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پیشگفتار

ســند راهبــردی کســب و کار صنعــت بــرق متشــکل از ســه قســمت اصلــی شــناخت وضعیــت موجــود صنعــت بــرق
ایــران ،شناســایی مســائل راهبــردیکســب و کار صنعــت بــرق و تدویــن اســتراتژی اســت .در ایــن کتــاب بعــد از
مشــخص کــردن شــرایط کنونــی صنعــت بــرق ،اصلیتریــن مســائل اســتراتژیککســب و کارهــای صنعــت بــرق
شناســایی شــده و در ادامــه اســتراتژیهای مناســب بــرای حــل مســائل ارائــه میگــردد .در ایــن طــرح چشــم انــداز
صنعــت بــرقتــا ســال  1404ترســیم و نقشــه اســتراتژی کســب و کارهــای صنعــت بــرق ارائــه شــده اســت.
در مرحلــه آمــاده ســازی ،بــا هــدف ارائــه تصویــری از وضعیــت موجــود کســب و کارهــای صنعــت بــرق ،بیــش از ده
هــزار صفحــه گــزارش و مســتنداتآمــاری گــردآوری شــد و تحلیلــی از وضعیــت موجــود صنعــت و رونــد آن ،در ابعــاد
مختلــف ماننــد تعــداد بنگاه¬هــا ،میــزان اشــتغال ،ارزش افــزوده ،ارزشســرمایهگذاری ،صــادرات و واردات ،میــزان
تولیــد بــرق ،شــبکه انتقــال ،توزیــع و مصــرف بــرق ارائــه شــد.
در مرحلــه دوم بــا هــدف شناســایی مســائل راهبــردی کســب و کارهــای صنعــت بــرق ،پانلهــای تخصصــی بــا
حضــور خبــرگان از ســه بخــش صنعتــی،دولتــی و دانشــگاهی در پنــج محــور «اقتصــاد بــرق»« ،ســاختار نهــادی
بــرق»« ،تغییــرات فنــاوری و نــوآوری»« ،بهــره¬وری و اتــاف بــرق» و «کســب وکار صنعــت بــرق» برگــزار
شــد .در ایــن پانلهــا حــدود  40نفــر از خبــرگان صنعــت ،در  10جلســه تخصصــی مشــارکت داشــتند .در نهایــت
مســائل راهبــردیصنعــت بــرق بــا نظــرات خبــرگان صنعــت بــرق در چارچــوب مــدل تحلیــل رقابت¬پذیــری
پورتــر اولویت¬گــذاری شــدند .از جملــه مهمتریــن مســائل راهبــردیشــناخته شــده از نــگاه خبــرگان میتــوان
بــه «تــداوم رکــود و کاهــش ســرمایه¬گذاری»« ،انحصــار شــرکتهای خریــدار دولتــی»« ،ریســک¬های بازارهــای
جایگزیــن داخلــی و خارجــی در صــادرات کاال و خدمــات» از بعــد شــرایط تقاضــا« ،رقابــت شــدید در صنعــت بــه
دلیــل تعــدد و کوچــک بــودن بنگاه¬هــا»،«تهدیــد ورود رقبــای خارجــی از طریــق فاینانــس خارجــی» از بعــد شــدت
و اســتراتژی بنگاههــا« ،انحصــار شــرکتهای تامیــن کننــده مــواد خــام»« ،ریســکنوســانات نــرخ ارز واردات
کاالهــای واســطهای» از منظــر صنایــع وابســته« ،شــکاف فنــاوری»« ،اســتانداردها و آزمونهــای تاییــد کیفیــت» از
بعــد عوامــلتولیــد اشــاره کــرد.
در مرحلــه ســوم ،بــا توجــه بــه مســائل راهبــردی کســب و کارهــای صنعــت بــرق بــه دســت آمــده در مرحلــه
قبــل ،فهرســتی از راهبردهــا بــا اســتفاده ازنظــرات خبــرگان و مطالعــات تطبیقــی ،تهیــه شــد .ایــن راهبردهــا در
پانل¬هــای تخصصــی ارائــه شــدند ،ســپس بــا بحــث و بررســی اعضــای پانــل و امتیازدهــیبــه ایــن راهبردهــا،
نهایتــا راهبردهــای توســعه کســب و کار صنعــت بــرق تعییــن شــدند .همچنیــن بــا توجــه بــه روندهــای صنعــت،
چشــمانداز مهم¬تریــنشــاخصهای صنعــت ،در افــق 1404پیشبینــی شــدند.
کتــاب حاضــر بــا شناســایی مســائل کالن و چالشهــای عمومــی و مشــترک کســب و کارهــای صنعــت بــرق در ســه
بخــش ســازندگان ،پیمانــکاران ومشــاوران و ارائــه راهکارهایــی بــرای حــل آنهــا ،زمینــه توســعه کســب و کارهــای
موجــود و افزایــش ســرمایهگذاری در بخــش صنعــت بــرق و در نتیجــهاشــتغالزایی بنگاههــا صنعــت بــرق را فراهــم
مــیآورد و بــه رقابتپذیــری بنگاههــای صنعــت کمــک میکنــد تــا در بازارهــای صادراتــی ســهم بیشتــری را
کســب کننــد.
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در تدویــن ســند راهبــردی کســب و کار صنعــت بــرق ایــران جمعــی از صاحبنظــران و کارشناســان بــه شــرح
ذیــل صمیمانــه مــا را یــاری کردنــد کــهبدینوســیله از حمایتهــای آنــان قدردانــی میشــود.
 آقای دکتر اسماعیل نیا آقای مهندس بارزی آقای مهندس باقری آقای دکتر بامداد آقای مهندس بردبار آقای مهندس بهزاد آقای مهندس بیات آقای مهندس بیطرف آقای مهندس پارسا آقای مهندس حجت آقای مهندس حکیمی آقای مهندس خویی آقای مهندس زمانیان آقای مهندس زینالی آقای دکتر رفیعی آقای مهندس سهیلی آقای مهندس سلطان زاده -آقای دکتر سیاهکلی
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 آقای مهندس شایان آقای دکتر شمس اردکانی آقای مهندس شیرانی آقای دکتر صبوری آقای مهندس عباس زاده آقای دکتر عربانی آقای دکتر غفرانی آقای مهندس فتورهچی آقای دکتر فرمد آقای دکتر قاضی زاده آقای مهندس قانع آقای مهندس کالهی آقای دکترالجوردی آقای مهندس مسائلی آقای مهندس موسوی آقای مهندس مهذب ترابی آقای مهندس مهرآزما -آقای مهندس مهین

مقدمه

تدویـن یـک سـند راهبـردی بـرای صنعـت برق کـه یکی از صنایع زیرسـاختی و حسـاس کشـور به شـمار مـیرود و
بدلیـل وابسـتگی مسـتقیم تمامـی بخشهـای اقتصـادی بـه آن ،تاثیر مسـتقیم بـر توسـعه دارد؛ امری اجتنـاب ناپذیر
اسـت .بدنبال تحوالتی که در اقتصاد و صنعت کشـور در حال وقوع اسـت ،کسـب و کارهای صنعت برق با مسـائل و
چالشهایـی مواجهانـد کـه بـر روی رقابتپذیری صنعت و توسـعه یـا رکود آن تاثیر مسـتقیم دارند .از ایـن رو ضروری
اسـت کـه مسـائل کلیـدی صنعـت بـا نـگاه بـه بخـش خصوصـی و کسـب و کارهـای آن ارزیابی شـود و بـرای حل
ایـن مسـائل راهبردهایـی ،شناسـایی و بـه اجرا درآید .لذا سـندیکای صنعـت برق به عنـوان نماینده کسـب و کارهای
بخـش خصوصـی صنعـت برق  ،تدوین سـند راهبردی کسـب و کارهـای صنعت برق را دسـتور کار قرار داده اسـت تا  
ضمـن برشـمردن مهمتریـن چالشهای صنعـت برق ،راهبردهای اساسـی و برنامههـای عملیاتی خـود را جهت بهبود
وضعیـت ایـن صنعـت ارائـه کنـد .خروجیهـای ایـن پروژهها معطـوف بـه دو دسـته از مخاطبـان خواهد بـود .از یک
جهـت ،سیاسـتهای پیشـنهادی بـه دسـتگاههای سیاسـتگذار ارائه خواهد شـد تا در تدویـن سیاسـتها اصالحاتی را
انجـام دهنـد و از سـوی دیگـر راهبردهایـی برای ارتقـای رقابت پذیری بنگاهها به کسـب و کارهای صنعـت برق ارائه
میشـود .بنابرایـن انتظـار مـیرود این سـند ،به عنوان برآینـد دیدگاههای بخـش خصوصی ،زمینه توسـعه صنعت برق
را بـا مشـارکت و محوریت بخـش خصوصی ایـران فراهم آورد.
 -1روششناسی

با توجه به ابعاد موضوع و پیچیدگیهای تدوین یک سند راهبردی در سطح کالن و همچنین ضعف در دسترسی به
اطالعات روزآمد ،باید از الگویی استفاده شود که بتواند ضمن تعامل با ذینفعان و بازیگران این حوزه ،مسائل استراتژیک
صنعت برق را به صورت علمی و روشمند شناسایی و برای بهبود شرایط صنعت برق استراتژیهای مشخصی را تعریف
کند .فرایند مطالعه در شکل  1نمایش داده شده است.
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شکل  -1فرایند مطالعه تدوین سند راهبردی کسب و کارهای صنعت برق

 -1-1آمادهسازی

هدف این مرحله ،فراهمسازی مقدمات انجام پروژه و سازماندهی مشارکت کنندگان در مطالعه است .اقدامات انجام گرفته
در این مرحله شامل مطالعات پایه متشکل از مرور گزارشها و اسناد مرتبط با صنعت برق و تعیین کارگروههای تخصصی
و پنل خبرگان است .پنل خبرگان متشکل از خبرگان صنعت ،نمایندگان دولت و صاحب نظران دانشگاهی است .هدف
از برگزاری پنلهای تخصصی ،بحث و تبادل نظر بین خبرگان صنعت ،دانشگاه و دولت در زمینه هر یک از موضوعات
راهبردی صنعت است .بر اساس مطالعات انجام شده ،موضوعات راهبردی صنعت برق در پنج دسته اصلی طبقهبندی و  
برای هریک از آنها پنل تخصصی تشکیل گردید ( شکل.)2

پنلهایتخصصی
خبرگان

ساختاررقابتو
محیطکسبو
کار

تغییراتفناوریو
نوآوری

کاهشتلفاتبرق
وبهرهوری

تغییراتساختار
نهادیبرق

اقتصادبرق

شکل  -2پنلهای تخصصی خبرگان تدوین سند راهبردی کسب و کار صنعت برق ایران

در پایان این مرحله با استفاده از مستندات و مطالعات صورت گرفته از اسناد باالدستی ،گزارشی تحت عنوان شناخت
وضعیت موجود تدوین شد که بنیان اصلی برای شناسایی مسائل استراتژیک کسب و کار صنعت برق محسوب میشود.
محورهای اصلی پنلهای تخصصی خبرگان در جدول  1مشخص شده است.
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جدول  -1محورهای اصلی پنلهای تخصصی خبرگان

عنوان پنل

محورهای جلسات پنل تخصصی

اقتصاد برق

ارزیابی مسائل راهبردی در حوزه اقتصاد برق
اولویتگذاری راهبردها در حوزه اقتصاد برق

تغییرات ساختار نهادی برق

ارزیابی مسائل راهبردی در حوزه تغییرات ساختار نهادی
اولویتگذاری راهبردها در حوزه تغییرات ساختار نهادی

کاهش تلفات برق و بهرهوری شبکه تولید،
توزیع و انتقال

ارزیابی مسائل راهبردی در حوزه کاهش تلفات برق و بهرهوری
اولویتگذاری راهبردها در حوزه کاهش تلفات برق و بهرهوری

تغییرات فناوری و نوآوری صنعت برق

ارزیابی مسائل راهبردی در حوزه تغییرات فناوری و نوآوری
اولویتگذاری راهبردها در حوزه تغییرات فناوری و نوآوری

ساختار وبازار رقابت کسب و کارهای
صنعت برق

ارزیابی مسائل راهبردی در حوزه ساختار و بازار رقابت کسب و کارهای صنعت برق
اولویتگذاری راهبردها در حوزه ساختار و بازار رقابت کسب و کارهای صنعت برق

 -2-1شناسایی مسائل استراتژیک

شناســایی مســائل اســتراتژیک ،قلــب فراینــد تدویــن ســند راهبــردی اســت .موضوعــات اســتراتژیک صنعــت،
مهمتریــن مســائلی هســتند کــه کســب و کارهــای صنعــت بــا آن مواجــه بــوده و روی مزیــت رقابتــی آنهــا
تاثیــر گــذار اســت .ایــن موضوعــات عواملــی هســتند کــه میتواننــد مانــع رشــد یــا تحــرک بنگاههــای صنعــت
در بازارهــای داخلــی و خارجــی شــوند و یــا قــدرت رقابتــی آنهــا را در محیــط افزایــش دهنــد و در نتیجــه بــازده
صنعــت را بــاال ببرنــد .بــا اســتفاده از تکنیــک پنــل خبــرگان مســائل راهبــردی صنعــت شناســایی میشــود و
اولویتگــذاری آنهــا صــورت میگیــرد .نظــرات بصــورت کیفــی و کمــی جمـعآوری و مســائل اســتراتژیک صنعــت
بــرق جمعبنــدی و نهایــی میگــردد.
 -3-1تدوین استراتژی

بــر اســاس تجــارب داخلــی و مطالعــات تطبیقــی و همچنیــن مصاحبــه بــا خبــرگان ،فهرســت اولیـهای از راهبردهای
کالن در چارچــوب مــدل المــاس پورتــر بــرای هــر یــک از مســائل اســتراتژیک شناســایی میشــود .ســپس
راهبردهــای شناســایی شــده ،در هــر یــک از پنلهــای تخصصــی توســط خبــرگان مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و این
راهبردهــا اولویتگــذاری شــدند  .
1
پــس از تدویــن ســند راهبــردی ،برنامــه راهبــردی ســندیکای صنعــت بــرق بــا اســتفاده از مــدل ( RBMمدیریــت
بــر مبنــای نتایــج) متشــکل از مجموعــه اقدامــات ســندیکای صنعــت بــرق بــه منظــور تحقــق اهــداف کالن صنعــت
بــرق تدویــن و ارائــه میشــود.

Result Based Management -1
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 -2شرایط عمومی صنعت برق

دستیبابی به یک تصویر درست از شرایط موجود صنعت برق بدون ارزیابی شاخصهای مهم این صنعت محقق نخواهد
شد .در این بخش ابتدا وضعیت شاخصها و نماگرهای صنعت برق و اقدامات صورت گرفته در این حوزه در سال 1394
تشریح خواهد شد و در ادامه جایگاه صنعت برق ایران ،زنجیره ارزش این صنعت ،وضعیت ارزش افزوده ،وضعیت اشتغال،
وضعیت بنگاهها و ساختار نهادی صنعت برق بررسی میشود  .
در رابطه با شاخصهای مهم صنعت برق ایران با توجه به گزارشهای منتشر شده از شرکت مادر تخصصی توانیر میتوان
چنین گفت که در پایان سال  100 ،1394درصد جمعیت شهری و همچنین  100درصد خانوارهای روستاهای با جمعیت
باالی  20خانواده ،برقدار بودهاند .در این سال  7384خانوار در بخش روستایی برقدار شدهاند .ظرفیت نیروگاههای کشور به
 74103مگاوات رسید که نسبت به سال  1/3 ،1393درصد رشد داشته است.
تولید ناویژه نیروگاهها در سال  ،1394برابر با  280689میلیون کیلووات ساعت و تولید سرانه برق کشور  3442کیلووات
ساعت است .تلفات شبکه برق از  12/93درصد در سال  ،1393به  11/9درصد در سال  1394کاهش یافته است .راندمان
نیروگاههای حرارتی از  36/3درصد به  37/4درصد کاهش یافته است .طول خطوط انتقال و فوق توزیع به ترتیب به 50726
و  70024کیلومتر مدار رسیده است .طول خطوط شبکه فیبر نوری  16178کیلومتر در حال بهرهبرداری و  1943کیلومتر
آماده بهرهبرداری است [.]1
 -1-2حوزه صنعت برق

برای شناسایی حوزه صنعت برق از طبقهبندی استاندارد بینالمللی  فعالیتهای اقتصادی (آیسیک )1از ساختاری منسجم و
یکدست برای طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی تشکیل شده است که شامل مجموعهای از مفهومها ،تعریفها ،اصول و قواعد
طبقهبندی مورد توافق بینالمللی است .بر مبنای کدهای آیسیک ،فعالیتهای اقتصادی صنعت برق به شرح زیر دستهبندی
میشود؛ فعالیتهای مرتبط با تامین برق ،گاز ،بخار و تهویه هوا تحت عنوان کد  35قرار گرفتهاند که بعنوان زنجیره تامین
انرژی برق شناسایی میشوند و متشکل از عملیات تولید ،انتقال و توزیع برق است .دسته دوم شامل فعالیتهایی از قبیل تولید
موتور برقی ،دینام و ترانسفورماتور ،دستگاههای توزیع و کنترل برق ،تولید باتری و انباره ،تولید سیم و دستگاههای سیمکشی،
تولید کابلهای فیبر نوری ،تولید سایر سیمها و کابلهای الکترونیکی و برقی ،تولید دستگاههای سیمکشی و تولید تجهیزات
روشنایی برقی است که در ذیل کد  27تحت عنوان سازندگان تجهیزات برقی قرار میگیرند .دسته سوم شامل فعالیتهایی
مانند نصب دکلهای برق فشار قوی ،نصب سیستم انتقال و توزیع نیرو ،نصب و راه اندازی نیروگاه حرارتی ،نیروگاه سیکل
ترکیبی ،گازی و هستهای در رسته پیمانکاران و مشاوران احداث برق با کد  42جای دارند [ .]2دیاگرام طبقهبندی فعالیتهای
اقتصادی صنعت برق بصورت شماتیک در شکل  3نمایش داده شده است.



شکل  -3مدل شماتیک طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی صنعت برق
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 -2-2جایگاه صنعت برق ایران در جهان

جایگاه صنعت برق ایران از جنبههای مختلفی قابل توجه است .میزان تولید ،مصرف ،صادرات و واردات ،ارزش افزوده
صنعت برق ،تعداد بنگاهها و میزان اشتغال از عواملی هستند که مشخص کننده وضعیت صنعت برق ایران در دنیاست
که هریک به تفصیل در ادامه بررسی شدهاند.
 -1-2-2تولید برق

بر اساس گزارشهای منتشر شده در بخش صنعت برق ،ایران با تولید  239/7میلیارد کیلووات ساعت در سال ،2014
رتبه هفدهم تولید برق در دنیا و رتبه اول در منطقه به خود اختصاص داده است .شکل  4میزان تولید برق در کشورهای
مختلف را بر حسب میلیارد کیلووات ساعت نشان میدهد .همانطور که در شکل مشاهده میشود کشورهای چین و
امریکا با  5398و  4099میلیارد کیلووات ساعت بیشترین میزان تولید برق در دنیا را به خود اختصاص دادهاند .ایران از
حیث میزان تولید با تایوان ،افریقای جنوبی ،عربستان سعودی و استرالیا در یک گروه قرار دارد  .
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  -2-2-2مصرف برق

میزان مصرف برق در کشورهای مختلف در شکل  5نمایش داده شده است .با توجه به شکل ،همانند میزان تولید برق
کشورهای چین و امریکا پرمصرفترین کشورهای دنیا محسوب میشوند .ایران از این منظر با  199/8میلیارد کیلووات
ساعت در سال  ،2014رتبه هیجدهم مصرف برق را به خود اختصاص داده است .ایران از منظر میزان مصرف و تولید با
کشورهای اکراین ،عربستان سعودی ،مکزیک و استرالیا هم گروه است.
شکل  6سرانه مصرف برق در کشورهای منتخب جهان را در سال  2014نمایش میدهد .طبق آمارهای گزارش شده
بیشترین سرانه مصرف برق به کشور ایسلند با  51142/11میلیارد کیلووات ساعت تعلق دارد .جایگاه ایران با 2471/53
میلیارد کیلووات ساعت در رتبهبندی جهانی  92است .مقایسه شکل میزان مصرف برق و سرانه مصرف برق در ایران
بیانگر این موضوع است که علیرغم اینکه میزان مصرف در ایران بسیار باالست (رتبه  18در دنیا)؛ اما سرانه مصرف
برق بسیار پایین است .همچنین همانطور که پیشتر اشاره شد ایران از لحاظ میزان مصرف برق با مکزیک ،استرالیا،
عربستان سعودی و اوکراین همگروه است اما بجز کشور مکزیک سایر کشورهای مذکور وضعیت مطلوبتری از حیث
سرانه مصرف و در نتیجه جایگاه در رتبهبندی جهانی دارند.
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 -3-2-2صادرات و واردات انرژی برق

ایران از جمله کشورهای صادرکننده انرژی برق میباشد .شکل  7رتبهبندی کشورهای مختلف جهان را بر حسب میزان
صادرات نشان میدهد .با توجه به شکل ،کشور فرانسه با صادرات  73400میلیون کیلووات ساعت برق در صدر این
رتبهبندی قرار دارد و ایران با میزان  6707میلیون کیلووات ساعت ،در رتبه بیست و پنجم جای گرفته است.
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شکل  -7رتبهبندی کشورها از حیث میزان صادرات در سال ]3[ 2014

الزم بذکر است که صادرات کاال و تجهیزات برقی و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی به تفصیل در بخش
کسب و کار و بازار رقابتی صنعت برق بررسی شدهاند  .
شکل   8روند تبادالت الکتریکی ایران را با کشورهای منطقه در فاصله سالهای  1377تا  1393نمایش میدهد .بررسی
روند صادرات انرژی برق در ایران نشان میدهد که میزان صادرات انرژی برق از  622میلیون کیلووات ساعت در سال
 1377به  9660میلیون کیلووات ساعت در سال  1393رسیده است .همانطور که در نمودار دیده میشود خالص صادرات
انرژی برق ایران از سال  1386جهش زیادی داشته و وزارت نیرو توانسته است با ثابت نگه داشتن واردات انرژی برق،
صادرات انرژی برق را افزایش دهد  .
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شکل  -8روند صادرات و واردات انرژی برق در فاصله سالهای  1377تا ]4[ 1393
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 -4-2-2صادرات کاال و خدمات مهندسی برق

صادرات تجهیزات صنعت برق در دهه گذشته بطور کلی دارای یک روند صعودی بوده و بطور متوسط ساالنه  20درصد
رشد داشته است .شکل  9روند صادرات کاال و تجهیزات برقی را از سال  1380تا سال  1394نشان میدهد .بر اساس
اطالعات ارائه شده در این شکل ،میزان صادرات این صنعت از  30میلیون دالر در سال  1380به  227/3میلیون دالر
در سال  1394رسیده است .این رشد اگرچه در برخی سالها متوقف شده و کاهش یافته است اما بطور کلی همواره یک
روند صعودی داشته است.
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شکل  -9روند صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق طی سالهای 1394-1380

شکل  10روند صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه نیرو را نسبت به صادرات خدمات فنی و مهندسی کل کشور از
سال  1380تا  1394نشان میدهد .منظور از صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش نیرو در واقع پروژههای مهندسی و
ساخت تاسیسات برقی ( )EPCاست .با توجه به شکل صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش آب و برق روند صعودی
داشته و در سال  1394به  2438میلیون دالر رسیده است .همچنین بخش آب و برق در دو سال اخیر بیش از  90درصد
صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص داده است  .
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شکل  -10روند صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال  1380تا 1394
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شاخص نسبت دالری به وزنی کاالها بیانگر آن است که بطور متوسط هر واحد (کیلوگرم) صادرات ،چه میزان درآمد
ارزی ایجاد می کند .شکل  11روند شاخص نسبت دالری به وزنی صادرات کاال و تجهیزات برق را در دهه گذشته
نشان میدهد این شاخص برای کل کاالهای صادراتی کشور به طور متوسط حدود یک دالر است در حالی که مقدار این
شاخص برای صنعت برق حدود  8دالر است .این موضوع نشان می دهد صنعت برق دارای ارزش افزوده باالتر بوده و
یک صنعت دانش بنیان است که میتواند ارزآوری بیشتری برای فعالیتهای داخل کشور ایجاد کند.
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شکل  -11روند شاخص نسبت دالری به وزنی صادرات کاالی کشور  بین سالهای  1380تا 1391

 -3-2زنجیره ارزش صنعت برق

زنجیره تامین انرژی الکتریکی از تبدیل انرژیهای اولیه به انرژی برق در نیروگاهها آغاز میشود .سپس برق تولیدی
از طریق شبکههای فشار قوی و فوق توزیع به مناطق مصرف انتقال داده میشود .در ادامه از طریق کاهش ولتاژ در
پستهای برق ،این برق در شبکههای توزیع منتقل و به مصرف کنندگان رسانده میشود .زنجیره تامین صنعت برق به
تفصیل در شکل  12نمایش داده شده است [.]5

شکل  -12زنجیره ارزش صنعت برق
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  -4-2ارزش افزوده صنعت برق

شکل  13روند ارزش افزوده صنعت برق ایران را به قیمت ثابت و قیمت جاری از سال  1373تا  1393نشان میدهد.
همانطور که در شکل مشاهده میشود روند ارزش افزوده صنعت برق به قیمت ثابت تقریبا ثابت مانده و روند ارزش
افزوده به قیمت جاری روند صعودی داشته است که این به معنای آن است که رشد ارزش افزوده به قیمت جاری  بیشتر
ناشی از  تغییر قیمت (تورم) بوده است.
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شکل  -13روند ارزش افزوده صنعت برق در فاصله سالهای 1393-1373

شکل  14روند ارزش افزوده صنعت برق را در مقایسه با کل صنعت نسبت به قیمت جاری ،در فاصله سالهای 1373
تا  1393نشان میدهد .با توجه به شکل روند ارزش افزوده بطور کلی صعودی بوده و در بخش صنعت در سال 1393
به  1759892میلیارد ریال رسیده است .بطور کلی متوسط سهم ارزش افزوده صنعت برق به کل صنعت در این سالها
برابر با  11درصد است.
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شکل  -14ارزش افزوده صنعت برق و صنعت به قیمت جاری از فاصله  1373تا 1393
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  -2-5اشتغال در صنعت برق

بر اساس گزارش شرکت توانیر و مرکز آمار ایران ،نیروی انسانی فعال در صنعت برق بر اساس محل فعالیت شامل
کارکنان شرکتهای برق منطقهای ،کارکنان شرکتهای تولید نیروی برق ،کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق،
کارکنان نیروگاههای برقآبی ،کارکنان شرکتهای پیمانکاری ،مشاورهای و سازندگان تجهیزات برقی است .جدول  2آمار
نیروی انسانی فعال در صنعت برق را نشان میدهد .در مجموع  153502نفر در صنعت برق کشور مشغول به فعالیت
هستند که  28/5درصد سهم شرکتهای تابعه وزارت نیرو 39 ،درصد سهم پیمانکاران و مشاوران و  32درصد سهم
سازندگان تجهیزات برقی است  .
جدول  -2آمار نیروی انسانی فعال صنعت برق

تعداد کارکنان

ردیف

شرح

1

شرکتهای تابعه وزارت نیرو

2

شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای

3

شرکتهای سازنده تجهیزات

4

مجموع

43891

1

60046

2

49565

3

153502

 -6-2بنگاههای صنعت برق

بررسی وضعیت بنگاهها در صنعت برق از دو منظر کارگاههای صنعتی و شرکتهای تولید برق قابل توجه است .جدول 3
تعداد کارگاههای صنعتی و نیروی انسانی شاغل در این کارگاهها را در طی سالهای  1393-1387نمایش میدهد .با توجه
به اطالعات جدول ،تعداد کارگاههای صنعتی در سالهای مذکور روند نزولی داشته و در سال  1393به  475کارگاه رسیده
است .الزم بذکر است در این  6سال 9368 ،نفر از تعداد نیروی انسانی شاغل در این کارگاهها کاسته شده است [.]6
جدول  -3تعداد کارگاههای صنعتی و شاغالن آنها در صنعت برق در فاصله سالهای 1393-1387

سال

تعداد کارگاه

تعداد شاغالن

ارزش افزوده (میلیارد ریال)

1387

521

58001

14049

1388

517

57138

16487/7

1389

490

53181

16521

1390

468

52517

18155

1391

482

49635

20337

1392

476

44626

23158/8

1393

475

48633

28488/7

 -1اطالعات مربوط به گزارش شرکت توانیر  در سال  1394است [.]17
 -2اطالعات مربوط به گزارش شرکت توانیر در سال  1388است [.]24
 -3اطالعات مربوط به گزارش مرکز آمار ایران در سال  1393است [.]6
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جدول  4تعداد شرکتهای فعال صنعت برق را به تفکیک فعالیت نشان میدهد .در مجموع  2226بنگاه در صنعت برق
مشغول به فعالیت هستند که سهم شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای  73درصد است.
جدول  -4تعداد شرکتهای فعال در صنعت برق به تفکیک فعالیت

تعداد

ردیف

شرح

1

شرکتهای تابعه و اقماری وزارت نیرو

2

شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای

3

شرکتهای سازنده تجهیزات

4

مجموع

1

2

3

122
1629
475
2226

 -7-2ساختار نهادی

شکل  15ساختار نهادی صنعت برق ایران را نشان میدهد .ساختار وزارت نیرو در بخش برق متشکل از  16شرکت
برق منطقهای 28 ،شرکت مدیریت تولید و  42شرکت توزیع است .شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران ،سازمان
بهرهوری انرژی ایران (سابا) ،سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) ،شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا) و
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بعنوان شرکتهای وابسته توانیر محسوب میشوند .همچنین موسسه آموزش علمی ـ
کاربردی صنعت آب و برق و مجتمعهای آموزشی زیر مجموعه ( 10مجتمع) ،پژوهشگاه نیرو ،دانشگاه صنعت آب و برق
(عباسپور) ،موسسه تحقیقات آب ،سازمان توسعه برق ایران ،شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان آب و برق
خوزستان مجری طرحها و برنامههای وزارت نیرو هستند [.]7

شکل  -15ساختار نهادی صنعت برق ایران []7
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 -1اطالعات مربوط به گزارش شرکت توانیر  در سال  1394است [.]17
 -2اطالعات مربوط به گزارش شرکت توانیر در سال  1388است [.]24
 -3اطالعات مربوط به گزارش مرکز آمار ایران در سال  1393است [.]6

مقدمه

مسائل استراتژیک ،مهمترین مسائلی هستند که کسب و کارهای صنعت با آن مواجه بوده و روی مزیت رقابتی آنها
تاثیرگذار است .این مسائل در سطح صنعت بررسی میشوند به این معنا که موضوعات برونبنگاهی بوده بنابراین در
کنترل مدیران بنگاهها نمیباشد .این موضوعات عواملی هستند که محیط فعالیت بنگاه را تغییر میدهند ،درنتیجه
میتواند مانع رشد یا تحرک بنگاههای صنعت در بازارهای داخلی و خارجی شوند و به نحویکه قدرت رقابتی آنها را
افزایش دهند و در نتیجه بازده صنعت را باال ببرند.
در مرحله دوم با هدف شناسایی مسائل راهبردی کسب و کارهای صنعت برق ،پانلهای تخصصی با حضور خبرگان از
سه بخش صنعتی ،دولتی و دانشگاهی تشکیل گردید .با توجه به دستهبندی موضوعات ،پانلهای تخصصی در پنج محور
«اقتصاد برق»« ،ساختار نهادی برق» «تغییرات فناوری و نوآوری»« ،بهرهوری و اتالف برق» و «کسب و کار صنعت
برق» برگزار شد .در این پانلها حدود  40نفر از خبرگان صنعت ،در  10جلسه تخصصی مشارکت داشتند .در نهایت
نظرات خبرگان صنعت برق در خصوص مسائل راهبردی صنعت برق ،بصورت کیفی و کمی جمعبندی شد که در ادامه
این بخش ارائه میشود.
 -1مسائل راهبردی اقتصاد صنعت برق

