــگاهها ــادانش ــاب ــاطبنگاهه ــهیلارتب ــا«،»تس ــعهبنگاهه ــقوتوس ــزتحقی ــازیمراک ــگاهی«،»توانمندس آزمایش
ــت ــیجه ــرکتهایایران ــاش ــکاریب ــرایهم ــیب ــرکتهایخارج ــهیلورودش ــی«،»تس ــزتحقیقات ومراک
انتقــالفنــاوری«،»خریــدتضمینــیمحصــوالتنوآورانــه«،»اصــالحقوانیــنومقــرراتحمایــتازحقــوقمالکیــت
داراییهــایفکــری«و»آمــوزشوباالبــردندانــشمدیــرانوکارشناســاندرزمینــهنــوآوریوتوســعهفنــاوری«.
درجــدول۲4ارزیابــیهــریــکازایــنراهبردهــاازمنظــرخبــرگان،بــراســاسدومعیــار»میــزانمطلوبیــت«و

ــرسیاســت،۹میباشــد(. ــرایه ــازب ــرامتی ــری«دادهشــدهاســت)حداکث »تحققپذی
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جدول۲۵-سیاستهایراهبردیبخشتغییراتفناوریونوآوریدرکسبوکارهایصنعتبرق

تحققسیاستهایراهبردیکد
مطلوبیتپذیری

S1۵/۵8/8حذفانحصارورانتورقابتیکردنبازارها

S27/۳7/۶آگاهسازیمدیرانازآیندهتغییراتفناوریصنعتبرقوتغییرنگرشنسبتبهفناوری
S3۶/77/۶ایجادمکانیزمهایپوششریسکطرحهاینواوریتوسطدولت
S47/۲7/4توسعهتجهیزاتآزمایشگاهی
S577/۲توانمندسازیمراکزتحقیقوتوسعهبنگاهها
S6۶/7۶/8تسهیلارتباطبنگاههابادانشگاههاومراکزتحقیقاتی
S7۵/8۶/۶تسهیلورودشرکتهایخارجیبرایهمکاریباشرکتهایایرانیجهتانتقالفناوری
S8۶4/۵خریدتضمینیمحصوالتنواورانه
S9۶/77/۶اصالحقوانینومقرراتحمایتازحقوقمالکیتداراییهایفکری
S10۶/۳۶آموزشوباالبردندانشمدیرانوکارشناساندرزمینهنواوریوتوسعهفناوری

برایاولویتگذاریاینسیاستها،ازماتریسامتیازاتاستفادهشدهاست.نتایجحاصلازایننظرخواهیدرشکل4۹
نمایشدادهشدهاست.

شکل4۹-نتایجارزیابیسیاستهایراهبردیحوزهتغییراتفناوریونوآوریصنعتبرقازحیثمطلبوبیتوتحققپذیریازنگاهخبرگان

بـرمبنـاینظـراتخبـرگان»آگاهسـازیمدیـرانازآینـدهتغییـراتفنـاوریصنعـتبـرقوتغییـرنگـرشنسـبت
بـهفنـاوری«،»توسـعهتجهیـزاتآزمایشـگاهی«و»توانمندسـازیمراکـزتحقیـقوتوسـعهبنگاههـا«مهمتریـن
سیاسـتهایراهبـردیتغییـراتفنـاوریونوآوریهسـتند.همچنین»ایجادمکانیزمهایپوشـشریسـکطرحهای
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نـوآوریتوسـطدولـت«و»اصـالحقوانیـنومقـرراتحمایـتازحقـوقمالکیـتداراییهـایفکری«سیاسـتهای
راهبـردیهسـتندکـهازنگاهخبـرگانمطلوبیتباالییداشـتهاماازحیثتحققپذیـریدرجایگاهبعدیقـراردارند.

4-1-ارزیابیسیاستهایراهبردیحوزهکاهشتلفاتوافزایشبهرهوریبرق

بررسـیحـوزهبهـرهوریصنعـتبـرقبیانگرآناسـتکهتلفـاتباالیبرقدرشـبکهتوزیـعوبهینهنبـودنمصرف
بـرقدرشـبکههایمختلـفازاصلیتریـنمسـائلراهبـردیبهرهوریبرقاسـت.برایحلمسـائلاسـتراتژیکاین
حـوزه،سیاسـتهایراهبردیشناسـاییشـدند:»هوشمندسـازیشـبکهبـرق«،»ارائهمشـوقهایمالیتوسـطدولت
بـرایاجـرایبرنامههایارتقایبهـرهوریبنگاهها«،»خصوصیسـازیتجارتبـرقدربازارهایصـادرات«،»واگذاری
وخصوصیسـازیبخـشتوزیـع«،»واگـذاریوخصوصیسـازیبخـشتولیـد)نیروگاههـا(«،»اصـالحمقـرراتبرای
برخـوردبااسـتفادهغیرمجازبرق«،»بازسـازیونوسـازیتجهیزاتشـبکهانتقـالوتوزیع«و»ایجادبـازاررقابتیبرقی
راهبـردی«.جهـتارزیابـیایـنسیاسـتهایراهبـردی،ازخبرگانخواسـتهشـدنظراتخـودبصورتامتیـازدهیبر
اسـاسدومعیـار»مطلوبیـت«و»تحقـقپذیـری«دربـارههریکازسیاسـتهایراهبـردیبیانکننـد.درجدول۲۵

نتایـجایـنارزیابیارائهشـدهاسـت)حداکثرامتیاز۹اسـت(.

جدول۲۶-سیاستهایراهبردیکاهشتلفاتوبهرهوریبرق

تحققسیاستهایراهبردیکد
مطلوبیتپذیری

S14/8۵/۶هوشمندسازیشبکهبرق

S2۵/۱۶/۳ارائهمشوقهایمالیتوسطدولتبرایاجرایبرنامههایارتقایبهرهوریبنگاهها

S3۵/۵۵/۹خصوصیسازیتجارتبرقدربازارهایصادرات

S4۵/۱7/7واگذاریوخصوصیسازیبخشتوزیع

S5)۶7واگذاریوخصوصیسازیبخشتولید)نیروگاهها

S6۶/4۶/7اصالحمقرراتبرایبرخوردبااستفادهغیرمجازبرق

S7۶/۳7/۱بازسازیونوسازیتجهیزاتشبکهانتقالوتوزیع

S8۵/۶8ایجادبازاررقابتیبرق

برایاولویتگذاریاینسیاستها،ازماتریسامتیازاتاستفادهشدهاست،شکل۵0نتایجاینارزیابیرانشانمیدهد.
باتوجهبهنظرخبرگاندرکاهشتلفاتبرقسیاستهایراهبردی»ایجادبازاررقابتیبرق«،»بازسازیونوسازیتجهیزات
شبکهانتقالوتوزیع«،»واگذاریوخصوصیسازیبخشتولیدبرق)نیروگاهها(«و»اصالحمقرراتبرایبرخوردبااستفاده
غیرمجازبرق«ازمطلوبیتباالییبرخوردارندوامکانمحققشدنآنهادرمقایسهباسایرراهبردهایسیاستیبیشتراست.
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شکل۵0-اولویتگذاریراهبردهایکالندربخشکاهشتلفاتوبهرهوریبرق

1-5-ارزیابیسیاستهایراهبردیساختاررقابتومحیطکسبوکارصنعتبرق

بدنبالشناساییمسائلاستراتژیکساختاررقابتومحیطکسبوکارصنعتبرق،مجموعهایازسیاستهایراهبردی
تعریفشدندکهعبارتنداز:

»اصالحمقرراتبرایپوششریسکنوساناتنرخارزدراجرایپروژههاینیرو«،»توانمندسازیبنگاههابرایورودبه
بازارهایصادراتی«،»بسترسازیبرایورودبنگاههابهبازارهایداخلیغیرازوزارتنیرو«،»بسترسازیبرایکاهش
شدترقابتبنگاهها«،»تسهیلایجادهمکاریهایتجاریبینبنگاههابرایورودبهبازارهایصادراتی)مانندایجاد
کنسرسیومواتحادهایاستراتژیک(«،»بسترسازیبرایجذبسرمایهگذاریخارجیدرجهتتولیدمحصوالتجدید«

و»بسترسازیوتسهیل»جذبوادغام«بنگاههایکوچکومتوسطازطریقمشوقهایحقوقیومالی«است.
اینسیاستهایراهبردیدرجلساتپنلخبرگانارائهشدوبراساسدومعیارمطلوبیتوتحققپذیریموردارزیابیقرار
گرفتند.درجدول۲۶امتیازاتارائهشدهبهاینسیاستهاآمدهاستوشکل۵۱نتایجحاصلازاینارزیابیرانشانمیدهد.

