






تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته 
سیاست های ارتقای توان رقابت پذیری 

کشور صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

ح تدوین سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری ایران گزارش پشتیبان طر

خرداد ماه 1399





فهرست مطالب

1. مقدمه       7

2. ساختار صنعت برق       9
2-1. زنجیره ارزش صنعت برق       9

2. حجم بازار برق       10
2-1. تولید و مصرف برق       10

2-3. جمع بندی و نتیجه گیری       15

3. بازیگران مهم صنعت برق       15
3-1.  نیرو       15

3-2. هیئت تنظیم بازار برق ایران       16

گذاری صنایع برق و آب صبا       16 3-3. شرکت سرمایه 

3-4. بازیگران بخش تولید       17

3-5. بازیگران بخش انتقال       20

3-6. توزیع       21

3-7. سندیکای صنعت برق       21

3-8. جمع بندی و نتیجه گیری       22

کالن اقتصادی       23 4. صنعت تجهیزات برق در آیینه متغیرهای 
4-1. مهمترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق       23

4-2. اندازه بنگاه ها       25

4-3. سهم از ارزش افزوده       26

4-5.  تجهیزات برق       28

4-6. تراز تجاری تجهیزات برقی، ترکیب محصوالت و مقاصد صادراتی       32

4-7. جمعّ بندی و نتیجه گیری       33

5. موانع پیش روی رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی        34
5-1. بازار فروش تجهیزات صنعت برق       35



6
تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان 

کشور رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

5-2. اشکاالت موجود در تأمین نهاده های تولید       37

کار آنها       40 کسب و  5-3. اشکاالت موجود در بنگاه تولیدی و محیط 

5-4. رقبای خارجی تجهیزات صنعت برق       40

5-5. اشکاالت موجود در صادرات تجهیزات صنعت برق       40

کالن اقتصاد و صنعت       42 5-6. چالش های محیط 

5-7. جمع بندی و چالشهای خاص صنعت       43

5-8. راهبردهای صنعت برق       44

5-9. جمع بندی        46

منابع و مراجع       47

پیوست ها        48



7
تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان 

کشور رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

1. مقدمه

کاملــی از الزامــات، اهــداف، ابزارهــای و نیازمندی هــای سیاســتی  ســند »سیاســت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری« شــامل مجموعــه 

کــه در چارچوبــی نظام منــد همــه ســطوح یــک نظــام سیاســتگذاری پویــا و منحصربفــرد  کشــور اســت  بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 

را شــامل می شــود. ایــن ســند بــا مشــارکت جمعــی بالــغ بــر 1000 نفــر از خبــرگان حوزه هــای مختلــف سیاســت صنعتــی، معدنــی و 

گزارش هــای پشــتیبان نســخه  کمیتــی و خصوصــی، در قالبــی موجــز تدویــن شــده، مضاف بــر اینکــه  کشــور در بخش هــای حا تجــاری 

کالن، بین بخشــی و بخشــی بــر اســاس اجــزای مــدل محتوایــی تدویــن ســند )شــکل 1-1(،  اصلــی ســند در ســه ســطح اســناد ســطح 

گــردآوری شــده اند: ح ذیــل طبقه بنــدی و  گزارش هــای پشــتیبان ســطح بخشــی )عمــودی( ســند بــه شــر ارائــه شــده اســت. 

گزارش الگوی اولویت بندی رشته فعالیت های صنعتی و معدنی در ایران . 1

گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ایران و تدوین بستۀ سیاست های ارتقای صنعت پتروشیمی. 2

گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت خودرو در ایران و تدوین بستۀ سیاست های ارتقای صنعت خودرو. 3

ک. 4 ک در ایران و تدوین بستۀ سیاست های ارتقای صنعت پوشا گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت پوشا

گــزارش تحلیــل زنجیــره ارزش صنعــت داورهــای پیشــرفته در ایــران و تدویــن بســتۀ سیاســت های ارتقــای صنعــت داروهــای . 5

فته پیشر

گــزارش تحلیــل زنجیــره ارزش صنعــت تجهیــزات برقــی و نیروگاهــی در ایــران و تدویــن بســتۀ سیاســت های ارتقــای صنعــت . 6

تجهیــزات برقــی و نیروگاهــی

گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت فوالد در ایران و تدوین بستۀ سیاست های ارتقای صنعت فوالد. 7

گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنایع غذایی در ایران و تدوین بستۀ سیاست های ارتقای صنایع غذایی. 8



8
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کشور رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

گــزارش تحلیــل زنجیــره ارزش صنعــت تجهیــزات پزشــکی در ایــران و تدویــن بســتۀ سیاســت های ارتقــای صنعــت تجهیــزات . 9

شکی پز

گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی در ایران و تدوین بستۀ سیاست های ارتقای صنعت لوازم خانگی. 10

گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت ماشین سازی در ایران و تدوین بستۀ سیاست های ارتقای صنعت ماشین سازی. 11
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کشور شکل 1-1. چارچوب محتوایی تدوین سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری 
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کشــور  گزارش هــای پشــتیبان ســطح عمــودی ســند سیاســت های صنعتــی، معدنــی و تجــاری  گــزارش حاضــر مجموعــۀ ششــم از 

کشــور و ارائــه پیشــنهادات سیاســتی مناســب بــرای  کــه بــه منظــور تحلیــل زنجیــره ارزش صنعــت تجهیــزات برقــی و نیروگاهــی  اســت 

رفــع چالش هــا و ارتقــای زنجیــره ارزش ایــن صنعــت، طراحــی شــده اســت. 

2. ساختار صنعت برق

2-1. زنجیره ارزش صنعت برق
گازوئیــل  گاز، نفت کــوره و  کــه ایــن انرژی هــای اولیــه شــامل  جهــت تامیــن انــرژی بــرق انرژی هــای اولیــه در نیروگاه هــا ضــروری اســت 

ک )آب، بــاد، خورشــید و انــرژی اتمــی(  میّ باشــد. عــالوه بــر انرژی هــای فســیلی جهــت تامیــن انــرژی اولیــه تولیــد بــرق از انرژی هــای پــا

ــس  ــدی پ ــره بع ــد. زنجی ــرق دارن ــد ب ــری در تولی کمت ــهم  ــیلی س ــای فس ــبت انرژی ه ــه نس ــه ب ک ــود  ــتفاده می ش ــرق اس ــد ب ــز در تولی نی

کــه ایــن شــامل خطــوط انتقــال و خطــوط فــوق انتقــال، پســت های انتقــال و پســت فــوق انتقــال  از تولیــد خطــوط انتقــال اســت 

کــه توســط خطــوط فشــار ضعیــف، متوســط و  ترانفورماتورهــای توزیــع انجام می شــود و  می باشــد. در مرحلــه آخــر توزیــع بــرق قــرار دارد 

کشــاورزی، عمومــی، صنعتــی و روشــنایی معابــر و ســایر می رســد.  در نهایــت بــه دســت مصرف کننــدگان بخش هــای مختلــف خانگــی، 

ماخذ: گزارش سندیکا

نمودار  1-1. زنجیره تامین و توزیع برق
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گرفتــه اســت. بخــش  کمیتــی و عملیاتــی مــورد بررســی قــرار  در زنجیــره ارزش بــرق ســاختارنهادهای ایــن صنعــت در دو بخــش حا

کمیتــی وزارت نیــرو و در بخــش عملیاتــی شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر بــا ســه زیــر مجموعــه شــرکت های بــرق منطقــه ای، ســازمان  حا

کشــور را برعهــده دارنــد. توســعه بــرق و مدیریــت شــبکه وظیفــه تامیــن بــرق 

2. حجم بازار برق

2-1. تولید و مصرف برق
کشــور  کــه ایــن حجــم از تولیــد بــرق  کشــور وجــود داشــته اســت  کیلــو وات ظرفیــت تولیــد بــرق در  ــر  78801.7  ــغ ب در ســال 1396 بال

توســط نیروگاه هــای بخــش خصوصــی و دولتــی ایجــاد شــده اســت.

کشور )مگابایت( جدول  1-1. ظرفیت اسمی نیروگاهی 

ح خ رشد 13901391139211393139413951396شر نر
متوسط دوره

5.1-51206.952895.834823.634038.133893.134636.935377.2وزارت نیرو

10201020102010201020102010200سازمان انرژی اتمی

5133.65580.65580.65580.65580.65580.65904.62.3صنایع بزرگ

7861.69397.728811.732509.933691.535246.436499.929.1بخش خصوصی

کل 65222.268894.170235.973148.774185.276483.978801.73.2جمع 

ماخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو

براســاس اطالعــات جــدول 1-1. ســهم ظرفیــت تولیــد بــرق در بخــش نیروگاه هــای بخــش خصوصــی بالغ بــر 46.3 و بخــش نیروگاه های 

کــه ایجــاد ظرفیــت توســط  دولتــی 44.9، و صنایــع بــزرگ 7.5 درصــد می باشــد. بررســی تغییــرات رشــد دوره نشــان می دهــد در حالــی 

کاهــش 5.1 درصــدی  بخــش خصوصــی و صنایــع بــزرگ بــه ترتیــب بــا متوســط رشــد 29 و 2.3 درصــدی داشــته اســت بخــش دولتــی بــا 

مواجــه بوده اســت. 

ــی 1396 را نشــان می دهــد و طــی ایــن دوره ظرفیــت عملــی  کشــور طــی دوره 1390 ال جــدول 1-2. ظرفیــت عملــی نیروگاه هــای 

ــه طــور متوســط رشــد 2.9 درصــدی داشته اســت. کشــور ب نیروگاه هــای 

1. تعدادی از نیروگاه های وزرات نیرو به بخش خصوصی واگذار شدند.
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کشور )مگابایت( جدول  1-2. ظرفیت عملی نیروگاهی 

ح خ رشد 1390139113921393139413951396شر نر
متوسط دوره

5.6-45620.247178.831910.431199.631066.431734.832082وزارت نیرو

9159159159159159159150سازمان انرژی اتمی

4321.54597.34597.64597.64597.64617.44878.42صنایع بزرگ

6570.37880.224335.927164.628013.529281.230348.229بخش خصوصی

کل 5742760571.361758.963876.864592.566548.468223.62.9جمع 

ماخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو

کشــور افزایــش داشــته و دولــت برخــی از نیروگاه هــای خــود را بــه  کــه ســهم بخــش خصوصــی از تولیــد بــرق در  کنــون  از ســال 1392 تا

گــذار نمــوده اســت. بخــش خصوصــی وا

کشــور را نشــان می دهــد مکتــه حائــز اهمیــت در ایــن جــدول حجــم  جــدول 2-3 مصــارف داخلــی و تلفــات در شــبکه توزیــع بــرق 

کشــور اســت.  کــه بــه مراتــب بســیار بیشــتر از میــزان مصــرف داخلــی بــرق  بــاالی تلفــات شــبکه در خطــوط شــرکت توزیــع اســت. 

جدول  1-3. مصارف داخلی و تلفات شبکه/  ترواساعت

ح تلفات انرژی شبکه مصارف داخلیشر
انتقال و فوق توزیع برق

تلفات انرژی 
کل تلفاتشرکت توزیع

13908.57.826.334.1

13918.68.528.236.8

13929.18.528.937.4

13938.97.926.734.6

13948.17.725.633.3

13958.87.925.633.5

13969.58.425.333.7

ماخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو   
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کشور رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

کنــون در بخش هــای مختلــف بــا رشــد مواجــه بــوده بیشــترین میــزان رشــد متوســط  کشــور از ســال 1390 تا خطــوط انتقــال و توزیــع 

کیلومتــر مدار رســیده اســت. کــه رشــد 2.9 درصــدی داشــته و از 16380 بــه 19556  دوره بــه طــول شــبکه فیبــر نــوری اختصــاص دارد 

کشور )کیلومتر مدار( گسترش خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق  جدول  1-4. روند 

ح کیلو واتشر کیلوولت400  کیلوولت230  63 و 66 132 
کیلوولت

11، 20 و 33 
طول شبکه فشار ضعیفکیلوولت

فیبر نوری

139018625.129157.922090.944955.737301930569116380

139119744.829722.322602.245753.538092831381417200

139219914.730300226654624038956632586817852

139319994.63073222918.547105.2397997.8336491.618121

139420205.430868.623045.547506.2406972.834481018834

13952047731324234134806341608735365019240

13962061731588.623503.948294.2425132.536198519556

139720893324112382149524---

139821072533042422249834---

خ رشد متوسط  نر
1.71.311.22.22.82.9دوره

ماخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو

کاهــش داشــته اســت ایــن  کشــور در ســال 1396 نســبت بــه ســال 1390  چنانچــه در جــدول 1-5 نیــر مشــخص اســت صــادرات بــرق 

کشــور در ســال 1392 بــا  کــه واردات بــرق طــی همیــن دوره افزایشــی بــوده اســت. بیشــترین میــزان صــادرات بــرق  در حالــی اســت 

گیــگاوات ســاعت بــوده اســت.  11585.6

جدول  1-5. روند واردات و صادرات برق طی سال های 1390-96 )گیگاوات ساعت(

ح رشد متوسط دوره1390139113921393139413951396شر

1-8668.211029.111585.69659.99879.96687.88172.4صادرات

3656.13897.237073771.54148.24221.13852.10.9واردات

            ماخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو



13
تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان 

کشور رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

در جــدول 1-6. بــرق مصرفــی بــه تفکیــک بخش هــای مختلــف عنــوان شــده اســت. رشــد متوســط دوره افزایــش 5.6 درصــدی 

کشــور طــی دوره 1390 الــی 1396 را نشــان می دهــد. در بیــن بخش هــای مختلــف بخــش مصــرف خانگــی بــا رشــد 6.6  مصــرف بــرق در 

درصــدی بیشــترین مصــرف بــرق را داشــته اســت.

جدول  1-6. مصرف برق بخش های مختلف )گیگاوات  ساعت(

ح سایر کشاورزیحمل و نقلصنعتی1تجاریعمومیخانگیشر
جمعمصارف

139056773.716751.512663.663591.5352.730020.33752.1183905.4

139161350.917809.812598.866740.9366.431646.63635.3194148.5

139264378.917830.913376.670308.8324.933103.13764.7203087.9

139371162.719766.715404.474070.5385.435187.93836.9219814.4

139476103.322195.716679.771657569.836088.64017.3227311.5

139578378.122914.317619.877167435.736221.54699.5237435.8

139683403.32432818680.884177.1476.538951.65009.1255026.3

13978509924073-88541-3803318990259724

13988920524713-94470-3857420045271901

خ رشد متوسط دوره 6.66.46.74.85.14.44.95.6نر

ماخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو

کشــور بــه ترتیــب در بخــش صنعتــی و خانگــی بــا  جــدول 1-7. ســهم بــرق مصرفــی بخش هــا را نشــان می دهــد بیشــترین بــرق مصرفــی 

ســهم 33 و 32.7 مصــرف می شــود.

1. شامل برق تولیدی نیروگاه هاي دولتي، خصوصي و برق مازاد مصرف صنایع بزرگ  و پاالیشگاه ها می گردد.
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جدول  1-7. مصرف برق بخش های مختلف )گیگاوات  ساعت(

ح جمعسایر مصارفکشاورزیحمل و نقلصنعتی1تجاریعمومیخانگیشر

139030.99.16.934.60.216.32.0100.0

139131.69.26.534.40.216.31.9100.0

139231.78.86.634.60.216.31.9100.0

139332.49.07.033.70.216.01.7100.0

139433.59.87.331.50.315.91.8100.0

139533.09.77.432.50.215.32.0100.0

139632.79.57.333.00.215.32.0100.0

ماخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو

ــه بخــش  کمتریــن آن ب ــه بخــش عمومــی تعلــق دارد و  ــرق ب ــوع مصــرف متفــاوت اســت بیشــترین بهــای ب ــه ن ــا توجــه ب ــرق ب بهــای ب

کشــاوری تعلــق دارد.

