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  مقدمهمقدمه  

ک از جمله صنعت برق، در راس هرم ایجااد هایتصنایع . صادرات غیرنفتی است صنعت برق، از صنایع پیشرو در

مواد خام فوالدی، پتروشیمی، میعانات گازی و ... که به صورت خام در حاا  صاادر شاد   افزوده هستند.ارزش 

 د.نشودر صنعت برق، ارزش افزوده باال پیدا کرده و سپس صادر می ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی کنندو  است

برزی مهر، دبیر کا     مهندس سپهرنایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق به همراه آقایا مهندس پیام باقری،

ادیاا ، دبیار کمیتاه عوساعه و مهنادس ممماد رفرمر دکتر اسدی، معاونت پژوهشای ساندیکا، سندیکای برق

به بررسی وضعیت صادرات صانعت  ،30/03/1397در عاریخ  ، میهمانا  نشست پژوهش خبر صداوسیما،صادرات

 های این حوزه پرداختند. برق و موانع و چالش

 

  صادرات برقصادرات برقبررسی وضعیت بررسی وضعیت 

 :شودبخش عقسیم می 3به  صادرات برق

 کاال و عجهیزات 

 هاای پست برق، خطوط نیروگاه احداث مث  کشور از خارج در ها پروژه اجرای و مهندسی فنی خدمات 

 .. و انتقا 

  برق انرژی صادرات 

 آ ، درصاد 20عاا  15شااید  و اسات ، اندکاز ک  صادرات غیرنفتی ،سهم صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده باال

 .باشدک خدمات فنی مهندسی و کاالهای هایت سهم

 

  شود.انجام میبخش انرژی، عجهیزات و خدمات مهندسی،  3صادرات برق کشور، در 

 هایتاک، از مشخصاات ایان  صنعت این باالی افزوده ارزشو  ممصوالت بود  بنیا  دانش

 صنعت است.

 های چنا  با کنتر های مهندسی ایجاد کرده است، اما همدولت ررفیت دانشی زیرساخت

 خود، اجازه حضور به بخش خصوصی نمی دهد.

  دگا  بخش خصوصی برق بدهکار است. هزار میلیارد عوما  به عولیدکنن 20دولت حدود 

 زماا  از اماا کاردمای جبارا  را آ  قیمات بود  پایین و صنعت ضررهای، نفت پو  قبال 

 .نشد جبرا  ضرر این ها عمریم
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درصد در حوزه خدمات فنی مهندسی بوده است  5میلیارد دالر صادرات یعنی  50میلیارد دالر از  4/2، 94سا  

 که عمده آ  در بخش برق بوده است.

 

 
 

 میلیارد دالر بوده است. 5/3و عجهیزات بیش از  صادرات در بخش انرژی + خدمات فنی مهندسی ،1394سا  

 

زما  بر ، پرهزیناه و پار ریساک  ،پروژه های برق بزرگ مقیاس هستند. ساخت یک نیروگاه یا شبکه انتقا  برق

 است.

فنای صاادرات خادمات  پیدا کرد که در نتیجهکاهش  ،میلیو  دالر 225عجهیزات به رقم صادرات ، 95سا  در 

 .داشتمهندسی کاهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت توسعه صادرات در بخش تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی

جایگاه قابل قبول 
شرکتهای سازنده

و پیمانکار و مشاور 
ایرانی در صادرات

با وجود موانع

مجموع این صادرات 
بالغ بر1394در سال 

میلیارد دالر بوده 3.5
227.3است که 

میلیون دالر آن از 
صادرات کاال و

تجهیزات برق حاصل 
شده است

صادرات ناشی از خدمات 
فنی و مهندسی

در پروژ ههای طراحی و 
ساخت تاسیسات

صنعت برق در سال 
2438به 1394

میلیون دالر رسیده است

رکود در بازارهای 
داخلی ناشی

از افت رشد اقتصادی

ارزش افزوده باالی 
این صنعت و

دانش بنیان بودن 
محصوالت آن
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    صادراتصادرات  روندروندبررسی بررسی 

 روند ک  صادرات صعودی بوده است.