موضوع اقتصاد برق یکی از مسائل چالشی صنعت برق بوده است .وزارت نیرو به عنوان نهاد متولی برق کشور در
سالهای اخیر دچار کسری بودجه سیستماتیک شده است و حدود  30هزار میلیارد تومان بدهی به بخشهای مختلف
اقتصادی پیدا کرده است .این موضوع از جنبههای مختلفی قابل تحلیل است که در این گزارش در چهار محور اصلی
شامل «جریان نقدینگی صنعت برق»« ،مکانیزم قیمتگذاری»« ،سرمایهگذاری طرحهای توسعهای» و «بدهیهای
وزارت نیرو» به آن پرداخته شده است.
 -1-1جریان مالی صنعت برق

بخش عمده درآمدها و منابع مالی داخلی صنعت برق از طریق فروش برق و حق انشعاب حاصل میشود .کمک
درآمدهای عمومی نیز بابت بازسازی و بهینهسازی و مصرف انرژی ،چاههای کشاورزی ،برق رسانی به مناطق مرزی،
برق روستایی و تحقیقات و  ...از سوی دولت به صنعت برق پرداخت میشود .برق از جمله حاملهای انرژی بوده که با
یارانههای دولتی به مصرف کنندگان ارائه میشده است و از جمله اهداف دولت در طرح هدفمندی یارانهها متوازن نمودن
قیمت تمام شده و فروش برق و هدفمند کردن پرداخت یارانه به مصرفکنندگان بوده است .لیکن این سیاست بدرستی
اجرا نشده و وزارت نیرو بدلیل تراز منفی هزینهها و درآمدهای خود با کسری بودجه ساختاری مواجه شده است و در نتیجه
در سالهای گذشته نتوانسته است تعهدات مالی خود را پرداخت کند و به بخشهای مختلف اقتصادی بدهکار شده است.
بررسی عملکرد بودجه وزارت نیرو میتواند توصیفی از شرایط اقتصادی صنعت برق ارائه کند .شکل  16بودجه وزارت
نیرو از منابع عمومی کشور را نمایش میدهد .با توجه به اطالعات نمودار ،بودجه پیشنهادی وزارت نیرو در سال 1396
نسبت به سال  4/95 ،1395درصد رشد داشته است [.]8
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سال 1395
جمع هزینههای جاری

هزار میلیارد ریال

سال 1396

سال 1394

76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66

تملک داراییهای سرمایهای

شکل  -16بودجه وزارت نیرو از منابع عمومی کشور []8

شکل  17تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو در بخش برق را بر اساس قانون بودجه سال  1396نمایش میدهد.
تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو در بخش برق  6/3هزار میلیارد ریال برآورد شده است .با توجه به شکل،
شرکتهای بخش برق بیشترین میزان تملک داراییهای سرمایهای را به خود اختصاص دادهاند [.]8
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0.0

شکل  -17تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو در بخش برق از بودجه عمومی در الیحه بودجه سال ]8[ 1396

جدول  5منابع و مصارف صنعت برق در الیحه بودجه سال  1395را نمایش میدهد .با توجه به اطالعات جدول،
درآمدهای وزارت نیرو در بخش برق در سال  1393محقق نشده است .همچنین بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ،درآمدها و منابع غیر قابل وصولی در الیحه بودجه سال  1395درنظر گرفته شده است .عالوه بر این موضوع،
تحقق درآمدهایی از جمله تسهیالت بانکی خارجی ،اوراق مشارکت و تسهیالت بانکی داخلی بدلیل شرایط بینالمللی،
مشکالت ساختاری و کنونی اقتصاد کشور در هالهای از ابهام قرار دارد [ .]9الزم بذکر است همین روند در بودجه سال
 1396نیز تکرار شده و مجموع منابع تسهیالت بانکی در الیحه بودجه سال  ،1396برابر با  196هزار میلیارد ریال برآورد
شده که نسبت به سال  90 ،1395هزار میلیارد ریال بیشتر است.
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جدول  -5منابع و مصارف صنعت برق در قانون بودجه سال ]9[ 1395

شرح

مصوب

عملکرد

مصوب

مصوب

1

ذخایر و اندوختهها

8045

6159

18461

20562

2

ودیعه حق انشعاب

20745

26881

21374

21329

3

کمک درآمد عمومی

4437

2299

5012

5834

4

اوراق مشارکت

24486

0

12642

27930

5

تسهیالت بانکی داخلی

24689

1184

121385

35707

6

تسهیالت بانکی خارجی (فاینانس)

24689

1184

30491

69995

7

سایر دریافتیها از شرکت

77963

8802

0

44669

8

درآمد استانی

720

1018

0

1000

9

عوارض برق

4000

4000

4000

7000

10

کاهش داراییهای جاری و سایر

6501

5022

6173

1000

11

سایر دریافتیها (کمبود)

5394

5394

34941

23691

170866

60759

254479

258715

12

سرمایهگذاری در تولید

58467

10544

39315

48305

13

سرمایهگذاری در انتقال

40561

16501

65859

86538

14

سرمایهگذاری در توزیع

22206

27288

24866

49273

15

سرمایهگذاری در سایر طرحها

868

961

757

1534

جمع سرمایهگذاری

122102

55294

130798

185650

16

پرداخت اصل اوراق مشارکت

10500

0

30367

13182

17

پرداخت اصل تسهیالت بانکی داخلی و خارجی

30650

1118

87579

16366

18

پرداخت ماده ( )32قانون برنامه و بودجه

13

13

13

13

19

پرداخت دیون

2522

1742

1721

36332

20

سایر پرداختها

1078

2592

0

85

21

طرحهای موضوع عوارض برق و بیمه مشترکین

0

0

4000

7088

22

جمع بازپرداخت بدهیها و سایر پرداختها

44764

5465

123681

73065

170866

60759

254479

258715

ردیف

1393

1393

1394

1395

منابع (میلیارد ریال)

جمع منابع

مصارف (میلیارد ریال)

جمع مصارف
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جدول  6درآمدها و هزینههای صنعت برق را نشان میدهد .طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،هزینههای قطعی
وزارت نیرو که شامل خرید انرژی برق از بخش خصوصی است با واقعیت مطابقت ندارد ،زیرا شرکت توانیر انرژی برق
مورد نیاز کشور را تامین میکند که اطالعات آن در جدول  6آمده است .با توجه به قیمت فروش برق با نرخ  790ریال و
میزان فروش  248/786میلیارد کیلووات ساعت در صورت تحقق افزایش نرخ حتی به میزان  25درصد ،در بخش خرید
از بخش خصوصی حدود  30000میلیارد ریال کسری بودجه وجود دارد [.]9
جدول -6درآمدها و هزینههای صنعت برق بر اساس قانون بودجه سال ]9[ 1395

عملکرد

مصوب

نظر سازمان برنامه

143691

195297
-22000

درآمدها (میلیارد ریال)

ردیف
هزینهها (میلیارد ریال)

34

1393

1394

1395

شرح

1

دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکین

114368

2

پرداخت به سازمان هدفمندی

-22382

-22000

3

خالص درآمد

91986

121691

173297

4

درآمد حاصل از صادرات

22843

34962

28680

5

سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

3834

1226

4795

6

یارانه انرژی (مابهالتفاوت برق و سوخت)

0

61341

57324

7

عوارض برق

3310

8

جمع درآمد بدون یارانه

118663

157879

210082

9

سود

-51145

4190

1501

10

میزان فروش (میلیون کیلووات ساعت)

220

233

249

11

خرید برق از نیروگاههای ECA

29448

38760

29480

12

خرید برق از تجدیدپذیر و مقیاس کوچک

13

خرید برق از بخش خصوصی از طریق شرکت مدیریت شبکه

14

خرید برق از اتمی

8425
47362

26870

58461

15

خرید برق از برق آبی

11066

7981

12792

16

واردات

3036

2816

4057

17

تعمیرات اساسی

2860

4090

4926

18

هزینه شرکتهای تولید

7476

9083

10830

19

هزینه شرکتهای توزیع

22462

25568

33000

20

هزینه پرسنلی شرکتهای تابعه توانیر

10640

11330

12789

21

تعمیرات و خرید خدمات شرکتهای دولتی

17434

9038

13461

22

هزینه استهالک

18024

18182

20360

23

جمع جاری بدون سوخت

169808

153689

208582

24

قیمت تمام شده برق بدون سوخت

774

661

838

 -2-1بدهیهای وزارت نیرو

کسری منابع صنعت برق و عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده توسط دولت در طی چند سال
گذشته ،به انباشت بدهی  28000میلیارد تومانی وزارت نیرو منجر شده است که بانکها با  48درصد بیشترین سهم و
پیمانکاران با  1/8درصد کمترین سهم را دارا میباشند.
بدهی وزارت نیرو معلول چرخه معیوب اقتصاد صنعت برق و باالتر بودن هزینهها نسبت به درآمدهای این وزارتخانه
است .بدلیل عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی ،فعاالن این بخش خسارات متعددی مانند جریمه دیرکرد بازپرداخت
اقساط وامهای بانکی ،مالیات و بیمهای که نتوانستهاند بدلیل عدم وصول مطالبات خود پرداخت کنند ،خسارت ناشی از
توقف پروژهها و استهالک تجهیزات را متقبل شدهاند [  .]10
جزئیات بدهی وزارت نیرو تا پایان سال  1393در جدول  7نمایش داده شده است .بطور کلی مطالبهکنندگان از وزارت
نیرو را میتوان به دو گروه کسب و کارهای داخل صنعت برق و نهادهای مالی خارج از صنعت برق تقسیم کرد .بنابراین
مجموع بدهیها در گروه اول ،حدود  82000میلیارد ریال و در بخش نهادهای مالی حدود  140000میلیارد ریال  (حدود  
 1/7برابر گروه اول) است .خالصه وضعیت بدهی های وزارت نیرو تا پایان سال 93در شکل  18نمایش داده شده است.
مانده بدهي به نيروگاههاي
خصوصي
%19

بدهي به فروشندگان و تامين
کنندگان تجهيزات
%2

مانده بدهي به نيروگاههاي برق
آبي
%5

بدهي به پيمانکاران
%2

بدهي بابت تعهدات آتي به
سيستم بانکي
%46

بدهي بابت تسهيالت بانکي و
اوراق مشارکت
%26
مانده بدهي به نيروگاههاي برق آبي

مانده بدهي به نيروگاههاي خصوصي

بدهي بابت تعهدات آتي به سيستم بانکي

*بدهي بابت تسهيالت بانکي و اوراق مشارکت

بدهي به فروشندگان و تامين کنندگان تجهيزات

بدهي به پيمانکاران

شکل  -18خالصه وضعيت بدهي صنعت برق در پايان سال ]11[ 1393
جدول  -7میزان بدهی وزارت نیرو تا پایان سال 1393

شرح

میلیارد ریال

مانده بدهي به نيروگاههاي خصوصي

55744

مانده بدهي به نيروگاههاي برق آبي

13572

بدهي به پيمانکاران

5306

بدهي به فروشندگان و تامين کنندگان تجهيزات

7315

بدهي بابت تسهيالت بانکي و اوراق مشارکت

7499

بدهي بابت تعهدات آتي به سيستم بانکي

131686

جمع کل

288622
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يكي از عوارض پنهان اين مشكالت ،ریزش تدريجي بنگاهها و کسب و کارهای صنعت و خروج افراد کارآمد از صنعت
برق است .دومين مسئله ،كاهش اعتبار و سرمایه اجتماعی «وزارت نيرو» است .بدين معني که با توجه به بلندمدت بودن
طرحهای توسعهای وزارت نیرو ،سرمایهگذاران و بخش خصوصی نیاز دارند که اطمینان پیدا کنند که وزارت نیرو به
تعهدات خود نسبت به بخش خصوصی عمل کند و بازگشت سرمایه آنها دچار مخاطره ناشی از عدم اجرای تعهدات
نشود .این درحالی است که اعتبار وزارت نیرو بدلیل بدحسابیهای سالهای گذشته مختل شده است و بخش خصوصی
برای ورود به این صنعت جهت سرمایهگذاری با ریسک بیشتری مواجه است ،در نتیجه روند سرمایهگذاری غیردولتی
در پروژههای صنعت برق دچار چالش شده است .شکل  18خالصه وضعیت بدهی صنعت برق را تا پایان سال 1393
نشان میدهد.
 -1-2-1میزان بدهیهای شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو در سال 1395

بر اساس اطالعات اعالم شده از سوی شرکتهای عضو سندیکای صنعت برق ایران در پایان سال  ،1395مطابق جدول
 ،8شرکتهای برق منطقهای مجموعا  2173میلیارد ریال ،شرکتهای توزیع نیروی برق مجموعا  3348میلیارد ریال
و شرکتهای مادر تخصصی ،سازمانها و سایر شرکتهای تابعه وزارت نیرو  25013میلیارد ریال به شرکتهای عضو
سندیکا بدهی دارند که بیشترین بدهی مربوط به شرکتهای مادر تخصصی و سایر شرکتها و سازمانهای وزارت
نیرو مربوط است.
جدول  - 8میزان بدهی اعالم شده شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو به بخش خصوصی در سال 1395

ردیف

کارفرما

مجموع بدهی (ریال)

1

شرکتهای برق منطقهای

2,173,621,435,816

2

شرکتهای توزیع نیروی برق

3,348,448,069,755

3

شرکتهای مادر تخصصی ،سازمانها و سایر شرکتهای تابعه
وزارت نیرو

25,013,946,640,498

مجموع بدهی وزارت نیرو و
سازمانهای تابعه

30,536,016,146,069

 -3-1مکانیزم قیمتگذاری

اولین نرخگذاری در صنعت برق در سال  1317سپس در سال  1319توسط دولت انجام گرفته است .پس از تشکیل
وزارت آب و برق و دولتی شدن خدماترسانی برق در سراسر کشور ،تعیین تعرفه به عهده وزارتخانه گذاشته شد که این
وزارتخانه با کمک مهندسین مشاور هارزا در سال  1348اقدام به تدوین تعرفه در سطح کشور کرد و برای هر منطقه در
کشور تعرفه برق را تهیه نمود .در سال  1363تغییراتی در تعرفه بوجود آمد و ساختار آن تغییر کرد و  از آن به بعد تعرفه
برق ایران به جای آنکه با انجام مطالعات کارشناسی صورت پذیرد به نهادهای سیاسی سپرده شد.
تعرفه برق که بصورت تکلیفی با الیحه پیشنهادی دولت در چهارچوب قانون بودجه و توسط مجلس شورای اسالمی
تصویب میشود ،نقش تعیینکنندهای در پایداری مالی این صنعت دارد .تعرفهای که نسبت به قیمت تمام شده آن
همواره فاصله معناداری داشته و دولت یارانههایی را بابت تامین برق به وزارت نیرو پرداخت میکرده است .این نحوه
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قیمتگذاری عم ً
ال مبتنی بر مکانیزمهای اقتصاد بنگاهی نبوده و در نتیجه اختالالت ناشی از آن ،چالش آینده این صنعت
را تهدید میکند[.]14
در واقع تعرفه عبارت است از الگوریتمی که با در نظر گرفتن اطالعات مربوط به وضعیت مصرف انرژی ،قیمتهای
مختلفی را برای مصرفکنندگان تعیین میکند .ساختار تعرفه پیچیده است و به عواملی مانند اندازه و نوع مشترک ،سطح
معیار مصرف انرژی و مصرف نهایی یا انداره کارایی مشخص شده بستگی دارد.
1
برای تعیین قیمت برق بر اساس مکانیزم تعرفهگذاری روشهای مختلفی وجود دارد مانند روش   LRMCکه عوامل
مختلف تاثیر گذار مانند زمان ،اقتصاد ،سیاست و مسائل اجتماعی جامعه در نظر گرفته شده است .روش دیگر ،قیمتگذاری
بر مبنای هزینه تمام شده است که در آن قیمت تمام شده برق عبارت است از  مجموع هزینههایی که در یک سال برای
صنعت برق انجام گرفته بخش بر میزان تولید یا فروش در همان سال (نظام حسابداری سنتی وزارت نیرو در ایران) .این
روش با این مخاطره همراه است که هر نوع هزینه درست و هزینه نادرست را بر مصرف کننده تحمیل میکند  .
برق بدلیل راندمان متوسط در تولید ،سرمایهگذاری باال در تولید ،انتقال و توزیع و تلفات باال ،انرژی گرانی بوده و دارای
قیمت تمام شده باالیی است .تعرفه میتواند بعنوان ابزاری کارآمد برای بهینه سازی مصرف برق مشترکین باشد ،اما عدم
اصالح آن متناسب با افزایش هزینه تمام شده موجب مصرف بیرویه برق میگردد [.]14
مطابــق مــاده ( )1قانــون هدفمندســازي يارانههــا قيمــت فــروش بــرق بــه مشــترکين در هــر ســال بایســتی بــه
گونـهای تعییــن شــود کــه بــه تدریـج تــا پایــان برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جمهــوری اســامی ایــران معــادل قیمــت تمــام شــده آن باشــد .بديــن منظــور و بــرای کاهــش ســهم دولــت در
تاميــن کســري صنعــت بــرق ،قيمــت فــروش بــرق در هــر ســال بايســتي افزايــش يابــد کــه افزايــش نرخهــا در
ســالهاي  1393و  1394در ايــن راســتا بــوده اســت.
بررسی تغییرات قیمت برق در طی  20سال گذشته در شکل  19نشان داده شده است .طی سالهای قبل از ،1383
درآمد حاصل از فروش برق به قیمت ثابت تغییر چندانی نکرده است .این امر حاکی از آن است که در آن سالها ،با هدف
پوشش هزینههای صنعت برق ،بهای برق متناسب با تورم اصالح شده است .اما از ابتدای سال  1384تا  1389درآمد
واقعی صنعت برق از محل فروش برق (با قیمت پایه  )1383با شیبی تند رو به کاهش گذاشته است.
مطابق با گزارش اعالم شده توسط وزارت نیرو ،قیمت تمام شده برق در سال  1394بدون سوخت بالغ بر  790ریال
میشود .با احتساب هزینه سوخت نیروگاهها به قیمت خوراک تحویلی به واحد پتروشیمی قیمت تمام شده برق (تولید،
توزیع و انتقال) به  2100ریال میرسد ،در حالیکه متوسط قیمت فروش برق حدود  600ریال است .این تعرفه حدود 30
درصد قیمت تمام شده برق با احتساب سوخت نیروگاه است .این در حالی است که میانگین تعرفه برق در بورس انرژی
بر مبنای بار  پایه  300ریال است.
به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده و گردش صحیح منابع و هزینههای صنعت برق در اقتصاد کشور ،الزم است دولت
همه ساله قیمت تمام شده برق را با احتساب قیمت سوخت ،در بودجههای سنواتی کشور پیشبینی نماید و مابهالتفاوت آن
با قیمت تکلیفی فروش را بصورت نقدی و یا در قالب گواهی اعتباری به صنعت برق برای جبران کمبود منابع پرداخت و یا
تحویل دهد .در این صورت گردش مالی صنعت برق بر مبنای اصول صحیح اقتصادی انجام خواهد شد .در صورت کاهش
اختالف قیمت تکمیلی با قیمت تمام شده ،مصرف کنندگان برق در جهت مدیریت مصرف انرژی حداکثر سعی و تالش
خود را بکار خواهند بست .با اجرا شدن این فرایند ضمن شفاف شدن قیمت تمام شده برق و ایجاد گردش صحیح اقتصادی،
انگیزه الزم برای حضور بیشتر فعاالن اقتصادی در صنعت برق فراهم شده و کلیه هزینههای صنعت اعم از تولید ،انتقال
و توزیع ،هزینههای سوخت و مالیات بر ارزش افزوده بصورت نقدی و یا از طریق گواهی اعتباری پرداخت خواهد شد [.]9
به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس قیمتهای جدید تعرفه برق با کلمات نامانوس مانند پلکانی ،جریمه
و الگوی مصرف تعریف شده که از لحاظ ساختار فنی یک تعرفه علمی قابل دفاع نیست .گفته میشود تعرفه کنونی
غیرشفاف است و مصرفکننده برای محاسبه قیمت هر کیلووات ساعت مصرف ،دچار مشکل میشود [.]14
Long-run Marginal Cost Pricing-1
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شکل  -19تغییرات متوسط قیمت برق به قیمت جاری و ثابت

 -4-1سرمایهگذاری

یکی از عناصر پراهمیت در سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری در یک صنعت ،هزینه تامین سرمایه به منظور «جبران
استهالک» و «توسعه صنعت» است .سرمایهگذاران ،هزینه فرصت منابع مالی مورد استفاده برای سرمایهگذاری صنعتی
را ارزیابی میکنند .سرمایهگذاری در یک صنعت زمانی انجام میپذیرد که منافع مورد انتظار حاصل از سرمایهگذاری در
آن صنعت حداقل برابر بازدهی سایر فعالیتها باشد [.]15
شکل  20میزان تخصیص سرمایه را بر حسب میلیارد دالر در پروژههای صنعت برق ایران را به تفکیک تولید ،توزیع
و انتقال بین سالهای  2000تا  2013نمایش میدهد .با توجه به شکل در سالهای  2012و  2013میزان تخصیص
سرمایه در بخش توزیع افزایش یافته و این در حالی است که به استثنای سال  ،2009بیشترین سرمایهگذاری دربخش
تولید انجام شده است.
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شکل  -20سرمایهگذاری در بخش صنعت برق در فاصله سالهای ]16[ 2013-2000
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میلیارد دالر

19%

6

سرمایهگذاریهای کالن در طرحهای زیربنایی یکی از نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه محسوب میشود اما
دولتها قادر نیستند به تنهایی سرمایه الزم برای تامین مالی این پروژهها را تامین کنند [.]15
این موضوع در سالهای اخیر بدلیل محدودیت منابع مالی دولت بیشتر مشهود بوده است .مطابق با نظر کارشناسان
مرکز پژوهشهای مجلس ،منابع غیر قابل اتکایی بعنوان تسهیالت بانکی ،وامهای داخلی و وام خارجی منظور شده است
که از حیث دریافت و پرداخت با هم تطابق ندارند  .
بنابراین صنعت برق در بخش سرمایهای با بحران منابع مواجه است .از یک سو نیاز است که با توجه به متوسط رشد
ساالنه  6درصدی پیک بار در دهه گذشته ،ساالنه بیش از  16000میلیارد تومان سرمایهگذاری کند و از سوی دیگر
تامین این میزان سرمایه با چالش مواجه است.
انتظار دولت آن است که سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه ظرفیت نیروگاهی ،توسط بخش خصوصی انجام شود اما
تاکنون مشارکت بخش خصوصی بسیار اندک بوده و در صورت ادامه این روند ،تامین برق مشترکان با چالش جدی
مواجه خواهد شد.
شکل  21روند سرمایهگذاری در صنعت برق را نشان میدهد .وزارت نیرو در فاصله سال های  1390تا  1394گذشته  
فقط  5000هزار میلیارد تومان صرف توسعه صنعت برق کرده است.
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شکل  -21روند سرمایهگذاری در صنعت برق

تا قبل از تجدید ساختار در صنعت برق کشور (انحصار دولتی در بخشهای تولید ،انتقال و توزیع) ،نیاز مالی سرمایهگذاری
از منابع داخلی یا از طریق بودجه دولتی و یا اوراق مشارکت دولتی تامین میشد .در حال حاضر با توجه به تغییرات
ساختاری در بخش انرژی برق در کشور ،از بخش خصوصی برای ساخت پروژههای جدید در بخش تولید برق دعوت
شده و دولت آمادگی خود را برای این مشارکت نشان داده است [.]17
امروزه روشهای سرمایهگذاری مشترک عمومی ـ خصوصی 1یکی از اصطالحات معمول در پروژههای زیربنایی است .این
نوع قراردادها بین بخش خصوصی (شرکتهای خارجی  ،شرکتها و پیمانکارهای داخلی)  و بخش دولتی منعقد میشود و
با تامین مالی بخش خصوصی و تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه از سوی دولتها اجرا میشوند .این نوع سرمایهگذاری
معموال ریسک تجاری کمی دارد اما ریسکهای غیرتجاری در تصمیمگیری مشارکتکنندگان تاثیرگذار است .ریسکهای
غیرتجاری ناشی از عدم ثبات سیاستهای دولتها و تغییرات آنی در مقررات حاکم بر این نوع قراردادها است .موضوعی که
در ایران سابقه زیادی دارد .در واقع فضای سیاسی حاکم بر کشور میزبان از جمله عوامل کلیدی تاثیرگذار بر توجیهپذیری
یک پروژه در صنایع زیربنایی مانند صنعت برق محسوب میشود و سرمایهگذاران نسبت به آن حساس میباشند .در تجزیه
و تحلیل شرایط سیاسی کشور ،امنیت سیاسی و درجه دخالت دولت در اقتصاد و سیاستهای خصوصیسازی و در نهایت
قوانین و مقررات عمومی و تخصصی موجود در ایران مورد توجه و ارزیابی قرار میگیرد.
Public-Private Partnership (PPP)-1
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سهولت در دسترسی به منابع مالی در کشور میتواند تاثیری مثبت بر روند سرمایهگذاری داشته باشد .اینکه سرمایهگذار
بتواند بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از منابع داخلی به آسانی و به قیمت مناسب تامین نماید ،از نقطه نظر
سرمایهگذاری ،مزیتی اقتصادی تلقی میشود .این امر مستلزم وجود نرخ پس انداز نسبتا باال و مکانیزمی است که این
منابع را به سوی سرمایهگذاریهای مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مازاد به سوی سرمایهگذاریهای خارجی سوق
دهد .در اقتصاد وظیفه تجهیز منابع پساندازی به سوی مصارف سرمایهگذاری توسط بازارهای مالی و سرمایه انجام
میپذیرد .بدین ترتیب از جمله ابزارهای مهم در تجهیز منابع مالی در سطح اقتصاد کالن وجود سیستم بانکی ،نرخ بهره
(سود) ،بازار سرمایه و موارد مرتبط با آنها میباشد.
با توجه به رقابتی که در بازارهای مالی برای جذب سرمایهگذاران وجود دارد ،جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی
در حوزههای زیربنایی جز با حمایتهای دولتها و برقراری تسهیالت ،مشوقها و اطمینانهای الزم توسعه نمییابد.
در کشور ما نیز همین روال حکمفرماست ،بطوریکه در مقاطعی که بسترسازی مناسب و ثبات اقتصادی و اجتماعی و
حمایتهای مکفی در زمینههای خاص برقرار گردیده تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در آن زمینه به نحو
چشمگیری افزایش یافته است .الزامات اساسی برای تشویق و جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی شامل :برقراری
تسهیالت اعتباری الزم اعم از ارزی و ریالی ،ثبات اقتصادی ـ اجتماعی ،ایجاد قوانین و مقررات الزم برای حمایت از
سرمایههای بخش خصوصی ،تضمین خرید محصوالت ،ایجاد سود مناسب برای سرمایهگذار ،کمکهای بالعوض و
معوض دولتی و ...میباشد.
 -5-1تاثیر اقتصاد برق بر کسب و کارها

اشکاالت موجود در نظام اقتصادی صنعت برق روی گروههای مختلف کسب و کار ،تاثیر گذار بوده است .برای ارزیابی
این تاثیر از خبرگان پنل تخصصی اقتصاد صنعت برق درخواست شده است که نظر خود را درباره هریک از ذینفعان
بیان کنند .شکل  22تاثیر موضوع «اصالح قیمتگذاری برق» را روی هر یک از گروههای کسب و کار نشان میدهد.
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شکل  -22اهمیت موضوع اصالح قیمتگذاری برای ذینفعان

همانطور که در شکل دیده میشود ،شرکتهای تولید برق (نیروگاهها) و شرکتهای توزیع برق بیشترین تاثیرپذیری را
از اصالح قیمتگذاری دارند .بعد از این گروه ،شرکتهای پیمانکار ساخت و احداث خطوط پست ،خط و نیروگاه هستند.
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شرکتهای مهندسی مشاور کمترین تاثیر پذیری را در اصالح قیمتگذاری دارند.
در شکل  23تاثیر موضوع «کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو» روی گروههای کسب و کار نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل دیده میشود ،موضوع کسری بودجه دولت و انباشت بدهیهای وزارت نیرو تقریبا روی همه
گروههای کسب  و کار تاثیر زیادی دارد  .

شرکتهای توزیع برق

سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات
9 8
8
7
6
5
4
3
2
7.5
1
0

پیمانکاران ساخت و احداث خطوط
7.5
پست ،خط و نیروگاه

6

 7شرکتهای مهندسین مشاور
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شکل  -23اهمیت موضوع کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو برای سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات

شکل  24تاثیر «کاهش سرمایهگذاری دولت در پروژههای احداث تاسیسات برق» را روی گروههای مختلف کسب و کار
نشان میدهد .همانطور که در این شکل دیده میشود« ،پیمانکاران ساخت و احداث خطوط انتقال ،پست و نیروگاهها»
و «سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات»  ،بیشترین تاثیر را از این موضوع میپذیرند .شرکتهای تولید و توزیع برق
نیز تاثیر کمتری میپذیرند.
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شکل  -24اهمیت موضوع کاهش سرمایهگذاری دولت در پروژههای احداث تاسیسات برای سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات

شکل  25اهمیت موضوع ورود سرمایهگذار خارجی را در پروژههای احداث تاسیسات برق نشان میدهد .همانطور که در
این شکل دیده میشود ،به جز شرکتهای مهندسی مشاور ،تمام گروههای کسب و کار شامل پیمانکاران ،سازندگان،
تولید و توزیع برق به میزان زیادی تاثیر خواهند پذیرفت و اهمیت زیادی برای آنها خواهد داشت.
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شرکتهای مهندسین مشاور

شکل  -25اهمیت موضوع ورود سرمایهگذار خارجی در پروژههای احداث تاسیسات برای سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات

 -6-1مصاحبه با خبرگان و پانل تخصصی

بررسی گزارشهای اقتصاد برق نشان میدهد که متناسب نبودن تعرفه برق با قیمت تمام شده موجب عدم توازن در
درآمدها و هزینههای صنعت برق شده که این عامل منجر به پدید آمدن کسری بودجه و کاهش نقدینگی وزارت نیرو و
در نتیجه کاهش سرمایهگذاری و افزایش بدهیهای وزارت نیرو شده است .البته در بحث مکانیزم قیمتگذاری و تعرفه
برق در برخی مستندات ابهاماتی وجود داشته و حاکی از عدم شفافیت نحوه تعیین قیمت برق است .برای سنجش میزان
اعتبار موارد گردآوری شده در این حوزه  پانل تخصصی اقتصاد برق با حضور خبرگان صنعت برق در بخشهای دولتی،
خصوصی و دانشگاهی برگزار شد .تعرفه برق ،مکانیزم قیمتگذاری برق ،راهکارهای جبران کسری بودجه و افزایش
نقدینگی و روشهای تامین منابع مالی در چرخه اقتصادی برق از مهمترین محورهای گفتگوی این مصاحبهها بودند.
از دیدگاه خبرگان حاضر در این جلسات ،مشکل چرخه اقتصادی وزارت نیرو صرفا تعرفه برق نیست؛ بلکه چگونگی
تعیین قیمت تمام شده برق مشخص و شفاف نیست .همچنین با توجه به این موضوع که میانگین قیمت فروش برق
در بورس انرژی  300ریال است ،ادعای وزارت نیرو در مورد قیمت تمام شده قابل پذیرش نیست .همچنین خبرگان بر
این اعتقاد هستند که برآورد قیمت برق بایستی فقط در هزینههای عملیاتی برق لحاظ شود و هزینههای غیر عملیاتی
در قیمت نهایی برق نباید لحاظ گردد .روش محاسبه قیمت تمام شده بایستی بر مبنای حسابداری صنعتی صورت پذیرد.
قیمتگذاری برق بایستی توسط نهاد خارج از وزارت نیرو و با روش کارشناسی صورت پذیرد .مطرح کردن مکرر تفاوت
قیمت تمام شده و قیمت فروش و عدم توازن سیستمی ،نتیجهای برای وزارت نیرو به دنبال نداشته است .رویکرد وزارت
نیرو یک نگاه مهندسی است ،حل مشکالت اقتصادی صنعت برق توسط متخصصین اقتصادی محقق خواهد شد.
 -7-1جمعبندی

بـروز کسـری بودجـه سیسـتماتیک در وزارت نیرو ،کاهش سـرمایهگذاری در طرحهای توسـعهای و اتلاف باالی برق
در تولیـد و مصـرف بـرق ،از جملـه شـواهدی اسـت که نشـان میدهـد نظام اقتصـاد بـرق دارای یکسـری اختالالت
سیسـتماتیک اسـت کـه در ایـن بخش بـه آنها پرداخته شـد .جـدول  9به طـور خالصه موضوعـات راهبـردی اقتصاد
بـرق را نشـان میدهد.
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جدول  -9مسائل راهبردی حوزه اقتصاد برق

اجزا

وضعیت موجود

تاثیر

جریان
نقدینگی
صنعت برق

در حال حاضر درآمدها و هزینه های جاری وزارت نیرو دارای عدم
تعادل (کسری بودجه سیستماتیک وزارت نیرو ) است چرا که؛
برق بدلیل ویژگیهای ذاتی مانند غیر قابل
قیمت تمام شده برق بدون سوخت بالغ بر  782ریال میشود .با
ذخیره بودن آن در مقیاس وسیع و تطابق
احتساب هزینه سوخت نیروگاهها به قیمت خوراک تحویلی به
لحظهای تولید و مصرف و انحصار طبیعی در
واحد پتروشیمی قیمت تمام شده برق (تولید ،توزیع و انتقال) به
 2100ریال میرسد ،در حالیکه متوسط قیمت فروش برق حدود شبکههای انتقال و توزیع به سهولت کاالهای
دیگر از مکانیزمهای بازار پیروی نمیکند و
 600ریال است.
طراحی بازار برای این کاال پیچیدگیهای فنی
این تعرفه حدود  30درصد قیمت تمام شده برق با احتساب
و اقتصادی و حقوقی دارد که پیاده سازی آن
سوخت نیروگاه است.
نیازمند مقرراتگذاری پیشرفتهای است.
با اجرای قانون هدفمندی یارانهها ،میانگین تعرفه برق افزایش
یافت ،اما این افزایش به اندازهای نبود که بهای واقعی برق (پس افزایش قیمت برق در بلندمدت بر مصرف برق
و رشد اقتصادی ایران تاثیر نمیگذارد اما با
از اعمال تاثیر تورم) را به سطح قیمت سال  1383بازگرداند.
توجه به تاثیر کوتاه مدت توصیه میشود که
تورم سالهای اخیر ،در عمل افزایش تعرفه برق را خنثی کرده
افزایش قیمت برق تدریجی باشد.
است .در سال  1394ارزش واقعی دریافتی صنعت برق به ازای هر
کیلووات ساعت ،کمتر از نصف دریافتی سال  1383میباشد.