جدول۲7-راهبردهایکالنساختاررقابتومحیطکسبوکارصنعتبرق

تحققسیاستهایراهبردیکد
مطلوبیتپذیری

S1۳/۳۶/۶اصالحمقرراتبرایپوششریسکنوساناتنرخارزدراجرایپروژههاینیرو

S2۳/7۶/۶توانمندسازیبنگاههابرایورودبهبازارهایصادراتی

S3۵/۳۵/۵بسترسازیبرایورودبنگاههابهبازارهایداخلیغیرازوزارتنیرو

S4۲/74/۱بسترسازیبرایکاهششدترقابتبنگاهها

S5تسهیلایجادهمکاریهایتجاریبینبنگاههابرایورودبهبازارهایصادراتی)مانندایجاد
کنسرسیومواتحادهایاستراتژیک(

۳/۱۶/۶

S6۳/۶۶/8بسترسازیبرایجذبسرمایهگذاریخارجیدرجهتتولیدمحصوالتجدید

S7۳/۱۵بسترسازیوتسهیل»جذبوادغام«بنگاههایکوچکومتوسطازطریقمشوقهایحقوقیومالی
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باتوجهبهنقطهنظراتخبرگان»اصالحمقرراتبرایپوششریسکنوساناتنرخارزدراجرایپروژههاینیرو«،
»توانمندسازیبنگاههابرایورودبهبازارهایصادراتی«،»بسترسازیبرایورودبنگاههابهبازارهایداخلیغیراز
وزارتنیرو«،»تسهیلایجادهمکاریهایتجاریبینبنگاههابرایورودبهبازارهایصادراتی)مانندایجادکنسرسیوم
واتحادهایاستراتژیک(«،»بسترسازیبرایجذبسرمایهگذاریخارجیدرجهتتولیدمحصوالتجدید«مطلوبیت

بیشتریداشتهاند.
الزمبهذکراستکهسیاستهایراهبردی»بسترسازیبرایکاهشرقابتبنگاهها«و»بسترسازیوتسهیل»جذب
وادغام«بنگاههایکوچکومتوسطازطریقمشوقهایحقوقیومالی«ازدیدخبرگانمطلوبیتکمترومیزان

تحققپذیریبسیارپایینیداشتهاند.

2-جمعبندیارزیابیسیاستهایراهبردی

دراینفصل،سیاستهایراهبردیتاثیرگذاردرهریکازحوزههایمحیطکسبوکارهایصنعتبرقبانظرات
خبرگانموردازیابیقرارگرفت.خالصهنتایجبدستآمدهدراینفصل،بهشرحزیرمیباشد:

دربخش»اقتصادبرق«،سیاستهایراهبردی»اصالحقیمتبرقباایجادنهادملی«و»سرمایهگذاریبخشخصوصی
ونهادهایمالی«سیاستهاییهستندکهدارایمطلوبیتوتحققپذیریباالییهستند.

درحوزه»تجدیدساختارنهادی«،سیاستهایراهبردی»ایجادنهادرگوالتوریبرقمستقلازوزارتنیرو«و»افزایش
نقشتشکلهاونهادهایصنفیدرفرایندسیاستگذاریصنعتبرق«و»بسترسازیبرایحضورنهادهایمالیجهت

سرمایهگذاریدرصنعتبرق«سیاستهایراهبردیمنتخبهستند.
درحوزه»تغییراتفناوریونوآوری«سیاستهایراهبردی»آگاهسازیمدیرانازآیندهتغییراتفناوریصنعتبرق
وتغییرنگرشنسبتبهفناوری«،»توسعهتجهیزاتآزمایشگاهی«و»توانمندسازیمراکزتحقیقوتوسعهبنگاهها«

شکل۵۱-اولویتگذاریراهبردهایشناساییشدهدربخشساختاررقابتومحیطکسبوکار
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ریسک پوشش مکانیزمهای »ایجاد همچنین هستند. نوآوری و فناوری تغییرات راهبردی سیاستهای ن مهمتری
طرحهاینوآوریتوسطدولت«و»اصالحقوانینومقرراتحمایتازحقوقمالکیتداراییهایفکری«سیاستهای

راهبردیهستندکهازنگاهخبرگانمطلوبیتباالییداشتهاماازحیثتحققپذیریدرجایگاهبعدیقراردارند.
درحوزه»بهرهوریکاهشتلفاتبرق«سیاستهایراهبردی»ایجادبازاررقابتیبرق«،»بازسازیونوسازیتجهیزات
شبکهانتقالوتوزیع«،»واگذاریوخصوصیسازیبخشتولیدبرق)نیروگاهها(«و»اصالحمقرراتبرایبرخوردبا
استفادهغیرمجازبرق«ازمطلوبیتباالییبرخوردارندوامکانمحققشدنآنهادرمقایسهباسایرراهبردهایسیاستی

بیشتراست.
درحوزه»ساختاررقابتومحیطکسبوکارصنعتبرق«،باتوجهبهنقطهنظراتخبرگان»اصالحمقرراتبرایپوشش
ریسکنوساناتنرخارزدراجرایپروژههاینیرو«،»توانمندسازیبنگاههابرایورودبهبازارهایصادراتی«،»بسترسازی
برایورودبنگاههابهبازارهایداخلیغیرازوزارتنیرو«،»تسهیلایجادهمکاریهایتجاریبینبنگاههابرایورود
بهبازارهایصادراتی)مانندایجادکنسرسیومواتحادهایاستراتژیک(«،»بسترسازیبرایجذبسرمایهگذاریخارجی

درجهتتولیدمحصوالتجدید«مطلوبیتبیشتریداشتهاند.

90







چشماندازآیندهصنعتبرق

دراینفصل،چشمانـدازآیندهصنعتترسیمشدهاست.برایارائهپیشبینیآیندهصنعتبرق،باتوجهبهتحلیل
روندهایگذشته،سناریوهایآیندهبرخیازشاخصهاومتغیرهایمهمصنعتمحاسبهشدهاند.درهربخش،تصویر
آیندهصنعتبرقباتوجهبهسناریوهاییکهبدستآمدهاند،ارائهشدهاند.دراینسناریوها،باتوجهبهنرخرشدهای
مختلفیکهباروندگذشتهصنعتتناسبداشتهاند،میزانهریکازمتغیرهابرآوردشدهاندکهدرادامهارائهمیشود.
اینپیشبینیهادرچندبخشتولیدومصرفبرق،توسعهشبکهتولید،انتقالوتوزیعبرقوآیندهکسبوکارهای

صنعتبرقارائهشدهاند.

1-چشماندازتولیدومصرفبرق

برایارائهچشماندازتامینبرقکشورشاخصهایاصلیمرتبطبااینبخشبررسیوچگونگیتغییروضعیتآنهادر
آیندهبرآوردشدهاست.دراینبخششاخصهای»تولیدبرق«،»مصرفبرق«،»نیازمصرفاصالحی«و»قیمتبرق«

بررسیشدهاند.

1-1-مصرفبرق

میزانمصرفبرقازسال۱۳۹4-۱۳۶7بهتفکیکگروههایمختلفمصرفکنندهدرشکل۵۲نمایشدادهشدهاست.
همانطورکهدرایننموداردیدهمیشود،روندمصرفبرقدرطولاینسالهاصعودیبودهواز۳۶۱47میلیونکیلووات

ساعتدرسال۱۳۶7به۲۱۹۶۵۳میلیونکیلوواتساعتدرسال۱۳۹4رسیدهاست.

شکل۵۲-میزانمصرفبرقبهتفکیکمصرفکنندگان
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شکل۵۳نرخرشدمتوسطمصرفبرقرادرهریکازبرنامههایتوسعهایکشورنمایشمیدهد.باتوجهبهشکل،
بیشتریننرخرشددربرنامهسومتوسعهایمتعلقبهسالهای۱۳8۳-۱۳7۹بودهاست.همچنیننرخرشددربرنامه

پنجمبهکمترینمیزانخودرسیدهوبرابربا۳/۶۲درصداست.