 
.درصد نرخ رشد داشته ایم که نسبت به ک  صنعت رقم باالیی است 17به طور متوسط ساالنه   

 

 ارزآوری وجود دارد. در گراف پایینمیزا  چه  ،یعنی در ازای یک کیلوگرم صادرات وزنی ،نسبت دالری به وزنی

 1که ک  صنعت را نشا  می دهد مشخص است که صادرات مواد خام این نسبت را به حادود  )به رنگ نارنجی(

دیده مای شاود و  ،دالر 8که مربوط به برق است متوسط  )به رنگ آبی( اما در گراف باال دالر رسانده است. 2عا 

 این به دلی  دانش بنیا  بود  و خلق ارزش افزوده است.

های اخیر بخش عمده صادرات خدمات مهندسی مرباوط باه ت چپ مشاهده می شود که در سا در نمودار سم

 بخش نیرو بوده است.
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  نقش دولت در صنعت برق و صادرات آننقش دولت در صنعت برق و صادرات آن

 کنترل و انحصار دولت 

های این صنعت را به عهاده بنگاه اداره هم و دارد دست در را مقررات و قوانین کنتر  هم دولت برق، صنعت در

درصد( و صددرصد شبکه انتقا  و عوزیع و صددرصاد صاادرات انارژی  50یعنی بخش عمده عولید )حدود دارد. 

 برق، در کنتر  دولت است.

هزار میلیارد عوما  در بخش خصوصی  3مجموع ارزش افزوده ای که در بخش صنعت در حا  ایجاد است حدود 

 ست.مالی آ  در بخش دولتی ا گردشهزار میلیارد عوما  از  20و 

اجازه حضور باه  ،های خودچنا  با کنتر های مهندسی ایجاد کرده است، اما همدولت ررفیت دانشی زیرساخت

کرد دولت مسائ  را به دست بگیرد، اماا اکناو ، ایجاد می 70گاهی شرایط مث  دهه بخش خصوصی نمی دهد. 

 گری باید روی حکمرانی عمرکز کند.دولت به جای بنگاه داری و عصدی

کند و در می هم گذاریقیمت کند،ندارد و کسی که عولید می وجود هنوز نهاد رگالعوری ،گذاری برقبرای قیمت

هاا را باازار و قیمات ،انمصار دولت است. )در همه جای دنیا وقتی بازاری انمصاری وجود دارد، یک نهاد مستق 

 کنتر  می کند(

اما به لمااظ  ،دنیا را داریم 14کشور بسیار خوب است رعبه وضعیت  ،های فیزیکیهم اکنو  به لماظ زیرساخت

های نهادی، یعنی رژیم حقوقی و نهادی که باید حاکم باشد که موجب بهباود فضاای کساب و کاار و زیرساخت

 گذاری شود بسیار ضعیف هستیم.سرمایه

 

 

 

 نارخ از بااالعر شاود مای ارائاه داخا  به که نرخی متاسفانه اما دارد وجود داخ  در برق صنعت اولیه مواد همه

 .دارد وجود معروف های شرکت نزد مواد این انمصار و است جهانی

 بدهي دولت 

، بابات اسات بانکی نظام به آ  بخش یک. است عوما  میلیارد هزار 30 از بیش امروز نیرو وزارت بدهی ک 

دارهای بخش خصوصی است که برق را به شبکه می فروشند که رقم اوراقی که صادر شده، بخشی به نیروگاه

درصد برق کشور را نیروگاه های خصوصی عولید  60عا  55هزار میلیارد عوما  است. )بیش از  20آ  بیش از 

 می کنند(. بقیه این بدهی به بقیه اجزاء صنعت است )پیمانکارا ، مشاورا ، عولیدکنندگا  و ....(. 

 

مهندسی و نیاز به بازنگری در حکمرانی صنعت برق است. باید اجازه داد ظرفیت های دانش، 

داریم( اضافه شود  14های با ارزش کشور )که در دنیا رتبه مدیریتی کشور به اداره زیرساخت

 که قابل رقابت با دنیا باشیم.
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 1وجود داشت.درصد ععدی  نیروی انسانی کارگاه های سازنده عجهیزات برق  17حدود  93عا  83های طی سا 

 درصد نیروگاه های عولید برق، خصوصی است. 60

  اقتصاد برق و چالش قيمت برق 

دولت و وزارت نیرو در فضای بنگاه داری هستند و موفق عم  نکردند و خصوصی سازی به خوبی انجام نگرفتاه 

 است.