مکانیزم  
قیمتگذاری

قیمتگذاری برق تکلیفی است و توسط تعامل نهادهای غیر
تخصصی (مجلس و کمیسیونها) و وزارت نیرو تعیین میشود.
موضوع قیمتگذاری برق  براساس مکانیزم رگوالتوری در نهاد
خارج از وزارت نیرو مطرح است.
موضوع قیمت گذاری بر اساس مکانیزم بازار (تعیین قیمت برق بر
اساس مکانیزم عرضه و تقاضا) یکی از مسائل راهبردی است.

با تغییر مکانیزم قیمتگذاری ،تعرفه برق به
قیمت تمام شده نزدیک میشود و باعث
افزایش میزان نقدینگی در سیستم میشود.

سرمایهگذاری

در سالهای اخیر بدلیل محدودیت نقدینگی در صنعت برق
سرمایهگذاری مناسبی در طرحهای تملک صورت نگرفته است.
صنعت برق در بخش سرمایهای با بحران کسری منابع مواجه
است .با توجه به متوسط رشد ساالنه  6درصدی پیک بار در دهه
گذشته ،صنعت بایستی برای پاسخگویی به رشد مصرف و بار
ساالنه بیش از  16000میلیارد تومان سرمایهگذاری کند [.]12
انتظار دولت آن است که سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه
ظرفیت نیروگاهی ،توسط بخش خصوصی انجام شود اما تاکنون
مشارکت بخش خصوصی بسیار اندک بوده و در صورت ادامه این
روند ،تامین برق مشترکان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

عدم سرمایهگذاری موجب میشود ظرفیت
عرضه برق متناسب با رشد تقاضا افزایش نیابد
در نتیجه عرضه برق با کاهش کیفیت مواجه
شود و یا در زمانهای پیک ،دچار خاموشی
شود.

بدهیهای
وزارت نیرو

کسری منابع صنعت برق و عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت
تکلیفی با قیمت تمام شده توسط دولت در طی چند سال گذشته،
به انباشت بدهی  28000میلیارد تومانی صنعت منجر شده است بدهیهای وزارت نیرو موجب کاهش نقدینگی
که بانکها با  48درصد بیشترین سهم و پیمانکاران با  1/8درصد در کسب و کارهای صنعت برق شده و این
امر مستقیما بر سرمایهگذاری و جریان مالی
کمترین سهم را دارا میباشند.
اثر میگذارد.
بدهی وزارت نیرو معلول چرخه معیوب صنعت برق و باالتر بودن
هزینهها نسبت به درآمدهای این صنعت است.
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 -2مسائل راهبردی تغییرات ساختار نهادی صنعت برق

برق یکی از صنایع شبکهای و زیربنایی است که بدلیل ویژگیهای آن از جمله عدم امکان ذخیرهسازی برق تولید شده توسط
نیروگاهها و تولید و مصرف همزمان دارای ساختار پیچیدهای است .برق در بدو ورود به عنوان یک کاالی با ارزش اقتصادی
محسوب و بصورت رقابتی عرضه میشد که به تدریج با ظهور شبکههای انتقال سراسری و انحصار طبیعی شبکههای انتقال
و توزیع ،ساختارهای متمرکز و عمدت ًا دولتی در برق حاکم شدند .ساختارهای متمرکز و غیر رقابتی با چالش بهرهوری و
اتالف منابع مواجه بودند و مجددا طراحی نهادهای غیر متمرکز عرضه و تولید برق مبتنی بر مکانیزمهای بازار مطرح شد .این
بازارها بدلیل ویژگیهای کاالی برق بدون نهادهای تنظیمگری دچار شکست بازار شدند و مکانیزمهای تعادلی درونزا که
صرف ًا تحت تأثیر صرف نیروهای رقابت عمل میکردند در بسیاری از کشورها با نقصان بهینگی همراه شدند .بنابراین طراحی
ساختار نهادی از موضوعات چالش انگیز صنعت برق در دهههای اخیر بوده است   .
ساختار نهادی صنعت برق در ایران نیز با اجرای برنامههای توسعهای کشور از قبل از انقالب اسالمی به سمت
متمرکز شدن و دولتی شدن سوق پیدا کرد و تا دهه هفتاد نیز کام ً
ال متمرکز و دولتی باقی ماند .از اوایل دهه هفتاد
موضوع تجدید ساختار صنعت برق در دستور کار دولتها قرار گرفت و سیاستهایی برای کاهش نقش دولت و
مشارکت بخش خصوصی شکل گرفت .این سیاستها منجر به حضور برخی نهادهای مالی و عمومی تحت عنوان
بخش خصوصی در تولید برق شد .این تغییرات ساختار نهادی برق یکی از مهمترین دگرگونیهایی است که میتواند
آیندههای مختلفی را برای صنعت برق شکل دهد .در ایران ساختار نهادی صنعت برق مبتنی بر نقش آفرینی وزارت
نیرو در سیاستگذاری (امور حاکمیتی) و تصدیگری (امور عملیاتی) است که منجر به ایجاد فضای نامناسبی برای بخش
خصوصی میشود .در این ساختار وزارت نیرو بازیگران را برای ورود به این بازار مشخص و قواعد بین آنها را تنظیم میکند،
در واقع دولت به معنای خریدار و قانونگذار برق و بسیاری مواقع فروشنده برق است.
تغییر ساختار نهادی صنعت برق دارای ابعاد مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از :
ترتیبات سازمانی و تشکیالتی؛ یکی از بخشهای اصلی در تنظیم چارچوب نهادی صنعت برق نحوه سازماندهی
فعالیتها و ماموریتهای حاکمیتی و تصدیگری است که منجر به شکلدهی سلسله مراتبهای عمودی و شکلدهی
بخش های تشکیالتی در سطوح مختلف است.
تنظیم مقررات؛ یکی از محورهای کلیدی تغییر ساختار نهادی صنعت برق موضوع مقرراتگذاری و تنظیمگری
است که رژیم حقوقی بین بازیگران صنعت را تعیین میکند .روند کلی تنظیمگری در صنعت برق ،حرکت به سمت
مقرراتزدایی و کاهش نقش تنظیمگری دولت بوده است.
خصوصیسازی :تجدید ساختار و خصوصیسازی دو مقوله متفاوت از هم هستند .در واقع تجدید ساختار میتواند
زمینههای خصوصیسازی صحیح را فراهم کند اما لزوما موجد خصوصیسازی نیست ،در حالی که خصوصیسازی
اجب ارا به دلیل قرار گرفتن صنعت برق در شرایطی متفاوت باعث تجدید ساختار خواهد شد .خصوصیسازی به
مجموعهای از اقدامات گفته میشود که در قالب آن سطوح و زمینههای گوناگون کنترل ،مالکیت و یا مدیریت از
دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده میشود .خصوصیسازی همواره در پی تسریع حرکت به
سمت اقتصادهای آزاد ،ترویج رقابت ،افزایش کارایی اقتصادی ،بهبود در ارائه و تحویل خدمات عمومی و کاهش میزان
وامهای اعطایی دولت به شرکتهای ورشکسته و زیاندیده است.
نهاد بازار؛ یکی از موضوعات اصلی در تغییر ساختار نهادی صنعت برق ،شکل دهی به بازار برق است .برق با توجه
به ویژگیهای فیزیکی آن که قابل ذخیره نیست و نیازمند شبکههای انتقال و توزیع است ،برای ایجاد بازار که بتواند با
مکانیزم عرضه و تقاضا ،تخصیص منابع را تعیین کند ،با پیچدگیهای فنی و حقوقی زیادی مواجه است.
زنجیره تامین و ساخت؛ یکی از ارکان تاثیرگذار در ساختار نهادی صنعت برق زنجیره تامین و ساخت تاسیسات برقی است.
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 -1-2شناسایی مسائل راهبردی تجدید ساختار صنعت برق

در این بخش مهمترین مسائل راهبردی مرتبط با تغییرات ساختار نهادی صنعت برق بررسی میشود .این مسائل شامل
«خصوصیسازی»« ،تنظیم مقررات»« ،نهاد بازار»« ،ساختار سازمانی و تشکیالتی» و «زنجیره تامین و ساخت»  است.
 -1-1-2خصوصیسازی

موضوع مالکیت بنگاههای تامین برق یکی از مسائل راهبردی صنعت برق بوده است که در چارچوب نظام اقتصادی کشور،
جابهجاییها را داشته است .ابتدای ورود این صنعت بیشتر خصوصی بوده و توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد
شده است ،سپس با گسترش آن و ضرورت ایجاد شبکههای برق که ماهیت آن انحصاری بوده است ،به سمت دولتی شدن
رفته است .این روند با توجه به اهمیت برق به عنوان یک کاالی زیرساختی که دارای وجوه امنیتی نیز بوده است ،تشدید یافته
به نحویکه تا قبل از ابالغ سیاستهای خصوصیسازی ،یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی دولت را تشکیل داده بود   .
با تغییر رویکرد دولت در نحوه اداره فعالیتهای اقتصادی و اتخاذ سیاست کلی کوچک سازی دولت و واگذاری
فعالیتهای تصدیگری و بنگاهداری به بخش خصوصی ،موضوع خصوصیسازی به یکی از مسائل اصلی صنعت
برق تبدیل شد .در واقع اجرای سیاستهای اصل  ،44زمینه را برای واگذاری بخشهای اقتصادی صنعت برق فراهم
آورد .این خصوصیسازیها در ابتدا محدود به شرکتهای غیراصلی صنعت برق بود که شامل تعدادی از شرکتهای
تولیدی ،پیمانکاری ،خدماتی و مهندسی مشاور بود .سپس واگذاری نیروگاهها در دستور کار دولت قرار گرفت .این
واگذاریها عمدتا بصورت تهاتر نیروگاهها بابت رد دیون دولت به بخشهای عمومی اقتصاد انجام شده است که بیشتر
آنها موسسات مالی و نهادهای عمومی بستانکار دولت بو دهاند .هماکنون حدود  50درصد برق تولیدی کشور توسط
نیروگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی تامین میشود.
بنابراین خصوصیسازی در صنعت برق یکی از محورهای اصلی تغییر ساختار نهادی است که مسائل مختلفی را ایجاد کرده
است .جدول  10نیروگاههای واگذار شده و در جریان واگذاری به بخش غیر دولتی را تا پایان سال  1392نمایش میدهد.











جدول  -10نیروگاههای واگذار شده و در جریان واگذاری به بخش غیر دولتی تا پایان سال 1392

نام نیروگاه

نوع نیروگاه

ظرفیت
(مگاوات)

نام نیروگاه

نوع نیروگاه

ظرفیت
(مگاوات)

بینالود

تجدیدپذیر ،بادی

28/4

دماوند

حرارتی ،چرخه
ترکیبی

2868

مشهد

حرارتی ،بخاری
گازی ،بخاری

132/5

چرخه ترکیبی
کازرون

حرارتی ،چرخه
ترکیبی

خوی

حرارتی ،چرخه ترکیبی

195/6

تبریز

حرارتی ،چرخه
ترکیبی

1040/4

گیالن

حرارتی ،چرخه ترکیبی

349/3

جهرم

حرارتی ،بخاری

736

قم

حرارتی ،چرخه ترکیبی

1305/6

شریعتی

حرارتی ،بخاری

64

شهید محمد
منتظری

حرارتی ،بخاری

714

شهید زنبق یزد

حرارتی ،گازی

954

1372

45

نام نیروگاه

نوع نیروگاه

ظرفیت
(مگاوات)

نام نیروگاه

نوع نیروگاه

ظرفیت
(مگاوات)

فارس

حرارتی ،چرخه ترکیبی

1616

توس

حرارتی ،گازی

150

ارومیه

حرارتی ،گازی

1035/3

زاگرس

حرارتی ،گازی

346/8

سبالن

حرارتی ،گازی

960

چابهار

حرارتی ،چرخه
ترکیبی

97

پرند

حرارتی ،گازی

954

آبادان

حرارتی ،گازی

600

سنندج

حرارتی ،چرخه ترکیبی

956

سلطانیه

حرارتی ،بخاری

648

شهید منتظر قائم

حرارتی ،چرخه ترکیبی

997/5

قدس (سمنان)

حرارتی ،گازی

324

 -1-1-1-2تاثیر مالی خصوصیسازیها

یسازیهای صنعت برق عمدتا با رویکرد رد دیون دولتی انجام شده است ،واگذاری این
با توجه به اینکه خصوص 
نیروگاهها ،موجب اضافه شدن سرمایه مالی به وزارت نیرو نشد و در نتیجه دولت از طریق این واگذاریها نتوانست اعتبار
الزم برای سرمایهگذاریهای جدید را بدست بیاورد .از سوی دیگر این واگذاریها بدلیل فرایند حقوقی و مالی که طی
شد ،منجر شد بدهیهای وزارت نیرو به نظام بانکی که بابت احداث این نیروگاهها ایجاد شده بود در وزارت نیرو باقی
بماند و همچنان بدهی زیادی به نظام بانکی داشته باشد و مشکالت مالی به قوت خود باقی بماند.
 -2-1-1-2تاثیر خصوصیسازی بر بهرهوری

یکی از اهداف خصوصیسازی در صنعت برق افزایش راندمان صنعت بوده است و انتظار میرفته است که با
خصوصیسازی صنعت ،کارایی این واحدها افزایش پیدا کند .اما این موضوع در عمل اتفاق نیفتاد و بر اساس آمار منتشر
شده ،راندمان نیروگاههای دولتی باالتر از راندمان نیروگاههای بخش خصوصی است در سال  1394راندمان نيروگاههاي
وزارت نيرو ،بخش خصوصي و صنايع بزرگ به ترتيب  38/9 ، 42/5و  29/2درصد بوده است[.]18



.

 -2-2نهاد بازار

یکی از موضوعات اصلی در تغییر ساختار نهادی صنعت برق ،شکل دهی به بازار برق است .برق با توجه به ویژگیهای
فیزیکی آن که قابل ذخیره نیست و نیازمند شبکههای انتقال و توزیع است ،برای ایجاد بازار که بتواند با مکانیزم عرضه و
تقاضا ،تخصیص منابع را تعیین کند ،با پیچیدگیهای فنی و حقوقی زیادی مواجه است .در واقع طراحی بازار برق به نحوی
که بتواند امکان رقابت آزاد را بین بنگاهها فراهم کند و منافع مصرف کنندگان را تامین کند ،از پیچیدگیهای بسیاری
برخوردار است .ایجاد بازار برق در ایران با  تأسیس تاالر بورس برق به مرحله جدیدی رسیده است و انتظار میرفته است که
بتواند از طریق مکانیزم رقابت ،قیمتگذاری برق را بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا شکل دهد و جایگزین قیمتگذاری
تکلیفی شود .این هدف بدلیل کنترل دولت بر بازار عمده فروشی برق با استفاده از ابزار انحصاری ماندن خرید برق از طریق
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شرکتهای توزیع ،بدرستی محقق نشده است .در واقع بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی برق مکمل یکدیگر هستند
و تا زمانی که خرده فروشی برق در انحصار دولت باقی بماند ،بازار عمده فروشی برق نمی تواند اهداف مورد نظر برای ایجاد
بازار برق یعنی بهینهسازی تخصیص منابع با ایجاد مکانیزم قیمتگذاری رقابتی را فراهم کند.
آزادسازی تجارت برق در سطوح خرده فروشی ،عمده فروشی و مبادالت بین المللی برق اجزای اصلی شکل دهنده نهاد
بازار برق بصورت کارا هستند که تاکنون محقق نشده است.
 -3-2ساختار سازمانی و تشکیالتی

یکی از موضوعات راهبردی صنعت برق ساختار سازمانی و تشکیالتی است که دولت برای اعمال نقش حاکمیتی و
تصدیگری ایجاد میکند .این ساختار تشکیالتی در دهههای گذشته تغییرات متعددی داشته است .جدول  11تغییرات
ساختار سازمانی و تشکیالتی وزارت نیرو و زیر مجموعههای آن را در  50سال گذشته نشان میدهد؛
جدول  -11تغییرات ساختار سازمانی و تشکیالتی وزارت نیرو و زیرمجموعههای آن از سال  1341تاکنون

روند تغییرات ساختار سازمانی و تشکیالتی وزارت نیرو
سالهای  1341تا : 1350

سال  :1341تصویب الیحه تاسیس سازمان برق ایران
سال :1343تاسیس وزارت آب و برق ،تاسیس شرکتهای برق منطقهای
سال  :1346تاسیس سازمان برق ایران
سال  :1347تاسیس شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ( توانیر)
سال :1348تاسیس شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و برق
سالهای  1352تا : 1357

سال  :1353تصویب قانون تاسیس وزارت نیرو ،دوره توسعه صنعت برق ( سالهای  1361تا :)1380
سال  :1361تاسیس مرکز تحقیقات نیرو
سال  :1370تاسیس شرکتهای مدیریت تولید برق
سال  :1371تاسیس شرکتهای توزیع نیروی برق ،افزایش تعداد شرکتهای اقماری (نصب نیرو ،مپنا و )...
سالهای  1374الی  :1378تغییر اساسنامه شرکت توانیر ،تاسیس سانا و سابا ،تاسیس سازمان توسعه برق ایران
تغییرات صنعت برق در دهه 90
سال  :1381تصویب اساسنامه جدید شرکتهای توانیر ،شرکتهای برق منطقهای و ساتکاب
سال  :1384ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تصویب قانون استقالل شرکتهای توزیع در استانها
سال  :1385تصویب اساسنامه جدید شرکتهای توزیع نیروی برق
ادغام و تشکیل معاونت برق و انرژی در وزارت نیرو ،تغییر در ساختار ستادی شرکت توانیر
ادغام برخی از شرکتهای توزیع
سال  :1387ارائه مجوز به دولت برای واگذاری  %80شبکه تولید و توزیع به بخش خصوصی
سال  :1389اجازه به دولت برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به بخش خصوصی
سال  :1394تشکیل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی

در حال حاضر وزارت نیرو در نظر دارد ساختار تشکیالتی خود را با توجه به واگذاری بخش تولید و توزیع تغییر دهد و سه بخش
تولید ،انتقال و توزیع را در قالب سه شرکت مادر تخصصی سازماندهی کند .در این ساختار سه بخش تولید ،انتقال و توزیع
تفکیک خواهند شد و شرکتهای توزیع نیروی برق زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی توزیع نیروی برق اداره خواهند شد.
این شرکت مادر تخصصی هلدینگی است که کار راهبری و ساماندهی این شرکتها را برای واگذاری به بخشهای خصوصی
عهدهدار خواهد شد و در کنار آن مدیریت  20درصد سهام شرکتها را که بناست در دولت باقی بماند ،نیز بر عهده خواهد داشت.
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در رابطه با بخش تولید برق ساماندهی و راهبری شرکتهای تولید برق و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی زیر نظر
شرکت مادر تخصصی تولید برق انجام خواهد شد .همچنین تامین بار پایه شبکه سراسری کشور نیز توسط این شرکت
که  20درصد سهام نیروگاهها را در اختیار دارد صورت میگیرد .شرکت مادرتخصصی توانیر نیز مدیریت  16شرکت برق
منطقهای و شرکت مدیریت شبکه برق را بر عهده خواهند داشت .توانیر همانند گذشته مسئولیت ایجاد یکپارچگی در
صنعت برق و مدیریت و نگهداری شبکه انتقال کشور و مباحث مرتبط با آن را بر عهده خواهد داشت .این تغییرات صنعت
برق را از ساختار متمرکز و انحصاری در وزارت نیرو به سمت ساختار غیرمتمرکزی هدایت خواهد کرد که سرنوشت این
صنعت را شکل خواهد داد .این امر میتواند زمینه شفافیت در تفکیک هزینههای تولید ،انتقال و توزیع را فراهم سازد.
عدم وجود شفافیت در اجزای هزینههای تمام شده قیمت برق در سه بخش تولید ،انتقال و توزیع منجر به عدم یافتن
راهکار و سیاست مناسب در کاهش هزینهها و چگونگی تعیین بازار مستقل تولید و فروش برق شده است .این شفاف
سازی به خریداران بخش خصوصی نیز کمک میکند تا به اطالعات مالی دقیق و برنامهریزی مجموعهای که قصد
خرید دارند دست یابند .سهامدار عمده شرکتهای توزیع شرکت شبه دولتی صبا و وزارت نیرو میباشند که با تصویب
قانون استقالل شرکتهای توزیع از برقهای منطقهای ،وضعیت مالکیت و دارایی این شرکتها دچار ابهام شده است.
 -4-2تنظیم مقررات

یکی از بخشهای اصلی تغییرات ساختاری نهادی صنعت برق ،ساز وکار تنظیم مقررات است .در حال حاضر وزارت نیرو
مسئولیت تامین ،انتقال و توزیع برق را به عهده دارد و سیاستهای تنظیم مقررات را در متن فعالیتهای تصدیگری بصورت
ضمنی انجام میدهد .در واقع در شرایط فعلی وزارت نیرو هم مسئولیت تامین انحصاری برق را دارد و هم تنظیمکننده مقررات
است ،این مسئله باعث میشود که منافع سایر ذینفعان تحت الشعاع قرار گیرد .لذا ضرورت شکلگیری نهاد تنظیمکننده
مقررات مستقل از وزارت نیرو کامال دیده میشود .در تجدید ساختار وزارت نیرو که در حال انجام است پیشبینی شده است
نهاد تنظیم مقررات مستقل از وزارت نیرو در  زیرمجموعه شورای رقابت شکل گیرد .در این شورا ترکیبی از نمایندگان دولت،
بخش خصوصی و مجلس شورای اسالمی حضور خواهند داشت .این نهاد مقررات حاکم بر داد و ستدهای بین بازیگران
مختلف (تولید ،انتقال و توزیع) را تعیین خواهد کرد و برای خدمات انحصاری مانند خدمات شبکه انتقال ،نظارت خواهد کرد.1
 -5-2زنجیره تامین و ساخت

صنعت برق در بخش پیمانکاری و مشاوره ساخت تأسیسات نیروگاهی ،خطوط انتقال و توزیع برق توانسته است ظرفیتهایی
ایجاد کند که عالوه بر تامین نیاز بازار داخلی وارد بازارهای صادراتی نیز شوند .بنگاههای بزرگ صنعت برق ایران همچون مپنا،
ایران ترانسفو و تعداد دیگری از شرکتهای بزرگ نقش تعیین کنندهای در زنجیره تأمین صنعت برق دارند و هر نوع رژیم
حقوقی و ساختاری بر روی منافع بنگاههای بزرگ و کوچک تاثیر گذار خواهند بود .در حالتی که ساختار تشکیالتی متمرکز است،
بنگاههای بزرگ از قدرت چانه زنی باالتری نسبت به بنگاههای کوچک و متوسط برخوردار هستند و هرچه به سمت غیرمتمرکز
شدن تغییر میکند ،امکان چانهزنی و تسلط این بنگاهها محدودتر میشود و جا برای ابتکار عمل بنگاههای کوچک و محلی
بیشتر میشود .بنابراین تغییر ساختار نهادی صنعت برق برای تامین کنندگان کاال و خدمات صنعت برق تاثیر کلیدی دارد.
 -6-2مصاحبه با خبرگان و پنل تخصصی

برای تکمیل فرایند شناسایی موضوعات و مسائل راهبردی در بخش تجدید ساختار صنعت برق ایران مصاحبههایی در این
زمینه با خبرگان صنعت صورت گرفت .در این مصاحبهها موضوعات راهبردی تغییرات ساختاری و فرایند تجدید ساختار در
صنعت برق محورهای اصلی گفتگو بودند .جدول  12اصلیترین گزارههای مطرح شده در این گفتگوها را نشان میدهد.
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 -1الیحه تشکیل نهاد تنظیم مقررات برق در حال بررسی هیئت دولت میباشد.

جدول  -12گزارههای اصلی بخش تجدید ساختار از دید کارشناسان در جلسات مصاحبه

زیر گروه

موضوعات کلیدی
انتقال توسعه از دولت به بخش خصوصی
تغییر ساختار بخش خصوصی از بنگاه به نهاد تخصصی

خصوصی
سازی

انتقال و استفاده از تجارب جهانی در سازماندهی بخش خصوصی
رعایت اخالق حرفهای در مذاکرات و جلسات با دولت توسط سندیکاها و نهادهای خصوصی
عدم پیشروی صنعت برق به سمت کارایی و ایجاد یک ساختار عمودی
در نظر گرفتن منافع ملی در بخش خصوصی
بیشینه کردن سود و منافع اعضا در بخش خصوصی
کاهش منابع دولت برای توسعه
ضرورت ایجاد تشکلهای حرفهای ،فدراسیونها و کنفدراسیونها در بخش خصوصی
عدم باورپذیری بخش خصوصی برای ایفای نقش توسعه
پایین بودن بهرهوری کل صنعت در کشور

نهاد بازار

کاهش کیفیت ارائه خدمات در بخش خصوصی بدلیل پایین بودن قیمت فروش برق به مشترکین در مقایسه با
قیمت تمام شده
افزایش کیفیت و اقتصادی شدن قیمت برق در نتیجه خصوصیسازی
کاهش رقابت پیمانکاران و مشاوران بدلیل فضای رانت
ایجاد فضای رقابتی در اثر افزایش چابکی بخش خصوصی
حل مسئله نگرش دولت به صنعت برق به عنوان کاالیی اقتصادی بجای کاالی خدماتی
برنامهریزی کالن و شناسایی نقاط ارتباط بین تولید و انتقال و توزیع و سیاستهای تشویقی بایستی توسط
نهادهای دولتی
اداره مسائل فنی مرتبط با صنعت برق توسط دولت

تنظیم مقررات

ایجاد هزینههای بیشتر برای دولت بدلیل عدم شفافیت نقش دولت در تولید برق
تبدیل برق از شکل کاالی صرفا عمومی به یک کاالی اقتصادی با وارد شدن بخش خصوصی
فعالیت بخش خصوصی در تجارت برق و صادرات برق
اعمال قوانین کیفری در حوزه ایمنی

ساختار
سازمانی و
تشکیالتی

ضرورت واگذاری بخش تولید و توزیع صنعت برق به بخش خصوصی
هماهنگی و مدیریت بخشهای تولید ،انتقال و انتقال ـ توزیع توسط شرکت مادر یا توانیر
تفکیک بخش توزیع و ارائه خدمات مشترکین و واگذاری بخش خدمات مشترکین به بخش خصوصی
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همچنیـن پانـل تخصصـی تجدیـد سـاختار در صنعـت برق با حضـور کارشناسـان دولتـی ،خصوصی و دانشـگاهی در
سـندیکای صنعـت بـرق ایران برگزار شـد .در این جلسـه کارشناسـان پیرامون تاثیـرات تجدید سـاختار صنعت برق بر
فضـای کسـب و کار بخـش خصوصـی ،فرصتهـا و تهدیدهـای حاصـل از تغییر سـاختار صنعت بـرق از منظر بخش
خصوصـی و راهکارهـای بهبـود صنعـت بـرق گفتگـو کردنـد .مهمتریـن نـکات از دیـد کارشناسـان در این جلسـه به
شـرح زیر است:
• نتیجه تجدید ساختار در صنعت برق تابحال مطلوب نبوده است و اقداماتی از قبیل واگذاری نیروگاهها به بخش
شبه دولتی کارآمد نبوده است.
• نـگاه تجدیـد سـاختار بـه صنعـت برق نـگاه مترقـی گرایانهای اسـت اما با فضـای کسـب و کار بخش خصوصی
همخوانـی ندارد.
• تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه ،نیاز به تدوین سیاست کالن و مدون در این زمینه دارد.
• تغییر ساختار منجر به تغییر مالکیتها میشود ،لذا چگونگی برخورد بخش خصوصی اهمیت دارد .از سوی دیگر
بخش خصوصی با توجه به حجم سرمایهگذاری باال توان خرید و مالکیت را ندارد و با توجه به توان مالی باالی
نهادهای مالی و شبهدولتیها و ورود آنها به این بخش جای تامل دارد.
• بررسـی چگونگـی ورود بخـش خصوصـی بـه فضـای کسـب و کار پس از تجدیـد سـاختار اهمیت زیـادی دارد.
نهادهـای مالـی بـه دنبال سـودآوری زودبـازده و سـرمایهگذاری در زمینههایی هسـتند کـه زودبازده بـوده و یا بازار
ارتبـاط ایجـاد شـود در حالیکـه نگـرش بخـش خصوصـی به دنبال سـودآوری اسـت کـه این امـر منجر بـه ایجاد
ابهـام در فضـای رقابـت خواهـد شـد .با توجـه به اینکـه ارتباطات حـرف اول را میزنـد و شـرکتهای کوچک دچار
مشـکل میشوند.
علیرغم مطالعات بیشمار صورت گرفته ،موضع وزارت نیرو مشخص نیست و چون وزارت نیرو نیز ذینفع است ،عالقهمند
به پذیرش بخش خصوصی نیست و قادر نیست روابط درست بین بخش دولتی و خصوصی را شکل دهد.
 -7-2جمعبندی مسائل راهبردی

بـر اسـاس دادههـای بدسـت آمـده از مسـتندات و نظـرات اعضای پانـل مهمتریـن ابعاد مسـائل راهبـردی را میتوان
در جـدول  13مشـاهده کـرد .همانطـور کـه در این جـدول دیده میشـود «چالشهـای خصوصیسـازی»« ،چالش در
شـکلدهی بـازار عمـده فروشـی و خرده فروشـی بـرق»« ،ایجاد نهـاد تنظیم مقـررات»« ،اصالح سـاختار سـازمانی و
تشـکیالتی وزارت نیـرو و شـرکتهای اقمـاری» مهمتریـن مسـائل راهبـردی حوزه تغییر سـاختار نهادی اسـت.
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تهاتر نیروگاهها بابت رد دیون دولت به بخشهای عمومی اقتصاد و عدم دریافت
وجه موجب شده است این صنعت همچنان با بحران نقدینگی همراه باشد.
بدلیل نادیده گرفتن احراز صالحیت و شایستگی خریداران که در قوانین مربوطه
نیز به آن اشاره شده است ،انگیزه کافی در نگهداری و توسعه این نیروگاهها
وجود نداشته و عمال اهداف خصوصی سازی محقق نشده است و بهرهوری
صنعت ارتقاء نیافته است .پارهای از واگذاریها نه تنها به افزایش سطح درآمد
و توسعه این صنعت منجر نشدهاند بلکه منجر به تعطیلی کارخانجات ،کاهش
تولید و فروش اموال غیرمنقول کارخانجات نیز منجر شده است.