کیلووات  ساعت( جدول  1-8. متوسط بهای قیمت برق در بخش های مختلف مصرف کننده )ریال/ 

ح کل1سایر مصارفصنعتیکشاروزیعمومیخانگیشر

1390334.8501.6125.7441.91275.3409.5

1391337.5491131.1427.51339.5407

1392346.8516.3133.4442.61342.2418.5

1393439.4617.6177.9542.61664525.6

1394504.7717.6195.5633.22046.8614.7

1395538.4765.4208.5675.42183.2662

1396555.2789.4215.1696.52251.5682.7

  ماخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو

1. شامل برق تولیدی نیروگاه هاي دولتي، خصوصي و برق مازاد مصرف صنایع بزرگ  و پاالیشگاه ها می گردد.
2. متوسط وزنی تعرفه برق
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2-3. جمع بندی و نتیجه گیری
کــی از رشــد تولیــد، شــبکه  کلــی ایــن صنعــت حا کشــور ارائــه شــده اســت. شــرایط  کلــی از صنعــت بــرق  گــزارش نمــای  در ایــن فصــل از 

کشــور اســت. زنجیــره ارزش صنعــت  کل  انتقــال و توزیــع بــرق دارد به نحویکــه در حــال حاضــر شــبکه بــرق مدعــی پوشــش سراســری در 

کــه در حالــی حاضــر بــه لحــاظ مالکیــت بخشــی از تولیــد و تمامــی بخــش توزیــع بــه بخــش  بــرق شــامل تولیــد، انتقــال و توزیــع اســت 

کامــل در دســت وزارت نیــرو قــرار دارد. کــه به طــور  گــذار شــده اســت. انتقــال تنهــا بخــش صنعــت بــرق اســت  خصوصــی وا

ــه  ــت آن ب ــر 68223.6 مگابای ــغ ب ــه بال ک ــود دراد  ــور وج کش ــرق در  ــد ب ــت تولی ــت ظرفی ــر 78801.7 مگابای ــغ ب ــر بال ــی حاض در حال

کشــور وارد شــود بــه  کشــور نیــز مثبــت اســت و بیــش از آنکــه بــرق بــه  صــورت عملــی در شــبکه تولیــد قــرار دارد. تــراز تجــاری صنعــت بــرق 

کشــورهای همجــوار صــادر می شــود. بیشــترین میــزان مصــرف بــرق در دو بخــش صنعــت و خانگــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. البتــه 

کــه صنایــع بــزرگ جهــت تامیــن بــرق موردنیــاز خــود از نیروگاه هــای اختصاصــی اســتفاده می نماینــد تــا فشــار  الزم بــه توضیــح اســت 

کــه به واســطه یارانــه پرداختــی بــه ایــن بخــش  بــار مصــرف آنهــا بــرروی شــبکه نباشــد. از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت قیمــت بــرق اســت 

کشــاورزی و بیشــترین بهــای پرداختــی بــه بخــش مصــارف  کمتریــن بهــای پرداختــی بــرق بــه بخــش  قیمــت آن بســیار پاییــن اســت 

گــرو اصــالح  کارشناســان توســعه ایــن صنعــت را در  کــه بســیاری از  عمومــی اختصــاص دارد. قیمــت بــرق از آنجــای حائــز اهمیــت اســت 

قیمــت بــرق می داننــد.  

3. بازیگران مهم صنعت برق

کشــور اســت. در  کــه ایــن وزارت خانــه مســئول تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق در  کشــور وزارت نیــرو می باشــد  متولــی اصلــی صنعــت بــرق 

کــرده اســت. هرچنــد  گــذار  حــال حاضــر ایــن وزارتخانــه بخشــی از وظایــف خــود را در دو حــوزه تولیــد و توزیــع بــه بخــش خصوصــی وا

گــذاری بــا شــک و تردیدهــای در خصــوص وضعیــت ســهام داری شــرکت های خصوصــی به خصــوص در بخــش توزیــع مواجــه  ایــن وا

کشــور فراهــم آورد. کــن توانســته هــم تولیــد و هــم توزیــع را وســعت بخشــیده و پوشــش سراســری خطــوط بــرق در  اســت ال

3-1.  نیرو
وزارت نیــرو متولــی سیاســتگذاری ها و بخــش مهمــی از قاعده گذاری هــا در صنعــت بــرق اســت. ایــن وزارتخانــه مالــک ســه شــرکت 

اصلــی زیــر اســت:

شرکت سهامی مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(	 

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی	 

کاالی آب و برق )ساتکاب(	  شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه 

تعــدادی از موسســات تحقیقاتــی و پژوهشــی صنعــت بــرق نیــز ذیــل وزارت نیــرو و تابعــه آن هســتند. پژوهشــگاه نیــرو، موسســه 
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کاربــردی صنعــت آب و بــرق، مجتمع هــای عالــی آمــوزش و پژوهــش آذربایجــان، اصفهــان، تهــران و خراســان و  آمــوزش عالــی علمــی 

مجتمع هــای عالــی آموزشــی پژوهشــی صنعــت آب و بــرق غــرب و فــارس

3-2. هیئت تنظیم بازار برق ایران
هیــأت تنظیــم بــازار بــرق ایــران نقــش نهــاد تنظیم کننــده در بــازار بــرق ایــران را برعهــده دارد. هیــأت تنظیــم بــازار بــرق ایــران، در پــی 

کشــور« و در راســتای تحقــق  دســتور وزیــر وقــت نیــرو بــه اســتناد »آییــن نامــه تعییــن شــرایط و روش خریــد و فــروش بــرق در سراســر 

ــران، در مهرمــاه  ــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ای موضــوع بنــد ب مــاده )25( قان

کشــور، بــه منظــور هدایــت و  ــه نیــاز تجدیــد ســاختار و سیاســت گذاری در صنعــت بــرق  ــا توجــه ب 1382 تشــکیل شــد. ایــن هیــأت، ب

کــه بــا حکــم وزیــر نیــرو  کشــور، در امــور بــرق وزارت نیــرو بــه وجــود آمــد. ایــن هیــأت متشــکل از هفــت نفــر اســت،  نظــارت بــر بــازار بــرق 

کثریــت مطلــق اعضــاء اتخــاذ می شــود. ــا رأی ا ــرای مــدت دو ســال منصــوب می شــوند و تصمیمــات آن ب ب

رویه هــا  آیین نامه هــا،  کــرد:  دســته بندی  می تــوان  دســته   چهــار  در  را  بــازار  تنظیــم  هیــات  مصوبــات  و  تصمیمــات  انــواع 

نهــاد  نظــر  از  را  هیــأت  کلیــه مصوبــات  قراردادهــا. همچنیــن می تــوان  نمونــه  و  مــوردی  )یــا دســتورالعملها(، تصمیم گیری هــای 

کــه بــه پیشــنهاد  کــه بــه پیشــنهاد دبیرخانــه هیــأت تنظیــم بــازار، مصوباتــی  پیشــنهاد کننده، بــه ســه دســته تقســیم نمــود، مصوباتــی 

کــه بــا پیشــنهاد ســایر بازیگــران بــازار بــرق بــوده اســت.  شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران و در آخــر مصوباتــی 

ح زیر است: اهم وظایف اعضاء هیات تنظیم بازار برق ایران براساس حکم وزیر نیرو به شر

کشور«	  نظارت مستمر بر حسن اجرای آیین نامه »تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه سراسری برق 

تدوین و ابالغ رویه های اجرایی	 

صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه شرکت در بازار برق	 

کارآمد بازار برق	  گردش سالم و  کارآمدی بازار و نظارت بر عملکرد بازار و مرکز و  تدوین شاخص های 

تدوین و پیشنهاد اصالح و یا تکمیل مفاد آیین نامه فوق الذکر	 

گذاری صنایع برق و آب صبا 3-3. شرکت سرمایه 
ایــن شــرکت یکــی از شــرکت های فعــال در صنعــت بــرق و ســهام دار برخــی شــرکت ها و بازیگــران در صنعــت بــرق اســت. 49.98 درصــد 

ســهام ایــن شــرکت بــه شــرکت مهندســی مشــاور مهــاب قــدس )ســهامی خــاص( تعلــق دارد. مابقــی ســهام آن متعلــق بــه شــرکت مــادر 

کاالی آب و بــرق )ســاتکاب( اســت. تخصصــی مدیریــت ســاخت وتهیــه 



17
تحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست های ارتقای توان 

کشور رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

3-4. بازیگران بخش تولید
3-4-1. نیروگاه های دولتی و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

کــه شــامل  کنتــرل شــرکت های زیــر را در بخــش تولیــد بــرق بــر عهــده دارد  شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی مدیریــت و 

37 شــرکت مدیریــت تولیــد نیــروی بــرق )پیوســت 1( و ســه نیــروگاه ایرانشــهر، ایســین و شــرکت تعمیــرات نیروگاهــی ایــران می شــود. 

ایــن شــرکت ها وظیفــه تولیــد بــرق را بــر عهــده دارنــد. مجمــوع ظرفیــت ایــن نیروگاه هــا 21500 مــگاوات اســت1. نیــروگاه اتمــی 

ــر ایــن میــزان دارد. ــرق عــالوه ب ــز 1020 مــگاوات ظرفیــت تولیــد ب بوشــهر نی

3-4-2. نیروگاه های غیروزارت نیرو

مالکیــت باقــی نیروگاه هــای حرارتــی در اختیــار دولــت نیســت. ایــن نیروگاه هــا بعضــا عضــوی از ســندیکای تولیدکننــدگان بــرق هســتند 

ــب  ــه نص ــدام ب ــود اق ــارف خ ــرای مص ــز ب ــزرگ نی ــع ب ــت. صنای ــگاوات اس ــا 44000 م ــن نیروگاه ه ــت ای ــوع ظرفی ــتند. مجم ــا نیس و بعض

نیــروگاه می کننــد2. ظرفیــت نصــب شــده نیروگاه هــای صنایــع بــزرگ 5900 مــگاوات اســت.3

نمودار  2-1. سهم ظرفیت نصب شده نیروگاه ها

3-4-3. نیروگاه های تجدیدپذیر

457.۷ مــگاوات از ظرفیــت نصــب شــده نیروگاه هــای تجدیدپذیــر متعلــق بــه بخــش خصوصــی اســت کــه از ایــن 

ــت اســت  ــه دول ــق ب ــر در کشــور متعل ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی ــی اســت. ۱۱۹۴۶ م ــگاوات برق آب ــزان ۱۸ م می

1.  https://www.isna.ir/news/
2.  همان

3.  ترازنامه انرژی
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ــه جــز  ــر ب ــی اســت.1 نیروگاه هــای تجدیدپذی ــه نیروگاه هــای برق آب ــوط ب کــه از ایــن میــزان ۱۱۹۳۴ مــگاوات مرب
برق آبــی، در مجمــوع ۸۳۱ مــگاوات از ظرفیــت شــبکه بــرق را بــه خــود اختصــاص داده انــد2

کنده 3-4-4. نیروگاه های تولید پرا

کــم و حــدودا 1500  کــه ظرفیــت آنهــا  کنــده تأمیــن می شــود  کشــور نیــز توســط نیروگاه هــای تولیــد پرا بخشــی از ظرفیــت نیروگاهــی 

مــگاوات اســت.3

3-4-5. شرکت های نیروگاه ساز

3-4-5-1. شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(

کــه از ظرفیت هــای مختلــف فنــی، مالــی و مدیریتــی الزم بــرای ســاخت انــواع  مپنــا بزرگتریــن مجــری پروژه هــای نیروگاهــی ایــران اســت 

نیــروگاه حرارتــی و غیرحرارتــی برخــوردار اســت. 47.58 درصــد از ســهام ایــن شــرکت بــه شــرکت ســرمایه گذاری صنایــع بــرق و آب صبــا 

تعلــق دارد. ســایر ســهامداران ایــن شــرکت نیــز در جــدول زیــر آمــده اســت.4

جدول  2-1. ترکیب سهامداران شرکت مدیریت نیروگاهی ایران )مپنا(

درصد سهامنام سهامدار

47.58شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

گروه مپنا کارکنان  11.05شرکت سرمایه گذاری 

5.56شرکت بانک پاسارگاد

1.77شرکت سرمایه گذاری استانی استان تهران

1.42شرکت سرمایه گذاری استانی استان خراسان رضوی

1.07شرکت سرمایه گذاری استانی استان فارس

1.04شرکت سرمایه گذاری استانی استان خوزستان

1.   ترازنامه انرژی
2.  ساتبا

3.  https://www.irna.ir/news/ 
4.  سایت سازمان بورس ایران
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کارکنــان  چهــار بخــش اصلــی ایــن شــرکت عبارتنــد از بخــش بــرق، بخــش تولیــد، بخــش پروژه هــای ســرمایه گذاری، ســرمایه گذاری 

کــه فهرســت آنهــا در ادامــه می آیــد. گــروه مپنــا. هــر یــک از ایــن بخش هــا زیربخشــهایی دارد 

1. بخش برق

1-1. احداث و توسعه نیروگاه های مپنا )توسعه یک(

2-1. احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا )توسعه دو(

3-1. احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا)توسعه سه(

4-1. نصب نیرو

5-1. موننکو ایران

2. بخش تولید

1-2. مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

2-2. مهندسی و ساخت پره توربین مپنا )پرتو(

3-2. مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(

کنترل مپنا )مکو( 4-2. مهندسی و ساخت برق و 

5-2. مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

6-2. مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

7-2. بهره برداری و تعمیرات مپنا

8-2. مهندسی موادکاران جاهد نوآور

9-2. مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین

3. بخش پروژه های سرمایه گذاری

1-3. تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا

2-3. تولید برق عسلویه مپنا

3-3. تولید برق توس مپنا

گناوه مپنا 4-3. تولید برق 

5-3. تولید برق پره سر مپنا

6-3. تولید آب و برق قشم مپنا

7-3. تولید برق سنندج مپنا

کارون مپنا  8-3. تولید برق غرب 
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9-3. تولید برق پرند مپنا 

10-3. شرکت نیروگاه جنوب اصفهان 

11-3. شرکت نیروگاه فارس

گروه مپنا کارکنان  4. سرمایه گذاری 

گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 1-4. صندوق سرمایه 

گذاری بازارگردانی مپنا ایرانیان 2-4. صندوق سرمایه 

گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا  .4-3

4-4. مپنا بین الملل

5-4. مپنا اندونزی

6-4. شرکت مشاوره مدیریت مپنا

3-4-5-2. شرکت فراب

گــذاری صنایــع بــرق و آب صبــا اســت و ایــن شــرکت پیمانــکار پروژه هــای نیروگاهــی  همــه ســهام ایــن شــرکت متعلــق بــه شــرکت ســرمایه 

)ســاخت نیروگاه( اســت.

3-5. بازیگران بخش انتقال
3-5-1. شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(

کــه ذیــل وزارت نیــرو اســت مســئولیت مدیریــت شــبکه بــرق و تأمیــن بــرق مصرف کننــدگان را بــر عهــده دارد. ایــن شــرکت  ایــن شــرکت 

بــرق تولیــد شــده توســط نیروگاه هــا را خریــداری می کنــد و از طریــق شــرکت های بــرق منطقــه ای و ســپس شــرکت های توزیــع بــرق بــه 

ح زیــر هســتند. مصرف کننــدگان نهایــی می فروشــد. شــرکت های ذیــل ایــن شــرکت بــه شــر

3-5-1-1. شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

ایــن شــرکت بــا اســتفاده از زیرســاختهای فنــی و پیشــرفته خــود مســئولیت فنــی مدیریــت بــار در شــبکه بــرق بــه صــورت لحظــه ای را 

ــار مصرف کننــدگان مختلــف ظرفیــت مــورد نیــاز نیروگاه هــای  ــا دریافــت میــزان ب ــه ب ک ــر عهــده دارد. شــرکت مدیریــت شــبکه اســت  ب

کامــل متعلــق بــه توانیــر اســت. مختلــف را تعییــن و اعــالم می کنــد. ایــن شــرکت بــه طــور 
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3-5-1-2. شرکت های سهامی برق منطقه ای )16 شرکت(

ایــن شــرکت ها مســئولیت ســیم داری و مدیریــت انتقــال بــرق خریــداری شــده از نیروگاه هــا تــا نقــاط توزیــع بــرق را بــر عهــده دارنــد. ایــن 

شــرکت ها عمــال مدیریــت عملیــات انتقــال بــرق را انجــام می دهنــد و ایــن عملیــات توســط شــرکت های پیمانــکاری )بخــش بعــدی( 

گــذار شــده بــه آنهــا مدیریــت و نظــارت می کننــد. مالکیــت شــرکت ها  انجــام می شــود و شــرکت های ســهامی بــرق منطقــه ای بــر پــروژه وا

بــه توانیــر تعلــق دارد.