شکل۵۳-متوسطنرخرشدمصرفبرقدربرنامههایتوسعهای

ازتحلیلاطالعاتوآمارهایبدستآمدهچندینسناریوبرایپیشبینیمیزانمصرفتاسال۱404برآوردشدهاست.
اینسناریوهاشاملرشد4درصدی،۵درصدی،۶درصدیوروندپایه)رشد۲/۵درصدی(است.هریکازاینسناریوها
درشکل۵4نمایشدادهشدهاست.رشد4درصدیمیتواندسناریویمحتملتریبرایپیشبینیمیزانمصرفبرق
درسالهایآتیباشد.براساساینسناریومیزانمصرفبرقدرسال۱404برابربا۳۲۵۱40/۱میلیونکیلوواتساعت
خواهدبود.بهمنظورتحققبخشیاینسناریوبایستیاقداماتویژهایدربخشنیروگاهیصورتپذیردوازحیث

ظرفیتونوعنیروگاهفعالیتهایجدیدیانجامشود.

شکل۵4-سناریوهایپیشبینیمیزانمصرفبرقدرکشورتاسال۱404

میزانمصرفبرقبرمبنایسناریومرجعدرسالهای۱۳۹۵،۱400و۱404درشکل۵۵نشاندادهشدهاست.برمبنای
اینسناریومیزانمصرفبرقدرسال۱404برابربا۳۲۵۱40میلیونکیلوواتساعتخواهدبود.
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شکل۵۵-پیشبینیمیزانمصرفبرقبرمبنایسناریویمرجع

2-1-تولیدبرق

شکل۵۶میزانتولیدبرقایرانرادرفاصلهسالهای۱۳۶7تا۱۳۹4بهتفکیکتولیدکنندگاننشانمیدهد.تولید
برقدرسالهایمذکورروندصعودیداشتهواز47۶00میلیونکیلوواتساعتدرسال۱۳۶7به۲۹۱۱8۶میلیون
کیلوواتساعتدرسال۱۳۹4رسیدهاست.همانطورکهدرشکلقابلمشاهدهاستازسال۱۳84تولیدبرقتوسط
بخشخصوصیآغازشدهوروندتولیدتوسطاینبخشصعودیبودهبطوریکهدرسال۱۳۹4،۵۳/7درصدبرقکشور

توسطبخشخصوصیتولیدشدهاست.

شکل۵۶-میزانتولیدبرقبهتفکیکتولیدکنندگانازسال۱۳۶7تا۱۳۹4

شکل۵7متوسطنرخرشدتولیدبرقرادربرنامههایتوسعهاینشانمیدهد.باتوجهبهشکلنرخرشددربرنامهسوم
توسعهکشورباالترینمیزانراداشتهوبه8/۳درصدرسیدهاست.نرخرشدمتوسطدربرنامهپنجمتوسعهکهمربوطبه

سالهای۱۳۹0تا۱۳۹4استبرابربا4درصداست.
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شکل۵7-متوسطنرخرشدتولیدبرقدربرنامههایتوسعهای

پسازبررسیروندتولیدبرقدرکشور،سناریوهایروندپایه)رشد۲/8درصدی(،رشد4درصدی،۵درصدیو۶
درصدیبرایپیشبینیتولیدبرقدرآیندهمتصورهستندکهاینسناریوهادرشکل۵8نمایشدادهشدهاند.

شکل۵8-سناریوهایپیشبینیتولیدبرقدرکشورتاسال۱404

پسازتحلیلدادههاوبررسیمیزانتولیدومصرفبرقمیتوانچنیناستنباطکردکهسناریو۲میتواندسناریومرجع
باشد.شکل۵۹میزانتولیدبرقدرکشوررابراساساینسناریودرسال۱۳۹۵،۱400و۱404رانشانمیدهد.بر

مبنایاینسناریومیزانتولیدبرقدرسال۱404به4۵۹۲۳۱میلیونکیلوواتساعتخواهدرسید.

3-1-نیازمصرفاصالحی

پیشبینینیازمصرفاصالحیبرایجلوگیریازخاموشیدرکشوربسیارحائزاهمیتاست.نیازمصرفاصالحیدر
ازسال۱۳70تا۱۳۹4باشیبمالیمیروندصعودیداشتهودرسال۱۳۹4به۵0۱77مگاواترسیدهاست.شکل
۶0نرخرشدمتوسطنیازمصرفاصالحیرادربرنامههایتوسعهایکشورنشانمیدهد.باتوجهبهشکل،بیشترین
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نرخرشددربرنامهسومتوسعهایدیدهمیشود.متوسطنرخرشدنیازمصرفاصالحیدربرنامهپنجمتوسعهکشوربه
کمترینمیزانیعنی۳/4درصدرسیدهاست.

شکل۶0-متوسطنرخرشدنیازمصرفاصالحیدربرنامههایتوسعهای

باتوجهبهروندنیازمصرفاصالحیوشاخصمتوسطنرخرشدساالنهچهارسناریوروندپایه)رشد۳درصدی(،رشد
4درصدی،۵درصدیو۶درصدیبرایپیشبینینیازمصرفاصالحیدرآیندهمتصوراست.برمبنایاینسناریوها
میزاننیازمصرفاصالحیتاسال۱404محاسبهشدهاست)شکل۶۱(.ازمیاناینچهارسناریو،باتوجهبهپیشبینی
میزانمصرفوتولیدبرقوهمچنیننرخرشدمتوسطدرکشورهایدرحالتوسعه،سناریونرخرشد4درصدیمیتواند
سناریومحتملباشد.شکل۶۲میزاننیازمصرفاصالحیبرمبنایاینسناریونمایشمیدهد.برمبنایاینسناریو،

میزاننیازمصرفاصالحیدرسال۱404برابربا74۲74مگاواتخواهدبود.

4-1-قیمتبرق

شکل۶۳نرخرشدمتوسطقیمتبرقرادربرنامههایتوسعهایکشورنشانمیدهد.متوسطقیمتفروشبرقبه
قیمتجاریدرسال۱۳۹4برابربا۶۱4ریالاستباتوجهبهروندقیمتبرقدرسالهایگذشتهپیشبینیقیمتبرق

براساسسناریوروندپایهصورتگرفتهاست.

شکل۵۹-پیشبینیمیزانتولیدبرقبرمبنایسناریویمرجع
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شکل۶۱-سناریوهایپیشبینینیازمصرفاصالحیتاسال۱404

شکل۶۲-پیشبینیمیزاننیازمصرفاصالحیبرمبنایسناریومرجع

شکل۶۳-متوسطنرخرشدقیمتبرقدربرنامههایتوسعهای

98



شکل۶4-پیشبینیقیمتبرقبراساسروندپایه

شکل۶۵میزانقیمتبرقرابراساسروندپایهدرسالهای۱۳۹۵،۱400و۱404نمایشمیدهد.برمبنایاینسناریو
درسال۱404قیمتبرقمعادل۱۲۳۵ریالخواهدبود.

شکل۶۵-پیشبینیقیمتبرقبرمبنایسناریویمرجع

2-توسعهشبکهتولید،انتقالوتوزیع

دراینقسمتتوسعهشبکهانتقالوتوزیعشاملروندهای»گسترشخطوط«و»افزایشظرفیتنیروگاهی«و»افزایش
بهرهوریشبکهتولید،انتقالوتوزیع«بررسیمیشود.

1-2-گسترشخطوطانتقالوفوقتوزیع

بررسیاطالعاتمربوطبهخطوطشبکهدرفاصلهسالهای۱۳۹4-۱۳۶7نشانمیدهدکهمجموعطولاینخطوط
از۲۶8۹۶۲کیلومترمداربه874۱۳۵کیلومترمداررسیدهاست.شکل۶۶روندافزایشطولخطوطبرقرابهتفکیک

خطوطتوزیع،فوقتوزیعوانتقالازسال۱۳۶7تا۱۳۹4نمایشمیدهد.
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شکل۶۶-روندافزایشطولخطوطشبکهبهتفکیکخطوطانتقال،توزیعوفوقتوزیع

شـکل۶7نرخرشـدمتوسـطخطوطشـبکهرادربرنامههایتوسـعهایکشـورنشـانمیدهد.بیشترینمیزاننرخ
رشـدافزایـشطـولخطوطشـبکهبـرقدربرنامهدومتوسـعهیعنیدرسـالهای۱۳74تـا۱۳78اتفاقافتادهاسـت.

