
1

عالی وزیر نیرو مقام نشست 
خصوصینمایندگان بخش با 

برق ایران صنعت 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

1397آبان 

معاونت پژوهشی



کسری بودجه
عدم توازن در درآمدها و هزینه ها منجر  
به کسری بودجه شده است

افزایش بدهی
ندگان  تولیدکن)بدهی دولت به بخش خصوصی 

ودبرق و پیمانکاران و سازندگان انباشت ش

مکانیزم ناکارآمد  
قیمت گذاری

ین  مکانیزم قیمت گذاری موجود نمی تواند ب
عرضه و تقاضای برق تعادل برقرار کند

کاهش سرمایه گذاری 
با کاهش منابع مالی شرکت های صنعت برق، 
سرمایه گذاری در صنعت برق کاهش می یابد
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ابر چالش اقتصاد برق و انرژی ایران
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(الری)متوسط کل نرخ فروش انرژی برق به قیمت ثابت و جاری 

متوسط کل ثابت متوسط کل جاری
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میزان فروش برق به داخل 
(:میلیارد کیلووات ساعت)
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های عملیاتی و درآمد سایر 
:غیرعملیاتی

15818

مجموع درآمد های  
صنعت برق کشور در 

:1396سال 
میلیارد ریال220331

1396بررسی درآمد صنعت برق در سال 
(میلیارد ریال)

هزینه  
:انتقال

29850

هزینه  
:توزیع
39000

هزینه  
استهالک
21709

هزینه  
:خرید

152589

1396بررسی هزینه صنعت برق در سال 
(میلیارد ریال)

جمع کل
243148

میلیارد ریال

22817جه هزینه صنعت برق کشور، نتایج تخمین کسری بود-با توجه به بررسی صورت گرفته در زمینه جریان درآمد
.میلیارد ریالی صنعت برق را نشان می دهند

1396صنعت برق در سال ( درآمد و هزینه های جاری)جریان مالی برآورد 



1397سال پیش بینی جریان سرمایه گذاری در صنعت برق در 

:درصد تحقق پذیری منابع
33%

:انکیمنابع قابل حصول و اتکا از محل تسهیالت مالی و ب
میلیارد ریال89317

:مجموع کل منابع سرمایه ای
میلیارد ریال270659

:درصد تحقق پذیری منابع نامطمئن
3%

:انکیمنابع قابل حصول و اتکا از محل تسهیالت مالی و ب
میلیارد ریال5698

(:مئنمنابع نامط)مجموع منابع تسهیالت مالی و بانکی 
میلیارد ریال189937

سرمایه کمبود 
:توسعه صنعت

میلیارد 168049
تومان

منابع قابل  کل 
:تحقق

میلیارد ریال95015

جمع سرمایه گذاری 
:1397مورد نیاز سال 

میلیارد ریال214944

:بدهی و دیون
میلیارد 48120

ریال
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(میلیارد ریال)برق روند سرمایه گذاری در صنعت 

تولید انتقال توزیع



تاثیر ابر چالش اقتصاد برق بر زنجیره تامین

چالش های زنجیره  
تامین صنعت برق

ریشهعنوانبهبرقاقتصادچالشابر
صنعترکودبهمنجرصنعتمشکالت

استگردیده

ابر چالش اقتصاد برق

رکتشمتشکلبرقصنعتتامینزنجیره
ابربواسطهمشاوروپیمانکارسازنده،های

بحرانیشرایطدچاربرقاقتصادچالش
استشده

>>>>>>>>>

>>>>>>>>>



زنجیره تامین صنعت برق ایران

بنگاه ها
در ساخت SMEبیش از هزار بنگاه بزرگ و 

ندتجهیزات، پیمانکاری و مشاوره فعالیت می کن

هزار نفر اشتغال مستقیم
های بخش خصوصی زنجیره شرکتدر 

تامین صنعت برق  فعالیت دارند

سهم ارزش افزوده
درصد11ریالمیلیاردهزار200ازبیشبا

میتشکیلراصنعتبخشافزودهارزش
دهد

صادرات خدمات فنی ومهندسی

95میلیارد دالر صادرات در سال 2.5با 
رتبه یک صادرات خدمات فنی و 
مهندسی را دارد

تشکل های اقتصادی 
عضو اتاق بازرگانی
ر و تشکل نمونه صادراتی د

چهار سال متوالی

98%

1رتبه 

1000

105

11%



ایران در زنجیره تامینبرق های کلیدی صنعت چالش 
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قراردادهای یکجانبه
فاقدوبودهیکجانبهبصورتبرق،صنعتقراردادهای

هارسفتعدیلوپرداختدیرکردتعدیلهایمکانیزم
رکرددیازناشیخساراتتمامینتیجهدرواستبها

بخشبهنهادههزینهافزایشودولتیکارفرمای
شودمیتحمیلخصوصی

توقف پروژه ها
قیمت تمام شدهفلزات، با توجه به جهش نرخ ارز و قیمت 

نه  پروژه ها  افزایش پیدا کرده است و به دلیل عدم جبران هزی
پروژه به ارزش بالغ  500حدود . )ها، قراردادها متوقف شده است

، (هزار میلیارد تومان3000

کمبود نقدینگی
شبخهایشرکتمطالباتپرداختتاخیربدلیل

نتامیزنجیرههایشرکتدولت،توسطخصوصی
دخودیونپرداختجریمهونقدینگیکمبوددچار
اندشده

زاتتامین مواد اولیه و فل
داتی   و تجهیزات وار( فلزات اساسی)تامین مواد اولیه 

ل  بدلیل تحریم ها و آشفتگی بازارها، دچار  اختال
شده است

رکود در بازار  
ختزیرساتوسعهبخشدرگذاریسرمایهکاهشبا

ایکارهوکسببازارتوزیع،وانتقالتولید،های
استشدهشدیدرکوددچاربرقصنعتشبکه

کاهش صادرات
درصد  70صادرات صنعت برق  1396در سال 

مللی این  کاهش یافته است و با توجه به شرایط بین ال
.روند ادامه دارد



Step 3Step 2Step 1 Step 4

برقهای صنعت گام های اساسی برای رفع چالش 

اصالح نظام مالی و 
اقتصادی صنعت برق

ق و نظام مالی و اقتصادی صنعت بر
ه انرژی به صورت تدریجی و گام ب

گام اصالح گردد 

متوازن و پایدار توسعه
صنعت برق

صنعت برق بصورت متوازن و پایدار در 
بخش های مختلف بویژه انرژی 

ا تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف و تقاض
توسعه یابد  

اجماع ملی در حل 
مسائل صنعت برق
ی، با مشارکت دولت و بخش خصوص

و اجماع ملی برای حل مسائل اساسی
در بخشاستراتژیک صنعت برق 

بگیرد و تقاضا شکل هعرض

اصالح ساختار 
حقوقی و قراردادی 
ساختار های حقوقی و قراردادهای 

عت و صنعت برق متناسب با رشد صن
ریسک های بازار، اصالح شود



نقشه راه 
توسعه 
کسب و کارهای

صنعت برق 
ایران



:دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد

مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع 
.و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی

:مقام معظم رهبری
کلی اقتصاد مقاومتیسیاستهای 