3-5-2. شرکت های پیمانکاری

ــرق و آب صبــا(،  گــذاری صنایــع ب ــه شــرکت ســرمایه  ــرات شــرق )متعلــق ب شــرکت هایی ماننــد شــرکت مهندســی انتقــال نیــرو و مخاب

شــرکت شــرکت مهندســی تعمیــرات انتقــال نیــروی تهــران )متانیــر( و شــرکت شــرکت مهندســی تعمیــرات انتقــال نیــروی شــمال )تانش( 

کــه در بخــش انتقــال فعــال هســتند و بــه شــرکت های بــرق منطقــه ای خدمــات پیمانــکاری  نیــز از جملــه دیگــر شــرکت هایی هســتند 

ــه می کننــد. ارائ

3-6. توزیع
کــه توســط توانیــر خریــداری و توســط شــرکت های بــرق منطقــه ای منتقــل شــده اســت بــر عهــده 39 شــرکت توزیــع نیــروی  توزیــع برقــی 

بــرق اســت. 60 درصــد ســهام ایــن 39 شــرکت، بــه شــرکت ســرمایه گذاری صنایــع بــرق و آب صبــا تعلــق دارد. ایــن شــرکت ها مســتقیما 

بــا مصرف کننــدگان نهایــی در تمــاس هســتند و بــرق را بــه آنهــا می فروشــند و از آنهــا وجــه مربوطــه را دریافــت می کننــد.

3-7. سندیکای صنعت برق
کــه در ســال 1379 تشــکیل شــده و 533 شــرکت عضــو آن هســتند.  ایــن ســندیکا یکــی از بزرگتریــن ســندیکاها در صنعــت بــرق اســت 

کثــرا بــه شــرکت های پیمانــکاری  کــه ا ایــن شــرکت ها عمدتــا شــرکت های ســازنده تجهیــزات و بعضــا پیمانــکاران صنعــت بــرق هســتند 

ــرق جــزء  ــه می کننــد. ســندیکای صنعــت ب کاال ارائ ــا شــرکت های توزیــع، خدمــات و  ــرق منطقــه ای ی ــا شــرکت های ب ــرارداد ب طــرف ق

کننــد. حــل مشــکالت قراردادهــا بــا وزارت  کــه می توانــد در تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری ها نقــش مؤثــری ایفــا  نهادهایــی اســت 

ــا توانیــر  ــار افزایــش قیمــت ارز و توافــق ب ــد بخش نامــه جبــران آث نیــرو و توانیــر از جملــه جلوگیــری از ضبــط تضامیــن قراردادهــا، تمدی

گذشــته بــوده  کــه اولویــت ندارنــد، از فعالیت هــای ســندیکا در ســال های  بــرای اولویت بنــدی قراردادهــا و خاتمــه قراردادهایــی 

کار شــرکت های عضــو، ســندیکا خدماتــی ماننــد مشــاوره، ارزیابــی و رتبه بنــدی نیــز ارائــه  کســب و  کــره بــرای بهبــود  کنــار مذا اســت. در 

ح زیــر اســت: کــه عضــو ایــن ســندیکا هســتند بــه شــر می دهــد. انــواع فعالیــن صنعــت بــرق 

سازندگان یراق آالت توزیع. 1
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پیمانکاران توزیع. 2

ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه. 3

سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستم های برق. 4

خدمات مهندسی، تعمیرات و نگهداری. 5

پیمانکاران عمومی. 6

پیمانکاران خطوط انتقال نیرو. 7

سازندگان انواع مقره و بوشینگ. 8

مهندسی بازرگانی. 9

پیمانکاران و سازندگان پستهای فشار قوی. 10

کابل. 11 سازندگان انواع سیم و 

مهندسی مشاور. 12

سازندگان انواع تابلوهای برق. 13

کنتور. 14 کنتور و تجهیزات جانبی  سازندگان انواع 

اتوماسیون و مخابرات. 15

سازندگان انواع دکل و خطوط انتقال نیرو. 16

سازندگان یراق آالت انتقال نیرو. 17

سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نیروگاهی. 18

3-8. جمع بندی و نتیجه گیری
بررســی بازیگــران اصلــی صنعــت بــرق نشــان می دهــد بخــش عمــده ای از شــرکت های نیروگاهــی تولیدکننــده بــرق غیردولتــی هســتند 

کمتــر از نیروگاه هــای خصوصــی اســت. در بخــش انتقــال بازیگــر اصلــی شــرکت توانیــر اســت  و ظرفیــت نصــب شــده نیروگاه هــای دولتــی 

ــرق و آب صبــا تعلــق دارد.  ــه شــرکت ســرمایه گذاری صنعــت ب کامــال دولتــی اســت. 60 درصــد ســهام شــرکت های بخــش توزیــع ب ــه  ک

صبــا همچنیــن ســهام دار اصلــی )حــدودا 48 درصــد( شــرکت مپنــا )مهمتریــن شــرکت فعــال در نیروگاه ســازی( و مالــک شــرکت فــرآب 

کشــور( اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ســهامدار اصلــی شــرکت صبــا شــرکت ســاتکاب  )شــرکت فعــال دیگــر در بخــش نیروگاه ســازی 

کنتــرل بخــش عمــده ای از صنعــت بــرق همچنــان در اختیــار دولــت  گفــت  اســت و ایــن شــرکت نیــز بــه وزارت نیــرو تعلــق دارد، می تــوان 

کم رنگ تــر اســت. اســت و تنهــا در بخــش تولیــد نقــش دولــت 

گــر چــه ســاختاری  کــه عمــال خریــدار بــرق نیروگاه هــا، شــرکت دولتــی توانیــر اســت. بنابرایــن در عمــل، ا کــرد  همچنیــن بایــد توجــه 
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بــه عنــوان بــازار بــرق وجــود دارد امــا خریــد و فــروش بــرق در یــک فضــای رقابتــی و در بــازار شــکل نمی گیــرد. بــه همیــن دلیــل صنعــت 

کــه تحــت تأثیــر سیاســت ها و تصمیمــات  کــه بــه نوبــه خــود بــازار تجهیــزات تولیــد شــده توســط ســازندگان اســت، صنعتــی اســت  بــرق 

کــه بازیگــر و تعیین کننــده  کــه خریــدار بــرق تولیــدی دولــت اســت و چــه در بخــش انتقــال و توزیــع  دولــت اســت. چــه در بخــش تولیــد 

مســتقیم یــا غیرمســتقیم وزارت نیــرو اســت.

کالن اقتصادی 4. صنعت تجهیزات برق در آیینه متغیرهای 

ــد  ــرق را تولی ــت ب ــاز صنع ــورد نی ــوازم م ــات و ل ــه قطع ک ــی  ــن معن ــت. بدی ــرق اس ــد ب ــه تولی ــته ب ــی وابس ــرق صنعت ــزات ب ــت تجهی صنع

کــه رشــد صنعــت تجهیــزات بــرق بــه رشــد صنعــت بــرق وابســته باشــد. هرچنــد ایــن تجهیــزات در  می کنــد. ایــن مهــم موجــب شــده 

گفــت صنعــت تجهیــزات بــرق  ســایر صنایــع و حتــی در بخــش ساختمان ســازی نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بنابرایــن می تــوان 

کــه قطعــات مــورد نیــاز ســایر صنایــع را تامیــن می نمایــد. ایــن موضــوع هــم می توانــد بــرای ایــن صنعــت  یــک صنعــت واســطه ای اســت 

گــزارش وضعیــت صنعــت تجهیــزات  فرصــت تلقــی شــود و هــم در برخــی مواقــع موجــب ضعــف ایــن صنعــت شــود. در ایــن بخــش از 

گرفــت. کارگاه هــای تولیــد و تجــارت مــورد بررســی قــرار خواهــد  بــرق بــه لحــاظ 

4-1. مهمترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق
ــن  ــت مهمتری ــل فهرس ــدول ذی ــت. در ج ــت اس ــن صنع ــی ای ــرای بررس ــدم ب ــن ق ــرق اولی ــزات ب ــت تجهی ــوالت صنع ــایی محص شناس

ــد تعرفــه چهــار رقمــیHS  توضیــح داده شــده اســت. ک ــر اســاس  ــرق ب کاالهــای مــورد اســتفاده در صنعــت ب

 جدول  3-1. فهرست محصوالت تجهیزات برق 

دستهکد تعرفه چهار رقمی

موتورها، ژنراتورها و مولدهای برق8503-8502-8501

کننده ها8504 ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک و القا

انباره های برقی8507

دستگاه های الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای محافظ الکتریکی )سرپیچ، رله، فیوز(8536

کنترل الکتریکی یا توزیع برق8538-8537 کنسول و ... برای  تابلو، پانل ، 

المپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی8540-8539

کنکتورها(8535 دستگاه های برقی برای قطع، وصل یا تغییر حفاظت )کلید، فیوز، 

خازن های برقی8532
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دستهکد تعرفه چهار رقمی

کابل8544 سیم عایق شده و 

مقره و قطعات عایق از برق8547-8546

انواع دیودها، ترانزیستورها، وسایل غیر هادی8541

آهنرباهای الکتریکی8505

مقاومتهای الکتریکی8533

مدارهای چاپی8534

کنتور9028

               ماخذ: کتاب قانون مقرارات صادرات و واردات،  سازمان توسعه تجارت ایران

کشــورهای  کشــور را دارد بــه عنــوان یکــی از صادرکنــدگان بــرق بــه  ایــران در حــال حاضــر عــالوه بــر اینکــه پوشــش 100 درصــدی بــرق در 

همجــوار نیــز شــناخته میَ شــود. ایجــاد 5000 مــگاوات ظرفیــت جدیــد ســاالنه در صنعــت بــرق بــه 3 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری 

ســاالنه در ایــن صنعــت نیــاز دارد. بخــش عمــده ای از ایــن میــزان ســرمایه گذاری در تأمیــن تجهیــزات مــورد نیــاز پروژه هــای نیروگاهــی 

گفتــه اســت نیــاز ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت ســاالنه 15 هــزار میلیــارد  کشــور نیــز  مصــرف خواهــد شــد.1 ســخنگوی صنعــت بــرق 

کــه از ایــن میــزان 7 تــا 8 هــزار میلیــارد تومــان محقــق می شــود.2 تومــان اســت 

کــه  ــا وجــود ایــن  ــا ایــن حــال، ب کشــورهای جهــان فعالیــت می نمایــد. ب ایــران در زمینــه ســاخت و تجهیــز نیــروگاه  نیــز در برخــی 

کشــور از منابــع اولیــه غنــی بــرای ســاخت ایــن تجهیــزات برخــوردار اســت امــا در زمینــه ســاخت تجهیــزات برقــی چنــدان موفــق عمــل 

کارکــن و بیشــتر ســال 1396 بالــغ بــر 2.6 درصــد از ارزش افــزوده  کارگاه هــای صنعتــی ده نفــر  نکــرده اســت. بــه نحویکــه براســاس آمــار 

کشــور  کل صنعــت و 2.4 درصــد از ارزش ســتانده بــه ایــن بخــش اختصــاص داشــته اســت. همچنیــن 3.5 درصــد از شــاغالن صنعتــی 

کــه 3.3 درصــد از فــروش ایــن محصــوالت صادراتــی بــوده اســت. ســهم ایــن بخــش از  در ایــن بخــش فعــال بوده انــد و در حالــی 

کارگاه هــای صنعتــی 0.5 درصــد بــوده اســت. در نهایــت صنعــت تجهیــزات برقــی بــا وابســتگی وارداتــی 26.9  کل صــادرات مســتقیم 

کشــور برخــوردار اســت. درصــدی در ســال 1396 از جایــگاه پایینــی در صنعــت 

1.  http://otaghiranonline.ir/news/17138
2.  www.imna.ir/news/425236/
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ح زیر است. کاالهای مختلف به شر جدول  3-2. ظرفیت تولید و تعداد واحدهای تولیدی صنعت تجهیزات به تفکیک 

کاالیی شرکت منتخبواحدظرفیت تولیدتعداد واحدهای تولیدیگروه 

عدد97327,612,567اتصاالت و یراق

الکتروکویر، تابش تابلودستگاه496521,041انواع تابلو

ایران ترانسفو، آریاترانسفودستگاه201,129,112انواع ترانسفورماتور

همیان فن، پارس حفاظدستگاه131,136,100انواع رله

دستگاه1744,780انواع سکسیونر

کابل افق البرز و ...تن24620,761,618انواع سیم کابل ابهر، 

پارس سوییچ، پاالیش نیرودستگاه1710,841,000انواع فیوز

کابل کابل افق البرز و ...تن8010,291,532انواع  کابل ابهر، 

کابل الیاف نوری تن2408,500انواع 

کلید پارس سوییچ، پاالیش نیرودستگاه7538,389,105انواع 

کتور کنتا دستگاه11951,700انواع 

تن33281,131دکل های انتقال نیرو

پارس سامان ایرانیانعدد67422,056,330انواع المپ ها

سامانه های نوین افرا، بسپار سازه الوند، تن155436انواع مقره
و ...

کنتور الکترونیک افزار آزمادستگاه92605000انواع 

ماخذ: سندیکای صنعت برق ایران

4-2. اندازه بنگاه ها
کمتــر از 50 نفــر  کارگاه هــای بــا شــاغالن  کــه تعــداد  بررســی الگــوی توزیعــی تعــداد بنگاه هــا بــر حســب تعــداد شــاعالن نشــان می دهــد 

کاهــش 36 واحــد درصــد بــه  کارکــن بــا  کارگاه هــای بابیــش از 50 نفــر  افزایــش داشــته اســت بــه نحویکــه ســهم 45.9 درصــدی تعــداد 

کــه بیشــترین میــزان ارزش افــزوده و صــادرات بــه ترتیــب بــا ســهم 85.6 و 92.3 بــه  29.3 درصــد رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت 

کارکــن اختصــاص دارد.  کارگاه  هــای بــا بیــش از 50 نفــر 
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نمودار  3-1. الگوی توزیعی تعداد بنگاه ها برحسب مقیاس

نمودار  3-3. الگوی توزیعی صادرات برحسب مقیاسنمودار  3-2. الگوی توزیعی ارزش افزوده برحسب مقیاس
ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده های مرکز آمار ایران.

4-3. سهم از ارزش افزوده
کــه علی رغــم ســهم 70 درصــدی بنگاه هــای  از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت در تحلیــل ایــن صنعــت بــر حســب مقیــاس ایــن اســت 

کل بنگاه هــای فعــال در تولیــد تجهیــزات برقــی )بــا متوســط ســهم 60.9 درصــد( ایــن بنگاه هــا بواســطه تــوان مالــی  کوچــک مقیــاس از 

کیفیــت تــوان رقابــت صادراتــی نبــوده و  پاییــن، قــادر بــه هزینه کــرد در حلقه هــای بازاریابــی، برندینــگ،  طراحــی و تولیــد محصــول بــا 

کرده انــد. ــا متوســط ســهم 9.9 و 11.7( را از آن خــود  ســهم بســیار ناچیــزی از ارزش افــزوده و صــادرات )ب
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جدول  3-3. الگوی توزیعی تعداد بنگاه، ارزش افزوده و صادرات بر حسب مقیاس/ درصد )1396(

139413951396اندازهشاخص

تعداد بنگاه
10-497467.570.7

50>26.433.629.3

ارزش افزوده
10-4914.711.614.4

50>87.676.985.6

صادرات
10-4910.48.57.7

50>90.691.592.3

                                           ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده های مرکز آمار ایران.