برنامـهپنجـمتوسـعهبـاحدود۲درصدرشـدکمتریننرخرشـدرابـهخوداختصاصدادهاسـت.

شکل۶7-متوسطنرخرشدخطوطشبکهدربرنامههایتوسعهای

پـسازبررسـیاطالعـاتروندهـابـرایافزایـشطولخطـوطشـبکهدرنظرگرفتهشـد.ایـنسـناریوهاعبارتنداز:
افزایـشطـولخطوطبرمبنایروندگذشـته)رشـد۲/8درصدی(،رشـد4درصـدی،۵درصـدیو۶درصدی.میزان
افزایـشخطـوطبـرمبنایهریکازسـناریوهایتعریفشـدهتاسـال۱404درشـکل۶8نمایشدادهشـدهاسـت.
بررسـیروندهـانشـانمیدهـدسـناریورشـد4درصدیمیتواندسـناریومحتملتریباشـد.شـکل۶۹میـزانطول
شـبکهبـرقرابرمبنـایاینسـناریودرسـالهای۱۳۹۵،۱400و۱404نمایـشمیدهد.برمبنایاینسـناریوطول

خطـوطانتقـال،توزیـعوفـوقتوزیعدرسـال۱404برابربـا۱۲۹۳۹۳۳کیلومترمـدارخواهدبود.
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شکل۶8-سناریوهایپیشبینیطولخطوطشبکهتاسال۱404

شکل۶۹-پیشبینیطولخطوطشبکهبرقبرمبنایسناریویمرجع

2-2-توسعهظرفیتنیروگاهیکشور

شکل70روندافزایشظرفیتنیروگاهیکشورراازسال۱۳۶8تا۱۳۹4نمایشمیدهد.باتوجهبهشکلاضافهظرفیت
نیروگاهیکشورروندصعودیداشتهامادرسالهایاخیربویژهسالهای۱۳۹۲،۱۳۹۳و۱۳۹4نسبتبهسال۱۳۹۱
اینروندکاهشیبودهاستبهنحویکهمیزاناضافهظرفیتنیروگاهیدرسال۱۳۹4نسبتبهسالپیشینبرابربا

۹4۳مگاواتاست.

شکل7۱متوسطنرخرشداضافهظرفیتنیروگاهیکشوررادربرنامههایتوسعهایاولتاپنجمنمایشمیدهد.باتوجه
بهشکل،برنامهچهارمبانرخرشد7درصدیوبرنامهپنجمبانرخرشد۲/۶درصدیبهترتیببیشترینوکمترین

میزاننرخرشدرادربرنامههایتوسعهایبهخوداختصاصدادهاند.
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شکل70-روندافزایشظرفیتنیروگاهیازسال۱۳۶8تا۱۳۹4

شکل7۱-متوسطنرخرشدظرفیتنیروگاهینصبشدهدربرنامههایتوسعهای

باتوجهبهروندافزایشظرفیتنیروگاهیکشورومتوسطنرخرشددربرنامههایتوسعهای،پیشبینیظرفیتنیروگاهی
برمبنایچهارسناریوروندپایه)نرخرشد۲/8درصدی(،رشد4درصدی،۵درصدیو۶درصدیصورتگرفتهاست.
میزانظرفیتنیروگاهیکشورباتوجهبههریکازاینسناریوهاتاسال۱404درشکل7۲نمایشدادهشدهاست.

بررسیشواهدنشانمیدهدکهسناریورشد4درصدیمیتواندبرایافزایشظرفیتنیروگاهیسناریومحتملیباشد.
شکل7۳میزانظرفیتنیروگاهیبرمبنایاینسناریورادرسالهای۱۳۹۵،۱400و۱404نشانمیدهد.باتوجهبه

اینسناریومیزانظرفیتنیروگاهیکشوردرسال۱404برابربا۱0۹۶78مگاواتخواهدبود.
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شکل7۲-سناریوهایپیشبینیظرفیتنیروگاهیکشورتاسال۱404

شکل7۳-پیشبینیمیزانظرفیتنیروگاهیکشوربرمبنایسناریویمرجع

3-2-افزایشبهرهوریشبکهتولید،انتقالوتوزیع

افزایشبهرهوریشبکهتولید،انتقالوتوزیعازدومنظر»اتالفبرق«و»راندماننیروگاهی«دراینگزارشمورد
بررسیقرارگرفتهاست.

1-3-2-راندماننیروگاههایکشور

افزایشراندماننیروگاههایکشورازسال۱۳۶7تا۱۳۹4بطورمتوسطسالیانه۱درصدبودهاست.راندماننیروگاههای
کشوردرسال۱۳۹4برابربا40/۱درصداست.شکل74نرخرشدمتوسطراندماننیروگاههایکشوررادربرنامههای

توسعهاینشانمیدهد.بیشتریننرخرشددربرنامهدومتوسعهدیدهمیشود.

103



شکل74-متوسطنرخرشدراندماننیروگاههایکشوردربرنامههایتوسعهای

باتوجهبهوضعیتراندماننیروگاههایکشور،سهسناریوبرایپیشبینیراندماننیروگاههایکشوردرنظرگرفتهشده
است؛سناریوروندپایه)رشد0/۵درصدی(،رشد۱درصدیورشد۲درصدی.میزانراندماننیروگاههایکشوربراساس

هریکازاینسناریوهادرشکل7۵نشاندادهشدهاست.

شکل7۵-سناریوهایپیشبینیراندماننیروگاههایکشورتاسال۱404

پسازبررسیسناریوها،چنیناستنباطمیشودکهسناریونرخرشد۱درصدیمیتواندسناریومحتملیبرایراندمان
نیروگاهیکشورباشد.شکل7۶میزانراندماننیروگاهیکشوربرمبنایاینسناریورانمایشمیدهد.باتوجهبهشکل

راندماننیروگاهیکشوردرسال۱404به44درصدخواهدرسید.
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شکل7۶-پیشبینیمیزانراندماننیروگاههایکشوربرمبنایسناریومرجع

2-3-2-اتالفبرق

اتـالفشـبکهبـرقازسـال۱۳80تا۱۳۹4درشـکل77-4نمایشدادهشـدهاسـت.بیشترینمیزاناتالفشـبکه
بـرق۱۹درصـدبـودهومربـوطبـهسـالهای۱۳8۵و۱۳8۶بـودهاسـت.بطورکلـیرونداتالفشـبکهبرقکاهشـی
بـودهوکمتریـنمیـزانآندرسـال۱۳۹۳برابـربـا۱۳درصدبودهاسـت.پسازبررسـیاطالعاتسـهسـناریوروند
پایـه،نـرخکاهـش۲درصـدیو۳درصـدیبـرایکاهـشتلفاتشـبکهبـرقتـاسـال۱404متصوراسـت.میزان

تلفـاتشـبکهبـرقبراسـاسهریکازاینسـناریوهادرشـکل77نمایشدادهشـدهاسـت.

شکل77-سناریوهایپیشبینیکاهشتلفاتشبکهبرق

شکل78میزانتلفاتشبکهبرقرادرسالهای۱۳۹۵،۱400و۱404برمبنایسناریوروندپایهنشانمیدهد.بر
مبنایاینسناریومیزانتلفاتشبکهبرقدرسال۱404به8/4درصدخواهدرسید.
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شکل78-پیشبینیکاهشتلفاتبرقبرمبنایسناریومرجع

3-چشماندازتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق

بهمنظورتوسعهکسبوکارهایصنعتبرقسهموضوع»صادرات«،»ارزشافزوده«و»سرمایهگذاری«موردبررسیقرار
گرفتهاست.درادامه،شاخصهایسهمقولهبررسیومقدارآنهادرآیندهصنعتبرقبهتصویرکشیدهشدهاست.