در خصوصیسازی سطوح و زمینه ها ی
گوناگون کنترل ،مالکیت و یا مد یریت از
دست بخش دولتی خارج و به دست بخش
خصوصی سپرده میشود .خصوصیس از ی
همواره در پی تسریع حرکت به سم ت
اقتصادهای آزاد ،ترویج رقابت و توسعه
تکنولوژیکی و فنی ،افزایش کارایی اقتصادی،
بهبود در ارائه و تحویل خدمات عمومی و
کاهش میزان وامهای اعطایی د ول ت به
شرکتهای ورشکسته و زیاندیده است.

ایجاد بازارهای عمده فروشی برق بخشی از فرایند تجدید ساختار برق است که
در سال  83شکل گرفت و با تأسیس تاالر بورس برق به مرحله جدیدی رسیده
است اما بدلیل انحصار دولت در بخش خرید برق در این بورس ،امکان رقابتی
شدن بازار وجود نداشته است و قیمتها بصورت یکطرفه توسط خریدار دولتی
تعیین میشود.

از طریق ایجاد فضای رقابتی مناسب ،بنگاهها
تالش میکنند تا با ایجاد تمایز بین خود و سایر
رقبا سهم بازار بیشتری را در اختیار گرفته
و برای بقاء در بازار رقابت سطح کیفیت و
بهرهوری خود را افزایش دهند.

ساختار سازمانی و تشکیالتی

وزارت نیرو در دولت یازدهم قصد دارد شرکتهای مادر تخصصی تولید برق
حرارتی ،شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق و شرکت مادر تخصصی توانیر
را تاسیس نماید که در حال حاضر شرکت مادر تخصصی تولید ایجاد شده است.
تولید و توزیع  80درصد خصوصی میشود اما انتقال  100درصد دولتی باقی
میماند .عدم وجود شفافیت در اجزای هزینههای تمام شده قیمت برق در سه
بخش تولید ،انتقال و توزیع منجر به عدم یافتن راهکار و سیاست مناسب در کاهش
هزینهها و چگونگی تعیین بازار مستقل تولید و فروش برق میشود .این شفاف
سازی به خریداران بخش خصوصی نیز کمک میکند تا به اطالعات مالی دقیق
و برنامهریزی مجموعهای که قصد خرید دارند دست یابند.
سهامدار عمده شرکتهای توزیع شرکت شبه دولتی صبا و وزارت نیرو میباشند
که با تصویب قانون استقالل شرکتهای توزیع از برقهای منطقهای ،وضعیت
مالکیت و دارایی این شرکتها دچار ابهام شد.

برای ایجاد بازار رق ابتی در صنعت برق
تفکیک نهادهای تشکیل دهنده صنعت
برق الزم است .به عبارتی تفکیک عمودی
(تفکیک ساختاری ارک ا ن برق و سپس
جداسازی مدیریت و م ا لکیت این ارکان)
و تفکیک افقی (تفکیک بخشهای رقابت
پذیر صنعت برق از طریق فرآیند تفکیک
اجزا به صورت افقی ،به اجزای تشکیل
دهنده) منجر به شفافسازی هزینههای هر
بخش و امکان ایجاد بازارهای عمدهفروشی
و خردهفروشی برق میشود.

نهاد تنظیم مقررات

دولت به عنوان مسئول تامین برق ،انحصار تولید ،انتقال و توزیع را داشته است و نهاد
تنظیمکننده برق خارج از زنجیره تولید و عرضه شکل نگرفته است.
در ساختار جدید یک نهاد رگوالتوری برق در خارج وزارت نیرو ایجاد میشود
که روابط بین وزارت نیرو و بازیگران بخش خصوصی را تنظیم خواهد کرد .این
نهاد ترکیبی از نمایندگان بخش خصوصی ،دولت و مجلس شورای اسالمی
خواهد بود.

قوانیـن و مقررات نقـش مهمی در چگونگی
ایجـاد بـازار بـرق دارنـد .دولـت از طریـق
ابزارهـای قانونی و حقوقـی چگونگی ارتباط
بیـن بازیگـران عرصه صنعت برق را شـکل
میدهـد .در صورتـی کـه دولـت فقط نقش
رگوالتـوری و نظارتـی را داشـته باشـد ایـن
امـر منجر به افزایش سـطح رقابت سـالم و
جلوگیـری از انحصار میشـود.

زنجیره تامین و ساخت

اجزا

بنگاههای بزرگ صنعت برق ایران همچون مپنا ،ایران ترانسفو و تعداد دیگری از
شرکتهای بزرگ نقش تعیین کنندهای در زنجیره تأمین صنعت برق دارند که
سهامداران اصلی آنها دولت یا نهادهای شبه دولتی هستند.

خصوصیسازی

وضعیت موجود

اهمیت

بازار برق

جدول  -13اجزا ،روند و اهمیت موضوعات کلیدی تجدید ساختار صنعت برق
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برای اولویتگذاری مسائل راهبردی تجدید ساختار صنعت برق ،مهمترین موضوعات راهبردی این بخش به اعضای پنل
تخصصی ارائه شد و از آنها خواسته شد میزان اهمیت این مسائل را امتیازدهی کنند .شکل  26اهمیت موضوعات تجدید
ساختار صنعت برق برای سازندگان تجهیزات برق نشان میدهد.
ورود سرمایه گذاران خارجی در نظام مالی صنعت برق

7.5

ورود نهادهای عمومی و شبه دولتی در صنعت برق

6.5

ورود نهادها و موسسات مالی در نظام مالی صنعت برق

7

کاهش تمرکز در ساختار صنعت برق

4

کاهش نقش تصدیگری وزارت نیرو در صنعت برق

6.5

خصوصی سازی شرکتهای توزیع برق

6

8

7

4

6

0

2

خصوصی سازی شرکتهای تولید برق

شکل  -26اهمیت موضوع تغییرات ساختاری برای سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات

همانطور که در این شکل دیده میشود ،موضوع «ورود سرمایه گذار خارجی در نظام مالی صنعت برق»« ،ورود نهادها و
موسسات مالی در نظام مالی صنعت برق» و «خصوصیسازی» شرکتهای تولید برق بیشترین اهمیت را دارا میباشند.
شکل  27اهمیت موضوعات تجدید ساختار صنعت برق برای پیمانکاران ،مشاوران ساخت و احداث پست ،خط و نیروگاه
را نشان میدهد.
ورود سرمایه گذاران خارجی در نظام مالی صنعت برق

8

ورود نهادهای عمومی و شبه دولتی در صنعت برق

5

ورود نهادها و موسسات مالی در نظام مالی صنعت برق

6

کاهش تمرکز در ساختار صنعت برق

4
4.5

کاهش نقش تصدیگری وزارت نیرو در صنعت برق

4.5

نحوه خصوصی سازی و واگذاری های صنعت برق

4.5

خصوصی سازی شرکتهای توزیع برق
خصوصی سازی شرکتهای تولید برق

6
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

شکل  -27اهمیت موضوع تغییرات ساختاری برای پیمانکاران و مشاوران ساخت و احداث پست ،خط و نیروگاه

همانطـور کـه در ایـن شـکل دیـده میشـود ،موضـوع «ورود سـرمایهگذاران خارجـی در نظـام مالـی صنعـت بـرق»،
«ورود نهادهـا و موسسـات مالـی در نظـام مالی صنعت برق» و «خصوصیسـازی شـرکتهای تولید بـرق» بیشترین
اهمیـت را دارا میباشـند.
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 -3مسائل راهبردی بهرهوری برق

بهره وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار میرود که چگونگی استفاده از عوامل را در تولید محصول نشان
میدهد .بهرهوری در صنعت برق از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بخش آن ناظر به امور بهرهوری در تولید ،انتقال و
توزیع برق است که با عنوان اتالف برق در شبکه تولید ،انتقال و توزیع شناخته میشود .در بعد دوم ،مسئله بهرهوری
به موضوع کارآیی بنگاههای صنعت میپردازد و عواملی مانند کارایی نیروی کار ،بهرهوری سیستمهای تولید ،و کارایی
پیمانکاران مورد بحث قرار میدهد .با توجه به اینکه این دسته از موضوعات بیشتر مرتبط بامسائل درون بنگاهها ،نحوه
مدیریت آنها و مقیاس تولید در صنعت است ،در این بخش از آن صرف نظر میشود و در بخش ساختار رقابت و محیط
کسب و کار بررسی می شود .مطالب این بخش متمرکز روی موضوع بهرهوری شبکه تولید ،انتقال و توزیع و چالشهای
کاهش تلفات شبکه خواهد بود.
 -1-3شناسایی مسائل راهبردی کاهش تلفات برق و بهرهوری شبکه تولید ،انتقال و توزیع

موضوع کاهش تلفات برق در دو سمت عرضه و تقاضا قابل بررسی است .در سمت تقاضا یعنی مصرف برق کاهش تلفات
شامل موضوعاتی است که منجر به بهینه شدن مصرف برق از طریق اصالح الگوی مصرف و بکارگیری ابزارهایی است
که راندمان باالیی دارند .در سمت عرضه برق ،موضوع بهرهوری شبکه تولید ،انتقال و توزیع در برگیرنده مسائلی است
که به کاهش اتالف برق در زمان تولید ،انتقال و توزیع میپردازد .در اینجا ابتدا مسائل راهبردی برق در بخش تقاضا و
سپس در بخش عرضه مورد بررسی قرار میگیرند.
 -1-1-3اتالف برق در سمت تقاضا

در سال  1394کل فروش برق وزارت نیرو و صنایع بزرگ حدود  227311میلیون کیلووات ساعت بود که نسبت به سال
قبل  3/4درصد رشد داشته است .شکل  28سهم بخشهای مختلف را در مصرف برق در سال  1394نشان میدهد .با
توجه به شکل ،بیشترین میزان مصرف مربوط به بخش خانگی و کمترین میزان مربوط به روشنایی معابر است.
روشنایی معابر
%2
سایرمصارف
%7

خانگی
%33

عمومی
%10

کشاورزی
%16

صنعتی
%32

شکل  -28سهم بخشهای مختلف در مصرف برق در سال 1394
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سرانه مصرف برق به ازای هر نفر در ایران در سال  1394حدود  2771/6کیلووات ساعت بوده است که نسبت به سال
ما قبل آن  0/2درصد کاهش را نشان میدهد [ .]18این در حالی است که در سال  2014سرانه مصرف انرژی در بخش
خانگی در جهان  738کیلووات ساعت برآورد شده است [ .]21در بخش صنعت و کشاورزی ،عالوه بر عدم توجه به
استفاده بهینه انرژی توسط کاربران ،نوع صنعت و فناوری تولید بر مصرف و اتالف برق تأثیر گذارند.
شکل  29سرانه مصرف برق ایران را در مقایسه با کشورهای منتخب جهان نشان میدهد .ایران در سرانه مصرف رتبه
 92را در جهان دارد.
استراليا
آلمان

ایاالت متحده آمریكا
شيلي
روسيه
ایتاليا
انگلستان
فرانسه
تركيه
مكزیك
كل جهان
ایران
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

شکل  -29سرانه مصرف برق در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان

با توجه به آمارهای منتشر شده ،ایران یکی از کشورهای با شاخص شدت انرژی باال است .شکل  30وضعیت شاخص
شدت انرژی ایران را در مقایسه با سایر کشورها نشان میدهد .این میزان مصرف برق با توجه به نرخ رشد جمعیت و نرخ
رشد اقتصادی سبب شده است که نرخ رشد تقاضای برق در ایران باال باشد.

شکل  -30شاخص شدت انرژی در کشورهای منتخب در سال 2014

بنابراین صنعت برق برای تامین نیاز مصرف برق کشور با این چالش مواجه است که سالیانه باید به ظرفیت تولید برق حجم
زیادی اضافه کند .چنانچه اتالف برق در بخش مصرف برق کاهش پیدا کند و روشهای مصرف و کیفیت مصرف ارتقا پیدا
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کند ،میزان نیاز رشد ظرفیت تولید برای تامین نیازهای داخلی کاهش پیدا میکند و امکان صادرات برق بیشتر میشود.
بر اساس نظر خبرگان صنعت برق ،با توجه به اینکه میزان اتالف برق در بخش مصرف باالست ،این امکان وجود دارد که
با تقاضای برق امکان صادرات برق فراهم شود و برآورد میشود تا  12میلیارد دالر درآمدزایی برای صنعت برق ایجاد کند  .
یکی دیگر از شاخصهای مرتبط با بهرهوری برق ،شاخص بهرهوری انرژی است .بهرهوری انرژی نسبت ارزش افزوده
به ارزش انرژی است .شکل  31شاخص بهرهوری انرژی را در ایران در فاصله سالهای  1376تا  1393نمایش میدهد.
همانطور که در شکل دیده میشود روند شاخص بهرهوری انرژی در دو دهه گذشته بطور کلی نزولی بوده است .این موضوع
بیانگر آن است که سیاستهای حوزه انرژی کشور نتوانسته بهرهوری حوزه انرژی را بهبود دهد .بویژه سیاست قیمت 
حاملهای انرژی به نحوی نبوده است که سبب شود استفاده از انرژی در اقتصاد و کشور بهینه باشد .جدول  13جایگاه
شاخص بهرهوری انرژی ایران را با کشورهای جهان را نشان میدهد .همانطور که در این جدول دیده میشود ایران در رتبه
 45قرار دارد [.]20
                             
2000
1800

1400
1200
1000
800
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هزار ریال به ازای یک بشکه معادل نفت خام

1600

200
0

                                    

شکل  -31شاخص بهرهوری انرژی در ایران طی سالهای 1393-1376
جدول  -14شاخص بهرهوری انرژی در کشورهای جهان

رتبه

کشور

بهرهوری

رتبه

کشور

بهرهوری

1

هنگکنگ ،چین

456

26

رومانی

192

2

کلمبیا

330

27

فرانسه

186

3

سنگاپور

329

28

عربستان سعودی

181

4

سوئیس

310

29

پاکستان

174

5

پرو

287

30

مالزی

172

6

فیلیپین

256

31

هلند

165

7

ایتالیا

246

32

تایلند

163

55

رتبه

کشور

بهرهوری

رتبه

کشور

بهرهوری

8

پرتقال

242

33

بلژیک

162

9

اسپانیا

236

34

هند

159

10

ترکیه

234

35

سوئد

158

11

انگلستان

231

36

استرالیا

150

12

بنگالدش

228

37

امارات متحده عربی

148

13

الجزیره

225

38

امریکا

143

14

مصر

224

39

نیجریه

138

15

نروژ

224

40

ونزوئال

137

16

یونان

220

41

ویتنام

135

17

آلمان

220

42

کره

134

18

اتریش

217

43

جمهوری چک

131

19

هلند

215

44

کانادا

118

20

برزیل

210

45

ایران

117

21

عراق

207

46

چین

98

22

مکزیک

201

47

روسیه

92

23

شیلی

201

48

افریقای جنوبی

85

24

ژاپن

196

49

قزاقستان

85

25

اندونزی

195

50

اوکراین

60

 -2-1-3اتالف برق در سمت عرضه (تولید ،انتقال و توزیع)

شکل  32روند اتالف شبکه برق ایران را نمایش میدهد .از تلفات شبکه برق ایران در طول این سالها کاسته شده بطوریکه
در سال  1394به  12/3درصد رسیده است .تلفات در شبکه توزیع در این سال برابر با  11/9درصد بوده است [.]18
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شکل  -32روند اتالف شبکه برق ایران از سال  1380تا 1394

شکل  33روند اتالف برق در شبکه توزیع و انتقال ایران و جهان را در فاصله سالهای  2013-1990نمایش میدهد.
با توجه به شکل ،از سال  2007اتالف در شبکه توزیع و انتقال ایران تقریبا نزولی بوده و در سال  2013برابر با 14/5
درصد گزارش شده است .این در حالی است که روند اتالف در شبکه توزیع و انتقال جهان در فاصله این سالها بین
 9-8درصد گزارش شده است [.]3
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شکل  -33روند اتالف برق در شبکه توزیع و انتقال در فاصله سالهای 2014-2000

طبق گزارش منتشر شده توسط وزارت نیرو ،نرخ اتالف برق در نیمه دوم سال  13/8 ،1393درصد گزارش شده [.]13
در حالیکه نرخ اتالف برق در فرایند توزیع و انتقال در این سال در جهان  8/6درصد بوده است [ .]19بنابراین میتوان
گفت متوسط اتالف برق در ایران در مقایسه با متوسط جهانی  5درصد بیشتر است .این موضوع اهمیت کاهش تلفات
را نشان میدهد .در واقع تاثیر کاهش تلفات در شبکه برق کشور را میتوان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ تاثیر کاهش
تلفات بر روی میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای احداث نیروگاهها و شبکه انتقال و توزیع و میزان مصرف سوختهای
فسیلی که در ادامه تاثیر آنها بررسی خواهد شد.
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کاهش تلفات برق منجر به کاهش هزینههای تولید برق و افزایش بهرهوری میشود .بخشی از برق توليد شده در هر
نيروگاه براي استفاده در تجهيزات و ماشینآالت همان نيروگاه به مصرف ميرسد .به همين جهت ،انرژي تحويل شده
به شبكههاي انتقال در خروجي نيروگاهها ،کمتر از مقداري است که وسايل اندازهگيري مولدها نشان ميدهند .در سال
 ،1394مصرف داخلي نيروگاههاي کشور  1/7درصد کل تولید برق کشور بوده است .اگرچه نیروگاههای سيكل ترکيبي،
گازي و آبي مصرف داخلي کمتري داشته و با توسعه اين دسته از نیروگاهها در سالهاي اخير به تدريج از مصرف داخلي
کل نيروگاهها کاسته شده است اما همچنان مصرف در این بخش بسیار زیاد است .همچنين بخشي از انرژي برق توليد
شده در شبكههاي انتقال ،فوق توزيع و توزيع عمدت ًا به صورت گرما تلف میشود .کل سهم تلفات شبكه انتقال و توزيع
از   15/15درصد در سال  1391به  14/8درصد از کل انرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع و
توزيع در سال  1392رسيد .این آمار نشان میدهد هر یک درصد تلفات در شبکه انتقال و توزیع معادل با در اختیار گرفتن
حداقل یک درصد ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور است و دارای ارزش حداقلی  700میلیون دالری است.
طی سالهای اخیر وزارت نیرو برنامه کاهش تلفات را در دستور کار دارد که در راستای اجرای این برنامهها ،تلفات انتقال ،توزيع
و بهينهسازي مصرف انرژي برق ،ميزان تلفات برق در کل سامانه تامين ،انتقال و توزيع شبکه برق کشور از  17/6درصد در
سال  1380به  12/3درصد در سال  94کاهش يافته و کاهش این مقدار به  10درصد در طي برنامه ششم توسعه در دستور
کار وزارت نيرو است .این برنامه وزارت نیرو را از سرمايهگذاري 2100ميليون دالری براي احداث نيروگاههاي جديد بی
نیاز میکند [ .]13در سال  21448 ،1394میلیون مترمکعب گاز 1139 ،میلیون لیتر گازوئیل 6194 ،میلیون لیتر نفت کوره
بعنوان سوخت مصرفی نیروگاهها مصرف شده است .از مقایسه سوخت مصرفی نیروگاهها در سال  1394با سال پیشین
چنین برآورد میشود که مصرف گاز ،گازوئیل و نفت کوره به ترتیب  15 ،4/4و  6درصد افزایش یافتهاند.
بنا بر اظهارات مسئولین وزارت نیرو ،در سال  ،1394وزارت نیرو موفق به کاهش حدود  3/5درصدی تلفات برق شده که ساالنه به
ازای هر یک درصد کاهش تلفات در شبکههای توزیع 460 ،ميليون دالر در مصرف سوختهای فسیلی صرفهجويي شده است.
 -2-3تحلیل ذینفعان موضوعات راهبردی کاهش تلفات برق

موضوع کاهش تلفات تولید ،انتقال و توزیع  و مصرف برق روی گروههای مختلف تاثیر میگذارد .شکل  34نحوه تاثیرگذاری
موضوعات کاهش تلفات برق را بر روی هر یک از بازیگران اصلی صنعت برق نشان میدهد .همانطور که در این شکل
دیده میشود موضوع کاهش تلفات برق برای کسب و کار «شرکتهای مهندسی مشاور»« ،پیمانکاران ساخت نیروگاهها» و
«سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات تولید پراکنده برق و انرژیهای تجدیدپذیر» بیشترین تاثیر را خواهد داشت  .
سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات
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6

سازندگان و تامین کنندگان تولید7
پراکنده برق

پیمانکاران ساخت و احداث خطوط
پست ،انتقال و توزیع برق

5

پیمانکاران نگهداری و تعمیرات برق

 7پیمانکاران ساخت نیروگاهها
7تامین کنندگان و سازندگان انرژی
های تجدید پذیر

شکل  -34میزان تاثیرگذاری کاهش تلفات برق بر گروههای مختلف
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 -3-3مصاحبه با خبرگان و پانل تخصصی

در راستای تکمیل شناسایی مسائل استراتژیک کسب و کارهای صنعت برق ایران در بخش اتالف برق با چند تن از
کارشناسان مصاحبههایی انجام گرفت که اصلیترین نکات از دید آنها در جدول  14آورده شده است.
جدول   -15گزارههای کلیدی حوزه اتالف برق از دید کارشناسان در جلسات مصاحبه

ردیف

گزارههای کلیدی

1

تزلزل صنعت برق بدلیل ضعف مالی ،چندگانگی درون سیستمی و روشن نبودن ماهیت نیروگا هها

2

روشن نبودن برنامه کاری و مدیریت تکنولوژی

3

وجود شکاف بین کارفرما ،پیمانکار و تولید کننده

4

ارز بر بودن صنعت برق

5

عدم انطباق مفهوم پروژه با قراردادها

6

عدم نیاز سنجی مناسب و درست

7

کاهش بهرهوری بدلیل وجود قراردادهای یکطرفه

8

عدم وجود نظام هماهنگ کننده بین سازندگان و مشاوران

9

عدم استقالل مشاوران

10

عدم وجود وحدت رویه در قراردادهای پروژهها

11

اصالح ساختار سازمانی وزارت نیرو برای افزایش بهرهوری

12

انعطاف در نظام پروژه محور طبق تعریف استانداردها

13

عدم هماهنگی نظام مناقصهای و بخش خصوصی

14

بازبینی آیین نامه معامالت

همچنین در ادامه پانل تخصصی بهرهوری و اتالف برق با حضور خبرگان این بخش در سندیکای صنعت برق ایران
برگزار شد .تاثیرگذاری طرح کاهش تلفات بر فضای کسب و کار بخش خصوصی ،مشکالت و چالشهای موجود در
اجرای این طرح و سیاستهای دولت در افزایش میزان بهرهوری از محورهای اصلی این جلسه بود .در جمعبندی این
جلسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•به منظور افزایش بهرهوری و کاهش تلفات اقدامات خوبی در صنعت برق صورت گرفته است اما برنامه خاصی در
بخش منابع انسانی حوزه انتقال و توزیع وجود ندارد.
•  ظرفیتهای قانونی موجود در برنامه پنجساله توسعه و بودجه سالیانه کشور اشاره کردند که فضای خوبی را برای
بهرهوری و کاهش اتالف در بخش تولید ،انتقال و توزیع فراهم کرده اما نتیجه این طرحها موفقیتآمیز نبوده است.
•   هوشمندسازی شبکههای توزیع از برنامههای دولت بوده است اما متاسفانه بدلیل عدم وجود اعتبار موفقیتآمیز
نبوده است.
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•   ارزان بودن گاز در بخش نیروگاهها باعث عدم توجه به بهرهوری در عملیات شده است.
•    در قسمت مصرف داخلی نیروگاهها و خطوط انتقال برق تلفات باالیی وجود ندارد .عمده برنامه کاهش تلفات در
بخش توزیع و فوق توزیع است.
•  از دید کارشناسان حاضر در جلسه اصالح قیمت حاملهای انرژی میتواند به بهبود طرحهای تعریف شده کمک نماید.
•  انجـام اقداماتـی از قبیـل واگـذاری شـبکههای فیبـر نـوری بـه شـبکههای انتقال بـرای مصـارف دیگر ماننـد امور
مخابراتـی موجـب کسـب درآمـد شـده و منابـع و تضامیـن الزم بـرای اجـرای برنامـه کاهـش تلفات و بهینهسـازی
مصـرف انـرژی را فراهم مـیآورد.
•   نگاه به صنعت برق بعنوان یک کاالی عمومی منجر به تحمیل هزینههای زیادی به صنعت برق شده است.
•   در حال حاضر فرصت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت برق از جمله افزایش راندمان نیروگاهها وجود دارد
که رونق بخش خصوصی از پیامد آن است.



 -4-3جمعبندی مسائل راهبردی

مهمترین موضوعات راهبردی بهرهوری برق در دو سمت تقاضای برق (مصرف برق) و عرضه برق (تولید ،انتقال و
توزیع) برق مورد بررسی قرار گرفت .جدول  15جمعبندی موضوعات کلیدی را در بهرهوری تولید ،انتقال و توزیع ،و
مصرف برق نشان میدهد.
جدول  -16اجزا ،روند و اهمیت موضوعات کلیدی صنعت برق

بهرهوری در تولید و
مصرف برق

وضعیت موجود

اهمیت

اتالف برق در مصرف (سمت
تقاضا)

شدت مصرف انرژی در مقایسه با دیگر کشورها
بسیار باالست و هدررفت باالی مصرف انرژی در
بخشهای مختلف مصرف اعم از خانگی ،صنعتی و
تجاری وجود دارد.

کاهش اتالف برق منجر به کاهش تولید
آالیندهها میشود .انرژی صرفه جویی
شده ناشی از بهینهسازی مصرف انرژی به
کاهش مصرف سوختهای فسیلی کمک
میکند .همچنین نیاز به سرمایهگذاری
بیشتر برای توسعه شبکه را کاهش
میدهد.

اتالف برق در تولید ،انتقال و
توزیع برق (سمت عرضه)

تلفات برق در شبکههای تامین ،انتقال و توزیع شبکه
برق کشور از  14/8درصد به حدود  12/3درصد
کاهش یافته که کاهش آن به  10درصد در طی
برنامه ششم توسعه در دستور کار وزارت نیرو است.

در صورت بهینهسازی مصرف انرژی نیاز به
سرمایهگذاری در تولید برق کاهش مییابد.

برای شناسایی مهمترین مسائل راهبردی حوزه بهرهوری و کاهش تلفات برق از خبرگان صنعت برق خواسته شد مسائل
را اولویتگذاری کنند .شکل  35اهمیت هریک از مسائل راهبردی را از نگاه خبرگان نشان میدهد .همانطور که در این
شکل دیده میشود ،موضوعات «تلفات باالی برق در شبکه توزیع»« ،بهینه نبودن مصرف برق» و ضعف در سازماندهی
و مدیریت شرکتهای دولتی» مهمترین مسائل راهبردی صنعت برق هستند.
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ضعف قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بنگاههای صنعت برق

7

فرسودگی تجهیزات شبکه برق

6.5

ضعف در سازماندهی و مدیریت شرکتهای دولتی

8

ضعف فناوری

6

پایین بودن بهرهوری نیروگاهها

5

بهینه نبودن مصرف برق در بخش های مختلف

8

تلفات باالی برق در شبکه توزیع

8.5

تلفات باالی برق در شبکه انتقال
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شکل -35اهمیت مسائل راهبردی حوزه اتالف برق

 -4مسائل راهبردی تغییرات فناوری و نوآوری در صنعت برق

یکـی از موضوعـات اساسـی کسـب و کارهـای صنعت بـرق بکارگیری فنـاوری مورد نیـاز در حوزههای مختلف اسـت.
در خصـوص فنـاوری دو محـور اصلـی مطرح اسـت .محـور اول در مـورد تغییرات فنـاوری و فناوریهـای کلیدی مورد
نیـاز کسـب و کارهـا اسـت .پرسـش اصلـی در این رابطه آن اسـت کـه چـه فناوریهایـی اولویتهای اصلی کسـب و
کارهـای صنعت برق هسـتند؟
محـور دوم آن اسـت کـه بـرای اکتسـاب فناوریهـا در صنعـت بـرق چـه چالشهایـی وجـود دارد؟ خلـق فنـاوری در
ایـن بنگاههـا در چـه سـطحی اسـت و چـه موانعی بـرای آنها وجـود دارد؟ چالشهـای انتقـال فناوری بـه بنگاههای
صنعـت بـرق چیسـت؟  چـه سیاسـتهایی باید اتخاذ شـود تـا این فناوریهـا در کسـب و کارهای صنعت بـرق ظهور
پیـدا کند؟
در این بخش هر یک از این دو محور «تغییرات فناوری و فناوریهای کلیدی» و «اکتساب فناوری در کسب و کارهای
صنعت برق» مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-4فناوریهای کلیدی

بــرای تعییــن فناوریهــای کلیــدی نیــاز اســت کــه مطالعــات آیندهنــگاری فنــاوری انجــام شــود و فناوریهــای
کلیــدی صنعــت بررســی شــود .در حــال حاضــر تنهــا گزارشــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد« ،ســند نقشــه راه
فنــاوری» اســت کــه وزارت نیــرو آن را تولیــد کــرده امــا منتشــر نکــرده اســت .در متــن «خالصــه مدیریتــی» جزئیات
فناوریهــا وجــود نــدارد و معلــوم نیســت کــه چــه فناوریهایــی کلیــدی هســتند و چــه مســیری بــرای کســب ایــن
فناوریهــا تدویــن شــده اســت.
آنچه که از این متن استخراج شده است ،تغییرات فناوری و نوآوری است که در حوزههای تولید ،توزیع ،انتقال و تجارت
در حال ظهور است .این تغییرات در جدول  16نشان داده شده است:
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جدول  -17حوزههای تاثیرگذار تکنولوژی

حوزه

فناوری

تولید

نصب دستگاههای اندازهگیری
تجهیزات اسکادا
سامانههای کنترل نیروگاهی

انتقال

پایش خطوط انتقال و فوق توزیع
سامانه هوشمند نگهداری و تعمیرات عناصر شبکه
بستر مخابراتی مانند فیبر نوری ،سیستمهای رادیویی و PLC
تکنولوژی WANS-PMU

توزیع

ذخیره سازی انرژی
اتوماسیون توزیع
نرم افزارهای مدیریت بار و انرژی
دیسپاچینگ
کنتورهای هوشمند