4-4. وضعیت نهاده های تولید از منظر واردات

کل مــواد اولیــه مصرفــی  وابســتگی وارداتــی تولیــد تجهیــزات برقــی از دو منظــر قابــل بررســی اســت. اول؛ مــواد اولیــه وارداتــی نســبت بــه 

و دوم؛ بررســی میــزان وابســتگی امــوال ســرمایه ای خارجــی )شــامل ماشــین آالت، ابــزار و وســایل بــادوام، لــوازم و تجهیــزات اداری و 

کل امــوال ســرمایه ای در ادامــه ایــن دو شــاخص  کامپیوتــری( نســبت بــه  کامپیوتــری و ســخت افزارهای  وســایل نقلیــه، نرم افزاهــاری 

گانــه نمایــش داده می شــود. در دو جــدول جدا

جدول  3-4. سهم مواد اولیه خارجی مصرف شده )درصد(

کد 
حایسیک 13831384138513861387138813891390139113921393139413951396شر

271

تولید موتور برقی، 
دینام و ترانسفورماتور 
و دستگاه های توزیع 

کنترل برق و 

30.815.615.716.322.318.711.423.027.84.418.131.727.621.8

11.920.614.69.211.84.110.73.420.90.414.523.753.042.5تولید باتری و انباره272

273
تولید سیم و 

دستگاه های سیم 
کشی

21.89.87.710.59.49.25.82.16.11.124.129.719.78.0

تولید تجهیزات 274
27.430.527.222.925.321.711.743.220.73.215.153.166.438.9روشنایی برقی

تولید سایر تجهیزات 279
72.713.413.112.971.525.062.72.410.33.96.860.964.938.2برقی

ماخذ: مرکز آمار ایران
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ــا  ــادی داشــته اســت. ب ــرق طــی ســال های مختلــف نوســانات زی ســهم مــواد اولیــه خارجــی مصــرف شــده در تولیــد تجهیــزات ب

ــه  ک ــردد ماننــد ســال 1392  ــاز می گ ــی ب ــا تحریم هــا و ممنوعیت هــای واردات ــه مشــکالت مرتبــط ب ــه بخشــی ب ک وجــود ایــن نوســانات 

کمــی مشــاهده می شــود. کشــی وابســتگی  کمتریــن میــزان وابســتگی را نشــان می دهــد. تنهــا در تولیــد ســیم و دســتگاه های ســیم 

کل اموال )درصد( جدول  3-5. سهم اموال و تجهیزات خارجی مصرف شده از 

کد 
حایسیک 13831384138513861387138813891390139113921393139413951396شر

271

تولید موتور برقی، 
دینام و ترانسفورماتور 
و دستگاه های توزیع 

کنترل برق و 

20.19.726.320.915.88.75.42317.73.130.56.37.646.9

11.822.80.507.932.630.220.16.311.652.822.136.720.8تولید باتری و انباره272

273
تولید سیم و 

دستگاه های سیم 
کشی

29.122.330.736.912.811.52.725.748.528.920.914.233.520.8

تولید تجهیزات 274
5015.79.57.49.85.767.96.745.322.421.237.129.6روشنایی برقی

تولید سایر تجهیزات 279
27.83.324.117.115.46.70.10.31.54.22.515.10.816.7برقی

ماخذ: مرکز آمار ایران

در بخــش ســهم امــوال و تجهیــزات خارجــی مصــرف شــده نیــز وابســتگی وارداتــی بــاال می باشــد حتــی بــرای تولیــد ســیم و دســتگاه های 

کــه در بخــش مــواد اولیــه ســهم وارداتــی ناچیــزی داشــت ســهم امــوال و تجهیــزات خارجــی قابــل توجه اســت.  کشــی نیــز  ســیم 

کــه ســهم بــاالی واردات بــرای تولیــد تجیــرات بــرق در شــرایط تحریــم می توانــد آســیب زیادی  در ایــن خصــوص الزم بــه ذکــر اســت 

بــه تولیدکننــدگان وارد نمایــد. 

4-5.  تجهیزات برق
گــزارش اســت و بــا توجه بــه توضیحاتی  کشــور از شــاخص های اصلــی مــورد بررســی  در ایــن  میــزان صــادرات و واردات تجهیــزات بــرق بــه 

کــه ایــن صنعــت را بــه عنــوان یــک صنعــت واســطه ای بــرای تولیــد ســایر صنایــع قلمــداد می کنــد اهمیــت آن  کــه در قبــل داده شــده 

را دو چنــدان می نمایــد. میــزان صــادرات و واردات تجهیــزات صنعــت بــرق طــی دوره 1380 الــی 1397 نوســانات زیــادی داشــته 

اســت. در بیــن ایــن نوســنات نقطــه عطــف ایــن نوســانات از ســال 1390 و همزمــان بــا شــروع دوره اول تحریم هــای بین المللــی برعلیــه 

کاهــش رونــد صــادرت مجــددا در نمــودار  کشــور بــوده اســت. بــا بازگشــت تحریم هــای یکجانبــه در ســال 1397  فعالیت هــای هســته ای 

3-4 مشــهود اســت.  
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ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

نمودار  3-4. روند صادرات تجهیزان برق طی سال های 97-1380 )میلیون دالر(

کامــال مشــهود اســت. بــه  کاهشــی میــزان واردات  در خصــوص واردات تجهیــزات بــرق نیــز هماننــد صــادرات اثــرات تحریم هــا بــر رونــد 

کاهــش 56 درصــدی در  کــه ایــن رقــم بــا  کشــور 1569 هــزاردالر بــوده اســت  نحویکــه در ســال 1390 میــزان واردات تجهیــزات بــرق بــه 

کــه بــه  ســال 1394 بــه 676 هــزاردالر رســیده اســت. از ســال 1394 بــه بعــد رونــد واردات مجــددا افزایشــی بــوده اســت تــا ســال 1396 

ــه 1302  کاهــش 20 درصــدی یافتــه و ب ــا شــروع تحریم هــا ظــرف یــک ســال  1639 هــزاردالر افزایــش یافتــه و مجــددا در ســال 1397 ب

کاالی واســطه ای بــودن ایــن تجهیــزات بــر رونــد تولیــد  کاهــش واردات ایــن تجهیــزات نیــز مجــددا بــا توجــه بــه  هــزاردالر رســیده اســت. 

ســایر صنایــع اثرگــذار اســت. 

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

نمودار  3-5. روند واردات تجهیزات برق طی سال های 97-1380 )میلیون دالر(

اثراتتحریمها
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بررســی واردات تجهیــزات بــرق طــی دوره 1390 الــی 1398 نشــان می دهــد بیشــترین ســهم واردات بــه موتورهــا، ژنراتورهــا و 

کنســول در رتبــه بعــدی قــرار دارد. واردات تجهیــزات بــرق طــی همیــن  مولدهــای بــرق اختصــاص داشــته و پــس از آن تابلــو، پانــل، 

کنتــور و بیشــترین افزایــش  کاهــش 12 درصــد در بخــش  کاهــش 1.14 درصــدی داشــته اســت. بیشــترین میــزان  دوره بــه طــور متوســط 

خ داده اســت. ــا رشــد 12 درصــدی ر در بخــش انــواع دیودهــا، ترانزیســتورها، وســایل غیــر هــادی ب

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران
نمودار  3-6. سهم ارزشی واردات انواع تجهیزات برق طی دوره 1390-98   

تجهیــزات برقــی ایــران از صــادرات جهانــی تجهیــزات برقــی ســهم 0.009 درصــدی بــه ارزش 224.3 میلیــون دالر در ســال 2018 داشــته 

کاهــش  ــل  ــن در ســال 1398( در مقاب ــا 35.1 هــزار ت ــن در ســال 1388 ت ــی صــادرات )از 29.9 هــزار ت ــا افزایــش 1.6 درصــدی وزن ــه ب ک

5.5 درصــدی ارزش صــادرات )از 214 میلیــون ریــال در ســال 1388 تــا 122.5 میلیــون ریــال در ســال 1398( همــراه بــوده اســت. رشــد 

مثبــت صــادرات تجهیــزات برقــی بــه لحــاظ وزنــی در مقابــل رشــد منفــی صــادرات تجهیــزات برقــی در طــول دوره 1388 تــا 1398 در 

کابــل« بــوده  کــه بطــور متوســط بالــغ بــر 70 درصــد صــادرات تجهیــزات برقــی ایــران مربــوط بــه »ســیم و  حالــی بــه وقــوع پیوســته اســت 

اســت. 
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ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران.

نمودار  3-7. سهم ارزشی صادرات انواع محصوالت تجهیزات برق 1388-97

کشــور افعانســتان و  کــه بالــغ بــر91 درصــد تجهیــرات بــرق ایــران بــه دو  کشــور نشــان می دهــد  بررســی مقاصــد صادراتــی تجهیــزات بــرق 

کابــل تشــکیل  عــراق  )بــه ترتیــب بــا ســهم 60.1 و 31.3 درصــد( صــادر می شــود. درحالیکــه 85 درصــد صــادرات افغانســتان را ســیم و 

کابــل  کمــی متنوع تــر اســت بــه نحویکــه 42.9 درصــد آنــرا ســیم و  کشــور دو مقصــد صادراتــی )کشــور عــراق(  می دهــد ســبد صادراتــی بــه 

کننده هــا و 20.5 درصــد را موتورهــا، ژنراتورهــا  تشــکیل داده و 25.6 درصــد آنــرا ترانســفورماتورهای برقــی، مبدل هــای اســتاتیک و القا

و مولدهــای بــرق تشــکیل داده اســت. تمرکــز شــدید در بــازار صادراتــی به همــراه تمرکــز بــر محصــوالت صادراتــی موجــب شــده اســت تــا 

کشــور نیــز بــه شــدت متشــنج بــوده و  کشــور بــه شــدت ناپایــدار باشــند به خصــوص اینکــه شــرایط سیاســی ایــن دو  بازارهــای صادراتــی 

کشــورها حکم فرمــا می باشــد.  مشــکالت سیاســی و امنیتــی شــدیدی بــر ایــن 
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                      ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

نمودار  3-8. مقاصد صادراتی تجهیزات برق ایران

4-6. تراز تجاری تجهیزات برقی، ترکیب محصوالت و مقاصد صادراتی
کابــل تــراز  کــه تنهــا در بخــش ســیم  بررســی میــزان واردات و صــادرات تجهیــزات بــرق طــی دوره 1390 الــی 1398 نشــان می دهــد 

کشــور مثبــت بــوده اســت و در ســایر بخش هــا تــراز تجــاری منفــی اســت بــه نحویکــه ایــن تــراز تجــاری منفــی در بخــش موتورهــا،  تجــاری 

ژنراتورهــا و مولدهــای بــرق بــه میــزان منفــی 344 میلیــون دالر در ســال 1398 بــوده اســت. در مجمــوع تــراز تجــاری تجهیــزات بــرق در 

ســال 1398 منفــی 1066 میلیــون دالر بــوده اســت. جــدول 3-2. تــراز تجــاری تجهیــزات بــرق را طــی دوره 98-1390 نشــان می دهــد.

جدول  3-6. تراز تجاری تجهیزات برق طی دوره 1390-98

139013911392139313941395139613971398تراز تجاری )میلیون دالر(

کابل 139.757.650.066.765.2106.081.571.314.5سیم عایق شده و 

4-1.6-7.3-4.8-5.1-5-7.3-9.7-13.6-کنتور

11.4-17.712.5-13.8-5.9-12.2-9.4-10.7-15.8-مقاومتهای الکتریکی
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139013911392139313941395139613971398تراز تجاری )میلیون دالر(

11.4-12.5-17.7-13.8-5.9-8.7-8.5-16.4-28.3-مقره و قطعات عایق از برق

16.5-15.3-14.4-10.8-11.2-14.6-13.4-9.6-11.8-خازن های برقی

17.8-12.8-19-13.2-10.6-12.9-12.6-19.4-13.7-آهنرباهای الکتریکی

دستگاه های برقی برای قطع، 
21.1-25.3-37.9-23.1-20.6-55.8-49.8-32.2-34.2-وصل یا تغییر حفاظت 

44.1-50.2-72.2-60.1-43.6-65.2-61.8-107.5-103.7-انباره های برقی

66.3-61.9-90.7-78.9-67-61.3-53.9-50.4-50.6-مدارهای چاپی

ترانسفورماتورهای برقی، 
کننده  مبدل های استاتیک و القا

ها
-122.1-44.9-61.7-34.4-15.5-49.1-121.6-88.6-86.9

انواع دیودها، ترانزیستورها، 
88.6-116.5-117.2-64.2-23-46.7-41.4-37.6-34.9-وسایل غیر هادی

المپ و لوله های برقی رشته ای یا 
98.3-83-190.6-74.9-93.5-110.1-112.6-113.9-127.6-تخلیه الکتریکی

دستگاه های الکتریکی برای 
سوئیچینگ یا مدارهای محافظ 

الکتریکی 
-113.3-121.8-148.6-113.9-80.2-99.4-141.5-87-118.7

کنسول و ... برای  تابلو، پانل ، 
152.9-136.4-173.7-112.3-84.7-44.5-24.7-50.2-103.8-کنترل الکتریکی یا توزیع برق

344.2-481.4-486.3-353.8-238-308.3-361.9-362.6-403.5-موتورها، ژنراتورها و مولدهای برق

کل 1066-1108.3-1422.4-865.8-642.3-826.9-917.7-929.4-1037.1-جمع 

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات تحقیق

4-7. جمعّ بندی و نتیجه گیری
کــه در  گرفتــه اســت ایــن صنعــت محصوالتــی تولیــد می نمایــد  گــزارش صنعــت تجهیــزات بــرق مــورد بررســی قــرار  در ایــن فصــل از 

ــروه  گ ــرد.  ــام ب کاالهــای واســطه ای ن ــه عنــوان  ــوان از تجهیــزات برقــی ب ــد، بنابرایــن می ت ــرار می گیرن ســایر بخش هــا مــورد اســتفاده ق

کــه زیــر نظــر ســندیکای تولیدکننــدگان صنعــت  کاال اســت. ایــن اقــالم در 1198 واحــد تولیــدی  کاالیــی صنعــت بــرق شــامل 15 قلــم 

کارگاه هــای صنعتــی تولیدکننــده  کارکــن و بیشــتر عمــده  کارگاه صنعتــی 10 نفــر  بــرق فعالیــت می نماینــد. از طــرف دیگــر بــر اســاس آمــار 

کــه بــه لحــاظ ایجــاد ارزش افــزوده و صــادرات ســهم بســیار پایینــی دارنــد.  کوچــک و متوســط هســتند  تجهیــزات بــرق از نــوع 

کشــور بــا مشــکالت  کــه  کارگاه هــای نیــز بــه واســطه وابســتگی وارداتــی بــه مــواد اولیــه و تجهیــزات در زمان هــای  همچنیــن همیــن 
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کاهــش می یابــد.  کمبــود مــواد اولیــه تولیــدی مواجــه شــده و میــزان تولیــد  تحریــم مواجــه می شــود بــا 

کشــور در ایــن صنعــت منفــی اســت. در خصــوص  در بخــش تجــارت ایــران واردکننــده تجهیــزات بــرق اســت به نحویکــه تــراز تجــاری 

کامــال مشــهود اســت به نحویکه  کاالیــی و هــم از منظــر مقاصــد صادراتــی تمرکــز  صــادرات تجهیــزات بــرق از ایــران نیــز، هــم از منظــر تنــوع 

کشــور افغانســتان صــادر می شــود. کابــل و 60 درصــد صــادرات نیــز بــه  بالــغ بــر 70 درصــد صــادرات را ســیم 

5. موانع پیش روی رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی 

کشــور ناشــی از نواقــص زنجیــره ارزش ایــن صنعــت و مشــکالت ســاختاری درون صنعــت  برخــی از مشــکالت صنعــت تجهیــزات برقــی 

خ  کشــور در حــوزه  نظــام مالیاتــی، بیمــه، نــر کالن  بــوده و برخــی دیگــر از مشــکالت ناشــی از سیاســت گذاری های ســطح بخشــی و 