1-3-صادراتتجهیزات،خدماتوانرژیبرق

صادراتصنعتبرقشاملصادراتتجهیزاتبرق،صادراتخدماتمهندسیبرقوصادراتانرژیبرقمیباشد.مجموع
اینصادراتدرسال۱۳۹4بالغبر۳/۵میلیارددالربودهاست.براساسنرخرشدروندصادراتصنعتبرقازسال۱۳80
تا۱۳۹4،سناریوهایپیشبینیصادراتصنعتبرق،محاسبهشدهاست.شکل7۹پیشبینیصادراتصنعتبرقرادر
سهسناریوروندپایه)نرخرشد۱۶درصدی(،سناریورشد۲0درصدیوسناریورشد۲۵درصدینشانمیدهد.براساس
اینسناریوها،میزانصادراتدرسال۱404،بانرخرشد۱۶درصد،۲0درصدو۲۵درصدبهترتیببرابربا۱7،۲۲و۳۳

میلیارددالرخواهدبود.

شکل7۹-سناریوهایپیشبینیمیزانصادراتصنعتبرقتاسال۱404
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شکل80میزانصادراتتجهیزاتبرق،خدماتمهندسیبرقوانرژیبرقرابرمبنایسناریومرجع)رشد۲0درصدی(
درسالهای۱۳۹۵،۱400و۱404نمایشمیدهد.

شکل80-پیشبینیصادراتصنعتبرقبرمبنایسناریومرجع

2-3-ارزشافزودهبخشصنعتبرق

متوسطنرخرشدسالیانهارزشافزودهصنعتبرقنسبتبهقیمتهایثابتازسال۱۳7۳تا۱۳۹۳برابربا۵/۹درصد
است.شکل8۱متوسطنرخرشدارزشافزودهصنعتبرقرادرمقایسهباکلصنعترادربرنامههایتوسعهاینمایش
میدهد.همانطورکهدرشکلقابلمشاهدهاستنرخرشدصنعتدربرنامهپنجمتوسعهمنفیبودهوصنعتبرقنیز
رشدکمی)0/۲8(داشتهاست.ایندرحالیاستکهدربرنامهچهارمتوسعهصنعتبرقوصنعتکشوربیشتریننرخ

رشدراداشتهاست.

شکل8۱-نرخرشدارزشافزودهدربرنامههایتوسعهای

پسازبررسیروندارزشافزودهصنعتبرقبهقیمتثابت،چهارسناریورشد۱درصدی)باتوجهبهوضعیتسالهای
اخیرکشور(،روندپایه)رشد۳درصدی(،رشد۵درصدیورشد7درصدی،برایپیشبینیارزشافزودهصنعتبرقدر

نظرگرفتهشدهاست.هریکازاینسناریوهادرشکل8۲نشاندادهشدهاند.
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شکل8۲-سناریوهایپیشبینیارزشافزودهبهقیمتثابتتاسال۱404

بـاتوجـهبهتوسـعهشـبکهبـرقبنظرمیرسـدکهسـناریورشـد۳درصـدیمیتواندسـناریومحتملیبـرایپیشبینی
ارزشافـزودهباشـد.شـکل8۳مقـدارارزشافـزودهصنعـتبـرقبهقیمتثابـترابرمبنایاینسـناریودرسـالهای

۱۳۹۵،۱400و۱404نمایـشمیدهـد.

شکل8۳-پیشبینیارزشافزودهصنعتبرقبهقیمتثابتبرمبنایسناریومرجع

3-3-سرمایهگذاریموردنیازصنعتبرق

سرمایهگذاریموردنیازصنعتبرقشاملمجموعسرمایهگذاریبرایتولید،انتقالوتوزیعبرقمیباشد.براساسبرآورد
وزارتنیرو،بهازایهرهزارمگاواتیکهبهظرفیتنیروگاهیکشوراضافهمیشود،بطورمتوسط۳۲00میلیاردتومان
برایاحداثنیروگاهوشبکهانتقالوتوزیعسرمایهگذاریموردنیازاست]۲4[.باتوجهبهسناریوهاییکهبرایتوسعه
شبکهتولید،انتقالوتوزیعدرنظرگرفتهشدهاست،میزانسرمایهگذاریموردنیازصنعتدرافق۱404برآوردشده
است.شکل84سناریوهایسرمایهگذاریدرصنعتبرقرانشانمیدهد.براساساینسناریوهاپیشبینیمیشوددر
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سناریوروندپایه،سناریورشد4درصد،رشد۵درصدورشد۶درصدمجموعاتاسال۱404بهترتیب7۵۹74،۱۱۳8۶7،
۱4۹۱۱۳و۱87۵۱۳میلیاردتومانسرمایهگذاریموردنیازاست.بهعبارتدیگربادرنظرگرفتننرخارز۳۳00تومانی،
تاسال۱404حداقل۲۳میلیارددالروحداکثر۵7میلیارددالرسرمایهگذاریالزماستتاشبکهتولید،انتقالوتوزیع

برقکشورتوسعهپیداکند.

شکل84-سناریوهایپیشبینیسرمایهگذاریدرصنعتبرقتاسال۱404

شکل8۵میزانسرمایهگذاریموردنیازکشوررابرمبنایسناریومرجعرادرسالهای۱۳۹۵،۱400ونشان۱404
نشانمیدهد.



شکل8۵-پیشبینیسرمایهگذاریموردنیازصنعتبرقبرمبنایسناریومرجع
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راهبردهایتوسعهکسبوکارصنعت

راهبردهایتوسعهکسبوکارصنعتبرق،روشهاییبرایباالبردنرقابتپذیریصنعتمیباشندبهاینمعناکه
انتظارمی رودبااجرایاینراهبردها،توانرقابتیمجموعهبنگاههایاینصنعتدراقتصادملیوبازارهایبینالمللی
افزایشپیداکند.برایشناساییاینراهبردها،ابتدامجموعهمسائلاستراتژیککسبوکارهایصنعتبرقکهدرفصل
دوماینگزارششناساییشدند،درچارچوبعواملرقابتپذیریمدلتحلیلیپورترطبقهبندیشدهسپسباتوجهبه

چشماندازصنعتونتایجبدستآمدوارزیابیسیاستهایراهبردی،ایناستراتژیهاتعیینشدهاند.
مدلالماسپورتریکمدلتحلیلیبرایارزیابیعواملموثربررقابتپذیرییکصنعتدرسطحملیوبینالمللی
است.اینمدل،عواملموثربررقایتپذیریصنعترادرچهاردستهاصلیطبقهبندیمیکند:»عواملتولید«،»شرایط
تقاضا«،»ساختارواستراتریرقابت«و»صنایعپشتیبانووابسته«.براساسمدلپورتر،وقتیکهاینعواملدریک
صنعتنسبتبهسایرصنایعویاسایرکشورهادروضعیتبهتریباشند،آنصنعتدارایمزیترقابتیاستوازتوان
رقابتیباالتریبرخورداراست.بنابراینبرایبهبودشرایطرقابتپذیریوتوسعهاقتصادیکصنعت،راهکارهاییباید
ارائهشوندکهاینعواملرابهبوددهند.درادامهاینبخشمجموعهعواملرقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرق

ارائهمیشود.

1-عواملرقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرق

مهمترینعواملتاثیرگذاربررقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرقدرمدلالماسپورترطبقهبندیشدهاست.
همانطورکهدرشکل8۶دیدهمیشودعواملموثربررقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرقدرهریکازبخشها

آوردهشدهاست.درادامههریکازابعادبررسیشدهاست.

113



1-1-شرایطتقاضا

مسائلاستراتژیککسبوکارهایصنعتبرقدربعد»شرایطتقاضا«ازچندجهتموردتوجهاست:

1-1-1-روندتقاضا:رکودبازار

روندتقاضایشرکتهایسازندهوپیمانکاریصنعتبرق،کامالتحتتاثیرطرحهایتوسعهایاحداثتاسیساتتولید،
انتقالوتوزیعبرقدروزارتنیرواست.هماکنوننظاممالیبرقدچاربحرانعدمتوازندرآمدوهزینهاستودرنتیجه
وزارتنیرومبتالبهعارضهکسریبودجهسیستماتیکاست.بههمینخاطرروندسرمایهگذاریدرصنعتبرقکاهش

یافتهوتقاضابرایمحصوالتوخدماتکسبوکارهایصنعتبرقدچاررکودشدهاند.