تجارت

سامانه برخط ارسال قیمت به مشترکین و بازار

 -2-4اکتساب فناوری

کسب فناوری در سازمانها از مسیرهای مختلفی قابل انجام است .دو مسیر اصلی آن عبارتند از؛
الـف ـ خلـق فنـاوری درون سـازمان؛ در ایـن مـدل سـازمانها با ایجاد و توسـعه واحدهـای تحقیق و توسـعه ،فناوری
مـورد نیـاز خـود را خلـق میکننـد .فرایند خلـق فناوری از خلـق ایده آغاز میشـود و با پژوهـش ادامه مییابـد و نهایتا
با خلق توسـعه فنـاوری و تولیـد محصول ادامـه مییابد.
ایـن روش بـرای خلـق فنـاوری نیازمنـد سـرمایهگذاریهای خطر پذیر برای توسـعه فناوری اسـت که معمـوال فقط در
سـازمانهای بـزرگ انجـام میشـود .در گزارشهایـی کـه در خصـوص خلق فنـاوری درون بنگاهها منتشـر میشـود،
بطـور متوسـط  90درصـد هزینههـای تحقیـق و توسـعه فقـط در بنگاههـای بـزرگ صـورت میپذیرد .کسـب فناوری
از طریـق تحقیـق و توسـعه نیازمنـد زیرسـاختهای حقوقـی دقیـق و جامـع بـرای حفظ حقـوق مالکیت سـرمایههای
فکـری بنگاههایـی اسـت که بتواننـد از ظرفیتهای بدسـت آمده حداکثر بهرهبرداری را داشـته باشـند .جـدول  17رتبه
هزینههـای ناخالـص تحقیـق و توسـعه را در کشـورهای مختلف نشـان میدهـد .در این جـدول هزینههـای تحقیق و
توسـعه بـا توجـه بـه تولیـد ناخالص داخلی کشـورها ارزیابی شـده اسـت .بـا توجه بـه اطالعات منـدرج در ایـن جدول،
رتبـه ایـران در هزینـه ناخالـص در بخـش تحقیـق و توسـعه برابـر بـا  21اسـت و در بیـن  40کشـور قرار گرفته اسـت
امـا هزینههـای تحقیق و توسـعه در ایران نسـبت به سـایر کشـورهایی کـه زیرسـاختهای حقوقی قابل قبولـی دارند،
نامطلوب اسـت [ .]21در واقع بنگاهها برای پوشـش ریسـک سـرمایهگذاری تحقیق و توسـعه نیازمند شـرایطی هسـتند
کـه بتواننـد از منافـع آن اسـتفاده کنند .شـرایطی که بـرای بنگاههـای ایرانی در سـطح مطلوبی وجـود ندارد.
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جدول  -18جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای محتلف در پیش بینی هزینه ناخالص در بخش تحقیق و توسعه[]21

ردیف

( 2014واقعی)

نام کشور

GDP3

دالر

درصد

R&D2

( 2015برآورد شده)

GERD1

دالر

GDP

دالر

R&D

درصد

GERD

دالر

( 2016پیشبینی)
GDP

دالر

درصد

دالر

1

امریکا

17460

2/78

485/39

18001/3

2/76

2

چین

17630

1/95

343/78

18828/8

1/98

372/81

3

ژاپن

4807

3/4

163/44

4885/1

3/39

164/59

4913/4

4

آلمان

3621

2/85

103/2

3678/9

2/92

107/42

3741/4

2/92

5

کره جنوبی

1786

3/6

3/6

1844/9

4/04

74/53

1909/5

4/04

77/14

6

هند

7277

0/85

61/85

7822/8

0/85

66/49

8409/5

0/85

71/48

7

فرانسه

2587

2/25

58/21

2618

2/26

59/17

2657/3

2/26

60/05

8

روسیه

3568

1/5

53/52

3432/4

1/5

51/49

3396/6

1/5

50/95

9

انگلستان

2435

1/81

44/07

2500/7

1/78

44/51

2558/2

1/78

45/54

10

برزیل

3073

1/21

37/18

3042/3

1/21

36/81

3072/7

1/21

37/18

11

کانادا

1579

1/9

30

1613/7

1/79

28/89

1646

1/79

29/46

12

استرالیا

1100

2/25

24/75

1130/8

2/39

27/03

1167

2/39

27/89

13

ایتالیا

2066

1/2

24/79

2076/3

1/27

26/37

2099/1

1/27

26/66

14

تایوان

1022

2/35

24/02

1060/8

2/35

24/93

1104/3

2/35

25/95

15

اسپانیا

1534

1/25

19/18

1572/4

1/3

20/44

1603/8

1/3

20/85

16

هلند

798

2/08

16/6

810/9

2/16

17/52

823/9

2/16

17/8

17

سوئد

434

3/4

14/76

445/9

3/41

15/21

458/4

3/41

15/63

18

ترکیه

1512

0/88

13/3

1558/9

0/86

13/41

1615

0/86

13/89

19

سوئیس

445

2/9

12/9

448/3

2/9

13

453/7

2/9

13/16

20

سنگاپور

445

2/65

11/8

458/6

2/6

11/92

472/4

2/6

12/28

21

ایران

1284

0/84

10/79

1291/7

0/9

11/62

1308/5

0/9

11/78

22

اسرائیل

268

4/15

11/13

277/7

3/93

10/91

286/9

3/93

11/28

23

اتریش

387

2/75

10/64

390/4

2/84

11/09

396/6

2/84

11/26

24

بلژیک

467

2/04

9/53

473/2

2/24

10/6

480/3

2/24

10/76

25

مکزیک

2143

0/45

9/64

2207/3

0/45

9/93

2280/1

0/45

10/26

26

قطر

323

2/7

8/73

346/1

2/7

9/34

368/6

2/7

9/95

27

لهستان

941

0/8

7/53

974/3

0/9

8/77

1008/4

0/9

9/08

28

مالزی

747

0/8

5/97

782/6

1/07

8/37

820/9

1/07

8/78

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

18559/3 496/84

R&D

GERD

2/77

514

20015

1/98

396/3

3/39

166/6
109/25
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ردیف

( 2014واقعی)

نام کشور

GDP3

دالر

درصد

R&D2

( 2015برآورد شده)

GERD1

دالر

GDP

دالر

R&D

درصد

GERD

دالر

( 2016پیشبینی)
GDP

دالر

R&D

درصد

GERD

دالر

29

فنالند

221

3/5

7/75

223/3

3/55

7/93

226/4

3/55

8/04

30

دانمارک

249

2/9

7/21

252/7

2/98

7/53

257/8

2/98

7/68

31

پاکستان

1616

0/7

6/19

922/2

0/75

6/92

965/5

0/75

7/24

32

عربستان
سعودی

683

0/32

5/17

1664/4

0/4

6/66

1709/4

0/4

6/84

33

افریقای جنوبی

683

0/95

6/49

696/8

0/95

6/62

711/4

0/95

6/76

34

جمهوری چک

300

1/8

5/39

307/2

1/88

5/78

315/5

1/88

5/93

35

نروژ

340

1/65

5/6

342/9

1/65

5/66

348

1/65

5/74

36

آرژانتین

927

0/62

5/75

924/6

0/62

5/73

925/5

0/62

5/74

37

اندونزی

2554

0/22

5/62

1445/4

0/3

4/34

1524/9

0/3

4/57

38

مصر

954

0/24

2/27

983/2

0/43

4/23

1025/5

0/43

4/41

39

بنگالدش

536

0/7

3/75

571/5

0/7

4

609/8

0/7

4/27

40

پرتقال

276

1/4

3/86

280/4

1/5

4/21

284/6

1/5

4/27

 40کشور برتر

91271

1/91

1/96

96531/1 1823/62

1/95

1886/7

بقیه کشورها

14486

0/39

57/05

14925

0/4

59/05

15516/9

0/39

61/05

تحقیق و توسعه جهانی

105575

1/7

1803/1

107804/4

1/75

1882/67

112048

1/74

1947/75

92879/4 1746/05

ب ـ انتقال فناوری از خارج سازمان؛ جذب فناوری میتواند با مدلهای مختلف و در سطوح متفاوتی از خارج بنگاه و
از واحدهای صاحب فناوری انجام شود .مواردی مانند خرید لیسانس ،ادغام و جذب شرکتهای صاحب فناوری ،جذب
سرمایهگذاری خطر پذیر ،جذب آموزشی ،از جمله شیوههای انتقال فناوری از بیرون بنگاه است که هر یک دارای مزایا و
معایبی است که با توجه به ویژگیهای سازمان ،نوع فناوری و بافت صنعت قابل استفاده هستند.
این که کدام روش برای کسب فناوری در صنعت برق مطلوب است ،پرسشی است که مطالعهای در خصوص آن انجام
نشده است و نیاز به بررسی هر یک از ابعاد جذب و انتقال فناوری دارد.
 -3-4تحلیل ذینفعان کسب فناوری

یکی از موضوعاتی که در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است ،تحلیل ذینفعان کسب فناوریهای صنعت برق است.
بر اساس نظرات خبرگان شرکت کننده در پنل نوآوری و فناوری ،کسب فناوری روی بخشهای اصلی کسب و کارهای
صنعت برق تاثیرات متفاوتی خواهد گذاشت .نتایج این بررسی در شکل  36آمده است .همانطور که در این شکل دیده
میشود ،سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات تولید برق بیشترین تاثیرپذیری را در فرایند کسب فناوری دارند .همچنین
مصرفکنندگان برق ،پیمانکاران ساخت و احداث خطوط پست و انتقال و توزیع و شرکتهای تولید برق (نیروگاه)
تاثیرپذیری کمتری از فرایند خلق و جذب فناوری خواهند داشت.
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1- Gross Expenditures on Research and Development
2- Research and Development
3- Gross Domestic Product

مصرف کنندگان برق

شرکتهای توزیع برق 6.5

شرکتهای تولید برق (نیروگاهها)

سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات
نیروگاهی
9 7.5
8
سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات
7
شبکه انتقال برق
6
6
5
5
4
3
سازندگان و تامینکنندگان تجهیزات
2
7
شبکه توزیع برق
1
0

5.5

5.5

شرکتهای مهندسین مشاور
8

پیمانکاران ساخت و احداث خطوط
پست ،انتقال و توزیع برق

تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات
 8انرژی های تجدید پذیر

شکل  -36اهمیت تغییرات فناوری و نوآوری در صنعت برق در گروههای ذینفعان

 -4-4مصاحبه و پانل تخصصی خبرگان

یکی از بخشهای مطالعه تدوین استراتژی حوزه تغییرات فناوری و نوآوری در کسب و کارهای صنعت برق مصاحبه با
خبرگان بوده است .هدف از این مصاحبهها کشف موضوعات و شناسایی مسائل استراتژیک در حوزههای مختلف است.
این مصاحبهها بصورت ساختارنیافته و با محوریت شناسایی موضوعات و مسائل مرتبط با بخش فناوری و نوآوری صنعت
برق ایران صورت گرفته که گزارههای اصلی این مصاحبهها در جدول  18آورده شده است.
جدول  -19گزارههای اصلی حوزه تغییرات فناوری و نوآوری از دید کارشناسان در جلسات مصاحبه

ردیف

موضوعات

1

توجه به انتقال و توسعه دانش

2

عدم توجه به بومیسازیها

3

نیاز کشور به پدیده بهسازی و نوسازی

4

نیاز به حمایت دولتی در بخش انرژیهای نو

5

نبود حمایتهای الزم و هدفمند

6

نبود اهداف راهبردی و جایگاههای مشخص برای فناوری و دانش مورد نیاز کشور

7

تدوین برنامههای دولت بر اساس نوآوری

8

پایین بودن بودجه بخش تحقیق و توسعه

9

تعریف نشدن نظام ملی نوآوری در کشور

10

منابع انسانی کارآمد اما عدم استفاده صحیح و مناسب برای فعالیتهای تحقیق و توسعه

11

ایجاد واحد تحقیق و توسعه مشترک با برندهای برتر خارجی در پارکهای علم و فناوری

12

تشکیل کمیسیون فناوری و نوآوری
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همانطور که در این جدول دیده میشود ،موضوعاتی مانند نحوه حمایت از جذب و خلق فناوری و نبود سیاستها و
راهبردهای توسعه فناوری در دولت از جمله مسائل اصلی حوزه فناوری است.
بـه منظـور ارزیابـی مـوارد فـوق و تکمیـل فرایند شناسـایی مسـائل اسـتراتژیک حـوزه تغییـرات فنـاوری و نوآوری
در صنعـت بـرق پانـل تخصصـی خبـرگان صنعـت بـرق در سـندیکای صنعـت بـرق ایـران برگـزار شـد .یکـی از
اهـداف برگـزاری ایـن پانـل تخصصـی ارائـه گزارشـی از مرور اسـناد گردآوری شـده در ایـن حـوزه و دریافت نقطه
نظـرات کارشناسـان در رابطـه بـا اسـتراتژیهای موجـود در نقشـه راهها تدوین شـده اسـت .بطور کلـی فرصتها و
تهدیدهـای بخـش خصوصـی ،چالشهـا و فرصتهـای توسـعه فناوری و نـوآوری و راهبردهـای موثـر در ارتقا این
بخـش از اصلیتریـن محورهـای گفتگـوی ایـن جلسـه بـود .گزارههـای اصلـی از دیـد کارشناسـان در این جلسـه
شـامل موارد زیر اسـت:
• پیشرفت در صنعت برق در مقایسه با صنایع دیگر به کندی انجام میگیرد ،این خصیصه این صنعت است ،لذا تامین
مالی تحقیق و توسعه این بخش اهمیت دوچندان دارد.
• در بخش توزیع ،نیاز به نوآوری و تجهیز شبکه ضروری است.
• تدوین استراتژی نیازمند یک نگاه کالن به حوزه انرژی است.
• چند واحد تحقیق و توسعه مختلف بایستی در پارکهای علم و فناوری متمرکز شود .رعایت مالحظات مالکیت
معنوی پروژهها در این حالت الزامی است.
• برای واحدهای تحقیق و توسعه بایستی بستههای حمایتی مانند معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شود.
• خرید تضمینی فناوری منطق درستی برای بهبود وضعیت پروژههای تحقیقاتی نیست و موجب رانت در سیستم
میشود .موضوع مهم آن است که مشخص شود پروژههای تعریف شده برای چه گروهی کاربرد دارد .حمایت از
شرکتهایی که دارای تکنولوژی پیشرفته هستند کارآمدتر از خرید تضمینی است.
• به منظور افزایش گرایش به بخش تحقیق و توسعه ،بایستی پروژههای تعریف شده سودآور بوده و قابلیت اجرایی
شدن داشته باشند.
• دولت با همکاری بخش خصوصی میتواند آزمایشگاهها را تجهیز کند اما پروژههای تحقیقاتی بایستی به بخش
خصوصی واگذار شود .بطور کلی در صنایع پیشرفته سرمایهگذاری دولت توجیه منطقی دارد اما در صنایع برقی حضور
بخش خصوصی مفیدتر خواهد بود.
• ورود یک نهاد مانند بیمه میان کارفرما و پیمانکار در پروژههای تحقیقاتی میتواند راهگشا باشد .وظیفه این نهاد
کنترل فعالیتهای صنعت و دانشگاه است.
• حمایت از پروژههای تحقیقاتی بایستی توسط صندوقهای سرمایهگذاری انجام شود.
• تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه مشترک بین شرکتهای ایرانی و خارجی موجب کاهش هزینهها و ارتقا سطح
نوآوری و انتقال تکنولوژی میشود.
 -5-4جمعبندی مسائل راهبردی

با توجه به مطالب مطرح شده ،در مصاحبهها و پنل تخصصی ،گزارههای قید شده در جدول  19به عنوان چالشهای
اصلی خلق و جذب فناوری در صنعت برق شناسایی شدند.
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جدول  -20چالشهای حوزه تحقیق و توسعه در صنعت برق

ردیف

چالشهای حوزه تحقیق و توسعه

1

شکاف فناوری در حوزه تجهیزات نیروگاهی ،شبکه انتقال و توزیع برق

2

عدم آگاهی شرکتها از تغییرات فناوری و فناوریهای جدید

3

کمبود منابع مالی بنگاهها برای سرمایهگذاری در توسعه فناوری بدلیل کوچک بودن مقیاس بنگاه

4

ضعف مقررات و قوانین در حفظ حقوق مالکیت دارایی فکری صاحبان نوآوری

5

کمبود نیروی متخصص دارای توان نوآوری

6

کمبود آزمایشگاه مرجع

7

خالء مکانیزمهای پوشش دهنده ریسکهای پروژههای نوآوری

8

ضعف وزارت نیرو و دولت در حمایت از توسعه تکنولوژی ساخت داخل از طریق مکانیزم خرید تضمینی

9

عدم توجه مدیران بنگاهها به موضوع نوآوری

10

کمبود دانش مدیران بنگاهها از روشهای مختلف انتقال فناوری

11

ضعف مراکز تحقیق و توسعه شرکتها در خلق فناوری

12

عدم احساس نیاز بنگاهها به نوآوری بدلیل سودآوری حاصل از رانت

این مسائل به خبرگان شرکت کننده در پنل تخصصی ارائه شد و از آنها خواسته شد ،تا نظر خود را در خصوص هریک
از مسائل راهبردی بیان کنند .نتایج این ارزیابی در شکل  37ارائه شده است .همانطور که در این شکل دیده میشود،
«خالء مکانیزمهای پوششدهنده ریسک پروژههای نوآوری»« ،کمبود منابع مالی بنگاهها برای سرمایهگذاری در توسعه
فناوری» و «عدم آگاهی شرکتها از تغییرات فناوری و فناوریهای جدید» به عنوان مهمترین مسائل راهبردی حوزه
فناوری و نوآوری شناسایی شدند.
6.5

عدم احساس نیاز بنگاهها به نواوری بدلیل سوادوری حاصل از رانت

6.5

ضعف مراکز تحقیق و توسعه شرکت ها در خلق فناوری

6.5

کمبوددانش مدیران بنگاه ها از روش های مختلف انتقال فناوری

6.5

عدم توجه مدیران بنگاهها به موضوع نواوری

6.5

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

8

کمبود آزمایشگاه مرجع

6.5

کمبود نیروی متخصص دارای توان نواوری

3

ضعف مقررات و قوانین در حفظ حقوق مالکیت دارایی فکری صاحبان نواوری

8

کمبود منابع مالی بنگاه ها برای سرمایه گذاری در توسعه فناوری بدلیل کوچک بودن مقیاس بنگاه

8.5

عدم آگاهی شرکتها از تغییرات فناوری و فناوری های جدید

7

شکاف فناوری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

7

شکاف فناوری در حوزه تجهیزات شبکه توزیع برق

5.5

شکاف فناوری در حوزه تجهیزات شبکه انتقال برق

4.5

شکاف فناوری در حوزه تجهیزات نیروگاهی

5
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

شکل -37اولویتبندی مسائل راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت برق از دید خبرگان
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همچنین موضوع «کمبود نیروی متخصص» و «شکاف های فناوری در حوزه تولید ،انتقال و توزیع» کمترین اهمیت را
از نگاه خبرگان داشتهاند و این موضوعات به عنوان چالشهای اصلی شناسایی نشدند.
 -5مسائل راهبردی ساختار و بازار رقابت کسب و کارهای صنعت برق

کسـب و کارهـای صنعـت بـرق در دو گـروه اصلی قـرار میگیرند :سـازندگان تجهیـزات بـرق و پیمانکاران و مشـاوران
احـداث تاسیسـات برقـی .کسـب و کارهـای سـازنده تجهیـزات بـرق مجموعـهای از تولیدکننـدگان را در برمیگیرد که
تجهیـزات مـورد نیـاز زنجیـره تولید ،انتقال و توزیـع برق مانند ترانسـفورماتورها ،سـیم و کابل ،تابلوها ،کلیدهـا و رلهها و
 .....را تولیـد میکننـد .ارزش افـزوده ایـن بخـش از صنعت برق بطـور کلی روند صعودی داشـته اسـت .ارزش افزوده این
بخـش در سـال  1393بـه بیشتریـن میـزان خود یعنی حدود  25000میلیارد ریال در این سـالها رسـیده اسـت .شـکل  
 38رونـد ارزش افـزوده ماشـین آالت و تجهیـزات برقـی را نسـبت بـه قیمـت ثابت و قیمت جـاری در فاصله سـالهای
 1373تـا  1392نشـان میدهـد .رونـد ارزش افـزوده ماشـینآالت و تجهیـزات برقی به قیمـت ثابت تقریبا ثابـت بوده و
رونـد صعـودی ارزش افـزوده نسـبت بـه قیمت جاری ناشـی از تورم موجود در کشـور اسـت.
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تجهیزات برقی (به قیمت ثابت)

0

تجهیزات برقی (به قیمت جاری)

شکل  -38ارزش افزوده ساخت ماشينآالت و تجهیزات برقي

گروه کسب و کارهای پیمانکاری و مشاوره احداث تاسیسات برق نیز دربرگیرنده طیف متنوعی از کسب وکارهای احداث
خطوط انتقال نیرو ،احداث پستهای انتقال ،توزیع و احداث نیروگاههای تولید برق هستند که بصورت پیمانکاری ساخت
و نصب و راه اندازی با شرکتهای اقماری وزارت نیرو کار میکنند.
در این بخش مسائل راهبردی محیط کسب و کارهای صنعت برق بررسی میشود .محیط کسب و کارهای صنعت برق را
مانند هر صنعت دیگری میتوان در چند الیه دستهبندی کرد؛ مسائل محیط دور ،محیط نزدیک و محیط داخلی بنگاهها.
محیـط دور یـا محیـط کالن شـامل محیـط حقوقـی و قانونـی ،عوامل سیاسـی و اجتماعـی و اقتصاد کالن اسـت که
بـرای  عمـوم بخشهـای اقتصـادی و صنعتی یکسـان هسـتند .مـواردی مانند سیاسـتهای تعیین نرخ ارز ،نرخ سـود
بانکـی ،مالیـات و بیمـه ازجملـه موضوعـات محیـط کالن کسـب و کارها هسـتند که اگر چـه تاثیر زیـادی روی تمام
اقتصـاد و صنعـت دارنـد امـا تاثیـر یک بخـش اقتصادی روی آنها بسـیار محدود اسـت .ایـن سیاسـتها در باالترین
سـطح تصمیمگیـری حاکمیتـی یعنـی مجلـس و دولـت تعییـن میشـوند و تغییـر آنهـا نیازمنـد متقاعد کـردن بخش
زیـادی از ذینفعـان و بازیگـران اصلـی اسـت کـه عملا از حوزه یـک بخش خارج میشـوند.
محیط نزدیک که محیط رقابت بنگاهها محسوب میشود و دربرگیرنده بنگاههای یک صنعت ،تامینکنندگان و خریداران
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میشود .تغییرات شرایط این محیط روی بنگاههای صنعت تاثیر مستقیم میگذارد و سیاستهای آن بصورت بخشی
تنظیم میشود و سطح مداخله گروهها در آن زیاد است .اگر چه هر یک از این رشته فعالیتها دارای مسائل اختصاصی
خود هستند اما در نگاه کالن ،مسائل عمومی آنها را بر اساس مدل پورتر میتوان در سه بخش اصلی دسته بندی کرد؛
بازار صنعت ،شدت رقابت صنعت و زنجیره تامین.
در ادامه این بخش مسائل راهبردی هر یک از محیطها بررسی میشود.
 -1-5مسائل محیط کالن (فضای کسب و کار)

منظور از فضای کسب و کار ،عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است کـه مدیران یا مالکان بنگاهها نمیتوانند
آنها را تغییر داده و یـا بهبود بخشند .به عبارت دیگر فضای کسب و کار مجموعهای از سیاستها ،شرایط حقوقی ،نهادی
و مقرراتی است که بر فعالیتهای کسب و کار حاکماند.
بهبـود محیـط کسـب و کار نقـش تعییـن کننـدهای در رشـد و توسـعه اقتصـادی از طریـق فراهـم کـردن شـرایط
رقابتپذیـری و بسترسـازی مناسـب بـرای ورود موثـر بخش خصوصـی در اقتصاد کشـور ایفا میکند و گامی اساسـی
در جهت توسـعه سـرمایهگذاری بخش خصوصی ،تولید و سـطح اشـتغال در کشـور محسـوب میشـود .محیط کسـب
و کار تحـت تاثیـر رفتـار نهادهـای مختلفـی قـرار دارد کـه مهمتریـن آنها به شـرح زیر اسـت:
• دولـت؛ دولتهـا نقـش مهمـی در حمایـت از حقـوق مالکیـت ،فراهم کـردن زیرسـاختها ،عملکـرد بازارهاي
پولـی و مالـی ،نیـروي انسـانی ،نظـارت بـر فعالیتهاي اقتصـادي و کنترل فسـاد دارند .از سـوی دیگـر کمکهاي
بنگاههـا بـه اقتصـاد نیـز تحت تأثیـر فضاي آزاد ،رقابتی و شـفاف سـرمایهگذاري اسـت کـه دولت در شـکلگیري
و بهبـود آن نقش عمـدهاي دارد.
• نهادهای اقتصادی؛ شکلگیري روابط مناسب میان بخشهاي مختلف اقتصادي ،تنظیم روابط میان کارکنان
و کارفرمایان ،کسب اعتبارات مورد نیاز فعاالن اقتصادي توسط نظامی ساختار یافته و جامع و بسیاري از روابط و
مناسبات دیگر در سایه ساماندهی نهادهاي اقتصادي است که بدون شکلگیري و تقویت آنان اطمینان الزم براي
سرمایهگذاران حاصل نمیشود.
• نظامهای حقوقی؛ فعاالن اقتصادي باید اطمینان داشته باشند که هیچ خطري سرمایه آنها را تهدید نمیکند و
درصورتیکه به هر دلیلی سرمایه مورد تعرض قرار گرفت ،نظام حقوقی و قضایی حاکم بر کشور قادر است از سرمایه
آنها دفاع کرده و رفع تعرض نماید.
تاکنون شاخصهای متعددی در سطح بینالملل برای ارزیابی محیط کسب و کار طراحی شده است .در گزارشهای  
سهولت کسب و کار 1بانک جهانی ،شاخصهای فضای کسب و کار برای کشورهای مختلف مورد ارزیابی و مقایسه
قرار گرفته است .شاخصهایی که مبنای رتبهبندی و مقایسه قرار میگیرند عبارتند از شروع کسب و کار (فرایند ثبت
شرکت) ،اخذ مجوزها (تمامی فرایندهای الزم الرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راهاندازی یک کارگاه) ،استخدام و اخراج
نیروی کار ،ثبت مالکیت (فرایندهای الزم جهت ثبت دارایی در دفاتر اسناد رسمی) ،اخذ اعتبار ،حمایت از سرمایهگذاران
(سهامداران) ،پرداخت مالیات ،تجارت فرامرزی ،الزام آور بودن قراردادها و انحالل فعالیت [.]22
این گزارش به استناد  10شاخص فوق رتبه سهولت کسب و کار کشورهای مختلف را تعیین و بصورت مقایسهای برای
تمامی کشورها منتشر مینماید .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که بیشتر اجزای شاخص سهولت کسب و
کار ایران در شرایط نامناسب قرار دارد و تنها در تعداد محدودی از شاخصها شرایط کشور نسبتا مطلوب است .بر مبنای
گزارش بانک جهانی در سال  ،2017رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین  190کشور در دنیا ،برابر با  120ارزیابی
شده است [ .]27شکل  39جزئیات رتبه ایران در شاخصهای فضای کسب و کار را نمایش میدهد.
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شکل  -39شاخصهای فضای کسب و کار و رتبه ایران []22

همانطور که وضعیت شاخصهای محیط کسب و کار نشان میدهد در مجموع محیط کسب و کار در ایران نامساعد است
و در بعد «تجارت برون مرزی»« ،حمایت از سرمایهگذاران» و «انحالل کسب و کار» شرایط بسیار نامطلوب است .با توجه به
اینکه این عوامل در محیط کالن اقتصاد کشور مطرح است انتظار میرود که اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
بعنوان تشکل مادر و فرابخشی بنگاههای اقتصادی ،این موضوعات را پیگیری و برای بهبود آنها راهحلهایی را ارائه کند.
با توجه به این مالحظات علیرغم اهمیتی که عوامل محیط کالن دارد ،در این سند روی مسائل محیط نزدیک تمرکز
شده است چرا که تغییر آنها بیشتر در اختیار بازیگران درون صنعت (وزارت نیرو و کسب و کارهای بخش خصوصی) است
و هدف این سند آن است که موضوعات اختصاصی کسب و کارهای صنعت برق را دنبال کند.
 -2-5موضوعات راهبردی بازار کاال و خدمات کسب و کار های صنعت برق

بازار اصلی کسب و کارهای صنعت برق ،تولید کاال و خدمات فنی و مهندسی ،بیشتر شرکتهای اقماری وابسته به
وزارت نیرو بودهاست .بنابراین پیشران اصلی بازار کاال و خدمات صنایع پشتیبان صنعت ،میزان خرید شرکتهای اقماری
وزارت نیرو بودهاند که عملکرد آنها نیز تابعی از سیاستهای مالی و پولی وزارت نیرو است .از اینرو میتوان گفت
چالشهای سازندگان و پیمانکاران و مشاوران پروژههای احداث تاسیسات برقی ،تغییراتی است که در بازار این گروه از
کسب و کارها در حال وقوع است که آنها را می توان در سه دسته اصلی شناسایی کرد (شکل .)40
چالشبازارداخلی
صنعتبرق(کاهش
پروژههایشرکتهای
وزارتنیرو)

چالشهایبازار
تجهیزاتوخدمات
مهندسی
چالشهایورودبه
بازارسایرصنابعداخلی
(نفت،حملونقل،
و)...