ــذار  کشــور از جملــه صنعــت تجهیــزات برقــی اثرگ کلیــه صنایــع  ــر  ــه ب ک ــوده  ارز و نحــوه اعمــال تعرفه هــای ترجیحــی در توافقنامه هــا ب

گزارش هــا و مصاحبــه بــا  کنترلــی ماننــد تحریــم نیــز بــر وضعیــت صنعــت تجهیــزات بــرق اثرگــذار اســت. بررســی  ج از  هســتند. عوامــل خــار

متخصصــان و بازیگــران ایــن صنعــت نشــان می دهــد چالش هــای صنعــت تجهیــزات بــرق را می تــوان بــه شــش دســته تقســیم بندی 

کــرد. )شــکل 1-4(

نمودار  4-1. دسته بندی چالش های صنعت تجهیزات برق

کــه بــه نحــوی بــه  در ادامــه توضیحاتــی بــرای ایــن شــش دســته چالــش ارائــه می شــود امــا بــا توجــه بــه ضــرورت تمرکــز بــر چالش هایــی 
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گرفــت. گانــه و تفصیلــی مــورد بحــث قــرار خواهنــد  ایــن مســتقیما بــه ایــن صنعــت اختصــاص دارنــد بــه صــورت جدا

5-1. بازار فروش تجهیزات صنعت برق
صنعــت تجهیــزات بــرق در زمــره تولیــدات واســطه ای ســایر صنایــع میّ باشــد. ایــن مســئله بــر بــازار ایــن صنعــت تاثیرگــذار اســت 

کوچــک می کنــد. بیشــترین ســهم بــازار تجهیــزات صنعــت  به نحویکــه محدودیت هــای بــرای ایــن بــازار ایجــاد می نمایــد و انــدازه آن را 

بــرق، عمدتــًا پروژه هــای نیروگاهــی و فرآینــد تعمیــر و نگهــداری در نیروگاه هــا اســت.نیروگاه ها نیــز بــا توجــه بــه ماهیــت حســاس و 

ــازار ایــن  ــه ایــن توضیحــات ب ــا توجــه ب ــد. ب کمتــری داشــته و امــکان آزمــون و ســعی و خطــا را ندارن ــوان ریســک پذیری  اســتراتژیک ت

ــت.  ــه اس ــای مواج ــا چالش ه ــور ب کش ــع در  صنای

کوچک شدن اندازه بازار 5-1-1. رکود بازار و 

یکــی از موانــع توســعه صنعــت تجهیــزات بــرق عــدم توســعه بــازار ایــن تجهیــزات اســت. صنعــت نیروگاه ســازی و صنعــت بــرق بــه دلیــل 

کــه  اقتصــاد یارانــه ای بــرق، صنعتــی ســودآور و جــذاب محســوب نمی شــود و ســرمایه گذاری زیــادی در ایــن صنعــت نمی شــود. چــرا 

ســازنده و مالــک نیــروگاه موظــف اســت بــرق را بــه شــرکت توانیــر بفروشــد. ایــن شــرکت )و وزارت نیــرو( نیــز بــه دلیــل ارزان بــودن بــرق 

کثــر مصرف کننــدگان و مشــترکین، درآمــد الزم بــرای پرداخــت وجــه خریــد بــرق از نیروگاه هــا را نــدارد و ایــن پرداختهــا بــه حداقــل  بــرای ا

کننــد(  ــا حــدودی فعالیــت نیــروگاه را در حالــت ثابتــی حفــظ  کارکنــان خــود را پرداخــت و ت کــه نیروگاه هــا بتواننــد حقــوق  ــا حــدی  )ت

کار جــذاب و پررونقــی  کســب و  کاهــش می یابــد و در فواصــل طوالنــی انجــام می شــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه نیروگاه ســازی 

کاهــش می یابــد و فعالیــت ایــن شــرکت ها محــدود می شــود. نیســت، تقاضــای تجهیــزات صنعــت بــرق نیــز 

کاال و خدمــات  کســری بودجــه ایــن وزارتخانــه، میــزان خریــد  بنابرایــن در ســال های اخیــر بــا تشــدید مشــکالت مالــی وزارت نیــرو و 

ــود،  ــود مواجــه شــده اســت. ایــن رک ــا رک ــرای صنایــع تجهیــزات ب ــرق ب ــازار صنعــت ب کاهــش یافتــه و ب شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو 

کمبــود نقدینگــی مواجــه نمــوده و از میــزان  ــا مشــکل  ــد ب ــازار آنهــا شــرکت های اقمــاری وزارت نیــرو بوده ان ــه تنهــا ب ک شــرکت هایی را 

کاســته اســت. تولیــد آنهــا 

5-1-2. اشباع بازار نیروگاه سازی
گذاشــته  کنــون مرحلــه توســعه اولیــه خــود را پشــت ســر  کشــور هم ا کاهــش انشــعابات جدیــد صنعــت بــرق  گســترش شــبکه بــرق و  بــا 

کالن مرتبــط بــا رشــد مصــرف ماننــد رشــد جمعیــت، رشــد  اســت. در نتیجــه رشــد تقاضــای بــرق در هــر ســال متناســب بــا متغیرهــای 

کــم اســت. )نیــاز بــه 1000 تــا 2000 مــگاوات ســاخت نیــروگاه جدیــد در هــر ســال(  اقتصــادی، نســبت شهرنشــینی و ماننــد اینهــا و نســبتا 

گســترش انشــعابات، تقاضــا بــرای  کــه در مرحلــه توســعه اولیــه بــا ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد مصــرف بــرق و  ایــن در حالــی اســت 

ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی )و بــه تبــع آن ظرفیــت خطــوط انتقــال و توزیــع( رشــد چشــمگیری داشــته اســت. نمــودار زیــر ظرفیــت جدیــد 
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کــه پــس از توســعه اولیــه ظرفیــت مــورد نیــاز  نصــب شــده )بــر حســب مــگاوات( در هــر ســال را نشــان می دهــد. بــه خوبــی روشــن اســت 

کاالهــای مــورد نیــاز  گذاشــته اســت. ایــن بــه معنــی اشــباع نســبی بــازار تجهیــزات و  کاهــش  کشــور از ســال 1389 بــه بعــد رو بــه  جدیــد 

صنعــت بــرق نیــز هســت.

ماخذ: وزارت نیرو

کشور  نمودار  4-2. ظرفیت نیروگاهی نصب شده در 

کاال و تجهیــزات وجــود دارد. اول؛  در چنیــن شــرایطی دو مســیر پیــش روی صنعــت بــرق بــرای رونــق تولیــد و اشــتغال در بخــش تأمیــن 

گرفــت و دوم؛ توســعه ســایر بخش هــای صنعــت بــرق  کــه در ادامــه، موانــع و چالش هــای آن مــورد بحــث قــرار خواهــد  توســعه صــادرات 

کاالهــا و تجهیــزات جدیــد در صنعــت بــرق می شــود.  کــه منجــر بــه تقاضایــی بــرای  ماننــد انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی 

بــرای پیگیــری ایــن مســیر نیــز در بخــش راهبردهــای صنعــت بــرق، پیشــنهادهایی ارائــه می شــود. 

5-1-3. قدرت چانه زنی خریدار

از آنجائیکــه خریــدار اصلــی تجهیــزات بــرق وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه ایــن وزارتخانــه می باشــند. قــدرت چانه زنــی ایــن شــرکت ها 

را بــه دلیــل انحصــاری بــودن و دولتــی بــودن افزایــش داده اســت. ایــن مســئله موجــب شــده اســت تــا قراردادهــا یک طرفــه و بــه نفــع 

ــی از  ــر یک ــال های اخی ــند. در س ــته باش ــی را نداش ــالح شــرایط عموم ــدرت تعییــن قیمــت و اص ــندگان ق ــود و فروش ــم ش ــدار تنظی خری

کنــون اجرایــی نشــده اســت.  کــه تا کاال و تجهیــزات بــرق تدویــن قــرارداد تیــپ بــوده اســت  دوخواســت های شــرکت های تولیدکننــده 

کــه توســط شــرکت توانیریــا زیرمجموعــه آنهــا  عــالوه بــر ایــن، شــرکت های خریــدار توانســته اند بــا اســتفاده از ابــزار ونــدور لیســت خریــد 

کاال و خدمــات  کنتــرل داشــته باشــند و شــرکت های تامین کننــده  تهیــه مــیَ ود روی فعالیــت بنگاه هــای ســازنده و پیمانــکار نظــارت و 

نتوانســته اند در تعییــن ایــن وندورلیســت مداخلــه ای داشــته باشــند.
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5-1-4. ریسک وصول مطالبات

کــه  کــه در بــازار خریــد دارنــد معمــوال در پرداخــت دیــون خــود ایــن امــکان را دارنــد  شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو بدلیــل انحصــاری 

کاال و تجهیــزات، تاخیــر داشته باشــند و فشــار  بــدون متضــرر شــدن، در پراخــت مطالبــات پیمانــکاران، مشــاوران و فروشــندگان 

زیــادی بــه نقدینگــی شــرکت های ســازنده وارد نماینــد.

5-1-5. عدم حضور شرکت های خارجی

عــدم حضــور شــرکت های خارجــی ســرمایه گذار در صنعــت نیروگاهــی نیــز بــه عنــوان یکــی از عوامــل رکــود بــازار تجهیــزات صنعــت بــرق 

ــرای حضــور ایــن شــرکت ها فراهــم می شــد، پروژه هــای نیروگاهــی  ــه زمینــه الزم ب ک ــی  ــه عبــارت دیگــر در صورت عنــوان شــده اســت. ب

ایــن شــرکت ها در ایــران می توانســت بــازاری بــرای تجهیــزات صنعــت بــرق و در نتیجــه عاملــی بــرای رشــد و رونــق ایــن صنعــت باشــد.

کــه ممکــن اســت عــدم حضــور شــرکت های خارجــی از منظــر دانــش فنــی1 مانعــی بــرای توســعه بــازار تجهیــزات محســوب  بایــد توجــه داشــت 

ــا اســتفاده از دانــش فنــی شــرکت خارجــی، تجهیــزات تحــت لیســانس واحــد  ــع ب ــه در واق ک شــود. ماننــد صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمیایی 

کــه اواًل در بخــش نیروگاه ســازی بــا وجــود اینکــه دانــش  ج وارد می شــود. امــا در صنعــت بــرق ایــن طــور نیســت. چــرا  مربوطــه نیــز الزامــا از خــار

ــا از ایــن دانــش فنــی برخــوردار اســت و حتــی تجهیــزات دانــش فنــی ســاخت نیــروگاه را عمــدًا خــود تولیــد می کنــد.  فنــی مهــم اســت امــا مپن

ثانیــًا در بخــش انتقــال و توزیــع بــرق هــم مســأله از منظــر فنــی و فناورانــه بــه پیچیدگــی، تنــوع و چندوجهــی بــودن واحدهایــی مثــل واحدهــای 

ــا حتــی نیروگاهــی نیســت و پروژه هــای بخــش انتقــال و توزیــع نســبتًا مشــخص2 هســتند. بنابرایــن در ایــن بخش هــا مســأله  پتروشــیمیایی ی

گلوگاهــی نیســت. الزم بــه ذکــر اســت هــر تجهیــز در پروژه هــای انتقــال و توزیــع ممکــن اســت بــه فنــاوری باالیــی نیــاز داشــته  دانــش فنــی چنــدان 

کنار هــم قــرار دادن و هماهنگ  که بــه انواع تجهیــزات و  باشــد امــا بــه دلیــل اینکــه هــر پــروژه ابعــاد محــدودی دارد و دیگــر یــک خــط تولید نیســت 

کــردن آنهــا نیــاز داشــته باشــد، مســأله لیســانس یــا دانــش فنــی در ایــن بخــش چالشــی جــدی محســوب نمی شــود. ضمــن اینکــه اســتاندارد 

شــدن بســیاری از تجهیــزات و قطعــات ایــن بخــش نیــاز بــه لیســانس را از بیــن بــرده اســت. بــر ایــن اســاس عــدم حضــور شــرکت های خارجی صرفا 

کــه زمینــه ای جدیــد بــرای فــروش محصــوالت ســازندگان داخلــی اســت، چالشــی بــرای صنعــت تجهیــزات بــرق محســوب می شــود. از ایــن منظــر 

5-2. اشکاالت موجود در تأمین نهاده های تولید
ــی  ــام مصرف ــواد خ ــادی از م ــش زی ــه بخ ــرف عرض ــک ط ــت از ی ــه اس ــکل مواج ــا مش ــه ب ــه از دو جنب ــواد اولی ــن م ــرق در تامی ــت ب صنع

ــد  ــه ایــن قــدرت را دارن ک ــزرگ دولتــی و شــبه دولتــی اســت  ایــن شــرکت ها ماننــد فــوالد، مــس و آلومینیــوم درانحصــار شــرکت های ب

1.  liscence
2.  straightforward
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کننــد و بــا قیمت هــای باالتــر ار قیمت هــای جهانــی بــه  کــه محصــوالت خــود را بــا شــرایط یــک طرفــه و در جهــت منافــع خــود عرضــه 

کاالهــای واســطه ای مــورد نیــاز ایــن صنعــت از طریــق واردت تامیــن  صنایــع پاییــن دســت بفروشــند و از طــرف دیگــر بخــش زیــادی از 

کننــدگان  گرفتــه و تامیــن  ــازار ارز قــرار  کــه تامیــن مــواد در چرخــه تولیــد و ســاخت تاسیســات برقــی تحــت تاثیــر نوســانات ب می شــود 

ــکاران و ســازندگان  خ ارز، موجــب متضــرر شــدن پیمان ــر ــاد ن خ ارز مواجــه شــوند و در برخــی مــوارد تغییــرات زی ــر ــا ریســک نوســان ن ب

میَ شــود. ایــن موضوعــات باعــث شــده ســازندگان صنایــع بــرق قــدرت رقابت پذیــری خــود را نســبت بــه رقبــای خارجــی در بازارهــای 

صادراتــی از دســت بدهنــد.

کــه تأمیــن نهاده هــای تولیــد بــرای ســاخت تجهیــزات صنعــت بــرق را بــا مشــکل مواجــه  در ایــن بخــش 7 عامــل مهــم وجــود دارنــد 

می کننــد.

1. هزینه باالی تأمین داخلی یا خارجی: 

کاالهــا یــا مــواد مــورد نیــاز بــرای صنعــت تجهیــزات بــرق بــاال  کــه باعــث می شــوند هزینــه تأمیــن داخلــی یــا خارجــی  فهرســتی از عواملــی 

باشــد در ادامــه بیــان می شــود

کارمــزدی دریافــت می کننــد امــا مســئولیت  کنــش بــدون پذیــرش مســئولیت: بانکهــا بــرای جابجایــی ارز  کارمــزد ترا  .1-1

نمی پذیرنــد را  کنــش  ترا انجــام  تضمیــن 

کاالهــای  گــروه  کاالهــا یــا مــواد مــورد نیــاز ایــن صنعــت از  خ ارز: در طــول زمــان  کاالیــی و افزایــش نــر گروه هــای  کارکــرد  2-1. تغییــر 

خ ارز مــورد نیــاز و هزینــه تمــام شــده واردات آنهــا افزایــش یافتــه اســت. ج شــده اند و در نتیجــه نــر مشــمول ارز ترجیحــی خــار

کارمــزد تبدیــل ارز غیــر معمــول بــه معمــول: بانــک مرکــزی بــرای واردات نهاده هــا، ارزی در اختیــار شــرکت ها قــرار می دهــد   .1-3

کارمــزدی بــرای  کار می کنــد. ایــن باعــث می شــود واردکننــده مجبــور باشــد  کاال بــا ارز دیگــری  کــه رایــج نیســت و فروشــنده 

تبدیــل ارز غیررایــج بــه ارز قابــل قبــول توســط فروشــنده، بپــردازد و هزینــه وارداتــش افزایــش یابــد.