، وجود دارد، که ذات نهادهای رگوالعوری، استقال  آ  است، اما در ایرا  چنین نیست. یک ستاد عنظیم بازار برق

 نماینده بخش خصوصی ندارد و عنظیم بازار را انجام می دهد.

قیمت برق یکی از چالش های این صنعت است. زمانی که قیمت برق عصویب شد عیشه باه ریشاه صانعت بارق 

خورد. برق یک ممصو  است با قیمت عمام شده و هزینه. عثبیت قیمت، یعنی منفی شد  همیشاگی درآماد، و 

 شود.گذاری جدید نمیشود و در وزارت نیرو هم سرمایهفی آ  بر بخش خصوصی است. صنعت، بدهکار میاثر من

عوماا   100عوما  در کیلو وات ساعت است در صورعی که برای وزارت نیارو  60متوسط نرخ فروش قیمت برق 

 عمام می شود.

ها منکوب مای شاود. قاانو  هدفمنادی متاگر صنعت برق از سوی دولت آزاد شود نیاز به بودجه ندارد، ولی قی

 یارانه ها و قانو  حمایت از صنعت برق، قوانین خوبی است اما اجرای آ  به ععویق افتاده است.

 

 

 

در اختیار همه قرار گیرد. اما  ،به یک قیمت ،می دانند و انتظار دارند مث  امنیت مردم برق را یک کاالی همگانی

 بهای آ  پرداخت شود. ،باید به میزا  مصرف

                                                           
 مرکز آمار ایرا آمار  -1

با رکود فراگیر و ریسک وصول مطالبات مواجه است و یک راهکار برای نجات صنعت برق 

 .از این بحران، صادرات است

هزار میلیارد  3ها به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات برق، در برخی سالبدهی به 

درصد تعدیل  40تومان رسید. )یعنی کل درآمد این بخش(. طبق برآورد بیش از 

 نیروی کار وجود دارد.
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یمت گذاری را فارغ از دعوای ذینفعا  انجام دهد، از ضرورت های این ایجاد نهادهایی که بتواند کشف قیمت و ق

 صنعت برای رشد است.

 ديپلماسي اقتصادي صنعت برق 

اهمیات دارد . صانعت بارق عنهاا  بسایار( عجاارت حقاوق) عجااری و حقاوق هاای زیرسااخت ، برق صنعت در

پیشنهاددهنده است، دیپلماسی اقتصادی، باید این امتیازها را برای عجار ایرانی بگیارد. در ساطج جهاانی ماا در 

حا  عقب ماند  از رقبایی مث  عرکیه هستیم سفارعخانه ها اقتصادی نیستند و عنها سیاسی هستند. گااهی، باا 

 لمل ، به دلی  مسائ  سیاسی، قرارداد با ما بسته نمی شود.وجود برنده شد  در مناقصات بین ا

 

 

 

 تجهيزات قديمي 

ما از لماظ پشتیبانی شبکه مشک  وجود دارد. فرسودگی شبکه برق که به ا ندارد مشک  عولید عوا  نظر از کشور

برد. به دلی  سیک  معیاوب اقتصااد بارق بسایاری از پاروژه هاای گذاری، ریسک را باال میدلی  نبود  سرمایه

 سا  پیش استفاده می شود. 60عجهیزات صورت نگرفته است. گاهی عجهیزات بهسازی، کاهش علفات و ععویض 

 هاي جاريآثار نوسانات نرخ ارز بر پروژه 

خریدار اصلی برق، دولت است و همواره در قراردادهای  گذارد.نرخ ارز آثار زیادی در اجرای قراردادهای جاری می

های اقتصادی، که عولیدکننده یا پیمانکار، هیچ نقشی در بندد و ریسک نوسانات شاخصخود را با عدد ثابت می

شود، بنگاه اقتصادی، قادر به عامین نوسا  میافتد. وقتی ارز دچار آ  ندارد، به گرد  بخش خصوصی می

عجهیزات و ادامه کار نیست. الزم است، آثار این نوسانات در قراردادها، مورد عوجه قرار گیرد و با ایجاد مکانیزم 

   نرخ ارز، در قراردادها، ریسک، از شانه پیمانکار برداشته شود.ععدی

 

وگرنه کل برق یک کاالی اقتصادی است و باید مثل همه کاالهای اقتصادی اداره شود، 

 .متضرر می شود ،صنعت

بزرگترین عارضه در یک اقتصاد غیرقابل پیش بینی بودن است. تولیدکننده باید بتواند پیش 