2-1-1-انحصارخریداران:قدرتچانهزنیشرکتهایدولتی

زنجیرهتامینبرقدرانحصارشرکتهایدولتیاستواینشرکتهادرکنترلشرکتمادرتخصصیتوانیرهستندکهبر
شرایطخریدتجهیزاتوخدماتمهندسیبرق،تسلطانحصاریدارد.دراینشرایطانحصاری،قدرتخریداربدلیلانحصار
بسیارباالاستوعمالشرکتهایسازندهوپیمانکارنمیتواننددرتعیینشرایطمبادلههیچگونهاعمالنظریکنند.این
عارضهبدلیلعدموجودنهادتنظیممقرراتبازار،موجبشدهاستکهوزارتنیروهمبهعنوانخریدارتجهیزاتوخدمات
مهندسیبرقوهمبهعنواننهادحاکمیتی،همزماندونقشرادربازارایفاکند،یعنیهممقرراتگذاریدرانحصاروزارت
نیرواستوهموزارتنیروخریدارعمدهتجهیزاتوخدماتمهندسیبرقاست.اینعاملموجبشدهاست،رقابتپذیری

شکل8۶-تحلیلعواملرقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرق
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صنعتتحتتاثیرسیاستهاورفتاروزارتنیروقرارگیرد.همچنینانحصارشرکتهایدولتیدربازارتامینبرقموجب
میشودبسیاریازقوانینوحتیقراردادها،یکجانبهتدوینشودوشرکتهایدولتیتعهداتخودرااجرانکنند.

3-1-1-بازارهایجایگزینداخلیوخارجی

بخشیازتقاضایتجهیزاتوخدماتبرقیدرسایرصنایعداخلیمانندصنعتنفتوپتروشیمیوصنایعبزرگاستکه
بدلیلوجودرکوددراقتصادملیدچارافتشدهاست.تالشبرایدستیابیبهاینبازارهاباموانعمتعددیمانندشدترقابت
سازندگان،وجوداستانداردهاوکسبمجوزهایقانونیمواجهاستکهریسککسبوکارهایصنعتبرقراباالمیبرد.

همچنینبازارهایصادراتی،بدلیلآنکهمعامالتانجامشدهعمومابصورتB2Gبودهوطرفقراردهایخارجی،
دولتهاهستند،تعاملبیندولتایرانبادولتهایخارجیرویاینکسبوکارهاتاثیرمستقیممیگذاردوبدلیل

طوالنیبودنپروژهها،باریسکزیادازنظراجرایقراردادهاووصولمطالباتمواجههستند.

2-1-شدتواستراتژیرقابتبنگاهها

صنعتبرقمانندعمومصنایعکشوربدلیلسیاستهایتشویقیدولتبرایتاسیسبنگاههایکوچکدرشرایطیقرار
داردکهتعدادزیادیبنگاهکوچکومتوسطباظرفیتهایپاییندرآندرحالرقابتهستند.بههمیندلیلاینبنگاهها
نتوانستهاند،ازنظرمقیاستولید،توسعهپیداکنندودرنتیجهنمیتوانندازمزیتهایصرفهاقتصادیبهرهمندشوند.در
حالحاضررقابتشدیدیبینکسبوکارهایصنعتبرقوجودداردکهگاهابهرقابتمخربوناسالمنیزکشیده

میشودوامکانائتالفهایاستراتژیکوهمکاریهایتجاریچندانوجودندارد.
همچنینبدلیلسیاستهایوزارتنیروبرایتامینمالیپروژههایصنعتبرقازطریقاستقراضخارجی،اینتهدید
وجودداردکهسازندگانخارجیبتوانندمحصوالتخودراازطریققراردادهایفاینانسواردکشورکنندوبنگاههای

سازندهداخلیراازرقابتخارجکنند.

3-1-صنایعوابستهوتامینکننده

کسبوکارهایصنعتبرقدرتامینمواداولیهازدوجهتدرشرایطدشواریقراردارند.ازیکطرفعرضهبخش
زیادیازموادخاممصرفیاینشرکتهامانندفوالد،مسوآلومینیومدرانحصارشرکتهایبزرگدولتیوشبهدولتی
استکهمیتوانندمحصوالتخودراباشرایطیکجانبهودرجهتمنافعبیشترخودعرضهکنندوباقیمتهایباالتراز
قیمتهایجهانیبهصنایعپاییندستیبفروشند.اینشرایطباعثشدهاستسازندگانصنایعبرققدرترقابتپذیری

خودرانسبتبهرقبایخارجیدربازارهایصادراتیازدستبدهند.
ازسویدیگر،بخشزیادیازکاالهایواسطهایموردنیازاینصنعتازطریقوارداتتامینمیشود.اینموضوعباعث
میشودتامیناینمواددرچرخهتولیدوساختتاسیساتبرقی،تحتتاثیرنوساتبازارارزبودهوتامینکنندگانباریسک
نوساننرخارزمواجهشوندودربرخیمواقعتغییراتزیادنرخارز،موجبمتضررشدنپیمانکارانوسازندگانگردیدهاست.

4-1-عواملتولید

شرکتهایسازندهصنعتبرقدربخشعواملتولیدبادوچالشاصلیمواجههستند:
ازیکسوبدلیلعدمتعاملباشرکتهایجهانیومراکزعلمیدرسالهایگذشتهنتوانستهاندانتقالفناوریراانجام
دهندوازسویدیگربدلیلمحدودیتهایمالیوریسکباالیپروژههایتحقیقوتوسعه،نتوانندبرایخلقنوآوری
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سرمایهگذاریکنند.درنتیجهشکاففناوریرویبسیاریازشرکتهایسازندهتاثیرگذاربودهوعمالدربسیاریاز
تجهیزاتبرقی،فاقدمزیترقایتیدربازارهایجهانیمیباشند.

همچنینبنگاههایصنعتبرقبدلیلحساسیتهایفنیصنعت،باچالشاستانداردهاوآزمونهایمرجعمواجههستند
کهمنجربهافزایشهزینههایبنگاههاشدهاست.درمواردمتعددی،آزمایشگاهاستانداردیدرداخلکشوروجودندارد؛
درنتیجهاخذگواهینامههایاستانداردبامشکلمواجهاست.درمواردینیز،استانداردهایموردنیازبومینشدهاستو

باشرایطصنعتتناسبندارد.
بنابرایندربخشعواملتولید،موضوعفناوریواستانداردهایکیازمسائلاستراتژیکصنعتمحسوبمیشود.

5-1-عواملکالن

عـالوهبـرمسـائلمحیطصنعت،عواملکالنمحیطکسـبوکارمانندمققراتنظامبانکی،نظـاممالیاتی،نظامبیمهو
نظـامحقوقـینیـزبررقابتپذیـریبنگاههایصنعتبرقتاثیرگذارهسـتندکهدراینسـندبدلیـلتمرکزرویمحیط
داخلـیصنعـتبـرق،بـهاینعواملپرداختهنشـدهاسـتوانتظارمـیرودباتوجهبـهکالنبودنآنهـادراقتصادملی،

دراتـاقبازرگانـیبعنـواننهادبخشخصوصیموردبررسـیقرارمیگیرندمیباشـد.

6-1-جمعبندی

جدول۲7جمعبندیمسائلاستراتژیکتاثیرگذاربررقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرقرانشانمیدهد.همانطورکه
دراینجدولدیدهمیشود،عواملاستراتژیککسبوکارهایصنعتبرقدرچهارمحورمدلپورترطبقهبندیشدهاند.

جدول۲8-چالشهایبازاراحداثتاسیساتبرقی)شرایطتقاضا(

عواملرقابتپذیریکسبوکارهایصنعتبرقابعادرقابتپذیری

شرایطتقاضا

تداومرکودوکاهشسرمایهگذاریدرصنعتبرق:)قیمتگذاریبرقوعدمتعادلدرآمدوهزینه(

انحصارشرکتهایخریداردولتی:)قدرتچانهزنیباالیخریداران،مقرراتگذارییکجانبهبهنفع
شرکتهایدولتیوعدماجرایتعهداتشرکتهاوکارفرمایاندولتی(

ریسکهایبازارهایجایگزینداخلیوخارجیدرصادراتکاالوخدماتبرق

شدتواستراتژی
بنگاهها

رقابتشدیددرصنعتبدلیلاندازهکوچکبنگاههاوتعدادزیادبنگاهها

تهدیدورودرقبایخارجیازطریقفایننسهایخارجی

صنایعوابسته
انحصارشرکتهایتامینکنندهموادخام)صنایعباالدستی(

ریسکنوساناتنرخارزوارداتکاالهایواسطهای

عواملتولید
شکاففناوری)بدلیلکمبودمنابعوریسکباالینوآوریوانتقالفناوری(

استانداردهاوآزمونهایتاییدکیفیت)آزمایشگاههایمرجعوکنترلنظامخرید(
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2-راهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق

باتوجهبهجمعبندیبدستآمدهمیتوانراهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرقرابصورتنمودار87خالصه
کرد.درایننمودارراهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرقدرهریکازمحورهایرقابتپذیریمدلپورتر

شناساییوارائهشدهاند.درادامهاینبخشاینراهبردهابیانشدهاست.