کاالهــا بــه دلیــل اینکــه تشــخیص داده شــده  کــه ظاهــرا معــادل داخلــی دارنــد: تعرفــه برخــی  4-1. تعرفــه بــاالی مــواد اولیــه ای 

کاالی داخلی  کــه بــه هــر دلیــل، ایــن تشــخیص درســت نبــوده و  کــه معــادل داخلــی دارنــد، بــاال تعییــن شــده اســت. در حالــی 

کاالی مــورد نیــاز بــا افزایــش هزینــه همــراه شــده اســت. نیازهــای مــورد نظــر را تأمیــن نمی کنــد. بنابرایــن واردات 

2. فرآیند طوالنی واردات: 

گلوگاه هــای توســعه صنعــت تجهیــزات در بخــش نهاده هــای تولیــد طوالنــی بــودن واردات نهاده هــای مــورد نیــاز اســت.  یکــی دیگــر از 

مثالهایــی از دالیــل طوالنــی شــدن فرآینــد واردات در ادامــه بیــان می شــود.

1-2. دستورالعمل ها و رویه های طوالنی و متعدد )از جمله استانی شدن ثبت سفارش(
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کاالهای وارداتی 2-2. پیچیده و تخصصی بودن بررسی 

کاهش سقف ثبت سفارش1  .2-3

گمرک )عدم عملیات بانکی/ تحریم(2 4-2. اختالف ارزش گذاری در 

5-2. تخصیص دیرهنگام ارز

3. محدود شدن مبادی واردات و فروشندگان خارجی:

کــه بــه دالیلــی مثــل عــدم پرداخــت بــه موقــع مبالــغ خریدهــای انجــام  یکــی دیگــر از چالشــهای تأمیــن نهاده هــای تولیــد ایــن اســت 

کاال یــا مــواد مــورد نیــاز،  کشــور صادرکننــده  شــده بــه فروشــندگان خارجــی یــا ممنوعیت هــای وارداتــی مقطعــی و نوســانی، شــرکت یــا 

کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل شــرکت داخلــی نمی توانــد نهاده هــای مــورد نیــاز خــود را از  اقــدام بــه قطــع همــکاری بــا شــرکت ایرانــی 

کاالهــا و تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن شــرکت محــدود شــده اند. کنــد و تأمین کننــدگان  همــان مبــادی ســابق تأمیــن 

خ ارز 4. نوسان نر

کــرده و امــکان برنامه ریــزی و ایفــای تعهــدات را از  کاالی وارداتــی مــورد نیــاز ایــن صنعــت را دچــار مشــکل  خ ارز تأمیــن  ــر نوســانات ن

گرفتــه اســت. بازیگــران ایــن صنعــت 

کیفیت مواد اولیه  .5

کیفیــت الزم بــرای ســاخت تجهیــز مــورد نیــاز و ایفــای تعهــدات فنــی  در برخــی مــوارد مــواد اولیــه داخلــی اســتاندارد پایینــی دارنــد و 

ســازنده داخلــی را ندارنــد.

گمرک( کاالهای رقیب خارجی )به دلیل ضعف در تشخیص  6. واردات 

7. انحصــار شــرکت های بــزرگ تامین کننــده مــواد خــام: اصلی تریــن مــواد خــام مــورد نیــاز صنعــت تجهیــزات برقــی، فلــزات اساســی 

کــه تولیــد آنهــا انحصــاری اســت و در اختیــار چنــد شــرکت بــزرگ قــرار دارد.  )مــس، فــوالد، آلومینیــوم( و مــواد پتروشــیمی می باشــند. 

عــالوه بــر تولیــد انحصــاری ایــن شــرکت های بــزرگ از حمایــت نهادهــای دولتــی نیــز برخوردارنــد و قــدرت چانه زنــی شــرکت های پاییــن 

دســت در مواجهــه بــا ایــن شــرکت های بــزرگ بســیار پاییــن اســت.

1.  . میزان ثبت سفارشات به کمتر از 200 هزار یورو برای هر ثبت سفارش کاهش یافته است
2.  . قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی در گمرک تعیین می شود که ممکن است با قیمت واقعی اختالف داشته باشد.
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کار آنها کسب و  5-3. اشکاالت موجود در بنگاه تولیدی و محیط 
کــه ســهم بــاالی  کوچــک هســتند. در حالــی  کــه در بخــش آمــاری بیــان شــد، شــرکت های ســازنده تجهیــزات متعــدد و  همــان طــور 

کوچــک بنگاه هــا باعــث شــده اســت  کمتــر اســت تعلــق دارد. ایــن ابعــاد  کــه تعدادشــان  ارزش افــزوده و صــادارت بــه شــرکت های بزرگتــر 

هزینــه تمام شــده و در نتیجــه قیمــت تجهیــزات ســاخته شــده توســط ایــن بنگاه هــا افزایــش یابــد و جذابیــت اســتفاده از محصــوالت 

کــم شــود. آنهــا در پروژه هــای نیروگاهــی 

ــا فنــاوری ســاده و شــرکت های  کــه شــرکت های ســازنده تجهیــزات برقــی بــه دو دســته شــرکت های ب کــرد  همچنیــن بایــد توجــه 

ــاال  ــاوری ب ــا فن ــازندگان ب ــتر از س ــیار بیش ــاده بس ــاوری س ــا فن ــداد، شــرکت های ب ــاظ تع ــه لح ــود. ب ــیم می ش ــده تقس ــاوری پیچی ــا فن ب

کــم از ظرفیــت تولیــد بســیار باالتــری برخوردارنــد.  می باشــند. هرچنــد بــه لحــاظ مقیــاس تولیــد، شــرکت های بــا فنــاوری بــاال و تعــداد 

کابــل و تابلوبــرق بیــش از تقاضــای بــازار داخــل  براســاس برآوردهــای خبــرگان ظرفیــت نصــب شــده در بیش تــر بخش هــا ماننــد ســیم، 

کــه ظرفیــت نــوآوری محــدودی دارنــد و تــوان ورود بــه  کوچــک و متوســط محســوب میَ شــوند  اســت و بیشــتر آنهــا شــرکت های 

بازار هــای جهانــی را نیــز ندارنــد. ایــن موضــوع موجــب رقابت هــای مخــرب در ایــن صنعــت شــده اســت.

5-4. رقبای خارجی تجهیزات صنعت برق
کار شــرکت های ســازنده می شــد، فاینانــس خارجــی بود.  کــه مانــع رونــق کســب و  در گذشــته و در شــرایط نبــود تحریم هــا، یکــی از عواملــی 

کنــون، البتــه  رقبــای خارجــی بــا اخــذ پروژه هــای نیروگاهــی در قالــب فاینانــس عمــاًل بــازار ســازندگان داخلــی را تصاحــب می کردنــد. هم ا

کــه  گرفــت. اشــکال دیگــری  گریبــان ســازندگان را خواهــد  چنیــن مانعــی وجــود نــدارد امــا در صــورت رفــع تحریم هــا ایــن چالــش بــه ســرعت 

کــه عمدتــا ریشــه در تشــخیص اشــتباه  کنــون وجــود دارد، واردات تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت بــرق بــا وجــود مشــابه داخلــی اســت  هم ا

کاالهــای خارجــی در حــال حاضــر بــازار ســازندگان داخلــی را تحــت تأثیــر قــرار داده انــد. گمرکــی و اســتانداردهای آن دارد. ایــن 

5-5. اشکاالت موجود در صادرات تجهیزات صنعت برق
در راه افزایش صادرات تجهیزات صنعت برق چند دسته اشکال و تهدید وجود دارد.

5-5-1. تنوع پایین سبد محصوالت و مقاصد صادرات تجهیزات برقی 

کــه در بخــش آمــاری بیــان شــد ســبد صــادرات تجهیــزات برقــی ایــران چــه از منظــر محصــول و چــه از منظــر مقاصــد  همــان طــور 

کابــل( نیــز جــزء محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال محســوب نمی شــود.  صادراتــی متنــوع نیســت. مهمتریــن محصــول صادراتی)ســیم و 

گرچــه حجــم صــادرات در جــای خــود اهمیــت دارد امــا تنــوع و صــادرات محصــوالت بــا ارزش بیشــتر نیــز مهــم اســت. عــدم  بنابرایــن ا

تنــوع در محصــول یــا مقاصــد می توانــد آســیب پذیری صــادرات را در مقابــل تهدیــدات بیرونــی از جملــه تحریــم یــا آســیب ها و نقــاط 
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کشــور افغانســتان  کابــل یــا توقــف تقاضــا بــه هــر دلیلــی در دو  گونــه اشــکالی در فرآینــد صــادرات ســیم و  ضعــف درونــی افزایــش دهــد. هــر 

کشــورهای مقصــد  کاهــش می دهــد. از ســوی دیگــر ضعــف تــوان اقتصــادی در  و عــراق صــادرات محصــوالت ایــن بخــش را بــه شــدت 

کــه تنــوع مقاصــد صادراتــی و  کــه صــادرات و درآمــد ارزی مرتبــط بــا آن محــدود باشــد. ایــن در حالــی اســت  فعلــی باعــث شــده اســت 

کــه تــوان اقتصــادی باالتــری دارنــد می توانــد مجمــوع ارزش صــادرات ایــن صنعــت را افزایــش دهــد. کشــورهایی  حضــور در بــازار ســایر 

کشورهای مقصد 5-5-2. پروژه های پیمانکاری در 

صــادرات در صنعــت تجهیــزات بــرق، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا پروژه هــای پیمــان کاری در زمینــه احــداث نیــروگاه، پاالیشــگاه، و خطــوط 

ــاز خــود از  ــرای تامیــن مــواد و تجهیــزات مــورد نی ــکار اخــذ پروژ ه هــا ب ــه شــرکت های پیمان ک ــرق دارد. بدیــن معنــی  ــع ب انتقــال و توزی

کشــورهای مقصــد بــازار صادراتــی ســازندگان داخلــی را شــکل  ســازندگان تجهیــزات بــرق خریــد می کننــد و پروژه هــای پیمانــکاران در 

می دهــد. در حــال حاضــر شــرکت های تولیدکننــده تجهیــزات، پیمانــکاران و ارائــه دهنــدگان خدمــات مهندســی بــرای موفقیــت در 

ــا چالش هــای ذیــل مواجــه می باشــند. ــی ب بازارهــای صادرات

کار پروژه هــای پیمانــکاری متقاضــی پروژه هــا عمدتــًا دولتهــا هســتند )B2G(، تعامــل بیــن  کســب و  1. به دلیــل اینکــه در بــازار 

کســب وکارهــا تاثیــر مســتقیم می گــذارد و توســعه بــازار صادراتــی تجهیــزات بــه  دولــت ایــران بــا دولت  هــای خارجــی روی ایــن 

ســطح تعامــالت سیاســی دولتهــا وابســتگی شــدیدی دارد و بــا تغییــر تعامــالت سیاســی دچــار نوســان می شــود. همچنیــن 

بــه دلیــل طوالنــی بــودن پروژه هــا، بــا ریســک زیــاد از نظــر اجــرای قراردادهــا و وصــول مطالبــات مواجــه اســت1.

بــه  بــه دلیــل اینکــه تجــارت بــرق در جهــان از مــدل B2G پیــروی می کنــد فعالیــت در بازارهــای جهانــی  بنابرایــن 

ــد ریســک های غیرتجــاری ناشــی از عوامــل سیاســی را تحمــل  ــا بتوان حمایت هــای دولتــی و دیپلماتیــک نیازمنــد اســت ت

کنــد. در نتیجــه حمایــت و پشــتیبانی وزارت خارجــه در بازارهــای مقصــد یکــی از چالش هــای فعالیــت در بازارهــای صادراتــی 

کنــد.  کمــک  ــه انگیــزه صادرکننــدگان  ــد ب ــی می توان ــه صادرات اســت. همچنیــن حمایتهــای دولتــی مثــل تعییــن قیمــت پای

2. میــزان رقابت پذیــر صنایــع و صنعــت بــرق در بازارهــای صادراتــی عامــل تعیین کننــده ای در رونــق پروژه هــای پیمانــکاری 

کــه از جملــه آنهــا  خارجــی و در نتیجــه صــادرات تجهیــزات اســت. ایــن رقابت پذیــری بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد 

کســب وکار داخلــی«، »هزنیــه  نهاده هــای تولیــد«، »شــرایط صنایــع  ــرد: »فضــای عمومــی  ک ــر اشــاره  ــه مــوارد زی ــوان ب می ت

پشــتیبان و مرتبــط« و »کیفیــت تولیــدات«. هرچــه هزینــه تولیــدات صنعتــی داخلــی بیشــتر از رقبــای بین المللــی باشــد 

در مجمــوع قیمــت تمــام شــده بنگاه هــای ایرانــی نســبت بــه بنگاه هــای خرجــی باالتــر مــی رود و احتمــال اخــذ پــروژه و در 

ــد. ــش می یاب کاه ــادرات  ــش ص ــه افزای نتیج

1.  . سند راهبردی کسب وکارها صنعت برق، سندیکای صنعت برق ایران، 1396
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5-5-3. رقابت مخرب شرکت های داخلی

ــر  ــا یکدیگ ــالم ب ــای ناس ــه رقابت ه ــد ب ــورهای مقص کش ــازار  ــگاه در ب ــب جای کس ــرای  ــی ب ــای داخل ــی از بنگاه ه ــی برخ کنون ــرایط  در ش

کاهــش قیمــت و بی اعتبــار شــده بنگاه  هــای ایرانــی در بازارهــای صادراتــی شــده اســت. ازا  کــه در برخــی مواقــع منجــر بــه  پرداخته انــد 

یــن منظــر شــرکت ها نیازمنــد همــکاری و هماهنگــی بــرای موفقیــت در رقابــت بــا بنگاه هــای خارجــی و رســیدن بــه جایــگاه مناســب 

کننــد.  در بــازار هســتند تــا بتواننــد از برنــد شــرکت های ایرانــی حفاظــت 

5-5-4. تحریم ها

کــرده اســت. اواًل اصــل تحریــم بــودن ایــران و شــرکت ها  تحریمهــا از چنــد جهــت توســعه بازارهــای صادراتــی ایــران را بــا مشــکل مواجــه 

کار بــا پیمانــکاران پروژه هــا و  کشــورهای افزایــش داده اســت و تمایــل آنهــا بــرای  و بانکهــای ایرانــی ریســک همــکاری بــا ایــران را بــرای 

کنش هــای بانکــی، بیمــه ای و ماننــد آن هزینــه تمــام  کاهــش یافتــه اســت. ثانیــًا تحریم هــا بــا افزایــش هزینه هــای ترا ســازندگان ایرانــی 

ــه بازارهــای  ــًا صــادرات ب کاهــش داده اســت. ثالث ــی را افزایــش و قــدرت رقابــت آنهــا را  ــی در بازارهــای صادرات شــده شــرکت های ایران

کــه دسترســی بــه آنهــا بــه دلیــل تحریمهــا محــدود شــده اســت و ایــن مانــع از  گواهی هــای بین المللــی ای اســت  مختلــف نیازمنــد 

ــازار صادراتــی شــرکت های ایرانــی می شــود. توســعه ب

5-5-5. عدم شناخت بازارهای هدف

گاهــی و  کشــنده شــرکت های ســازنده تجهیــزات هســتند و چــه خــود شــرکت های ســازنده آ کــه موتــور  چــه شــرکت های پیمانــکار 

کشــورها( ندارنــد  کــه در حــال حاضــر صــادرات بــه آنهــا جریــان دارد و چــه ســایر  کشــورهایی  شــناخت مناســبی از بازارهــای هــدف )چــه 

کشــورهای مقصــد،  کار در  کســب و  و از جزئیــات ایــن بازارهــا مثــل حجــم بــازار، تعــداد و ظرفیــت پروژه هــا، شــرایط عمومــی اقتصــادی و 

کافــی ندارنــد. ایــن عــدم شــناخت منجــر بــه از دســت دادن فرصتهــای صادراتــی شــده اســت. فعالیتهــای رقبــا و ســایر جزئیــات اطــالع 

کالن اقتصاد و صنعت 5-6. چالش های محیط 
ــته و مجموعــه ای از سیاســت ها، شــرایط  ــع نداش ــایر صنای ــا س ــی ب ــرق چندان ــرق ف ــزات ب ــد تجهی کالن صنعــت تولی ــائل محیــط  مس

کــم اســت. دولت هــا بــه عنــوان اصلی تریــن نهــاد تاثیرگــذار  کشــور حا کــه بــر فعالیت هــای اقتصــادی  حقوقــی، نهــادی و مقرراتــی اســت 

ــر  ــارت ب ــانی، نظ ــی، نیــروی انس ــی و مال ــای پول ــاخت ها، عملکــرد بازاره ــوق مالکیــت، زیرس ــر حق ــورها ب کش ــاد  کالن اقتص ــر محیــط  ب

کنتــرل فســاد می باشــند. نهادهــای اقتصــادی بــر روابــط مناســب میــان بخش هــای مختلــف اقتصــادی،  فعالیت هــای اقتصــادی و 

ــع  ــه و جام ــاختار یافت ــی س ــط نظام ــادی توس ــاالن اقتص ــاز فع ــورد نی ــارات م ــب اعتب کس ــان،  ــان وکارفرمای کارکن ــان  ــط می ــم رواب تنظی

گــذران حاصــل نمی شــود. نظام حقوقــی تضمین کننده  گیــری و تقویــت آن اطمینــان الزم بــرای ســرمایه  تاثیرگــذار بــوده و بــدون شــکل 
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ســرمایه فعــاالن حوزه هــای مختلــف اقتصــادی بــوده و امنیــت ســرمایه آنهــا را حفــظ نمــوده و تعرضــات را رفــع می نمایــد. بنابرایــن 

مســائل عمومــی اقتصــاد ایــران ماننــد مشــکالت نظــام بانکــی، مقــررات بیمــه و نظــام حقوقــی بــر صنعــت ســاخت تجهیــزات برقــی نیــز 

اثــر دارد.