چالشورودبه
بازارهایصادراتی

شکل  -40چالشهای بازار تجهیزات و خدمات مهندسی
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 -1-2-5چالشهای تجهیزات و خدمات صنعت برق در شرکتهای تابعه و پیمانکاران وزارت نیرو

شرکتهای سازنده و پیمانکار در بازار داخلی مرتبط با شرکتهای تابعه وزارت نیرو با چالشهای مختلفی مواجهاند که
مهمترین آنها عبارتند از:
 -1-1-2-5رکود بازار و کوچک شدن اندازه بازار

با توجه به مشکالت نظام مالی وزارت نیرو و بروز کسری بودجه در وزارت نیرو ،میزان خرید کاال و خدمات شرکتهای
تابعه وزارت نیرو کاهش پیدا کردهاست و بازار صنعت برق برای صنایع پشتیبان بطور کلی دچار رکود شده است .این رکود
موجب شده است شرکتهایی که تنها بازار آنها شرکتهای اقماری وزارت نیرو بودهاند ،دچار بحران نقدینگی شوند و ظرفیت
تولید خود را کاهش دهند .ادامه این وضعیت برای این شرکتها در کوتاه مدت امکان پذیر است اما در بلندمدت این وضعیت
موجب ضرردهی شرکتها و خروج گروهی از کسب و کارها است که نتوانند شرایط مالی جدید را تحمل کنند.
 -2-1-2-5قدرت چانهزنی خریدار

چالش دیگری که شرکتهای سازنده و پیمانکار تجهیزات برق در بازار شرکتهای اقماری وزارت نیرو مواجهاند ،قدرت
چانهزنی باالی شرکتهای خریدار بدلیل انحصاری بودن خریداران در بخش دولتی و هماهنگی آنها در تعیین شرایط
خرید است .در واقع شرکتهای تولید کننده کاال و خدمات تجهیزات صنعت (سازندگان و پیمانکاران) از قدرت پایینی
برای چانهزنی در تعیین قیمت و شرایط خرید برخوردار هستند و نمیتوانند شرایط عمومی خرید را اصالح کنند .موضوع
تدوین قرارداد تیپ برای خرید کاال و تجهیزات برقی یکی از مهمترین مطالباتی بوده است که در سالهای گذشته از
سوی سازندگان و پیمانکاران به دولت منتقل شده است اما تاکنون تغییری در آن حاصل نشده است .عالوه بر این،
شرکتهای خریدار توانستهاند با استفاده از ابزار وندور لیست خرید که توسط شرکت توانیر یا زیرمجموعه آنها تهیه
میشود روی فعالیت بنگاههای سازنده و پیمانکار نظارت و کنترل زیادی پیدا کنند و شرکتهای تامین کننده کاال و
خدمات نتوانستهاند در تعیین این وندورلیست مداخلهای داشته باشند.
 -3-1-2-5ریسک وصول مطالبات

یکی دیگر از چالشهای شرکتهای سازنده در بازار شرکتهای وزارت نیرو ،ریسک وصول مطالبات است .شرکتهای
تابعه وزارت نیرو بدلیل انحصاری که در بازار خرید داشتهاند ،همواره در پرداخت دیون خود این امکان را داشتهاند که
بدون متضرر شدن ،در پرداخت مطالبات پیمانکاران ،مشاوران و فروشندگان کاال و تجهیزات ،تاخیر داشته باشند و فشار
زیادی به نقدینگی شرکتهای سازنده وارد کنند.
 -2-2-5چالشهای ورود به بازارهای صادرات کاال و خدمات مهندسی برق

با توجه به رکود بازار داخلی صنعت برق ،گروهی از شرکتهای پیمانکار و سازنده به سمت بازارهای صادراتی گرایش
پیدا کردهاند و بازار هدف خود را به سمت بازارهای خارجی جابهجا کردهاند .بر اساس اطالعات جمعآوری شده ،ارزش
صادراتی کاال و تجهیزات صنعت برق در این سال برابر با  22/7میلیون دالر است .شکل  41میزان صادرات کاال و
تجهیزات صنعت برق را در سال  1394نشان میدهد .با توجه به شکل انواع سیم و کابل با  113میلیون دالر بیشترین
سهم را در صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق دارند .همچنین صادرات کلیدها با  4میلیون دالر کمترین میزان صادرات
را به خود اختصاص دادهاند .الزم به توضیح است که انواع اتصاالت ،انواع خازن ،انواع رله ،انواع ژنراتور ،انواع سکسیونر،
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انواع فیوز ،انواع قوهها و باطریها ،انواع المپ ،انواع متعادل کنندهها ،انواع مقاومتها ،انواع مقرهها ،انواع موتورهای برق،
انواع مولد ،پانلهای خورشیدی ،قطعات و سایر قطعات الکتریکی در دست ه سایر در شکل  41نمایش داده شد ه است که
سهم  24درصدی در صادرات سال  1394دارد.
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شکل  -41صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق در سال 1394

شرکتهای سازنده و پیمانکار تجهیزات برقی و خدمات مهندسی بطور کلی برای موفقیت در بازارهای صادراتی با
چالشهای زیر مواجه هستند؛
 -1-2-2-5چالش رقابتپذیری صنعت

میزان رقابت پذیری صنعت در بازارهای بین المللی به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها «فضای عمومی
کسب و کار»« ،هزینه نهادهای تولید» و «شرایط صنایع پشتیبان و مرتبط»« ،کیفیت تولیدات» است که موجب میشوند
هزینه تولیدات صنعت داخلی نسبت به رقبای بین المللی بیشتر باشد و در مجموع قیمت تمام شده بنگاههای ایرانی
نسبت به بنگاههای خارجی باالتر باشد.
 -2-2-2-5چالش پشتیبانیهای دیپلماتیک

بـا توجـه بـه اینکـه نـوع تجـارت صنعت بـرق از مـدل  B2Gپیـروی میکنـد ،فعالیـت در بازارهـای خارجـی نیازمند
حمایـت دیپلماتیـک اسـت تـا بتوانـد ریسـکهای غیـر تجـاری ناشـی از عوامـل سیاسـی را تحمـل کنـد .حمایت و
پشـتیبانی وزارتخارجـه بـه عنـوان نماینـده دسـتگاههای دیپلماسـی در بازارهای مقصـد ،یکی از چالشهـای فعالیت
در بازارهـای صادراتی اسـت.
 -3-2-2-5چالش همکاری و هماهنگی در بازارهای صادراتی

یکی از چالشهای شرکتهای صادرکننده کاال و خدمات مهندسی در بازارهای صادراتی ،رقابت بنگاههای داخلی برای
کسب جایگاه در بازار کشورهای مقصد است که ممکن است به کاهش قیمت و بی اعتبار شدن بنگاههای ایرانی در این
بازارها منجر شود .از این منظر شرکتها نیازمند همکاری و هماهنگی برای موفقیت در رقابت با بنگاههای خارجی و
رسیدن به جایگاه مناسب در بازار هستند تا بتوانند از برند شرکتهای ایرانی حفاظت کنند.
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 -3-2-5چالش ورود به بازار صنایع داخلی

گروهی از شرکتهای پیمانکار و سازنده تجهیزات برق برای جبران رکود بازار صنعت برق ،به سمت بازار سایر صنایع
داخلی مانند نفت و گاز ،صنایع ریلی و صنایع بزرگ داخلی گرایش پیدا کردهاند .ورود به این صنایع برای شرکتها با
چالشهای مختلفی همراه است که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1-3-2-5چالش انعطافپذیری فناوری تولید

تولید محصوالت برای برخی از صنایع نیازمند اصالح در روش تولید و فرایند ساخت است ،این موضوع نیازمند
انعطافپذیری در فناوری و فرایند تولید است که برای همه شاخههای کسب و کار تولید ممکن نیست.
 -2-3-2-5چالش استانداردهای جدید

تولید محصول برای سایر صنایع نیازمند رسیدن به استانداردهای دیگری است که هزینههای جدیدی را برای شرکتهای
سازنده ایجاد خواهد کرد.
 -5-2-3-3چالش برندینگ و بازاریابی

ورود به برخی صنایع نیازمند برندینگ و معرفی محصوالت در بازار رقابتی است که این شرکتها سهمی در آن ندارند و
برای رقابت با محصوالت داخلی و یا وارداتی باید ریسکهای برندینگ و بازاریابی را متقبل شوند که برای شرکتهای
کوچک و متوسط بسیار چالش برانگیز خواهد بود.
 4-3-2-5مقررات رگوالتوری

ورود به بازارهای جدید نیازمند اخذ مجوزها و گواهینامههایی مانند گواهینامه ارزیابی و تشخیص صالحیت سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور است که برای بسیاری از بنگاههای حوزه نیرو ،محدود کننده است و ورود آنها را به بازارهای
جدید دشوار میسازد.
 -3-5موضوعات راهبردی زنجیره تامین کسب و کارهای صنعت برق

شرکتهای سازنده و پیمانکار صنعت برق برای تامین کاال و تجهیزات خود با مسائل مختلفی روبرو هستند که مهمترین
آنها در شکل  42نشان داده شده است.

ریسک نوسان نرخ ارز برای واردات
کاالهای واسطهای

انحصار شرکتهای بزرگ تامین کننده
مواد خام (فلزات اساسی)

شکل  -42مسائل راهبردی زنجیره تامین کسب و کارهای صنعت برق
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 -1-3-5انحصار شرکتهای بزرگ تامین کننده مواد خام (فلزات اساسی و مواد پتروشیمی)

مهمترین مواد خام مورد نیاز شرکتهای سازنده تجهیزات برقی ،فلزات اساسی مانند مس ،فوالد ،آلومینیوم و مواد
پتروشیمی هستند که تولید آنها در اختیار شرکتهای بزرگی است که بدلیل انحصاری بودن آن و حمایتهای دولتی،
قدرت چانهزنی شرکتهای صنایع پایین دستی مانند صنعت برق بسیار پایین است و نمیتوانند روی قیمت و شرایط خرید
تاثیرگذار باشند .این موضوع باعث شده است که شرکتهای ایرانی نتوانند از مزیت تولید مواد خام داخلی در بازارهای
صادراتی برخوردار باشند و ریسکهای زیادی را در تامین مواد اولیه متقبل شوند.
 -2-3-5ریسک نوسان نرخ ارز برای واردات کاالهای واسطهای

با توجه به اینکه تولید بسیاری از تجهیزات برقی نیازمند واردات کاالهای واسطهای از بازارهای جهانی است ،شرکتهای
تولیدکننده با ریسکها و چالشهایی برای تامین قطعات مورد نیاز خود مواجه هستند که مهمترین آنها ریسک نوسان
نرخ ارز است که هزینه تمام شده آنها را تغییر میدهد و پوشش این ریسک در مبادالت تجاری بسیار تعیین کننده است.
 -4-5موضوعات راهبردی ساختار رقابت در کسب و کارهای صنعت

یکی از مسائل راهبردی کسب و کارهای صنعت برق ،ساختار رقابت در بین کسب و کارهای این صنعت است .در ادامه
این بخش وضعیت رقابت در دو بخش «پیمانکاری و مشاوره» و «سازنده» بررسی میشود.
 -5-4-1رقابت در شرکتهای پیمانکاری و مشاور حوزه نیرو

بازار رقابت حوزه ساخت و احداث صنعت برق را میتوان در دو بخش اصلی پروژههای بزرگ مقیاس و پروژههای
کوچک مقیاس طبقهبندی کرد .تعدد بنگاهها در دسته پروژههای کوچک مقیاس نسبتا زیاد بوده و موجب افزایش
رقابت می شود .سهولت ورود به بازار از جمله تهدیدهای این بازار به حساب میآید .در پروژههای بزرگ مقیاس ،تعداد
بنگاهها کم است و ریسکهای فنی اتمام پروژه ،تامین مالی پروژهها و جریان نقدینگی از مسائل راهبردی این گروه
به حساب میآید .طوالنی بودن پروژههای بزرگ مقیاس موجب افزایش ریسک قراردادها می شود لذا تضامین فنی
و مالی موضوع کلیدی برای کارفرما و پیمانکار به حساب میآید .جدول  20تعداد شرکت های رتبه دار نیرو را نشان
میدهد که در دو بخش پیمانکاران و مشاوران تفکیک شده است.
جدول  -21تعداد شرکتهای پیمانکار و مشاور به تفکیک رتبه شرکتها
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رتبه بندی

تعداد پیمانکاران (تولید و انتقال نیرو)

تعداد مشاوران (تولید و انتقال نیرو)
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 -2-4-5شدت رقابت در بین بنگاههای سازنده تجهیزات برقی

شـرکتهای سـازنده تجهیزات برقی را بصورت کلی میتوان در دو گروه شـرکتهای با فناوری سـاده و شـرکتهای
بـا فنـاوری پیچیـده تقسـیم بنـدی کـرد .تعـداد بنگاههایی که با فناوری سـاده مشـغول فعالیت هسـتند متعـدد بوده و
ایـن امـر در افزایـش رقابـت بـازار تاثیرگذار اسـت .از سـویی دیگـر بدلیل فنـاوری سـاده ،ورود بنگاههای تـازه وارد به
بـازار رقابـت آسـان بـوده و یـک تهدیـد بـرای بازار ایـن گـروه محسـوب میشـود .در مقابل تعـداد بنگاههایـی که با
فنـاوری و تکنولـوژی پیشـرفته در بـازار فعالیـت میکننـد کمتـر اسـت امـا مقیـاس تولیـد در پروژههای ایـن بنگاهها
بـزرگ و در نتیجـه ریسـک پـروژه و بازگشـت سـرمایه افزایـش مییابـد .بطـور کلـی بنگاههـا در این بخش سـاخت
ناهمگـن دارنـد و رقابـت بیـن بنگاهها نامتوازن اسـت.
بـر اسـاس برآوردهـای خبـرگان ،ظرفیـت نصـب شـده در بیشتـر بخشهـا ماننـد سـیم ،کابـل و تابلو بـرق ،بیش از
تقاضـای بـازار داخلـی اسـت و بیشتـر آنهـا شـرکتهای کوچک و متوسـط محسـوب میشـوند که ظرفیـت نوآوری
محـدودی دارنـد و تـوان ورود بـه بازارهـای جهانـی را نیـز ندارنـد .ایـن موضـوع موجب شـده اسـت کـه رقابتهای
مخـرب شـکل گیـرد و قیمتهـا در صنعـت افت کنـد و بازدهی صنعت نـزول یابـد و جذابیت آن برای سـرمایهگذاری
تولیـدی کاهش پیـدا کند.
 -5-5مسائل راهبردی سطح خرد

علاوه بـر مسـائل راهبـردی کـه در محیط کسـب و کارهـای صنعت برق وجـود دارد ،مسـائل راهبردی نیز در سـطح
خـرد وجـود دارنـد که مرتبط بـا نحوه اداره بنگاههای اقتصادی هسـتند و از منظر درون بنگاهی قابل بررسـی هسـتند.
موضوعـات «بهـرهوری بنگاههـا»« ،چالشهـای نیـروی کار»« ،چالـش بکارگیـری ابزارهـای مدیریتـی و مدلهـای
کسـب و کار» از جملـه مـواردی هسـتند کـه بعنـوان موضوعـات سـطح خـرد قابل بررسـی هسـتند .در ادامـه به این
موضوعـات پرداخته میشـود.
  -1-5-5بهرهوری

بهـرهوری یکـی از عوامـل اصلـی افزایـش رقابتپذیری محسـوب میشـود که منجر بـه کاهش هزینـه و قیمت تمام
شـده محصـوالت میشـود .موضـوع بهـرهوری ،از جنبههـای مختلفی روی اسـتفاده بهینـه از منابع تاثیر گذار اسـت.
در حـال حاضـر بخش عمدهای از مشـکالت کسـب و کارهـای صنعت برق ،کارایی بنگاهها اسـت کـه موجب افزایش
قیمـت تمام شـده محصـوالت و کاهش تـوان رقابتپذیری آنها می شـود.
نآالت مولد و انتقـال برق را در مقایسـه با
شـکل  43رونـد شـاخص بهـرهوری نیـروی کار کارگاههـای صنعتی ماشـی 
کارگاههـای صنعتـی کل صنعـت در فاصلـه سـالهای  1380تا  1393نشـان میدهد .همانطور که در این شـکل دیده
میشـود ،رونـد بهـرهوری نیـروی کار در این کسـب و کارهـا پایینتر از کل صنعت اسـت .در فاصله سـالهای 1380
تـا  1387تعـداد شـاغالن در کارگاههـای صنعتـی ماشـینآالت مولد و انتقـال برق افزایـش یافته اما از همین سـال تا
سـال  1393از تعـداد نیـروی انسـانی فعـال در ایـن کارگاهها کاسـته شـده اسـت ،اما روند شـاخص بهـرهوری در این
حـوزه صعودی بوده اسـت.
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شکل  -43بهرهوری صنعت برق در مقایسه با کل صنعت در فاصله سالهای 1393-1387

 -2-5-5چالشهای نیروی کار

از آنجایی که صنعت برق از صنایعی محسوب میشود که دانش فنی و تکنولوژیکی نقش مهمی در توسعه فناوری و
نوآوری آن ایفا می کند ،منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی سرمایه فکری سازمانهای فعال در این صنعت به
شمار میرود .شکل  44شاغالن در بخش سازندگان ماشینآالت مولد و تولید برق در سال  1393و کارکنان صنعت برق
متشکل از شرکتهای برق منطقهای ،مدیریت تولید ،توزیع برق ،شرکت توانیر و زیر مجموعههای آن را در سال 1394
نمایش میدهد .با توجه به شکل 49 ،درصد افراد شاغل در این بخش دارای مدرک دیپلم و کمتر از آن هستند36 .
درصد افراد شاغل نیز دارای تحصیالت عالیه هستند .در مجموع از  79940نفر که در  475کارگاه در این بخش مشغول
به فعالیت میباشند  188نفر بیسواد هستند [ ]6و [.]18



شکل  -44شاغالن بخش تولید ماشین آالت مولد و نیروی برق به تفکیک مدرک تحصیلی [ ]6و []18

در بخش نیروی کار عالوه بر موضوع مهارتهای تخصصی ،مسئله روابط نیروی کار و کارفرما در صنعت برق نیز مانند
بیشتر صنایع با چالشهای تنظیمگری مواجه است .بسیاری از بنگاهها بدلیل محدودیتهای قانونی نمیتوانند نیروی
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کار خود را در شرایط رکود تعدیل کنند؛ در نتیجه هزینههای سربار متناسب با درآمدهای آنها کاهش پیدا نکرده و به
ضرردهی رسیدهاند .اصالح وضعیت نیروی کار هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی از جمله چالشهای بنگاههای
صنعت برق محسوب میشود.
 -3-5-5چالش بکارگیری ابزارهای مدیریتی در اداره کسب و کارها

صنعت برق بدلیل پیچیدگیهای فنی و حساسیت استانداردهای تولید ،نیازمند بکارگیری ابزارهای مدیریتی است به نحوی
که بتواند کاالهای استاندارد و با کیفیت قابل قبول و با هزینههای تمام شده رقابتی تولید کند و پروژههای ساخت شبکه
تولید ،انتقال و توزیع ،بدلیل طوالنی بودن و پیچیدگیهای فنی ،در زمان مقرر و با هزینه بهینه به اجرا رساند .اینها نیازمند
استفاده از ابزارهای مدیریتی پیشرفته و مدلهای مناسب کسب و کار است .این درحالی است که گروهی از مدیران بنگاهها
در سطوح میانی و ارشد ،از دانش و مهارت کافی برای اداره کسب و کار خود برخودار نیستند؛ در نتیجه نمیتوانند به شکل
بهینه از منابع استفاده کنند و مزیت رقابتی کسب و کار خود را در بازار داخلی و یا خارجی حفظ کنند.
 -6-5مصاحبه و پانل تخصصی خبرگان

پس از انجام مطالعات کتابخانهای و گردآوری مطالب در بخش بازار رقابت و کسب و کارهای صنعت برق جلسات مصاحبه
با خبرگان این حوزه برگزار شد که اصلیترین موضوعات از نگاه خبرگان در این بخش ،در جدول  21آورده شده است.
جدول  -22موضوعات مهم حوزه بازار رقابت و کسب و کار صنعت برق از دید کارشناسان در جلسات مصاحبه

ردیف

موضوعات

1

هزینهبر بودن عملیات استانداردسازی

2

عدم وجود قوانین بازدارنده برای مقابله با تخطی در استانداردها

3

تولید محصوالت و ارائه خدمات قابل رقابت با تولیدات و خدمات خارجی

4

عدم وجود نوآوری در بخش تولید

5

ایجاد قیمت تعادلی در بازار به منظور بهینهسازی

6

ضعف ساختاری بدلیل کوچک بودن واحدهای صنعتی

7

عدم استفاده پیمانکاران از مدلها و مهارتهای نوین مدیریتی

8

اهمیت وجود نهاد رگوالتوری مستقل

9

تصویب منابع یارانه (قیمت برق یارانهای) توسط سازمان مدیریت

10

دخالت دولت در بازار عرضه و تقاضا

11

وجود ذینفعان در نهاد رگوالتوری

12

کنترل تورم در اقتصاد کالن

13

تعدیل غیر واقعی نرخ ارز

14

وجود سرمایه نهفته باال

15

کنترل تورم با توجه به کمتر بودن نرخ رشد نقدینگی
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همچنین پانل تخصصی خبرگان صنعت برق برای ارزیابی موارد مطرح شده در سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد
که شناسایی مسائل راهبردی کسب و کارهای صنعت برق در دو گروه اصلی سازندگان ،پیمانکاران و مشاوران ،چالشها
و فرصتهای پیش روی این دو گروه و موضوعات درونبنگاهی کسب و کارهای صنعت برق از جمله اصلیترین
محورهای گفتگوی این جلسه بود.
از مهمترین نکاتی که خبرگان این حوزه در این پانل به آن اشاره کردند میتوان موارد زیر را نام برد:
• محیط کسب و کار صنعت باید از روزمرگی در امور اجرایی به سمت آینده نگاری تغییر کند.
• راهبردهای اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی باید همسو گردد.
• برای رفع اشکاالت قوانین موجود ،قواعد برد ـ برد توسط سندیکای صنعت برق ایران تعریف شود.
• محیط کسب و کار و بازار رقابتی صنعت برق متاثر از مسائل خارج از این صنعت مانند مسائل سیاسی ،نظام اقتصادی
حاکم بر بانکها ،کمبود منابع مالی ،امنیت اقتصادی ،تغییرات و نوسانات ،امنیت حقوقی و قوانین و مقررات نیز هست.
یکی از دالیل ادغام نشدن بنگاهها در ایران این است که مدیریت و مالکیت یکی است.
• با توجه به اینکه در دوره پساتحریم ذینفعان داخلی و خارجی در حال تغییر هستند باید نقش بازیگران داخلی و
خارجی به درستی ارزیابی شود.
• گرایش به واردات کاالی ارزان ،قاچاق ،وضعیت اشتغال ،توانمندی شرکتهای دانش بنیان و ظرفیتهای موجود
عواملی هستند که در حوزه کسب و کار بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند.
• برای ورود به اقتصاد شبکهای ،که همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است ،بنگاههای ایرانی باید توانمند شوند.
• با تبدیل تشکلها به فراتشکلها قدرت چانهزنی افزایش مییابد.
 -7-5جمعبندی مسائل راهبردی ساختار و رقابت کسب و کار صنعت برق

برای جمعبندی و اولویت گذاری مسائل راهبردی ساختار و رقابت کسب و کارهای صنعت برق از خبرگان پنل تخصصی
خواسته شد میزان اهمیت این مسائل را ارزیابی کنند .شکل  45اولویت مسائل راهبردی کسب و کارهای سازنده
تجهیزات برق را نشان میدهد.

7

ضعف در انتقال فناوری

7

جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری های مشترگ
ضعف مدیریت بنگاهها و عدم استفاده کارآمد از ابزارهای مدیریتی

7

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

5
6

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

6

ریسک باالی توسعه فناوری های جدید (ناشی از عدم تحقق طرح های توسعه و یا عدم خرید کارفرما)
شدت رقابت (تعداد زیاد بنگاه های رقیب) در بازار محصوالت با فناوری ساده

7

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

7

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

5

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

7

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

7

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

5

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

7.5

ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو در پروژه های جدید

7

کوچک شدن بازار پروژه های حوزه نیرو

8
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0

شکل  -45مهمترین مسائل راهبردی کسب و کارهای بخش سازندگان
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همانطور که در این نمودار دیده میشود ،موضوع «کوچک شدن بازار پروژههای حوزه نیرو»« ،قدرت چانه زنی باالی
کارفرمای پروژههای وزارت نیرو بدلیل انحصاری بودن بازار» بیشترین اهمیت را داشتهاند .موضوعات دیگری مانند
چالش «جذب سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری مشترک»« ،ضعف مدیریت بنگاهها و عدم استفاده از ابزارهای
مدیریتی»« ،شدت زیاد رقابت»« ،چالش هماهنگی و ایجاد ائتالفهای استراتژیک برای ورود به بازارهای صادراتی» و
«ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو» دیگر مسائل راهبردی مهم کسب و کارهای سازنده تجهیزات برق بوده است.
شکل  46میزان اهمیت موضوعات راهبردی کسب و کارهای پیمانکار ساخت و احداث صنعت برق را نشان میدهد.
همانطور که در این شکل دیده میشود موضوعات «کوچک شدن بازار پروژههای حوزه نیرو»« ،قدرت چانه زنی باالی
کارفرمای پروژههای نیرو»« ،ریسک وصول مطالبات» و «چالش هماهنگی و ایجاد ائتالف استراتژیک برای ورود به
بازارهای صادراتی» مهمترین موضوعات راهبردی کسب و کارهای پیمانکاری ساخت و احداث تاسیسات شبکه تولید،
انتقال و توزیع برق است.
چالش های تامین محصوالت از شرکت های داخلی (مانند کیفیت محصوالت ،قیمت)... ،

4

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

5

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

8

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

5
6

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

6

شدت رقابت(تعداد زیاد بنگاه های رقیب ) در پروژ های بزرگ مقیاس
چالش های ورود به بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی

6.5

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

6
8

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

8

ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو در پروژه های جدید
کوچک شدن بازار پروژه های حوزه نیرو
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شکل  -46مهمترین مسائل راهبردی پیمانکاران و مشاوران احداث برق

 -6جمعبندی

با توجه به تحوالتی که در اقتصاد و صنعت کشور در حال وقوع است ،کسب و کارهای صنعت برق با مسائل و چالشهایی
مواجهاند که بر روی رقابتپذیری صنعت و توسعه یا رکود آن تاثیر مستقیم دارند .از این رو ضروری است که مسائل
کلیدی صنعت با نگاه بخش خصوصی و محوریت  کسب و کارهای آن ارزیابی شود و برای حل این مسائل ،راهبردهای
مشخصی شناسایی و تعریف شود .در این گزارش مهمترین مسائل راهبردی کسب و کارهای صنعت برق با استفاده از
مستندات و نظرات خبرگان پانل های تخصصی شناسایی شدند که اهم نتایج آن در این گزارش ارائه شدهاست .مهمترین
موارد آن عبارتند از؛
• چرخه اقتصادی وزارت نیرو بدلیل مکانیزم ناکارآمد قیمتگذاری دچار عدم توازن در منابع و هزینههای آن شده
است .این ناکارآمدی باعث شده است وزارت نیرو با کسری بودجه سیستماتیک مواجه شود و بدهیهای آن افزایش
پیدا کند در نتیجه نقدینگی کسب و کارهای صنعت کاهش یابد و بازدهی سرمایه کاهش بیابد .همچنین سرمایهگذاری
در طرحهای توسعهای دچار وقفه شود در نتیجه ظرفیتهای صنعت برق متناسب با نیازهای توسعهای کشور رشد
نکند .حل مشکالت اقتصادی صنعت برق با رویکرد مهندسی ممکن نیست و نیازمند نگاه اقتصادی است.
• ساختار نهادی صنعت برق متناسب با تحوالت ناشی از نظام مالی و اقتصادی صنعت برق نیازمند اصالح است،
اصالح شرایط خصوصیسازی ،شکلگیری تجارت برق در بازار عمده فروشی و خرده فروشی ،ایجاد نهاد تنظیم
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مقررات برق مستقل از وزارت نیرو و با حضور ذینفعان اصلی و نمایندگان بخش خصوصی مهمترین چالشهای بخش
ساختار نهادی صنعت برق است.
• بهرهوری در بخش عرضه برق یعنی تولید ،انتقال ،توزیع برق و در بخش تقاضای آن یعنی مصارف برقی ،مطلوب
نیست و با چالش ارتقای بهروری در عرضه و تقاضای برق مواجه است .کاهش تلفات ،حوزهای است که بر کسب و
کارهای صنعت برق تاثیر عمیقی میتواند داشته باشد .بنابراین ایجاد ساز وکارهای اثربخش برای کاهش تلفات در
بخش عرضه و تقاضای برق یکی از چالشهای صنعت محسوب میشود.
• با توجه به محوریت فناوری در صنعت برق ،بحت اولویتگذاری فناوریهای کلیدی و بسترسازی برای اکتساب
فناوری از مسیر تحقیق و توسعه و یا انتقال فناوری در بنگاههای بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی مسائل
راهبردی صنعت برق است.
• کسب و کارهای صنعت برق از نظر ساختار صنعت و محیط کسب و کار در سه حوزه بازارهای هدف ،زنجیره تامین
و شدت رقابت بنگاهها دچار چالشهای راهبردی هستند؛ رکود در بازار وابسته به شرکتهای اقماری وزارت نیرو،
چالشهای ورود به بازارهای جهانی و انتقال به بازار از مهمترین مسائل راهبردی بخش بازار هدف کسب و کارهای
صنعت برق را تشکیل میدهند .چالش انحصار شرکتهای بزرگ تامینکننده مواد خام اساسی و ریسک نوسان نرخ
ارز در تامین کاالی واسطهای از شرکتهای خارجی مهمترین چالشهای زنجیره تامین صنعت برق است .مسئله
بعدی شدت رقابت بین بنگاههای کوچک و متوسط و پایین بودن ظرفیت تولید این بنگاه و پیامدهای آن در رسیدن
به سهم بازار متناسب با ظرفیتهای صنعت ،چالشهای شدت رقابت کسب و کار های صنعت برق هستند .همچنین
مسئله بهرهوری ،چالش نیروی کار متخصص و ضعف در بکارگیری مدلها و ابزارهای نوین مدیریتی دسته دیگری
از مسائل راهبردی کسب و کارهای صنعت برق در سطح خرد هستند.
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 -1ارزیابی سیاستهای راهبردی توسعه صنعت برق

بر اساس روششناسی ارائه شده در فصل اول ،پس از شناسایی مسائل استراتژیک حوزههای مختلف کسب و کارهای
صنعت برق ،نیاز به تدوین راهبردهای کالن برای حل این مسائل راهبردی است .بدین منظور با توجه به مستندات بدست
آمده و نظرات کارشناسی ،ابتدا فهرستی از سیاستهای راهبردی شناسایی و در طی جلساتی با حضور خبرگان صنعت
برق این سیاستهای راهبردی در حوزههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .در ادامه نتایج ارزیابیهای بدست آمده
این سیاستها ،از حیث مطلوبیت و تحققپذیری به تفکیک هر حوزه ارائه شده است.
 -1-1ارزیابی سیاستهای راهبردی اصالح اقتصاد برق

در بخش اقتصاد برق در پنج بخش مسائل راهبردی شناسایی و ارزشگذاری شدند .برای هر یک از مسائل راهبردی،
سیاستهای راهبردی کالن شناسایی شده است« :اصالح قیمت برق با مکانیزم قیمتگذاری دولت در پروژههای صنعت
برق از محل صندوق ذخایر ارزی»« ،جذب سرمایهگذاری خارجی برای تامین مالی پروژههای صنعت برق»« ،سرمایهگذاری
بخش خصوصی و نهادهای مالی در پروژههای صنعت برق»« ،اصالح قیمت برق با مکانیزم قیمتگذاری موجود و بصورت
تدریجی»« ،اصالح قیمت برق با ایجاد نهاد ملی رگوالتوری برق مستقل از وزارت نیرو» .این سیاستهای راهبردی برای
ارزیابی به خبرگان ارائه شد .در جدول  ،22ارزیابی هر یک از این راهبردها از منظر خبرگان ،بر اساس دو معیار «میزان
مطلوبیت» و «تحققپذیری» داده شده است« .حداکثر امتیاز برای هر سیاست 9 ،میباشد).
جدول  -23ارزیابی سیاستهای راهبردی بخش اقتصاد برق

کد

سیاستهای راهبردی

تحقق
پذیری

مطلوبیت

S1

اصالح قیمت برق با مکانیزم قیمتگذاری موجود و بصورت یکباره

4/4

4/2

S2

سرمایهگذاری دولت در پروژههای صنعت برق از طریق انتشار اوراق قرضه

5/8

5/2

S3

سرمایهگذاری دولت در پروژه های صنعت برق از محل صندوق ذخایر ارزی

6

6/6

S4

جذب سرمایهگذاری خارجی برای تامین مالی پروژههای صنعت برق

6/4

7

S5

سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای مالی در پروژههای صنعت برق

6

8

S6

اصالح قیمت برق با مکانیزم قیمتگذاری موجود و بصورت تدریجی

7/2

7

S7

اصالح قیمت برق با ایجاد نهاد ملی رگوالتوری برق مستقل از وزارت نیرو

7/6

9

برای اولویتگذاری این سیاستها ،از ماتریس امتیازات استفاده شده است .نتایج این اولویتگذاری در شکل  47نمایش
داده شده است.
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9.0

s7
s5
s4

s6

مطلوبیت

8.0
7.0

s3

6.0

s2

5.0

s1

4.0
3.0
2.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0
تحقق پذیری

4.0

3.0

2.0

1.0

1.0

شکل  -47اولویتگذاری سیاستهای راهبردی اقتصاد برق

با توجه به نتایج بدست آمده از نظرخواهی خبرگان (شکل  ،)47سیاستهای راهبردی «اصالح قیمت برق با ایجاد نهاد
ملی» و «سرمایهگذاری بخش خصوصی و نهادهای مالی» در پروژههای صنعت برق از سیاستهای راهبردی منتخب
بخش اقتصاد برق شناسایی شدهاند.
 -2-1ارزیابی سیاستهای راهبردی تجدید ساختار نهادی برق

در خصوص مسائل راهبردی تجدید ساختار نهادی صنعت برق ،این سیاستها به عنوان سیاست راهبردی شناسایی شدند:
«ایجاد نهاد رگوالتوری برق مستقل از وزارت نیرو»« ،جلوگیری از حضور نهادهای عمومی و شبه دولتی (خصولتی) در
صنعت برق»« ،ارزیابی صالحیت تخصصی خریداران شرکتهای تولید و توزیع در فرایند خصوصیسازی»« ،افزایش نقش
تشکلها و نهادهای صنفی در فرایند سیاستگذاری صنعت برق»« ،بستر سازی برای حضور نهادهای مالی جهت سرمایه
گذاری در صنعت برق» و «بستر سازی برای حضور سرمایهگذاران خارجی جهت سرمایهگذاری در صنعت برق» .این
سیاستهای راهبردی برای ارزیابی به خبرگان ارائه شد .در جدول  23ارزیابی هر یک از این راهبردها از منظر خبرگان ،بر
اساس دو معیار «میزان مطلوبیت» و «تحققپذیری» داده شده است (حداکثر امتیاز برای هر سیاست 9 ،میباشد).
جدول  -24سیاستهای راهبردی حوزه تجدید ساختار نهادی برق