1-2-اصالحچرخهاقتصادیصنعتبرقازطریقاصالحنظامقیمتگذاری

اصالحچرخهاقتصادیصنعتبرقیکیازراهبردهایاساسیتوسعهکسبوکارصنعتبرقاستکهمهمترینحلقه
آناصالحنظامقیمتگذاریاست.برایاصالحنظامقیمتگذاریانتظارمیرودالیحهایتوسطدولتبهمجلس
شورایاسالمیارائهشودتاروندقیمتگذاریدرصنعتبرقبهصورتساختاریاصالحشود.اینالیحهمیتوانددر
چارچوبایجاد»نهادتنظیممقرارتبخشبرق«ارائهشود.دراینرابطهالزماستسازوکارهایفعلیقیمتگذاری
برقکهبصورتغیررقابتیوغیرشفافانجاممیشودوهمچنیننهادبورسبرقکهباهدفرقابتیکردنبازاربرق

ایجادشدهبود،آسیبشناسیشودوبرایحلآن،راهکارفنیواقتصادیدقیقیارائهشود.

2-2-افزایشسرمایهگذاریدرپروژههایتوسعهایصنعتبرقازمنابعملیوبازارسرمایه

توسـعهصنعـتبـرقنیازمنـدبطورمتوسـط8هزارمیلیاردتومانسـرمایهگذاریدرسـالاسـتکهتامیـناینمیزان
سـرمایهبـرایتوسـعهصنعتبـرقبهعنوانیکبخشزیرسـاختی،ازمنابـعبخشخصوصیبهتنهایـیامکانپذیر
نیسـت.بـرایایـنکارالزماسـتازابزارهـاینویـنتامیـنمالـیازبازارسـرمایهبامشـوقهاوضمانتهـایدولتی
اسـتفادهشـود.ارائـهیـکمدلتامیـنمالیپروژههـایصنعتبرقیکـیازمهمتریـنموضوعاتراهبردیاسـتکه

نیازمنـدطراحـیابـزارومدلمالیمتناسـببازشـرایطاقتصـادیوفنیصنعتبرقباشـد.

شکل87-راهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق
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3-2-ایجادنهادتنظیممقررات)رگوالتوریبرق(

صنعـتبـرقبدلیـلماهیـتشـبکهایبـودنآن،دارایویژگـیانحصـارطبیعیاسـت،بههمیـنخاطربـرایایجاد
شـرایطرقابتـینیازمنـدبرقـرارینهـادتنظیممقرراتاسـتکـهمعایبانحصـاررابهحداقـلبرسـاند.درحالحاضر
بیشتـراقتصادهـاداراینظـامرگوالتـوریدربخـشبرقمیباشـندولـیدرایرانایننهادهنوزایجادنشـدهاسـت.
بـرایشـکلگیریایـننهـاد،تالشهایـیدرشـورایرقابـتودولـتدرحالانجاماسـتکـهبایدتبدیلبـهقانون

شـودوبـهمرحلهاجرابرسـد.

4-2-حذفانحصارهاورقابتیکردنبازارهایصنعتبرق

مانند دیگر برخیبخشهای در دارد، وجود انتقال درشبکههای که انحصارهایطبیعی بر برقعالوه درصنعت
خردهفروشیبرق،تامینبرخیتجهیزاتنیزانحصارهاییوجودداردکهطبیعینیست.اینانحصارهاموجبایجادرانت
برایبرخیموسساتویاشرکتهاشدهاست.حذفانحصارهاورقابتیکردنبازارهایصنعتبرقیکیازراهبردهای

اساسیبرایباالبردنرقابتپذیریصنعتمیباشد.

5-2-حمایتمالیوسیاسیازصادراتتجهیزاتوخدماتمهندسیبرق

توسـعهصـادراتصنعـتبرقنیازمنـدحمایتهایمالـیوسیاسـیازصادرکنندگاناسـت.اینحمایتهـابایدبتواند
ریسـکهایغیـرتجـاریکهدرکنتـرلبنگاههانمیباشـدوعموماازروابطسیاسـیوغیرتجاریکشـورهایمقصد
بـرشـرکتهایصادرکننـدهتحمیـلمیشـودرابهحداقلبرسـاند.بـرایایـنکارالزماسـتابزارهـاومکانیزمهای

تشـویقیوحمایتیشناسـاییوتدوینشـودوتوسـطدولتبهاجرادرآید.

6-2-اصالحسیاستهایدولتدرجهتشکلگیریبنگاههایبزرک

مالیاتی، معافیتهای دادن با که است نحوی به بنگاههایصنعتی تشکیل زمینه در دولت اقتصادی سیاستهای
مجوزهایتاسیسوتسهیالتوسایرروشها،سرمایههارابهسمتتشکیلبنگاههایکوچکومتوسطهدایتمیکند
ودرنتیجهایجادیکشرکتکوچکومتوسطجذابیتبیشترینسبتبهبزرگترکردنبنگاههایموجوددارد.این
روندبایدتغییرکندوسیاستهاییدرپیشگرفتهشودکهمنابعکشوردرجهتگسترشبنگاههایبزرگوهمگرایی

بنگاههایکوچکهدایتشود.

2-7-ایجادائتالفهایاستراتژیکوهمکاریهایتجاری

ایجادائتالفهایاستراتژیکوگسترشهمکاریهایتجاریبینبنگاههاوشرکتهایسازندهیکیازراهبردهایحفظ
وتوسعهتوانرقابتیبنگاههاجهتورودبهبازارهایجدیدونیزایفاینقشدرشرایطجدیدنظاممالیصنعتبرقاست.
درحالحاضرورودبهبازارهایصادراتینیازمندتوانمالیوظرفیتهایسازمانیاستکهازمقیاسشرکتهایکوچک
ومتوسطفراتراستوبدونهمکاریهایتجاریامکانرقابتدربازارهایصادراتیوجودندارد.همچنیندرشرایطجدید
نظاممالیصنعتبرق،بسیاریازپروژهها،نیازمندسرمایهگذاریوتامینمالیتوسطبخشخصوصیبصورتEPCFاست.
مشارکتدرچنینقراردادهایینیازمندهمکاریهایتجاریوائتالفهایاستراتژیکافقیوعمودیبینبنگاههایسازنده
وپیمانکاراست.درحالحاضربدلیلعدموجودچارچوبهایمناسبحقوقیومالی،همکاریهایتجاریبسیارمحدودی

انجاممی شود.اجرایاینراهبردباهدایتوراهبریتشکلهایبخشخصوصیبهانجاممی رسد.
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8-2-جلوگیریازوارداتکاالهایخارجیمشابهداخلی

راهبـردجلوگیـریازوارداتکاالهـایخارجـیمشـابهداخلـییکیسیاسـتهایکلیدیبـرایحفظصنایـعداخلیدر
شـرایطرکـودوبحرانهـایمالـیصنعتاسـتکهعلیرغـموجودقوانیـنحمایتیقابلتوجـهدراینزمینـه،همچنان
تهدیـدورودکاالیخارجـیوجـوددارد.بویـژهبـاتوجـهبـهروشهـایتامیـنمالـیمطـرحشـدهدرصنعـتبـرقکه
عمدتـابـراسـتقراضخارجیمتکیاسـت،سـازندگانداخلـیبیشترتهدیـدمیشـوند.بنابراینبکارگیـریروشهایی
بـرایجلوگیـریازجایگزیـنشـدنمحصـوالتخارجیبـاکاالهایداخلـیدرپروژههـایاحداثصنعتبـرقیکیاز

راهبردهـایاساسـیتوسـعهکسـبوکارهایصنعتبرقاسـت.