بینی کند. چون پروژه ها گاهی چند سال طول می کشد و باید افق را پیش بینی کرد. اما هم 

 بینی نیست.هفته آینده هم قابل پیش  2اکنون 
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  صادراتصادرات  مسائلمسائل  وو  هاهاچالشچالش  تحلیلتحلیل

 

چقدر از عقاضا عجهیزات و خدمات مهندسی در بازارهای هدف خبر داریم  ، این است کهبخش عقاضا مسئله مهم

هاسات، دسترسای باه و اطالعات چقدر به روز است؟ در همه کشورها چو  مالکیت نهایی برق در کنتر  دولات

 . احاداث یاکاسای ناداردپایداری رواباط سی ایرا ،اطالعات بازار احتیاج به روابط با حاکمیت ها دارد. متاسفانه 

پس حتما باه و سپس خدمات نیاز دارد،  کشدمیسا   5عا  2دست کم  ،نیروگاه از زما  طراحی عا بهره برداری

 روابط پایدار نیاز است و رقبا جلو می افتند. 

 

ضعف اطالعات بازار

فقدان استحکام و ثبات

کافی در روابط سیاسی

بخش

ضعف در قدرت رقابت پذیریتقاضا

شرکت های صادراتی

رقابت های مخرب شرکت ها در

بازارهای هدف

ریسک های شرکت های

صادرکننده در بازارهای هدف

بخش

عرضه

ضعف خدمات بانکی

وتوان پایین شرکت ها در

تامین مالی

خدمات 
انپشتیب

ضعف در نظام یکپارچه

حکمرانی صادرات

حکمرانی
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 (LC)مثا  خادمات بازگشاایی اساناد اعتبااری  .بسیار بنیادی است ،بخش پشتیبا  خدمات بانکی برو  مرزی

 عامین مالی هم مشکالت وجود دارد.در .جابجایی و مبادله پو 

 حکمراني در صادرات صنعت برقنهاد بخش  3 نقش: 

 وزارت نیرو، از طریق رگوالعوری و مقررات گذاری -1

 شود(وزارت امور خارجه، از طریق ععامالت و دیپلماسی اقتصادی )انتظارات برآورده نمی -2

 گذاری و ارائه عسهیالتوزارت صنعت، از طریق مقررات -3

 گا  های دولتی وجود دارند که میزآزاد مث  آمریکا: که دولت کمترین مداخله را دارد ار ی با اقتصادکشورهایدر 

بارای  ،ارائاه اطالعاات کماک کنناده باا به خاورمیانه وجود دارناد و ،صادرات در حوزه های مختلف مث  انرژی

 دهند.بنگاه ها می هب ،رجیستری کرد  و انواع خدمات حمایتی

را  سازما  عوسعه عجارت می عواند این ررفیت را به کار بیندازد و از بنگاه ها به شاک  عملیااعی حمایات در ای

 کنند.

 گاهی فشارهای سیاسی بین المل  باعث شده ما پروژه های بین المل  را از دست دادیم.

 صنعت برق در حوزه صادرات ها در هاي موجود براي بنگاهريسک 

بازاریاابی جهاانی، عمویا  پاروژه در کاالس مثا  ریسک های عجاری )که بخش صنعتی می عوانند ح  کنند. 

 بازاریابی عجهیزات( جهانی،

بادو  پشاتیبانی دولات  کاه روابط سیاسی و عجاری کال  و خادمات باانکی، ریسک های غیرعجاری )مث 

 (.غیرممکن است

 

 

 

 

  ها و برجام بر صنعت برقها و برجام بر صنعت برقآثار تحريمآثار تحريم

میلیارد دالر ررفیت وجود دارد، اما بخاش زیاادی از ایان  30عا  25فنی و مهندسی، صادرات خدمات در بخش 

 میلیو  دالر رسیده است. 800، 700(، به 1396ررفیت، بالاستفاده مانده است. مثال در سا  گذشته )

کشید برآورده نشاد. در برجام آثار روانی خوبی داشت ولی درعم  نتیجه ای که بخش خصوصی انتظارش را می

)رواباط کاارگزاری و های فراوانی کنار هم قرار گیرند، مسائ  باانکی صادرات خدمات فنی و مهندسی باید مولفه