کد

سیاستهای راهبردی حوزه تجدید ساختار نهادی صنعت برق

تحقق
پذیری

مطلوبیت

S1

مقررات زدایی بازار برق

3/7

6/7

S2

ایجاد نهاد رگوالتوری برق مستقل از وزارت نیرو

3/7

7/2

S3

جلوگیری از حضور نهادهای عمومی و شبه دولتی (خصولتی) در صنعت برق

4/2

6/5

S4

ارزیابی صالحیت تخصصی خریداران شرکت های تولید و توزیع در فرایند خصوصیسازی

5/2

6/2

S5

افزایش نقش تشکلها و نهادهای صنفی در فرایند سیاستگذاری صنعت برق

4/2

7/8

S6

بستر سازی برای حضور نهادهای مالی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق

5

7/2

S7

بستر سازی برای حضور سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق

5

6/2
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بـرای اولویتگـذاری ایـن سیاسـتها ،از ماتریـس امتیـازات اسـتفاده شـده اسـت .نتایج ایـن اولویتگذاری در شـکل
 48نمایش داده شـده اسـت.
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شکل  -48اولویت گذاری سیاستهای راهبرد تجدید ساختارنهادی برق

نتایـج ارزیابـی خبـرگان نشـان میدهـد کـه سیاسـتهای راهبردی «ایجـاد نهـاد رگوالتوری بـرق مسـتقل از وزارت
نیـرو» و «افزایـش نقـش تشـکلها و نهادهـای صنفـی در فرایند سیاسـتگذاری صنعت برق» و « بسـتر سـازی برای
حضـور نهادهـای مالی جهت سـرمایهگذاری در صنعـت برق» سیاسـتهای راهبردی منتخب در حوزه تجدید سـاختار
نهادی برق هسـتند.
 -3-1ارزیابی سیاستهای راهبردی توسعه فناوری و نوآوری

مســائل اســتراتژیک حــوزه تغییــرات و فنــاوری بــا حضــور خبــرگان در پانلهــای تخصصــی شناســایی و ارزیابــی
شــدند و راهبردهــای کالن بــرای حــل ایــن مســائل نیــز پیشــنهاد و اولویتگــذاری شــد« :حــذف انحصــار و رانــت
و رقابتــی کــردن بازارهــا»« ،آگاهســازی مدیــران از آینــده تغییــرات فنــاوری صنعــت بــرق و تغییــر نگــرش نســبت
بــه فنــاوری»« ،ایجــاد مکانیزمهــای پوشــش ریســک طرحهــای نــوآوری توســط دولــت»« ،توســعه تجهیــزات
آزمایشــگاهی»« ،توانمندســازی مراکــز تحقیــق و توســعه بنگاههــا»« ،تســهیل ارتبــاط بنگاههــا بــا دانشــگاهها
و مراکــز تحقیقاتــی»« ،تســهیل ورود شــرکتهای خارجــی بــرای همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی جهــت
انتقــال فنــاوری»« ،خریــد تضمینــی محصــوالت نوآورانــه»« ،اصــاح قوانیــن و مقــررات حمایــت از حقــوق مالکیــت
داراییهــای فکــری» و «آمــوزش و باالبــردن دانــش مدیــران و کارشناســان در زمینــه نــوآوری و توســعه فنــاوری».
در جــدول  24ارزیابــی هــر یــک از ایــن راهبردهــا از منظــر خبــرگان ،بــر اســاس دو معیــار «میــزان مطلوبیــت» و
«تحققپذیــری» داده شــده اســت (حداکثــر امتیــاز بــرای هــر سیاســت 9 ،میباشــد).
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جدول  -25سیاستهای راهبردی بخش تغییرات فناوری و نوآوری در کسب و کارهای صنعت برق

کد

سیاستهای راهبردی

تحقق
پذیری

مطلوبیت

S1

حذف انحصار و رانت و رقابتی کردن بازارها

5/5

8/8

S2

آگاهسازی مدیران از آینده تغییرات فناوری صنعت برق و تغییر نگرش نسبت به فناوری

7/3

7/6

S3

ایجاد مکانیزمهای پوشش ریسک طرح های نواوری توسط دولت

6/7

7/6

S4

توسعه تجهیزات آزمایشگاهی

7/2

7/4

S5

توانمندسازی مراکز تحقیق و توسعه بنگاهها

7

7/2

S6

تسهیل ارتباط بنگاهها با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

6/7

6/8

S7

تسهیل ورود شرکتهای خارجی برای همکاری با شرکتهای ایرانی جهت انتقال فناوری

5/8

6/6

S8

خرید تضمینی محصوالت نواورانه

6

4/5

S9

اصالح قوانین و مقررات حمایت از حقوق مالکیت داراییهای فکری

6/7

7/6

S10

آموزش و باالبردن دانش مدیران و کارشناسان در زمینه نواوری و توسعه فناوری

6/3

6

برای اولویتگذاری این سیاستها ،از ماتریس امتیازات استفاده شده است .نتایج حاصل از این نظرخواهی در شکل 49
نمایش داده شده است.
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شکل  -49نتایج ارزیابی سیاستهای راهبردی حوزه تغییرات فناوری و نوآوری صنعت برق از حیث مطلبوبیت و تحققپذیری از نگاه خبرگان

بـر مبنـای نظـرات خبـرگان «آگاه سـازی مدیـران از آینـده تغییـرات فنـاوری صنعـت بـرق و تغییـر نگـرش نسـبت
بـه فنـاوری»« ،توسـعه تجهیـزات آزمایشـگاهی» و «توانمندسـازی مراکـز تحقیـق و توسـعه بنگاههـا» مهمتریـن
سیاسـتهای راهبـردی تغییـرات فنـاوری و نوآوری هسـتند .همچنین «ایجاد مکانیزمهای پوشـش ریسـک طرحهای
86

نـوآوری توسـط دولـت» و «اصلاح قوانیـن و مقـررات حمایـت از حقـوق مالکیـت داراییهـای فکری» سیاسـتهای
راهبـردی هسـتند کـه از نگاه خبـرگان مطلوبیت باالیی داشـته اما از حیث تحقق پذیـری در جایگاه بعدی قـرار دارند.
 -4-1ارزیابی سیاستهای راهبردی حوزه کاهش تلفات و افزایش بهرهوری برق

بررسـی حـوزه بهـرهوری صنعـت بـرق بیانگر آن اسـت که تلفـات باالی برق در شـبکه توزیـع و بهینه نبـودن مصرف
بـرق در شـبکههای مختلـف از اصلیتریـن مسـائل راهبـردی بهرهوری برق اسـت .برای حل مسـائل اسـتراتژیک این
حـوزه ،سیاسـتهای راهبردی شناسـایی شـدند« :هوشمندسـازی شـبکه بـرق»« ،ارائه مشـوقهای مالی توسـط دولت
بـرای اجـرای برنامههای ارتقای بهـرهوری بنگاهها»« ،خصوصیسـازی تجارت بـرق در بازارهای صـادرات»« ،واگذاری
و خصوصیسـازی بخـش توزیـع»« ،واگـذاری و خصوصیسـازی بخـش تولیـد (نیروگاههـا)»« ،اصلاح مقـررات برای
برخـورد با اسـتفاده غیرمجاز برق»« ،بازسـازی و نوسـازی تجهیزات شـبکه انتقـال و توزیع» و «ایجاد بـازار رقابتی برقی
راهبـردی» .جهـت ارزیابـی ایـن سیاسـتهای راهبـردی ،از خبرگان خواسـته شـد نظرات خـود بصورت امتیـاز دهی بر
اسـاس دو معیـار «مطلوبیـت» و «تحقـق پذیـری» در بـاره هریک از سیاسـت های راهبـردی بیان کننـد .در جدول 25
نتایـج ایـن ارزیابی ارائه شـده اسـت (حداکثر امتیاز  9اسـت).
جدول  -26سیاستهای راهبردی کاهش تلفات و بهرهوری برق

کد

سیاستهای راهبردی

تحقق
پذیری

مطلوبیت

S1

هوشمندسازی شبکه برق

4/8

5/6

S2

ارائه مشوقهای مالی توسط دولت برای اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری بنگاهها

5/1

6/3

S3

خصوصیسازی تجارت برق در بازارهای صادرات

5/5

5/9

S4

واگذاری و خصوصیسازی بخش توزیع

5/1

7/7

S5

واگذاری و خصوصیسازی بخش تولید (نیروگاهها)

6

7

S6

اصالح مقررات برای برخورد با استفاده غیرمجاز برق

6/4

6/7

S7

بازسازی و نوسازی تجهیزات شبکه انتقال و توزیع

6/3

7/1

S8

ایجاد بازار رقابتی برق

5/6

8

برای اولویتگذاری این سیاستها ،از ماتریس امتیازات استفاده شده است ،شکل   50نتایج این ارزیابی را نشان میدهد.
با توجه به نظر خبرگان در کاهش تلفات برق سیاستهای راهبردی «ایجاد بازار رقابتی برق»« ،بازسازی و نوسازی تجهیزات
شبکه انتقال و توزیع»« ،واگذاری و خصوصیسازی بخش تولید برق (نیروگاهها)» و «اصالح مقررات برای برخورد با استفاده
غیرمجاز برق» از مطلوبیت باالیی برخوردارند و امکان محقق شدن آنها در مقایسه با سایر راهبردهای سیاستی بیشتر است.
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شکل  -50اولویتگذاری راهبردهای کالن در بخش کاهش تلفات و بهرهوری برق

 -1-5ارزیابی سیاستهای راهبردی ساختار رقابت و محیط کسب و کار صنعت برق

بدنبال شناسایی مسائل استراتژیک ساختار رقابت و محیط کسب و کار صنعت برق ،مجموعهای از سیاستهای راهبردی
تعریف شدند که عبارتند از:
«اصالح مقررات برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در اجرای پروژههای نیرو»« ،توانمندسازی بنگاهها برای ورود به
بازارهای صادراتی»« ،بستر سازی برای ورود بنگاهها به بازارهای داخلی غیر از وزارت نیرو»« ،بستر سازی برای کاهش
شدت رقابت بنگاهها»« ،تسهیل ایجاد همکاریهای تجاری بین بنگاهها برای ورود به بازارهای صادراتی (مانند ایجاد
کنسرسیوم و اتحادهای استراتژیک)»« ،بستر سازی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در جهت تولید محصوالت جدید»
و «بسترسازی و تسهیل «جذب و ادغام» بنگاههای کوچک و متوسط از طریق مشوقهای حقوقی و مالی» است.
این سیاستهای راهبردی در جلسات پنل خبرگان ارائه شد و بر اساس دو معیار مطلوبیت و تحققپذیری مورد ارزیابی قرار
گرفتند .در جدول  26امتیازات ارائه شده به این سیاستها آمده است و شکل  51نتایج حاصل از این ارزیابی را نشان میدهد.
جدول  -27راهبردهای کالن ساختار رقابت و محیط کسب و کار صنعت برق

کد

سیاستهای راهبردی

تحقق
پذیری

مطلوبیت

S1

اصالح مقررات برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در اجرای پروژههای نیرو

3/3

6/6

S2

توانمندسازی بنگاهها برای ورود به بازارهای صادراتی

3/7

6/6

S3

بستر سازی برای ورود بنگاهها به بازارهای داخلی غیر از وزارت نیرو

5/3

5/5

S4

بسترسازی برای کاهش شدت رقابت بنگاهها

2/7

4/1

S5

تسهیل ایجاد همکاریهای تجاری بین بنگاهها برای ورود به بازارهای صادراتی (مانند ایجاد
کنسرسیوم و اتحادهای استراتژیک)

3/1

6/6

S6

بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در جهت تولید محصوالت جدید

3/6

6/8

S7

بسترسازی و تسهیل «جذب و ادغام» بنگاههای کوچک و متوسط از طریق مشوقهای حقوقی و مالی

3/1

5
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شکل  -51اولویتگذاری راهبردهای شناسایی شده در بخش ساختار رقابت و محیط کسب و کار

با توجه به نقطه نظرات خبرگان «اصالح مقررات برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در اجرای پروژههای نیرو»،
«توانمندسازی بنگاهها برای ورود به بازارهای صادراتی»« ،بستر سازی برای ورود بنگاهها به بازارهای داخلی غیر از
وزارت نیرو»« ،تسهیل ایجاد همکاریهای تجاری بین بنگاهها برای ورود به بازارهای صادراتی (مانند ایجاد کنسرسیوم
و اتحادهای استراتژیک)»« ،بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در جهت تولید محصوالت جدید» مطلوبیت
بیشتری داشتهاند.
الزم به ذکر است که سیاستهای راهبردی «بسترسازی برای کاهش رقابت بنگاهها» و «بسترسازی و تسهیل «جذب
و ادغام» بنگاههای کوچک و متوسط از طریق مشوقهای حقوقی و مالی» از دید خبرگان مطلوبیت کمتر و میزان
تحققپذیری بسیار پایینی داشتهاند  .
 -2جمعبندی ارزیابی سیاستهای راهبردی

در این فصل ،سیاستهای راهبردی تاثیرگذار در هر یک از حوزههای محیط کسب و کارهای صنعت برق با نظرات
خبرگان مورد ازیابی قرار گرفت .خالصه نتایج بدست آمده در این فصل ،به شرح زیر میباشد:
در بخش «اقتصاد برق» ،سیاستهای راهبردی «اصالح قیمت برق با ایجاد نهاد ملی» و «سرمایهگذاری بخش خصوصی
و نهادهای مالی» سیاستهایی هستند که دارای مطلوبیت و تحقق پذیری باالیی هستند.
در حوزه «تجدید ساختار نهادی» ،سیاستهای راهبردی «ایجاد نهاد رگوالتوری برق مستقل از وزارت نیرو» و «افزایش
نقش تشکلها و نهادهای صنفی در فرایند سیاستگذاری صنعت برق» و «بستر سازی برای حضور نهادهای مالی جهت
سرمایهگذاری در صنعت برق» سیاستهای راهبردی منتخب هستند.
در حوزه «تغییرات فناوری و نوآوری» سیاستهای راهبردی «آگاه سازی مدیران از آینده تغییرات فناوری صنعت برق
و تغییر نگرش نسبت به فناوری»« ،توسعه تجهیزات آزمایشگاهی» و «توانمندسازی مراکز تحقیق و توسعه بنگاهها»
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مهمتری ن سیاستهای راهبردی تغییرات فناوری و نوآوری هستند .همچنین «ایجاد مکانیزمهای پوشش ریسک
طرحهای نوآوری توسط دولت» و «اصالح قوانین و مقررات حمایت از حقوق مالکیت داراییهای فکری» سیاستهای
راهبردی هستند که از نگاه خبرگان مطلوبیت باالیی داشته اما از حیث تحقق پذیری در جایگاه بعدی قرار دارند.
در حوزه «بهره وری کاهش تلفات برق» سیاستهای راهبردی «ایجاد بازار رقابتی برق»« ،بازسازی و نوسازی تجهیزات
شبکه انتقال و توزیع»« ،واگذاری و خصوصیسازی بخش تولید برق (نیروگاهها)» و «اصالح مقررات برای برخورد با
استفاده غیرمجاز برق» از مطلوبیت باالیی برخوردارند و امکان محقق شدن آنها در مقایسه با سایر راهبردهای سیاستی
بیشتر است.
در حوزه «ساختار رقابت و محیط کسب و کار صنعت برق» ،با توجه به نقطه نظرات خبرگان «اصالح مقررات برای پوشش
ریسک نوسانات نرخ ارز در اجرای پروژههای نیرو»« ،توانمندسازی بنگاهها برای ورود به بازارهای صادراتی»« ،بسترسازی
برای ورود بنگاهها به بازارهای داخلی غیر از وزارت نیرو»« ،تسهیل ایجاد همکاریهای تجاری بین بنگاهها برای ورود
به بازارهای صادراتی (مانند ایجاد کنسرسیوم و اتحادهای استراتژیک)»« ،بستر سازی برای جذب سرمایهگذاری خارجی
در جهت تولید محصوالت جدید» مطلوبیت بیشتری داشتهاند.
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چشمانداز آینده صنعت برق

در این فصل ،چشمانـداز آینده صنعت ترسیم شده است .برای ارائه پیشبینی آینده صنعت برق ،با توجه به تحلیل
روندهای گذشته ،سناریوهای آینده برخی از شاخصها و متغیرهای مهم صنعت محاسبه شدهاند .در هر بخش ،تصویر
آینده صنعت برق با توجه به سناریوهایی که بدست آمدهاند ،ارائه شدهاند .در این سناریوها ،با توجه به نرخ رشدهای
مختلفی که با روند گذشته صنعت تناسب داشتهاند ،میزان هر یک از متغیرها برآورد شدهاند که در ادامه ارائه میشود.
این پیشبینیها در چند بخش تولید و مصرف برق ،توسعه شبکه تولید ،انتقال و توزیع برق و آینده کسب و کارهای
صنعت برق ارائه شدهاند.
 -1چشمانداز تولید و مصرف برق

برای ارائه چشم انداز تامین برق کشور شاخصهای اصلی مرتبط با این بخش بررسی و چگونگی تغییر وضعیت آنها در
آینده برآورد شده است .در این بخش شاخصهای «تولید برق»« ،مصرف برق»« ،نیاز مصرف اصالحی» و «قیمت برق»
بررسی شدهاند.
 -1-1مصرف برق

میزان مصرف برق از سال  1394-1367به تفکیک گروههای مختلف مصرف کننده در شکل  52نمایش داده شده است.
همانطور که در این نمودار دیده میشود ،روند مصرف برق در طول این سالها صعودی بوده و از  36147میلیون کیلووات
ساعت  در سال  1367به  219653میلیون کیلووات ساعت در سال 1394رسیده است.
250000.0

150000.0

میلیون کیلووات ساعت

200000.0

100000.0
50000.0

1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393
ساير مصارف

کشاورزي

صنعتي

عمومي

0.0

خانگي

شکل  -52میزان مصرف برق به تفکیک مصرفکنندگان
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شکل  53نرخ رشد متوسط مصرف برق را در هر یک از برنامههای توسعهای کشور نمایش میدهد .با توجه به شکل،
بیشترین نرخ رشد در برنامه سوم توسعهای متعلق به سالهای  1383-1379بوده است .همچنین نرخ رشد در برنامه
پنجم به کمترین میزان خود رسیده و برابر با  3/62درصد است.
برنامه پنجم
برنامه چهارم
برنامه سوم
برنامه دوم
برنامه اول
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شکل  -53متوسط نرخ رشد مصرف برق در برنامههای توسعهای

از تحلیل اطالعات و آمارهای بدست آمده چندین سناریو برای پیشبینی میزان مصرف تا سال  1404برآورد شده است.
این سناریوها شامل رشد  4درصدی 5 ،درصدی 6 ،درصدی و روند پایه (رشد  2/5درصدی) است .هریک از این سناریوها
در شکل  54نمایش داده شده است .رشد  4درصدی میتواند سناریوی محتملتری برای پیشبینی میزان مصرف برق
در سالهای آتی باشد .بر اساس این سناریو میزان مصرف برق در سال  1404برابر با  325140/1میلیون کیلووات ساعت
خواهد بود .به منظور تحقق بخشی این سناریو بایستی اقدامات ویژه ای در بخش نیروگاهی صورت پذیرد و از حیث
ظرفیت و نوع نیروگاه فعالیتهای جدیدی انجام شود.
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شکل  -54سناریوهای پیشبینی میزان مصرف برق در کشور تا سال 1404

میزان مصرف برق بر مبنای سناریو مرجع در سالهای  1400 ،1395و  1404در شکل  55نشان داده شده است .بر مبنای
این سناریو میزان مصرف برق در سال  1404برابر با  325140میلیون کیلووات ساعت خواهد بود.
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شکل  -55پیشبینی میزان مصرف برق بر مبنای سناریوی مرجع

 -2-1تولید برق

شکل  56میزان تولید برق ایران را در فاصله سالهای  1367تا  1394به تفکیک تولیدکنندگان نشان میدهد .تولید
برق در سالهای مذکور روند صعودی داشته و از  47600میلیون کیلووات ساعت در سال  1367به   291186میلیون
کیلووات ساعت در سال  1394رسیده است .همانطور که در شکل قابل مشاهده است از سال  1384تولید برق توسط
بخش خصوصی آغاز شده و روند تولید توسط این بخش صعودی بوده بطوریکه در سال  53/7 ،1394درصد برق کشور
توسط بخش خصوصی تولید شده است.

شکل  -56میزان تولید برق به تفکیک تولیدکنندگان از سال  1367تا 1394

شکل  57متوسط نرخ رشد تولید برق را در برنامههای توسعهای نشان میدهد .با توجه به شکل نرخ رشد در برنامه سوم
توسعه کشور باالترین میزان را داشته و به  8/3درصد رسیده است .نرخ رشد متوسط در برنامه پنجم توسعه که مربوط به
سالهای  1390تا  1394است برابر با  4درصد است.
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شکل  -57متوسط نرخ رشد تولید برق در برنامههای توسعهای

پس از بررسی روند تولید برق در کشور ،سناریوهای روند پایه (رشد  2/8درصدی) ،رشد  4درصدی 5 ،درصدی و 6
درصدی برای پیشبینی تولید برق در آینده متصور هستند که این سناریوها در شکل  58نمایش داده شدهاند.

  شکل -58سناریوهای پیشبینی تولید برق در کشور تا سال 1404

پس از تحلیل دادهها و بررسی میزان تولید و مصرف برق میتوان چنین استنباط کرد که سناریو  2میتواند سناریو مرجع
باشد .شکل  59میزان تولید برق در کشور را بر اساس این سناریو در سال  1400 ،1395و  1404را نشان میدهد .بر
مبنای این سناریو میزان تولید برق در سال  1404به  459231میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید.
 -3-1نیاز مصرف اصالحی

پیشبینی نیاز مصرف اصالحی برای جلوگیری از خاموشی در کشور بسیار حائز اهمیت است .نیاز مصرف اصالحی در
از سال  1370تا  1394با شیب مالیمی روند صعودی داشته و در سال  1394به  50177مگاوات رسیده است .شکل
 60نرخ رشد متوسط نیاز مصرف اصالحی را در برنامههای توسعهای کشور نشان میدهد .با توجه به شکل ،بیشترین
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شکل  -59پیشبینی میزان تولید برق بر مبنای سناریوی مرجع

نرخ رشد در برنامه سوم توسعهای دیده میشود .متوسط نرخ رشد نیاز مصرف اصالحی در برنامه پنجم توسعه کشور به
کمترین میزان یعنی  3/4درصد رسیده است.

شکل  -60متوسط نرخ رشد نیاز مصرف اصالحی در برنامههای توسعهای

با توجه به روند نیاز مصرف اصالحی و شاخص متوسط نرخ رشد ساالنه چهار سناریو روند پایه (رشد  3درصدی) ،رشد
 4درصدی 5 ،درصدی و  6درصدی برای پیشبینی نیاز مصرف اصالحی در آینده متصور است .بر مبنای این سناریوها
میزان نیاز مصرف اصالحی تا سال  1404محاسبه شده است (شکل  .)61از میان این چهار سناریو ،با توجه به پیشبینی
میزان مصرف و تولید برق و همچنین نرخ رشد متوسط در کشورهای در حال توسعه ،سناریو نرخ رشد  4درصدی میتواند
سناریو محتمل باشد .شکل  62میزان نیاز مصرف اصالحی بر مبنای این سناریو نمایش میدهد .بر مبنای این سناریو،
میزان نیاز مصرف اصالحی در سال  1404برابر با  74274مگاوات خواهد بود.
 -4-1قیمت برق

شکل  63نرخ رشد متوسط قیمت برق را در برنامههای توسعهای کشور نشان میدهد .متوسط قیمت فروش برق به
قیمت جاری در سال  1394برابر با  614ریال است با توجه به روند قیمت برق در سالهای گذشته پیشبینی قیمت برق
بر اساس سناریو روند پایه صورت گرفته است.
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شکل  -61سناریوهای پیشبینی نیاز مصرف اصالحی تا سال 1404

شکل -62پیشبینی میزان نیاز مصرف اصالحی بر مبنای سناریو مرجع

شکل  -63متوسط نرخ رشد قیمت برق در برنامههای توسعهای
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شکل  -64پیشبینی قیمت برق بر اساس روند پایه

شکل  65میزان قیمت برق را بر اساس روند پایه در سالهای  1400 ،1395و  1404نمایش میدهد .بر مبنای این سناریو
در سال  1404قیمت برق معادل 1235ریال خواهد بود.

شکل  -65پیشبینی قیمت برق بر مبنای سناریوی مرجع

-2توسعه شبکه تولید ،انتقال و توزیع

در این قسمت توسعه شبکه انتقال و توزیع شامل روندهای «گسترش خطوط» و«افزایش ظرفیت نیروگاهی» و «افزایش
بهرهوری شبکه تولید ،انتقال و توزیع» بررسی میشود.
 -1-2گسترش خطوط انتقال و فوق توزیع

بررسی اطالعات مربوط به خطوط شبکه در فاصله سالهای  1394-1367نشان میدهد که مجموع طول این خطوط
از  268962کیلومتر مدار به  874135کیلومتر مدار رسیده است .شکل  66روند افزایش طول خطوط برق را به تفکیک
خطوط توزیع ،فوق توزیع و انتقال از سال  1367تا  1394نمایش میدهد.
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شکل  -66روند افزایش طول خطوط شبکه به تفکیک خطوط انتقال ،توزیع و فوق توزیع

شـکل  67نرخ رشـد متوسـط خطوط شـبکه را در برنامههای توسـعهای کشـور نشـان میدهد .بیشترین میزان نرخ
رشـد افزایـش طـول خطوط شـبکه بـرق در برنامه دوم توسـعه یعنی در سـالهای  1374تـا  1378اتفاق افتاده اسـت.
برنامـه پنجـم توسـعه بـا حدود  2درصد رشـد کمترین نرخ رشـد رابـه خود اختصاص داده اسـت.

شکل -67متوسط نرخ رشد خطوط شبکه در برنامههای توسعهای

پـس از بررسـی اطالعـات روندهـا بـرای افزایـش طول خطـوط شـبکه در نظر گرفته شـد .ایـن سـناریوها عبارتند از:
افزایـش طـول خطوط بر مبنای روند گذشـته (رشـد  2/8درصدی) ،رشـد  4درصـدی 5 ،درصـدی و  6درصدی .میزان
افزایـش خطـوط بـر مبنای هر یک از سـناریوهای تعریف شـده تا سـال  1404در شـکل  68نمایش داده شـده اسـت.
بررسـی روندهـا نشـان میدهـد سـناریو رشـد  4درصدی میتواند سـناریو محتملتری باشـد .شـکل  69میـزان طول
شـبکه بـرق را برمبنـای این سـناریو در سـالهای  1400 ،1395و  1404نمایـش میدهد .بر مبنای این سـناریو طول
خطـوط انتقـال ،توزیـع و فـوق توزیع در سـال  1404برابر بـا  1293933کیلومتر مـدار خواهد بود.
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شکل  -68سناریوهای پیشبینی طول خطوط شبکه تا سال 1404

شکل  -69پیشبینی طول خطوط شبکه برق بر مبنای سناریوی مرجع

 -2-2توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور

شکل  70روند افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور را از سال  1368تا  1394نمایش میدهد .با توجه به شکل اضافه ظرفیت
نیروگاهی کشور روند صعودی داشته اما در سالهای اخیر بویژه سالهای  1393 ،1392و  1394نسبت به سال 1391
این روند کاهشی بوده است به نحویکه میزان اضافه ظرفیت نیروگاهی در سال  1394نسبت به سال پیشین برابر با
 943مگاوات است.
شکل  71متوسط نرخ رشد اضافه ظرفیت نیروگاهی کشور را در برنامههای توسعهای اول تا پنجم نمایش میدهد .با توجه
به شکل ،برنامه چهارم با نرخ رشد  7درصدی و برنامه پنجم با نرخ رشد  2/6درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین
میزان نرخ رشد را در برنامههای توسعهای به خود اختصاص دادهاند.
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شکل -70روند افزایش ظرفیت نیروگاهی از سال  1368تا 1394

شکل  -71متوسط نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی نصب شده در برنامههای توسعهای

با توجه به روند افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور و متوسط نرخ رشد در برنامههای توسعهای ،پیشبینی ظرفیت نیروگاهی
بر مبنای چهار سناریو روند پایه (نرخ رشد  2/8درصدی) ،رشد  4درصدی 5 ،درصدی و  6درصدی صورت گرفته است.
میزان ظرفیت نیروگاهی کشور با توجه به هریک از این سناریوها تا سال  1404در شکل  72نمایش داده شده است.
ی شواهد نشان میدهد که سناریو رشد  4درصدی میتواند برای افزایش ظرفیت نیروگاهی سناریو محتملی باشد.
بررس 
شکل  73میزان ظرفیت نیروگاهی بر مبنای این سناریو را در سالهای  1400 ،1395و  1404نشان میدهد .با توجه به
این سناریو میزان ظرفیت نیروگاهی کشور در سال  1404برابر با  109678مگاوات خواهد بود.
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شکل - 72سناریوهای پیشبینی ظرفیت نیروگاهی کشور تا سال 1404

شکل  -73پیشبینی میزان ظرفیت نیروگاهی کشور بر مبنای سناریوی مرجع

 -3-2افزایش بهرهوری شبکه تولید ،انتقال و توزیع

افزایش بهرهوری شبکه تولید ،انتقال و توزیع از دو منظر «اتالف برق» و «راندمان نیروگاهی» در این گزارش مورد
بررسی قرار گرفته است.
 -1-3-2راندمان نیروگاههای کشور

افزایش راندمان نیروگاههای کشور از سال  1367تا  1394بطور متوسط سالیانه  1درصد بوده است .راندمان نیروگاههای
کشور در سال  1394برابر با  40/1درصد است .شکل  74نرخ رشد متوسط راندمان نیروگاههای کشور را در برنامههای
توسعهای نشان میدهد .بیشترین نرخ رشد در برنامه دوم توسعه دیده میشود.
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شکل  -74متوسط نرخ رشد راندمان نیروگاههای کشور در برنامههای توسعهای

با توجه به وضعیت راندمان نیروگاههای کشور ،سه سناریو برای پیشبینی راندمان نیروگاههای کشور درنظر گرفته شده
است؛ سناریو روند پایه (رشد  0/5درصدی) ،رشد  1درصدی و رشد  2درصدی .میزان راندمان نیروگاههای کشور بر اساس
هر یک از این سناریوها در شکل  75نشان داده شده است.

شبینی راندمان نیروگاههای کشور تا سال 1404
شکل  -75سناریوهای پی 

پس از بررسی سناریوها ،چنین استنباط میشود که سناریو نرخ رشد  1درصدی میتواند سناریو محتملی برای راندمان
نیروگاهی کشور باشد .شکل  76میزان راندمان نیروگاهی کشور بر مبنای این سناریو را نمایش میدهد .با توجه به شکل
راندمان نیروگاهی کشور در سال  1404به  44درصد خواهد رسید.
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شکل   -76پیشبینی میزان راندمان نیروگاههای کشور بر مبنای سناریو مرجع

 -2-3-2اتالف برق

اتلاف شـبکه بـرق از سـال  1380تا  1394در شـکل  77-4نمایش داده شـده اسـت .بیشترین میزان اتالف شـبکه
بـرق  19درصـد بـوده و مربـوط بـه سـالهای 1385و  1386بـوده اسـت .بطورکلـی روند اتالف شـبکه برق کاهشـی
بـوده و کمتریـن میـزان آن در سـال  1393برابـر بـا  13درصد بوده اسـت .پس از بررسـی اطالعات سـه سـناریو روند
پایـه ،نـرخ کاهـش  2درصـدی و  3درصـدی بـرای کاهـش تلفات شـبکه بـرق تـا سـال  1404متصور اسـت .میزان
تلفـات شـبکه بـرق بر اسـاس هریک از این سـناریوها در شـکل  77نمایش داده شـده اسـت.