5-7. جمع بندی و چالشهای خاص صنعت
کتابخانــه ای و اخــذ نظــرات خبــرگان ایــن صنعــت اهــم چالش هــای شناســایی شــده ایــن صنعــت در شــش  ــا توجــه بــه مطالعــات  ب

ــر دســته بندی شــد. دســته زی

چالشهای بازار فروش تجهیزات صنعت برق. 1

اشکاالت موجود در تأمین نهاده های تولید. 2

کار آنها. 3 کسب و  اشکاالت موجود در بنگاه تولیدی و محیط 

رقبای خارجی تجهیزات صنعت برق. 4

اشکاالت موجود در صادرات تجهیزات صنعت برق. 5

کالن اقتصاد و صنعت. 6 چالشهای محیط 

کــه خــاص صنعــت تجهیــزات و صنعــت بــرق هســتند و برخــی دیگــر جــزء  برخــی از ایــن نــکات مــورد اشــاره  چالش هایــی هســتند 

کــه بیــن همــه بخشــها  کالن اقتصــادی هســتند  کــه یــا مشــابه آنهــا در ســایر بخشــها وجــود دارد یــا چالش هــای  چالش هایــی هســتند 

مشــترکند. در ادامــه عناویــن چالشــهای خــاص ایــن صنعــت مجــدد مــرور و توضیــح داده می شــود.

کــه بــازار  1. صنعــت بــرق بــه عنــوان بــازار فــروش تجهیــزات: یکــی از شــرایط خــاص ســازندگان تجهیــزات صنعــت بــرق آن اســت 

کــه بــه یــک صنعــت یارانــه ای بــا نظــام مالــی  فــروش محصوالتشــان پروژه هــای ســاخت، بهره بــرداری و نگهــداری ای اســت 

معیــوب تعلــق دارد. بــه عبــارت دیگــر چرخــه اقتصــادی تأمیــن بــرق در وزارت نیــرو بــه دلیــل نظــام قیمت گــذاری یارانــه ای 

کســری بودجــه مواجــه و بدهی هــای آن در حــال  ایــن بخــش، دچــار عــدم تــوازن در منابــع و هزینه هــا اســت و وزارت نیــرو بــا 

کاهــش نقدینگــی در صنایــع پایین دســت و زنجیــره تأمیــن ایــن صنعــت و از  افزایــش اســت. ایــن امــر از یــک ســو موجــب 

کاهــش بازدهــی ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت شــده اســت. البتــه انحصــار خریــدار و قــدرت چانه  زنــی  ســوی دیگــر باعــث 

کــه بــازار فــروش تجهیــزات برقــی، وزارت نیــرو و شــرکت های اقمــاری آن هســتند. ایــن  بــاالی آن هــم ریشــه در ایــن نکتــه دارد 

کمتــر مشــاهده شــود. کــه شــاید در صنایــع دیگــر  چالــش هــم جــزء چالشــهای خــاص ایــن صنعــت اســت 

کــه احتمــاال خــاص صنعــت تجهیــزات برق یــا تجهیزات  2. انحصــار شــرکت های بــزرگ تامین کننــده مــواد خــام: چالــش دیگــری 

کــه اصلی تریــن مــواد خــام مــورد نیــاز ایــن صنعــت، یعنــی فلــزات  مشــابه مصرف کننــده فلــزات اساســی اســت، آن اســت 

اساســی ماننــد مــس، فــوالد، آلومینیــوم و مــواد پتروشــیمی توســط چنــد شــرکت بــزرگ و محــدود تولیــد می شــوند. عــالوه 
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ــی شــرکت های  ــدرت چانه زن ــد و ق ــز برخوردارن ــی نی ــای دولت ــت نهاده ــزرگ از حمای ــاری ایــن شــرکت های ب ــد انحص ــر تولی ب

ــا ایــن شــرکت های بــزرگ بســیار پاییــن اســت. پایین دســت در مواجهــه ب

گفتــه صــادرات در صنعــت تجهیــزات بــرق، ارتبــاط  کــه  3. وابســتگی بــه پروژه هــای پیمانــکاری بــرای صــادرات: همانطــور 

تنگاتنگــی بــا پروژه هــای پیمــان کاری در زمینــه احــداث نیــروگاه، پاالیشــگاه، و خطــوط انتقــال و توزیــع بــرق دارد. بنابرایــن 

کار ممکــن اســت انجــام شــود. اول؛ توســعه حضــور  کــردن ایــن صنایــع دو دســته  بــرای توســعه صــادرات یــا صادرات محــور 

ــت.  ــا حمایــت سیاســی و سیاســتگذارانه دول کشــورهای هــدف مخصوصــا ب ــی در پروژه هــای زیرســاختی  ــکاران ایران پیمان

راهبــرد دوم  تأمین کننــدگان شــرکت های پیمانــکار خارجــی و بین المللــی.  ایرانــی در فهرســت  دوم؛ حضــور ســازندگان 

ــه  ــن اینک ــد. ضم ــدنی نباش ــون ش کن ــد هم ا ــر می رس ــه نظ ــت ب کیفی ــتاندارد و  ــهای اس ــم و چالش ــرایط تحری ــه ش ــه ب ــا توج ب

کل زنجیــره و بــا حضــور پیمانــکاران ایــران  کشــور بــه دنبــال توســعه صــادرات باشــد بهتــر اســت ایــن صــادرات شــامل  چنانچــه 

و تأمیــن آنهــا توســط ســازندگان ایرانــی انجــام شــود. بنابرایــن وضعیــت سیاســی و سیاســتی و حضــور پیمانــکاران ایرانــی در 

کمتــر  کــه خــاص ایــن صنعــت اســت و در  پروژه هــای خارجــی یکــی از چالشــهای صــادرات محــوری صنعــت تجهیــزات اســت 

صنعتــی اتصــال طولــی در زنجیــره ایــن قــدر اهمیــت دارد.

5-8. راهبردهای صنعت برق
کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد بیــان و  درادامــه ابتــدا راهکارهــای پیشــنهادی بــرای ســه مســئله خــاص صنعــت تولیــد تجهیــزات بــرق 

ســپس راهکارهــای پیشــنهادی بــرای مســائل عمومــی ایــن صنعــت توضیــح داده می شــود. 

5-8-1. راهکارهای مسائل خاص صنعت

1. اصالح اقتصاد برق

ــرای ایــن منظــور 	  ــد ب ــرار نمای ــی در درآمــد و هزینــه برق ــا تعادل ــی اســت ت ــرق نیازمنــد اصالحات ــذاری صنعــت ب نظــام قیمت گ

کنــد. ایــن تغییــر در حالــی  خ تــورم ســاالنه افزایــش پیــدا  متوســط قیمــت بــرق بــا شــیب تدریجــی بــه میزانــی بیــش از نــر

کم درآمــد و  کمتریــن اثــر را براقشــار  کــه  کــه نظــام چنــد نرخــی تعرفه گــذاری وجــود دارد می توانــد به نحــوی طراحــی شــود 

دهک هــای پاییــن داشــته باشــد و هزینــه بیشــتری از مشــترکین پرمصــرف دریافــت نمایــد.

کمتریــن اثــر تورمــی را داشــته باشــد و 	  کــه  کشــاروزی و صنعتــی نیــز شــیب تغییــرات بایــد به  نحــوی باشــد  در بخش هــای 

کــه مصــرف بهینــه دارنــد، بتواننــد میــزان بــرق  کــه مشــترکینی  کارهایــی ماننــد بــازار صرفه جویــی بــرق را فراهــم ســازد  ســازو 

ــد.  کنن ــه  ــرف مبادل ــترکین پرمص ــا مش ــی را ب صرفه جوی

ــت 	  ــی و قیم ــت تکلیف ــاوت قیم ــرق مابه التف ــت از ب ــوب حمای ــون مص ــق قان ــرق، مطاب ــای ب ــدن قیمت ه ــی ش ــان واقع ــا زم ت
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تمــام شــده بــه صنعــت بــرق داده شــود.

کارکرد توزیع یارانه	  کارکرد تنظیم قیمت از  ایجاد نهاد تنظیم گر صنعت برق با هدف جداسازی 

کاهش هزنیه تامین مواد اولیه از صنایع باالدستی  .2

اصالح نظام عرضه مواد خام و اولیه واحدهای تولیدی	 

افزایش عرضه مواد اولیه در بورس )رعایت حداقل عرضه( -

کاالی ایران - امکان ایجاد خرید اعتباری در بورس 

کاهش حجم پایه عرضه -

حمایت هــای الزم در ایــن خصــوص از طــرف دولــت، بــا توجــه بــه اینکــه بخش زیــادی از تامین کننــدگان مــواد اولیــه صنایــع 	 

پایین دســت )فــوالد و پتروشــیمی( شــبه دولتــی هســتند.

کشور	  فروش اعتباری مواد اولیه مورد نیاز صنعت از طریق صنایع باالدستی 

کشورهای هدف 3. توسعه بازارهای نیروگاه  سازی شرکت های پیمان کار ایرانی در 

کشورهای همسوء	  راینزنی های سیاسی و دیپلماتیک برای اعطای پروژ های ساخت و تعمیر نیروگاه به ویژه در 

 	BOO و  BOT وام ترجیحی صندوق در ازای اخذ پروژه های

توسعه ابزارهای حمایتی صندوق توسعه صادرات برای شرکت در مناقصه های بین المللی	 

معافیت های مالیاتی و جوایز صادراتی	 

بــرق و فراهــم نمــودن خدمــات مالــی بین المللــی ماننــد صــدور 	  انــرژی و  بــه صــادرات  تســهیل ورود بخــش خصوصــی 

پــول جابه جایــی  و  ضمانت نامــه 

4. برنامه هایی برای رونق در زنجیره تأمین سایر بخش های مرتبط با برق

توسعه انرژی های تجدیدپذیر	 

خ انــدک یــا  - کــه بــا نــر خریــد تضمینــی بــرق بــا قیمتــی باالتــر از قیمــت بــرق شــبکه از محــل مالیــات »توســعه تجدیدپذیــر« 

کمــی از بــرق مشــترکین اخــذ می شــود ثابــت و 

کنده	  تقویت انگیزه ها برای تولید پرا

کنــده و بــرق  - اعطــای مجــوز بــه شــرکتهای خریــدار و فروشــنده بــرق در شــبکه و تســهیل آن بــا هــدف تشــویق تولیــد پرا

تجدیدپذیــر

تقویت انگیزه های بهره وری	 

اســتفاده از سیاســت قیمت گــذاری تبعیضــی یــا مالیــات بــر مصــرف مــازاد بــر الگــو بــرای افزایــش هزینــه بــرق مشــترکین بــا  -

مصــرف غیربهــره ور و ایجــاد تقاضــا بــرای تجهیــزات و خدمــات بهــره وری انــرژی
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ایجاد ظرفیت مبادله برق صرفه جویی شده و اعطای مجوز به شرکتهای خریدار و فروشنده برق در شبکه -

5-8-2. راهکارهای مسائل مشترک و عمومی صنعت

1. تامین مالی سرمایه گذرای

همچنیــن ســایر روش هــای تامیــن مالــی از قبیــل فــروش اوارق مشــارکت و مکانیزم هــای تبصــره 19 قانــون بودجــه و مــاده 12 	 

کســب وکار فعــال شــود. قانــون رفــع موانــع 

2. اصالح رژیم حقوق صنعت برق

تفکیــک حکمرانــی از تصدی گــری: در حــال حاضــر وزارت نیــرو بــرای حــل مســائل از اختیــارات حکمرانــی بــه نفــع شــرکت های 	 

تابعــه اســتفاده می نمایــد. الزم اســت بخــش حکمرانــی و مقررات گــذاری از بخــش بنــگاه داری و تصدی گــری مســتقل شــود.

استفاده از ظرفیت فکتورینگ برای ضمانت تامین مالی شرکت ها و دریافت مطالبات از دولت 	 

خ ارز	  کاری برای تعدیل قراردادها در صورت تغییر نر پیش بینی سازو 

3. خرید محصوالت ساخت داخل و دانش بنیان

ــت 	  ــور و حمای کش ــی  ــد و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس کث ــون »حدا ــق قان ــرای تحق ــا ب ــی نهاده ــر تمام ــری ب کث ــارت حدا نظ

کاالهــای دانــش بنیــان بــا قاطعیــت  کاالهــای دارای مشــابه داخلــی به ویــژه  کاالی ایرانــی« صــورت پذیــرد و از واردات  از 

ــود. ــری ش جلوگی

کشــورهای خارجــی )به دلیــل تحریم هــای 	  گواهــی از  گواهــی اســتاندارد و تایــپ تســت و  در صــورت فراهــم نبــودن شــرایط اخــذ 

بــه تولیــدات شــرکت های دانــش بنیــان داخلــی اعتمــاد شــود و ضمانت نامــه صــادره از ســوی ســازندگان  بین المللــی( 

پذیرفتــه شــود.

کار بیمه عملکرد تجهیزات داخلی دانش بنیان	  ایجاد سازو 

ایجاد نهاد تجمیع کننده تقاضای تجهیزات مورد نیاز و انعقاد قرارداد خرید تضمینی با سازندگان داخل	 

ــرای تامیــن آنهــا حمایــت الزم صــورت 	  ــی ب ــد از شــرکت های مهندســی بازرگان کــه مشــابه داخلــی ندارن ــی  در زمینــه تجهیزات

پذیــرد.

5-9. جمع بندی 
صنعــت تجهیــزات بــرق بــه عنــوان صنعــت تولیــد محصــوالت واســطه ای ســایر صنایــع به خصــوص صنغــت بــرق از اهمیــت به ســزایی 

کفــاف تولیــدات داخلــی ایــن صنعــت بــرای  گواهی دهنــده عــدم  برخــوردار اســت در حــال حاضــر تــراز منفــی تجــارت ایــن محصــوالت 

کــه از ســال 1390 شــروع شــدند و هرچنــد در دوره ای  کشــور و تحریم هــای  نیــاز داخــل اســت. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه شــرایط خــاص 
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کوتــاه برداشــته شــده بودنــد مجــددا به صــورت یکجانبــه توســط دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا بازگشــتند، اثــرات مخربــی بــر ایــن 

گرفــت و نتایــج آن در محیــط  گــزارش موانــع پیــش روی رقابت پذیــری ایــن صنعــت مــورد بررســی قــرار  گذاشته اســت. در ایــن از  صنعــت 

کالن در بــه قــرار ذیــل دســته بندی شــد.