9-2-ایجادنهادهایتنظیممقرراتبازاردربازارهایانحصاریوشبهانحصاریموادخام

مقابلهباانحصارواثراتمخربآنبراقتصادملیدرصنایعباالدستیوتامینموادخامنیازمند»ایجادنهادتظیممقررات
بازارموادخاماساسی«ازسویشورایرقابتمیباشد.اجرایاینراهبردبرایمحافظتازصنایعپاییندستیدربرابر
شرایطغیرمنصفانهوانحصاریبازارهایموادخاممانندمس،فوالدو...بسیارضروریاست.ایجادایننهاد،میتواند

بازاررابهنحویتنظیمکندکهدرنهایتتخصیصمنابعبهنحوبهینهوباحداقلاثراتجانبیانجامشود.

10-2-مقرراتگذاریبرایپوششریسکنوساناتنرخارزدرتامینتجهیزات

تدوینواجرایمقرراتپوششریسکنوساناتنرخارزدرتامینتجهیزاتبرقی،یکیازراهبردهایمالیبرایحفظ
توانرقابتیشرکتهایسازندهوپیمانکارصنعتبرقمیباشد.پروژههایصنعتبرقمعموالزمانبروطوالنیهستدو
بیشتراینپروژهها،بهساختتجهیزاتینیازدارندکهوابستهبهخریدارزیکاالهایواسطهازکشورهایدیگرهستند.
بههمیندلیلنوساناتنرخارزمیتوانداقتصادیبودنیکپروژهراتحتالشعاعقراردهد.ازاینروتکمیلوتصحیح

مقرراتالزمبرایپوششریسکوتسهیمریسکنوساناتنرخارزدرپروژههایاحداثبرقکامالضروریاست.

11-2-تسهیلنوآوریوانتقالفناوریباپوششریسکوحمایتمالیدولت

ارتقای نوآوریو نیازمند بازارهایداخلیوخارجی کسبوکارهایصنعتبرقبرایتوسعهتوانرقابتیخوددر
فناوریهایخودهستند.برایاینکاراجرایراهبردهایتسهیلنوآوریوانتقالفناوریباپوششریسکوحمایت
مالیدولتیکیازراهبردهایباالبردنرقابتپذیریسازندگانتجهیزاتداخلیاست.بنابراین،طراحیمجموعهایاز
روشهاوابزارهایسیاستیومالیبرایپوششریسکپروژههایتحقیقوتوسعهوحمایتمالیازنوآوریوانتقال

فناوریبرایباالبردنرقابتپذیریاینصنعتیکیازنیازهایاصلیدرمحورعواملتولیدمحسوبمیشود.

12-2-سرمایهگذاریمستقیمخارجیبرایانتقالفناوری

صنعتبرقنیازمندافزایشسرمایهگذاریمستقیمخارجیباهدفانتقالفناوریوتامینمالیموردنیازتوسعهکسبو
کارهایاینصنعتمیباشد.درواقعصنعتبرقایراناینظرفیتراداردکهباجذبسرمایهگذاریمستقیمخارجی
انتقالفناوریهایساختتجهیزاتبرقی،دربازارهایمنطقهوآسیادرصنعتبرقحضورپیداکندوصادراتاینصنعت
راافزایشدهد.اجرایتدابیریبرایجذبسرمایهگذارمستقیمخارجییکیازراهبردهایاصلیبرایباالبردنظرفیت

رقابتپذیریصنعتبرقدربلندمدتمیباشد.
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13-2-گسترشآزمایشگاههایمرجعونظاماستانداردمحصوالت

نظاماستانداردمحصوالتصنعتبرقوآزمایشگاههایمرجعبرایرسیدنبهظرفیتباالیفناوریوساختتجهیزات
برقی،یکیازراهبردهایزیرساختیتوسعهکسبوکارهایصنعتبرقاست.صنعتبرق،بدلیلحساسیتشبکههای
برق،نیازمندتجهیزاتبااستانداردقابلقبولاست.توسعهاستانداردهاونظامکنترلبراستانداردهایبرقوهمچنین
برقراریشبکهآزمایشگاههایمرجعنیازاساسیکسبوکارهایصنعتبرقبرایمقابلهبااجناسبیکیفیتوحضور

دربازارهایصادراتیمیباشد.

3-نقشهاستراتژیهایتوسعهکسبوکارصنعتبرقایران

براینشاندادنمسیراجرایاستراتژیهایتوسعهکسبوکارصنعت،ازنقشهاستراتژیاستفادهشدهاست.ایننقشه
باتوجهبهمدلرقابتپذیریپورترطراحیشدهاست.شکل88نقشهاستراتژیتوسعهکسبوکارهایصنعتبرقرا
نشانمیدهد.ایننقشهدارایدوبعداصلیاست؛محورافقی،نشاندهندهبازیگرانونهادهاییاستکهدراجرایسند،
ایفاینقشمیکنند.ایننهادهاشاملسهگروه»تشکلهایبخشخصوصی«)اتاقبازرگانیوسندیکایصنعتبرق(،
»نهادسیاستگذاری«)مجلسشورایاسالمیودولت(وبازیگرانصنعت)کسبوکارها(میباشد.محورعمودی

نشاندهنده،بازهزمانیپنجسالهبرنامهاستکهازسال۱۳۹۵تاسال۱400رادربرمیگیرد.

شکل88-نقشهراهاستراتژیهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق
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همانطورکهدرشکلدیدهمیشود،هریکازاستراتژیها،یکفرایندسهمرحلهایراطیمیکند.مرحلهاولاز
۱۳۹۶تا۱۳۹7میباشدکهبه»تدوینسیاست«موردنیازهریکازراهبردهااختصاصدارد.جدول۲8نشاندهنده

استراتژیهاییکهدراینمرحلهبایدسیاستهایموردنیازآنتدوینشود.
درایـنمرحلـهتشـکلهایتخصصـی،یـکبسـتهسیاسـتیبـرایهـریـکازراهبردهـاتدویـنوبـهنهادهـای
سیاسـتگذاریپیشـنهادمیکننـد.مرحلـهدومبـازهزمانـی۱۳۹7تـا۱۳۹۹رادربـرمیگیـرد.درایـنمرحلـه
تشـکلهایبخـشخصوصـیازطریـقتعامـلبـانهادهـایسیاسـتگذاری،زمینـهتصویـبسیاسـتهاومقررات
پیشـنهادیرافراهـممیکننـد.انتظـارمـیروداینسیاسـتها،توسـطبخشسیاسـتگذار،بصـورتنهادیـامقررات
بخشـی،بـهتصویـببرسـد.درمرحلـهآخـر،بااجرایاینسیاسـتهاشـرایطکسـبوکارهایصنعتبـرقدرچهار
حوزه»عواملتولید«،»شـرایطتقاضا«،»شـدتواسـتراتژیرقابت«»صنایعپشـتیانووابسـته«بهبودپیدامیکند
ورقابـتپذیـریصنعـتافزایـشمییابـد.درنتیجه،کسـبوکارهـایصنعتبرقباقـدرترقابتیبیشتریرشـد

کـردهوتوسـعهخواهنـدیافت.
جدول۲۹-راهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرق

راهبردهایتوسعهکسبوکارهایصنعتبرقعواملرقابتپذیری

بازاراحداثتاسیساتبرق
)شرایطتقاضا(

افزایشسرمایهگذاریدرپروژههایتوسعهایصنعتبرقازمنابعملیوابزارهایبازارسرمایه

اصالحچرخهاقتصادیصنعتبرقازطریقاصالحنظامقیمتگذاری

ایجادنهادتنظیممقرراتبرق)رگوالتوری(متشکلازنمایندگاندولت،مجلسوبخشخصوصی

حذفانحصارهاورقابتیکردنبازارهایصنعتبرق

حمایتمالیوسیاسیازصادرکنندگان

شدتواستراتژیرقابت

اصالحسیاستهایدولتدرجهتشکلگیریبنگاههایبزرگ

ایجادائتالفهایاستراتژیکوهمکاریهایتجاری

جلوگیریازوارداتکاالهایخارجیازطریقاجرایواقعیمقرراتحمایتی

عواملتولید)فناوری(
تسهیلنوآوریواکتسابفناوریباپوششریسکوحمایتهایمالی

سرمایهگذاریمستقیمخارجیبرایانتقالفناوری

صنایعوابستهوتامین
کننده

ایجادنهادهایتنظیممقرراتبازاردربازارهایانحصاریموادخامومقرراتگذاریبرایحمایتاز
حقوقسازندگاندربرابرتولیدکنندگانانحصاری
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