شکل -77سناریوهای پیشبینی کاهش تلفات شبکه برق

شکل  78میزان تلفات شبکه برق را در سالهای  1400 ،1395و  1404بر مبنای سناریو روند پایه نشان میدهد .بر
مبنای این سناریو میزان تلفات شبکه برق در سال  1404به  8/4درصد خواهد رسید.
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شکل  -78پیشبینی کاهش تلفات برق بر مبنای سناریو مرجع

 -3چشمانداز توسعه کسب و کارهای صنعت برق

به منظور توسعه کسب و کارهای صنعت برق سه موضوع «صادرات»« ،ارزش افزوده» و «سرمایهگذاری» مورد بررسی قرار
گرفته است .در ادامه ،شاخصهای سه مقوله بررسی و مقدار آنها در آینده صنعت برق به تصویر کشیده شده است.
 -1-3صادرات تجهیزات ،خدمات و انرژی برق

صادرات صنعت برق شامل صادرات تجهیزات برق ،صادرات خدمات مهندسی برق و صادرات انرژی برق میباشد .مجموع
این صادرات در سال  1394بالغ بر  3/5میلیارد دالر بوده است .بر اساس نرخ رشد روند صادرات صنعت برق از سال 1380
تا  ،1394سناریوهای پیشبینی صادرات صنعت برق ،محاسبه شده است .شکل  79پیشبینی صادرات صنعت برق را در
سه سناریو روند پایه (نرخ رشد  16درصدی) ،سناریو رشد  20درصدی و سناریو رشد  25درصدی نشان میدهد .براساس
این سناریوها ،میزان صادرات در سال   ،1404با نرخ رشد  16درصد 20 ،درصد و  25درصد به ترتیب برابر با  22  ،17و 33
میلیارد دالر خواهد بود.

شکل  -79سناریوهای پیشبینی میزان صادرات صنعت برق تا سال 1404

106

شکل  80میزان صادرات تجهیزات برق ،خدمات مهندسی برق و انرژی برق را بر مبنای سناریو مرجع (رشد  20درصدی)
در سالهای  1400 ،1395و  1404نمایش میدهد.

شکل -80پیشبینی صادرات صنعت برق بر مبنای سناریو مرجع

 -2-3ارزش افزوده بخش صنعت برق

متوسط نرخ رشد سالیانه ارزش افزوده صنعت برق نسبت به قیمتهای ثابت از سال  1373تا  1393برابر با  5/9درصد
است .شکل  81متوسط نرخ رشد ارزش افزوده صنعت برق را در مقایسه با کل صنعت را در برنامههای توسعهای نمایش
میدهد .همانطور که در شکل قابل مشاهده است نرخ رشد صنعت در برنامه پنجم توسعه منفی بوده و صنعت برق نیز
رشد کمی ( )0/28داشته است .این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه صنعت برق و صنعت کشور بیشترین نرخ
رشد را داشته است.

شکل  -81نرخ رشد ارزش افزوده در برنامههای توسعهای

پس از بررسی روند ارزش افزوده صنعت برق به قیمت ثابت ،چهار سناریو رشد  1درصدی (با توجه به وضعیت سالهای
اخیر کشور) ،روند پایه (رشد  3درصدی) ،رشد  5درصدی و رشد  7درصدی ،برای پیشبینی ارزش افزوده صنعت برق در
نظر گرفته شده است .هریک از این سناریوها در شکل  82نشان داده شدهاند.
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شکل - 82سناریوهای پیشبینی ارزش افزوده به قیمت ثابت تا سال 1404

بـا توجـه به توسـعه شـبکه بـرق بنظر میرسـد که سـناریو رشـد  3درصـدی میتواند سـناریو محتملی بـرای پیشبینی
ارزش افـزوده باشـد .شـکل  83مقـدار ارزش افـزوده صنعـت بـرق به قیمت ثابـت را بر مبنای این سـناریو در سـالهای
 1400 ،1395و  1404نمایـش میدهـد.

شکل  -83پیشبینی ارزش افزوده صنعت برق به قیمت ثابت بر مبنای سناریو مرجع

 -3-3سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت برق

سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت برق شامل مجموع سرمایهگذاری برای تولید ،انتقال و توزیع برق میباشد .بر اساس برآورد
وزارت نیرو ،به ازای هر هزار مگاواتی که به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه میشود ،بطور متوسط   3200میلیارد تومان
برای احداث نیروگاه و شبکه انتقال و توزیع سرمایهگذاری مورد نیاز است [ .]24با توجه به سناریوهایی که برای توسعه
شبکه تولید ،انتقال و توزیع در نظر گرفته شده است ،میزان سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت در افق  1404برآورد شده
است  .شکل  84سناریوهای سرمایهگذاری در صنعت برق را نشان میدهد .بر اساس این سناریوها پیشبینی میشود در
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سناریو روند پایه ،سناریو رشد  4درصد ،رشد  5درصد و رشد  6درصد مجموعا تا سال  1404به ترتیب ،113867 ،75974
 149113و   187513میلیارد تومان سرمایهگذاری مورد نیاز است .به عبارت دیگر با در نظر گرفتن نرخ ارز  3300تومانی،
تا سال  1404حداقل  23میلیارد دالر و حداکثر  57میلیارد دالر سرمایهگذاری الزم است تا شبکه تولید ،انتقال و توزیع
برق کشور توسعه پیدا کند.

شکل -84سناریوهای پیشبینی سرمایهگذاری در صنعت برق تا سال 1404

شکل  85میزان سرمایهگذاری مورد نیاز کشور را بر مبنای سناریو مرجع را در سالهای  1400 ،1395و  نشان1404
نشان میدهد.

شکل  -85پیشبینی سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت برق بر مبنای سناریو مرجع
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راهبردهای توسعه کسب و کار صنعت

راهبردهای توسعه کسب و کار صنعت برق ،روشهایی برای باالبردن رقابتپذیری صنعت می باشند به این معنا که
انتظار میرود با اجرای این راهبردها ،توان رقابتی مجموعه بنگاههای این صنعت در اقتصاد ملی و بازارهای بین المللی
افزایش پیدا کند .برای شناسایی این راهبردها ،ابتدا مجموعه مسائل استراتژیک کسب و کارهای صنعت برق که در فصل
دوم این گزارش شناسایی شدند ،در چارچوب عوامل رقابتپذیری مدل تحلیلی پورتر طبقهبندی شده سپس با توجه به
چشمانداز صنعت و نتایج بدست آمد و ارزیابی سیاستهای راهبردی ،این استراتژیها تعیین شدهاند.
مدل الماس پورتر یک مدل تحلیلی برای ارزیابی عوامل موثر بر رقابت پذیری یک صنعت در سطح ملی و بینالمللی
است .این مدل ،عوامل موثر بر رقایت پذیری صنعت را در چهار دسته اصلی طبقهبندی می کند« :عوامل تولید»« ،شرایط
تقاضا»« ،ساختار و استراتری رقابت» و «صنایع پشتیبان و وابسته» .بر اساس مدل پورتر ،وقتی که این عوامل در یک
صنعت نسبت به سایر صنایع و یا سایر کشورها در وضعیت بهتری باشند ،آن صنعت دارای مزیت رقابتی است  و از توان
رقابتی باالتری برخوردار است .بنابراین برای بهبود شرایط رقابتپذیری و توسعه اقتصاد یک صنعت ،راهکارهایی باید
بوکارهای صنعت برق
ارائه شوند که این عوامل را بهبود دهند .در ادامه این بخش مجموعه عوامل رقابت پذیری کس 
ارائه میشود.
 -1عوامل رقابتپذیری کسب و کارهای صنعت برق

مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رقابت پذیری کسب و کارهای صنعت برق در مدل الماس پورتر طبقهبندی شده است.
همانطور که در  شکل  86دیده میشود عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای صنعت برق در هر یک از بخشها
آورده شده است .در ادامه هر یک از ابعاد بررسی شده است.
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شکل -86تحلیل عوامل رقابت پذیری کسب و کارهای صنعت برق

 -1-1شرایط تقاضا

مسائل استراتژیک کسب و کارهای صنعت برق در بعد «شرایط تقاضا» از چند جهت مورد توجه است:
 -1-1-1روند تقاضا :رکود بازار

روند تقاضای شرکتهای سازنده و پیمانکاری صنعت برق ،کامال تحت تاثیر طرحهای توسعهای احداث تاسیسات تولید،
انتقال و توزیع برق در وزارت نیرو است .هماکنون نظام مالی برق دچار بحران عدم توازن درآمد و هزینه است و در نتیجه
وزارت نیرو مبتال به عارضه کسری بودجه سیستماتیک است .به همین خاطر روند سرمایهگذاری در صنعت  برق کاهش
یافته و تقاضا برای محصوالت و خدمات کسب و کارهای صنعت برق دچار رکود شدهاند.
 -2-1-1انحصار خریداران :قدرت چانه زنی شرکتهای دولتی

زنجیره تامین برق در انحصار شرکتهای دولتی است و این شرکتها در کنترل شرکت مادر تخصصی توانیر هستند که بر
شرایط خرید تجهیزات و خدمات مهندسی برق ،تسلط انحصاری دارد .در این شرایط انحصاری ،قدرت خریدار بدلیل انحصار
بسیار باال است و عمال شرکتهای سازنده و پیمانکار نمیتوانند در تعیین شرایط مبادله هیچگونه اعمال نظری کنند .این
عارضه بدلیل عدم وجود نهاد تنظیم مقررات بازار ،موجب شده است که وزارت نیرو هم به عنوان خریدار تجهیزات و خدمات
مهندسی برق و هم به عنوان نهاد حاکمیتی ،همزمان دو نقش را در بازار ایفا کند ،یعنی هم مقرراتگذاری در انحصار وزارت
نیرو است و هم وزارت نیرو خریدار عمده تجهیزات و خدمات مهندسی برق است .این عامل موجب شده است ،رقابتپذیری
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صنعت تحت تاثیر سیاستها و رفتار وزارت نیرو قرار گیرد .همچنین انحصار شرکتهای دولتی در بازار تامین برق موجب
میشود بسیاری از قوانین و حتی قراردادها ،یکجانبه تدوین شود و شرکتهای دولتی تعهدات خود را اجرا نکنند.
 -3-1-1بازارهای جایگزین داخلی و خارجی

بخشی از تقاضای تجهیزات و خدمات برقی در سایر صنایع داخلی مانند صنعت نفت و پتروشیمی و صنایع بزرگ است که
بدلیل وجود رکود در اقتصاد ملی دچار افت شده است .تالش برای دستیابی به این بازارها با موانع متعددی مانند شدت رقابت
سازندگان ،وجود استانداردها و کسب مجوزهای قانونی مواجه است که ریسک کسب و کارهای صنعت برق را باال میبرد.
همچنین بازارهای صادراتی ،بدلیل آنکه معامالت انجام شده عموما بصورت  B2Gبوده و طرف قراردهای خارجی،
دولتها هستند ،تعامل بین دولت ایران با دولتهای خارجی روی این کسب و کارها تاثیر مستقیم میگذارد و بدلیل
طوالنی بودن پروژهها ،با ریسک زیاد از نظر اجرای قراردادها و وصول مطالبات مواجه هستند.
  -2-1شدت و استراتژی رقابت بنگاهها

صنعت برق مانند عموم صنایع کشور بدلیل سیاستهای تشویقی دولت برای تاسیس بنگاههای کوچک در شرایطی قرار
دارد که تعداد زیادی بنگاه کوچک و متوسط با ظرفیتهای پایین در آن در حال رقابت هستند .به همین دلیل این بنگاهها
نتوانستهاند ،از نظر مقیاس تولید ،توسعه پیدا کنند و در نتیجه نمیتوانند از مزیتهای صرفه اقتصادی بهرهمند شوند .در
حال حاضر رقابت شدیدی بین کسب و کارهای صنعت برق وجود دارد که گاها به رقابت مخرب و ناسالم نیز کشیده
میشود و امکان ائتالفهای استراتژیک و همکاریهای تجاری چندان وجود ندارد.
همچنین بدلیل سیاستهای وزارت نیرو برای تامین مالی پروژههای صنعت برق از طریق استقراض خارجی ،این تهدید
وجود دارد که سازندگان خارجی بتوانند محصوالت خود را از طریق قراردادهای فاینانس وارد کشور کنند و بنگاههای
سازنده داخلی را از رقابت خارج کنند.
 -3-1صنایع وابسته و تامین کننده

کسب و کارهای صنعت برق در تامین مواد اولیه از دو جهت در شرایط دشواری قرار دارند .از یک طرف عرضه بخش
زیادی از مواد خام مصرفی این شرکتها مانند فوالد ،مس و آلومینیوم در انحصار شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی
است که میتوانند محصوالت خود را با شرایط یک جانبه و در جهت منافع بیشتر خود عرضه کنند و با قیمتهای باالتر از
قیمتهای جهانی به صنایع پایین دستی بفروشند .این شرایط باعث شده است سازندگان صنایع برق قدرت رقابتپذیری
خود را نسبت به رقبای خارجی در بازارهای صادراتی از دست بدهند.
از سوی دیگر ،بخش زیادی از کاالهای واسطهای مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تامین می شود .این موضوع باعث
میشود تامین این مواد در چرخه تولید و ساخت تاسیسات برقی ،تحت تاثیر نوسات بازار ارز بوده و تامینکنندگان با ریسک
نوسان نرخ ارز مواجه شوند و در برخی مواقع تغییرات زیاد نرخ ارز ،موجب متضرر شدن پیمانکاران و سازندگان گردیده است.
 -4-1عوامل تولید

شرکتهای سازنده صنعت برق در بخش عوامل تولید با دو چالش اصلی مواجه هستند:
از یک سو بدلیل عدم تعامل با شرکتهای جهانی و مراکز علمی در سالهای گذشته نتوانستهاند انتقال فناوری را انجام
دهند و از سوی دیگر بدلیل محدودیتهای مالی و ریسک باالی پروژههای تحقیق و توسعه ،نتوانند برای خلق نوآوری
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سرمایهگذاری کنند .در نتیجه شکاف فناوری روی بسیاری از شرکتهای سازنده تاثیر گذار بوده و عمال در بسیاری از
تجهیزات برقی ،فاقد مزیت رقایتی در بازارهای جهانی میباشند.
همچنین بنگاههای صنعت برق بدلیل حساسیتهای فنی صنعت ،با چالش استانداردها و آزمونهای مرجع مواجه هستند
که منجر به افزایش هزینههای بنگاهها شده است .در موارد متعددی ،آزمایشگاه استانداردی در داخل کشور وجود ندارد؛
در نتیجه اخذ گواهینامههای استاندارد با مشکل مواجه است .در مواردی نیز ،استانداردهای مورد نیاز بومی نشده است و
با شرایط صنعت تناسب ندارد.
بنابراین در بخش عوامل تولید ،موضوع فناوری و استانداردها یکی از مسائل استراتژیک صنعت محسوب میشود.
 -5-1عوامل کالن

علاوه بـر مسـائل محیط صنعت ،عوامل کالن محیط کسـب و کار مانند مققرات نظام بانکی ،نظـام مالیاتی ،نظام بیمه و
نظـام حقوقـی نیـز بر رقابت پذیـری بنگاه های صنعت برق تاثیرگذار هسـتند که در این سـند بدلیـل تمرکز روی محیط
داخلـی صنعـت بـرق ،بـه این عوامل پرداخته نشـده اسـت و انتظار مـی رود با توجه بـه کالن بودن آنهـا در اقتصاد ملی،
در اتـاق بازرگانـی بعنـوان نهاد بخش خصوصی مورد بررسـی قرار می گیرند می باشـد.
 -6-1جمعبندی

جدول  27جمعبندی مسائل استراتژیک تاثیر گذار بر رقابتپذیری کسب و کارهای صنعت برق را نشان میدهد .همانطور که
در این جدول دیده میشود ،عوامل استراتژیک کسب و کارهای صنعت برق در چهار محور مدل پورتر طبقه بندی شدهاند.
جدول  -28چالش های بازار احداث تاسیسات برقی (شرایط تقاضا)

ابعاد رقابت پذیری

عوامل رقابت پذیری کسب و کارهای صنعت برق
تداوم رکود و کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق( :قیمتگذاری برق و عدم تعادل درآمد و هزینه)

شرایط تقاضا

انحصار شرکتهای خریدار دولتی( :قدرت چانه زنی باالی خریداران ،مقرراتگذاری یکجانبه به نفع
شرکتهای دولتی و عدم اجرای تعهدات شرکتها و کارفرمایان دولتی)
ریسکهای بازارهای جایگزین داخلی و خارجی در صادرات کاال و خدمات برق

شدت و استراتژی
بنگاهها

صنایع وابسته

عوامل تولید
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رقابت شدید در صنعت بدلیل اندازه کوچک بنگاهها و تعداد زیاد بنگاهها
تهدید ورود رقبای خارجی از طریق فایننسهای خارجی
انحصار شرکتهای تامین کننده مواد خام (صنایع باالدستی)
ریسک نوسانات نرخ ارز واردات کاالهای واسطهای
شکاف فناوری (بدلیل کمبود منابع و ریسک باالی نوآوری و انتقال فناوری)
استانداردها و آزمونهای تایید کیفیت (آزمایشگاههای مرجع و کنترل نظام خرید)

شکل -87راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق

 -2راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق

با توجه به جمعبندی بدست آمده میتوان راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق را بصورت نمودار  87خالصه
کرد .در این نمودار راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق در هر یک از محورهای رقابت پذیری مدل پورتر
شناسایی و ارائه شدهاند .در ادامه این بخش این راهبردها بیان شده است.
 -1-2اصالح چرخه اقتصادی صنعت برق از طریق اصالح نظام قیمتگذاری

اصالح چرخه اقتصادی صنعت برق یکی از راهبردهای اساسی توسعه کسب و کار صنعت برق است که مهمترین حلقه
آن اصالح نظام قیمتگذاری است .برای اصالح نظام قیمتگذاری انتظار میرود الیحهای توسط دولت به مجلس
شورای اسالمی ارائه شود تا روند قیمتگذاری در صنعت برق به صورت ساختاری اصالح شود .این الیحه میتواند در
چارچوب ایجاد «نهاد تنظیم مقرارت بخش برق» ارائه شود .در این رابطه الزم است ساز و کارهای فعلی قیمتگذاری
برق که بصورت غیر رقابتی و غیر شفاف انجام میشود و همچنین نهاد بورس برق که با هدف رقابتی کردن بازار برق
ایجاد شده بود ،آسیب شناسی شود و برای حل آن ،راهکار فنی و اقتصادی دقیقی ارائه شود.
 -2-2افزایش سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای صنعت برق از منابع ملی و بازار سرمایه

توسـعه صنعـت بـرق نیازمنـد بطور متوسـط  8هزار میلیارد تومان سـرمایهگذاری در سـال اسـت که تامیـن این میزان
سـرمایه بـرای توسـعه صنعت بـرق به عنوان یک بخش زیرسـاختی ،از منابـع بخش خصوصی به تنهایـی امکان پذیر
نیسـت .بـرای ایـن کار الزم اسـت از ابزارهـای نویـن تامیـن مالـی از بازار سـرمایه با مشـوقها و ضمانتهـای دولتی
اسـتفاده شـود .ارائـه یـک مدل تامیـن مالی پروژههـای صنعت برق یکـی از مهمتریـن موضوعات راهبردی اسـت که
نیازمنـد طراحـی ابـزار و مدل مالی متناسـب باز شـرایط اقتصـادی و فنی صنعت برق باشـد.
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 -3-2ایجاد نهاد تنظیم مقررات (رگوالتوری برق)

صنعـت بـرق بدلیـل ماهیـت شـبکهای بـودن آن ،دارای ویژگـی انحصـار طبیعی اسـت ،به همیـن خاطر بـرای ایجاد
شـرایط رقابتـی نیازمنـد برقـراری نهـاد تنظیم مقررات اسـت کـه معایب انحصـار را به حداقـل برسـاند .در حال حاضر
بیشتـر اقتصادهـا دارای نظـام رگوالتـوری در بخـش برق میباشـند ولـی در ایران این نهاد هنوز ایجاد نشـده اسـت.
بـرای شـکلگیری ایـن نهـاد ،تالشهایـی در شـورای رقابـت و دولـت در حال انجام اسـت کـه باید تبدیل بـه قانون
شـود و بـه مرحله اجرا برسـد.
 -4-2حذف انحصارها و رقابتی کردن بازارهای صنعت برق

در صنعت برق عالوه بر انحصارهای طبیعی که در شبکههای انتقال وجود دارد ،در برخی بخشهای دیگر مانند
خردهفروشی برق ،تامین برخی تجهیزات نیز انحصارهایی وجود دارد که طبیعی نیست .این انحصارها موجب ایجاد رانت
برای برخی موسسات و یا شرکتها شده است .حذف انحصارها و رقابتی کردن بازارهای صنعت برق یکی از راهبردهای
اساسی برای باال بردن رقابت پذیری صنعت میباشد.
 -5-2حمایت مالی و سیاسی از صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برق

توسـعه صـادرات صنعـت برق نیازمنـد حمایتهای مالـی و سیاسـی از صادرکنندگان اسـت .این حمایتهـا باید بتواند
ریسـکهای غیـر تجـاری که در کنتـرل بنگاهها نمیباشـد و عموما از روابط سیاسـی و غیر تجاری کشـورهای مقصد
بـر شـرکتهای صادرکننـده تحمیـل میشـود را به حداقل برسـاند .بـرای ایـنکار الزم اسـت ابزارهـا و مکانیزمهای
تشـویقی و حمایتی شناسـایی و تدوین شـود و توسـط دولت به اجرا درآید.
 -6-2اصالح سیاستهای دولت در جهت شکلگیری بنگاههای بزرک

سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه تشکیل بنگاههای صنعتی به نحوی است که با دادن معافیتهای مالیاتی،
مجوزهای تاسیس و تسهیالت و سایر روشها ،سرمایه ها را به سمت تشکیل بنگاههای کوچک و متوسط هدایت میکند
و در نتیجه ایجاد یک شرکت کوچک و متوسط جذابیت بیشتری نسبت به بزرگتر کردن بنگاههای موجود دارد .این
روند باید تغییر کند و سیاستهایی در پیش گرفته شود که منابع کشور در جهت گسترش بنگاههای بزرگ و همگرایی
بنگاههای کوچک هدایت شود.
 -2-7ایجاد ائتالفهای استراتژیک و همکاریهای تجاری

ایجاد ائتالفهای استراتژیک و گسترش همکاریهای تجاری بین بنگاهها و شرکتهای سازنده یکی از راهبردهای حفظ
و توسعه توان رقابتی بنگاهها جهت ورود به بازارهای جدید و نیز ایفای نقش در شرایط جدید نظام مالی صنعت برق است.
در حال حاضر ورود به بازارهای صادراتی نیازمند توان مالی و ظرفیتهای سازمانی است که از مقیاس شرکتهای کوچک
و متوسط فراتر است و بدون همکاریهای تجاری امکان رقابت در بازارهای صادراتی وجود ندارد .همچنین در شرایط جدید
نظام مالی صنعت برق ،بسیاری از پروژهها ،نیازمند سرمایهگذاری و تامین مالی توسط بخش خصوصی بصورت  EPCFاست.
مشارکت در چنین قراردادهایی نیازمند همکاریهای تجاری و ائتالفهای استراتژیک افقی و عمودی بین بنگاههای سازنده
و پیمانکار است .در حال حاضر بدلیل عدم وجود چارچوبهای مناسب حقوقی و مالی ،همکاریهای تجاری بسیار محدودی
انجام میشود .اجرای این راهبرد با هدایت و راهبری تشکلهای بخش خصوصی به انجام میرسد.
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 -8-2جلوگیری از واردات کاالهای خارجی مشابه داخلی

راهبـرد جلوگیـری از واردات کاالهـای خارجـی مشـابه داخلـی یکی سیاسـتهای کلیدی بـرای حفظ صنایـع داخلی در
شـرایط رکـود و بحرانهـای مالـی صنعت اسـت که علیرغـم وجود قوانیـن حمایتی قابل توجـه در این زمینـه ،همچنان
تهدیـد ورود کاالی خارجـی وجـود دارد .بویـژه بـا توجـه بـه روشهـای تامیـن مالـی مطـرح شـده در صنعـت بـرق که
عمدتـا بـر اسـتقراض خارجی متکی اسـت ،سـازندگان داخلـی بیشتر تهدیـد می شـوند .بنابراین بکارگیـری روشهایی
بـرای جلوگیـری از جایگزیـن شـدن محصـوالت خارجی بـا کاالهای داخلـی در پروژههـای احداث صنعت بـرق یکی از
راهبردهـای اساسـی توسـعه کسـب و کارهای صنعت برق اسـت.
 -9-2ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری مواد خام

مقابله با انحصار و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ملی در صنایع باالدستی و تامین مواد خام نیازمند «ایجاد نهاد تظیم مقررات
بازار مواد خام اساسی» از سوی شورای رقابت میباشد .اجرای این راهبرد برای محافظت از صنایع پایین دستی در برابر
شرایط غیرمنصفانه و انحصاری بازارهای مواد خام مانند مس ،فوالد و  ...بسیار ضروری است .ایجاد این نهاد ،میتواند
بازار را به نحوی تنظیم کند که در نهایت تخصیص منابع به نحو بهینه و با حداقل اثرات جانبی انجام شود.
 -10-2مقرراتگذاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در تامین تجهیزات

تدوین و اجرای مقررات پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در تامین تجهیزات برقی ،یکی از راهبردهای مالی برای حفظ
توان رقابتی شرکتهای سازنده و پیمانکار صنعت برق میباشد .پروژههای صنعت برق معموال زمانبر و طوالنی هستد و
بیشتر این پروژهها ،به ساخت تجهیزاتی نیاز دارند که وابسته به خرید ارزی کاالهای واسطه از کشورهای دیگر هستند.
به همین دلیل نوسانات نرخ ارز میتواند اقتصادی بودن یک پروژه را تحت الشعاع قرار دهد .از این رو تکمیل و تصحیح
مقررات الزم برای پوشش ریسک و تسهیم ریسک نوسانات نرخ ارز در پروژههای احداث برق کامال ضروری است.
  -11-2تسهیل نوآوری و انتقال فناوری با پوشش ریسک و حمایت مالی دولت

کسب و کارهای صنعت برق برای توسعه توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی نیازمند نوآوری و ارتقای
فناوریهای خود هستند .برای این کار اجرای راهبردهای تسهیل نوآوری و انتقال فناوری با پوشش ریسک و حمایت
مالی دولت یکی از راهبردهای باالبردن رقابتپذیری سازندگان تجهیزات داخلی است .بنابراین ،طراحی مجموعهای از
روشها و ابزارهای سیاستی و مالی برای پوشش ریسک پروژههای تحقیق و توسعه و حمایت مالی از نوآوری و انتقال
فناوری برای باالبردن رقابتپذیری این صنعت یکی از نیازهای اصلی در محور عوامل تولید محسوب میشود.
 -12-2سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای انتقال فناوری

صنعت برق نیازمند افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی با هدف انتقال فناوری و تامین مالی مورد نیاز توسعه کسب و
کارهای این صنعت می باشد .در واقع صنعت برق ایران این ظرفیت را دارد که با جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی  
انتقال فناوریهای ساخت تجهیزات برقی ،در بازارهای منطقه و آسیا در صنعت برق حضور پیدا کند و صادرات این صنعت
را افزایش دهد .اجرای تدابیری برای جذب سرمایهگذار مستقیم خارجی یکی از راهبردهای اصلی برای باالبردن ظرفیت
رقابتپذیری صنعت برق در بلندمدت می باشد.
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 -13-2گسترش آزمایشگاههای مرجع و نظام استاندارد محصوالت

نظام استاندارد محصوالت صنعت برق و آزمایشگاههای مرجع برای رسیدن به ظرفیت باالی فناوری و ساخت تجهیزات
برقی ،یکی از راهبردهای زیرساختی توسعه کسب و کارهای صنعت برق است .صنعت برق ،بدلیل حساسیت شبکههای
برق ،نیازمند تجهیزات با استاندارد قابل قبول است .توسعه استانداردها و نظام کنترل بر استانداردهای برق و همچنین
برقراری شبکه آزمایشگاههای مرجع نیاز اساسی کسب و کارهای صنعت برق برای مقابله با اجناس بیکیفیت و حضور
در بازارهای صادراتی میباشد.
 -3نقشه استراتژیهای توسعه کسب و کار صنعت برق ایران

برای نشان دادن مسیر اجرای استراتژیهای توسعه کسب و کار صنعت ،از نقشه استراتژی استفاده شده است .این نقشه
با توجه به مدل رقابت پذیری پورتر طراحی شده است .شکل  88نقشه استراتژی توسعه کسب و کارهای صنعت برق را
نشان میدهد .این نقشه دارای دو بعد اصلی است؛ محور افقی ،نشاندهنده بازیگران و نهادهایی است که در اجرای سند،
ایفای نقش میکنند .این نهادها شامل سه گروه «تشکلهای بخش خصوصی» (اتاق بازرگانی و سندیکای صنعت برق)،
«نهاد سیاستگذاری» (مجلس شورای اسالمی و دولت) و بازیگران صنعت (کسب و کارها) می باشد  .محور عمودی
نشاندهنده ،بازه زمانی پنج ساله برنامه است که از سال  1395تا سال  1400را در برمی گیرد.

شکل -88نقشه راه استراتژیهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق
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همانطور که در شکل دیده میشود ،هر یک از استراتژیها ،یک فرایند سه مرحلهای را طی میکند .مرحله اول از
 1396تا  1397میباشد که به «تدوین سیاست» مورد نیاز هریک از راهبردها اختصاص دارد .جدول  28نشاندهنده
استراتژیهایی که در این مرحله باید سیاستهای مورد نیاز آن تدوین شود.
در ایـن مرحلـه تشـکلهای تخصصـی ،یـک بسـته سیاسـتی بـرای هـر یـک از راهبردهـا تدویـن و بـه نهادهـای
سیاسـتگذاری پیشـنهاد میکننـد .مرحلـه دوم بـازه زمانـی  1397تـا  1399را در بـر میگیـرد .در ایـن مرحلـه
تشـکلهای بخـش خصوصـی  از طریـق تعامـل بـا نهادهـای سیاسـتگذاری ،زمینـه تصویـب سیاسـتها و مقررات
پیشـنهادی را فراهـم میکننـد .انتظـار مـیرود این سیاسـتها ،توسـط بخش سیاسـتگذار ،بصـورت نهاد یـا مقررات
بخشـی ،بـه تصویـب برسـد .در مرحلـه آخـر ،با اجرای این سیاسـتها شـرایط کسـب و کارهای صنعت بـرق در چهار
حوزه  «عوامل تولید»« ،شـرایط تقاضا»« ،شـدت و اسـتراتژی رقابت» «صنایع پشـتیان و وابسـته»  بهبود پیدا میکند
و رقابـت پذیـری صنعـت افزایـش مییابـد .در نتیجه ،کسـب و کارهـای صنعت برق با قـدرت رقابتی بیشتری رشـد
کـرده و توسـعه خواهنـد یافت.
جدول  -29راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق

عوامل رقابت پذیری

راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق
افزایش سرمایهگذاری در پروژه های توسعهای صنعت برق از منابع ملی و ابزارهای بازار سرمایه
اصالح چرخه اقتصادی صنعت برق از طریق اصالح نظام قیمتگذاری

بازار احداث تاسیسات برق
(شرایط تقاضا)

ایجاد نهاد تنظیم مقررات برق (رگوالتوری) متشکل از نمایندگان دولت ،مجلس و بخش خصوصی
حذف انحصارها و رقابتی کردن بازارهای صنعت برق
حمایت مالی و سیاسی از صادر کنندگان
اصالح سیاستهای دولت در جهت شکل گیری بنگاههای بزرگ

شدت و استراتژی رقابت

ایجاد ائتالفهای استراتژیک و همکاریهای تجاری
جلوگیری از واردات کاالهای خارجی از طریق اجرای واقعی مقررات حمایتی

عوامل تولید (فناوری)

تسهیل نوآوری و اکتساب فناوری با پوشش ریسک و حمایتهای مالی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای انتقال فناوری

صنایع وابسته و تامین
کننده

ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و مقررات گذاری برای حمایت از
حقوق سازندگان در برابر تولید کنندگان انحصاری
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