بازار فروش تجهیزات صنعت برق؛	 

اشکاالت موجود در تامین نهاده های تولید؛	 

کسب وکار؛	  اشکاالت موجود در بنگاه  تولیدی و محیط 

رقبای خارجی این صنعت؛	 

اشکاالت موجود در صادرات تجهیزات؛	 

کالن اقتصاد و صنعت؛	  چالش های محیط 

گرفــت و راهکارهــای بــرای آنهــا بــه تفکیــک دو دســته راهکارهــای  و در ادامــه هــر یــک از ایــن چالش هــا بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار 

مســائل خــاص صنعــت و راهکارهــای مســائل مشــترک و عمومــی صنعــت ارائــه شــد.

منابع و مراجع

کار صنعت برق ایران، سندیکای صنعت برق ایران، معاونت پژوهشی و آموزش1396 کسب و  سند راهبردی 

نقشــه راه و برنامــه راهبــردی توســعه صــادرات تجهیــزات بــرق و خدمــات مهندســی در صنعــت بــرق و انــرژی، ســندیکای صنعــت بــرق 

کشــاورزی ایــران، 1398 ایــران، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

کارگا  های صنعتی، مرکز آمار ایران آمارنامه  های 

برنامه اجرایی صنعت برق، معاونت امور صنایع، سندیکای صنعت برق ایران، 1398

تراز نامه انرژی

کتاب قانون مقرارات صادرات و واردات

سایت وزارت نیرو
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پیوست 1 

37 شرکت مدیریت تولید نیروی برق )37 نیروگاه( شامل

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان. 1

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان. 2

شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح همدان. 3

شرکت مدیریت تولید برق ری. 4

شرکت مدیریت تولید برق بعثت. 5

شرکت مدیریت تولید برق اهواز )رامین(. 6

شرکت مدیریت تولید برق خراسان. 7

شرکت مدیریت تولید برق بیستون. 8

شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان. 9

شرکت مدیریت تولید برق زرند. 10

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی قزوین. 11

شرکت مدیریت تولید برق شازند. 12

کرمان. 13 شرکت مدیریت تولید برق 

شرکت مدیریت تولید برق شهید فیروزی )طرشت(. 14

شرکت مدیریت تولید برق نکا )شهید سلیمی(. 15

شرکت مدیریت تولید برق لوشان. 16

شرکت مدیریت تولید برق یزد. 17

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان. 18

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اصفهان. 19

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بندرعباس. 20

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بیستون. 21

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خلیج فارس. 22

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی رامین اهواز. 23

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آذربایجان. 24

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شهید رجایی قزوین. 25
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شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تهران. 26

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خراسان. 27

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی زاهدان. 28

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی سهند. 29

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شازند. 30

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شهید مفتح همدان. 31

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شیروان. 32

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی فارس. 33

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی لوشان. 34

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یزد. 35

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شهید سلیمی نکا. 36

کرمان. 37 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
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پیوست 2

گزارش ارتقای توان رقابت پذیری صنعت تجهیزات برق  عنوان جلسه: ارائه 

شماره 
مکان تشکیل: موسسه مطالعات و پژوهشهای تاریخ جلسه: 99/4/9جلسه:   1        

ساعت خاتمه: 12.15ساعت شروع: 10بازرگانی

کریمی اعضای اصلی آقایان مهندس نظافتی، همایون فر، موسوی، دکتر نادری، دکتر 
کیش و پیروز  خانم ها: دکتر فراز 

خالصه 
کرات مذا

که در آن مشکالت این صنعت با  گزارشی  این جلسه با هدف تدوین سند سیاستی تجهیزات برق برگزار شد و بدین منظور 
گزارش شامل دو بخش 1- ارائه اهم چالش های صنعت برق و 2-  نگاه صادرات محور شدن تهیه شده بود ارائه شد. این 

زنجیره ارزش تجهیزات برق، بود. در بخش اهم چالش های صنعت برق به موضوعات ذیل پرداخته شد:
صادرات تجهیزات برق. 1

تامین مواد اولیه. 2
رقبای خارجی. 3
کیفیت پایین. 4 قیمت باال و 
بازار نیروگاه سازی داخلی. 5
کالن اقتصاد ایران. 6 عوامل 

و در بخش زنجیره ارزش تجهیزات برق سه زنجیره 
کابل. 1 زنجیره ارزش تولید سیم و 

زنجیره ارزش تولید ژنراتور و توربین. 2
زنجیره ارزش موتور و دینام. 3

گرفت. مورد بررسی قرار 
نکات مورد اشاره اعضای جلسه در خصوص ساخت تجهیزات برق :

که با 	  تست محصوالت تولیدی از اهمیت زیادی در این صنعت برخوردار است و در حال حاضر با تمهیداتی 
گواهی تست  همانگی بین وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است امکان اخذ 

کشور آلمان فراهم شده است. تجهیزات صنعت برق در 
گزارش پرداخته شود.	  به موضوع استاندارد چه در بحث زنجیره ارزش و چه در 
که شامل 69 محصول در حوزه اندازه گیری است و بالغ بر 150 	  گلوگاهی این صنعت استخراج شده  لیست اقالم 

محصول در سایر حوزه  ها
عمق ساخت داخل تجهیزات صنعت برق پایین است.	 
کارکن( به جای اینکه به عنوان یک معضل به آن 	  کوچک )کمتر از 50 نفر  در خصوص سهم باالیی شرکت های 

کز تامین مواد اولیه برای این  کنار توانمندسازی )خوشه  سازی، ایجاد مرا نگاه شود راه کارهای برای حفظ آنها در 
بنگاه هاو ..(  اندیشیده شود.

کدهای مربوطه از مشکالت اصلی 	  گمرک و عدم شناسایی دقیق محصوالت و  ح شده در خصوص  مشکالت مطر
که از دوجنبه ایجاد اشکال  کاالی مشابه ساخت داخل  تامین مواد اولیه می ّ باشد به خصوص در مورد عدم ورود 

کاالی مشابه ساخت داخل، 2- ممنوعیت ورود به دلیل تشابه با محصول تولید شده در داخل می نماید 1- ورود 
که این قیمت پایین از طرفی مصرف بهینه را 	  گرفت.  کید قرار  کشور مورد تا پایین بودن قیمت برق مصرفی در 

کمرنگ می نماید. تحت تاثیر قرار می دهد از طرف دیگر انگیزه های سخت نیروگاه را برای بخش خصوصی 
که صادرات تجهیزات برق ارتباط تنگاتنگی با ساخت پروژ ه های 	  در خصوص صادرات به این نکته اشاره شد 

کشورهای مقصد دارد و چنانچه صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یابد صادرات تجهیزات  صنعت برق در 
برق نیز افزایش خواهد داشت.
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کشور رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

گزارش ارتقای توان رقابت پذیری صنعت تجهیزات برق  عنوان جلسه: ارائه 

شماره 
ساعت خاتمه: 16ساعت شروع: 14مکان تشکیل: سندیکای صنعت برقتاریخ جلسه: 99/4/9جلسه:   2        

اعضای 
اصلی

کریمی )موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی( آقایان اسدی، مرادیان، باقری )سندیکای صنعت برق(، 
خانم ها: علی آبادی )سندیکای صنعت برق( و پیروز )موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی(

خالصه 
کرات مذا

که در آن مشکالت این صنعت با  گزارشی  این جلسه با هدف تدوین سند سیاستی تجهیزات برق برگزار شد و بدین منظور 
گزارش شامل دو بخش 1- ارائه اهم چالش های صنعت برق و 2-  نگاه صادرات محور شدن تهیه شده بود ارائه شد. این 

زنجیره ارزش تجهیزات برق، بود. در بخش اهم چالش های صنعت برق به موضوعات ذیل پرداخته شد:
صادرات تجهیزات برق. 1

تامین مواد اولیه. 2
رقبای خارجی. 3
کیفیت پایین. 4 قیمت باال و 
بازار نیروگاه سازی داخلی. 5
کالن اقتصاد ایران. 6 عوامل 

و در بخش زنجیره ارزش تجهیزات برق سه زنجیره 
کابل. 1 زنجیره ارزش تولید سیم و 

زنجیره ارزش تولید ژنراتور و توربین. 2
زنجیره ارزش موتور و دینام. 3

گرفت. مورد بررسی قرار 
نکات مورد اشاره اعضای جلسه در خصوص ساخت تجهیزات برق :

همه بازار تجهیزات برق دولت نیست و شرکتها هم از سازندگان این صنعت خرید می کنند	 
کنترل دولت است	  عبارت انحصار خرید برق درست نیست. در واقع بازار تجهیزات در 
که پروژه EPC نیروگاه یا خط انتقال را چه شرکتی برنده شده باشد	  گلوگاه صادرات تجهیزات این است 
کوچک 	  برای حضور در زنجیره جهانی، باید شرکتهای بزرگ پیمانکار فعال شوند و این بازار بازار شرکتهای سازنده 

سندیکا نیست
خ ارز نمی توانیم برنده مناقصه شویم	  کیفیت محصوالت ایرانی خوب است اما به دلیل مسائل داخلی مثل نر
که پیمانکاران چینی مجری آن هستند به شرکتهای سازنده چینی می رسد و این یعنی حضور 	  70 درصد پروژه هایی 

در زنجیره جهانی سخت است
کند	  که خط اعتباری داریم، شرکت پیمانکار پروژه می تواند از سازنده داخلی خرید  کشورهایی  در 
در دیپلماسی تجاری ضعف داریم. مثل عملکرد صندوق ضمانت صادرات	 
کاالها باال نیست. باید دقیق شود	  تعرفه همه 
کد صدها محصول هست	  کند. ذیل هر  کفایت نمی  کد تعرفه های موجود 
کاال هم تخصص فنی الزم دارد	  کاال واقعیت  کد  تطبیق 
مسأله ارز و تخصیص آن مسأله همه صنایع است و باید با بخشهای دیگر تجمیع و بیان شود	 
ج، تأمین از داخل هم دچار مشکالتی است. مثال شرکتهای داخلی صادرات مواد خام را 	  عالوه بر تأمین مواد از خار

ترجیح می دهند تا فروش به سازندگان داخلی
کارمزد می دهیم	  برای انتقال پول تا 15 درصد هزینه 
کرده ایم )به بانک مرکزی و بیمه مرکزی(	  خ ارز را ارائه  پیشنهادی بیمه نوسان نر
کم است. در نتیجه شرکتهای ما از نظر فناوری خیلی عقب نیستند	  کل صنعت برق )قدرت(  خ تغییرات فناوری در  نر
کند و بخرد و زیرساختهای اطمینان بخش 	  کیفیت تجهیز داخلی مسأله مهمی است. باید مدیر ریسک  اطمینان به 

مثل آزمایشگاه و تحقیق و توسعه موجود نیست
رقبای خارجی ما در بازار هدف حمایت می شوند	 
تنها نیروگاه سازی بازار تجهیزات صنعت برق نیست. انتقال و توزیع هم هست. 30 درصد سرمایه گذاری ها در صنعت 	 

برق در نیروگاه سازی است
کوتاه ولی دوره انجام پروژه ها طوالنی است	  دوره های بازپرداخت تسهیالت 
در نظام رتبه بندی اعتباری هم دچار مشکل هستیم	 
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کشور رقابت پذیری صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در 

گزارش ارتقای توان رقابت پذیری صنعت تجهیزات برق  عنوان جلسه: ارائه 

ساعت خاتمه: 12ساعت شروع: 10مکان تشکیل: توانیرتاریخ جلسه: 99/4/16شماره جلسه:   3        

اعضای 
اصلی

کریمی )موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی( آقایان خان احمدلو، همتی )توانیر(، 
خانم : پیروز )موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی(

خالصه 
کرات مذا

که در آن مشکالت این صنعت با نگاه صادرات  گزارشی  این جلسه با هدف تدوین سند سیاستی تجهیزات برق برگزار شد و بدین منظور 
گزارش شامل دو بخش 1- ارائه اهم چالش های صنعت برق و 2- زنجیره ارزش تجهیزات برق،  محور شدن تهیه شده بود ارائه شد. این 

بود. در بخش اهم چالش های صنعت برق به موضوعات ذیل پرداخته شد:
صادرات تجهیزات برق. 1

تامین مواد اولیه. 2
رقبای خارجی. 3
کیفیت پایین. 4 قیمت باال و 
بازار نیروگاه سازی داخلی. 5
کالن اقتصاد ایران. 6 عوامل 

و در بخش زنجیره ارزش تجهیزات برق سه زنجیره 
کابل. 1 زنجیره ارزش تولید سیم و 

زنجیره ارزش تولید ژنراتور و توربین. 2
زنجیره ارزش موتور و دینام. 3

گرفت. مورد بررسی قرار 
نکات مورد اشاره اعضای جلسه در خصوص ساخت تجهیزات برق :

خ ارز دچار مشکل می شوند	  کثر تولیدکنندگان مونتاژکار هستند و با نوسان نر ا
سازندگان، بعضا مقیاس بهینه تولید ندارند	 
گمرک طوالنی است و هزینه باال می رود	  فرآیند 
بعضا خود پیمانکار وارد ساخت شده و رقیب سازنده شده است	 
کنند و دچار مشکل 	  کار را تعطیل  که برنده پروژه می شود باقی شرکتها باید  تعداد سازنده ها بیش از پروژه ها و نیازها است و یکی 

می شوند
واردات سهم باالیی در تولید دارد. در پروژه ها 25 درصد مبلغ با پیش پرداخت تأمین می شود اما شرکتها برای آغاز فرآیند 	 

که شرکت خارجی، خودش پول را می آورد  ساخت، مخصوصا واردات مواد مورد نیاز، به 60 درصد مبلغ پروژه نیاز دارند در حالی 
و بعد از 4 سال تنفس به تدریج آن را دریافت می کند.

کم است. مثال ترانس 50 تا 100 درصد وارداتی است	  عمق زنجیره تأمین 
با حمایت از شرکتهای داخلی این شرکتها قیمت را باال می برند و این باید حدی داشته باشد	 
شرکتهای داخلی توان تأمین مالی خوبی ندارند	 
حمایت باید متناسب با عمق ساخت داخل باشد و تصمیم گیری های حمایتی باید با حضور نماینده وزارت نیرو باشد	 
کیفیت یک تجهیز خط قرمز است اما در مورد قیمت می توان انعطاف داشت	 
این صنعت به دلیل حساسیت باال، استانداردهای سخت گیرانه ای دارد	 
ما تابع استاندارد IEC هستیم	 
که فقط 4 آزمایشگاه در دنیا آنها را امتحان می کنند 	  آزمایشگاه مرجع بیشتر تجهیزات پژوهشگاه است اما برخی تجهیزات هست 

و حیاتی هم هستند. لذا در برخی موارد داشتن آزمایشگاه به صرفه نیست
کمیته فنی سایر موارد را بررسی می کند و شرکت وارد فهرست 	  کمیته استاندارد،  در توانیر، بعد از تعیین حداقلها توسط 

سازندگان )وندور لیست( می شود
کیفیت نمونه ارسال شده برای آزمایشگاه 	  کنترل روی فرآیند ساخت، لزوما محصوالت تحویل شده به همان  به دلیل عدم 

کمتری دارد کیفیت  نیست و 
 	
کم، در نتیجه امکان تجمیع وجود دارد	  ع تقاضاها مشخص و سرراست است، تعداد تجهیز باال و تنوع  در بخش توز
کرد	  اما در انتقال تجهیزها متنوع هستند و هر تجهیز خاص بودن هایی دارد و نمی شود یکنواخت تولید و تجمیع 
در مقایسه دو بخش بهینه سازی و نگهداشت تولید و بخش پروژه های صنعت، تجمیع تقاضا در پروژه ها ساده تر و 	 

شدنی تر است
در بخش تولید برق به دلیل اینکه از نظر جغرافیای پروژه در یک مکان ثابت و توسط یک شرکت انجام می شود 	 

مزیت وجود دارد و مپنا خود، خریدار تجهیزات است و در نتیجه وضعیت خرید داخل بهتر است
کمی انجام می دهیم 	  کاال در پروژه ها از فعالیتهای نگهداری بیشتر است اما ما در ایران فعالیت نگهداری  سهم خرید 

و پروژه ها تقاضای بیشتری را تحریک می کنند.