خدمات که استفاده کننده نهایی محصوالت ، صنعت برق وابستگی جدی به دولت دارد، چرا

 و .. آن دولت است.
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دسی، با یک عاجر قارار عوا  برای صادرات خدمات فنی مهنشود، نمیبسیار مهم است و اگر ح  ن نق  و انتقا ( 

 صادرات چمدانی ندارد، مولفه های خاص دارد و نیاز به شبکه بانکی دقیق است. ،زیرا برق ،گذاشت

میلیارد دالر واردات داشتند که  300کشورهای همسایه ای که مرز خاکی با آنها داریم  ؛به گواه آمار 96در سا  

. در شرایط عمریم بیشترین ععام  را با کشورهای همسایه می عوا  داشات. ماثال بود میلیارد دالر 5/13سهم ما 

 کند.امکا  صادرات را راحت عر می ،کشورها (لوکا مملی)کار با ارزهای 

  
 

 

  

  توانمندي هاي صنعت برقتوانمندي هاي صنعت برق

را دارد. در منطقه او  هساتیم. صانعت بارق جازء  14رعبه  ،دنیا ظ ررفیت نصب شده، ایرا  در رنکینگبه لما

اسات. ایارا  ششامین کشاور ساازنده عاوربین هاای  ،به لماظ احداث سد و نیروگااه ،باشگاه ده عایی های دنیا

 دارد. حتی اروپا و آمریکای جنوبیکشور دنیا،  40رات به بیش از نیروگاهی است. صاد

 

 

 

 کشاورها خیلی. است اقتصادی برق عولید برای زمینه وجود شود، منطقه قطب عواند می ایرا  که دالیلی از یکی

منطقه به خصوص همسایگا  ایرا  وجود دارد. پاکستا   در فراوانی نیاز قیمتی؟ چه با اما کنند می عولید را برق

 مگاوات برق خواسته است. 3000هاست سا 

منطقه خاص جغرافیایی خاص ایرا  می عواند به کشور برای صادرات کمک کند ایرا  در عابستا  پیک برق دارد 

 است.و کشورهای شمالی در زمستا  پیک دارند، این ها فرصت صادراعی 

  

  سناريو پیش بینیسناريو پیش بینی

باه  1404اگر روند گذشته به همین شک  ادامه پیدا کند. براساس سناریونگاری، صادرات صنعت برق، عاا ساا  

میلیاارد  33عاا  22ها بهبود پیدا کند و مشکالت ح  شود، ررفیات رسد، اما اگر زیرساختمیلیارد دالر می 17

 دالر دور از دسترس نیست.

 

 

کرد اما از نفت، ضررهای صنعت و پایین بودن قیمت آن را جبران میقبال پول 

 د.وشمی جبران ندیگر  زمان تحریم ها این ضرر

 

درصد است و سهم اشتغال آن  11سهم ارزش افزوده صنعت برق از کل صنعت 

را در اختیار دارد.  GDD تولید ناخالص داخلی  درصد 3درصد است و  5/14

 در اختیار دارد. ا نیزدرصد کل اشتغال صنعت ر 15همچنین 
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 1404 سال تا برق صنعت صادرات میزان بینیپیش سناریوهای

 

  کالم آخرکالم آخر

که ارزش افزوده کمی ایجاد  ،فروشی استخام، بر اساس حاضر پارادایم صادرات غیرنفتی کشور حا متاسفانه در 

میلیاارد دالر  50عاا  40در چند سا  گذشته همواره ایان صاادرات حادود  ،کند. به گواه آمار عوسعه عجارتمی

های گذشته همواره بهاا باه میلیارد برسد. در سا  200متوقف بوده در صورعی که طبق سند چشم انداز باید به 

اسات در برای عولید مواد اولیه که قرار  ،کنندکه از سوبسید انرژی استفاده می ،صنایع باالدستی داده شده است

شاود. ایان در واقاع صاادر مای مساتقیمزنجیره صنایع میانی و پایین دستی قرار گیرد. اما کاالی عولیدی آنهاا 

بورس هم در رد. باز بین می را اشتغا   است که صادرات انرژی بدو  ارزش افزودهنیست، بلکه  صادرات غیرنفتی

ه با این کاال باید ارزش افزوده ایجاد شود و سپس قیمت رقابتی واقعی نیست و کاال صادر می شود. در صورعی ک

 صادر شود.

 1500 ،اما در پیک و خوشبینانه عرین حالت وجود دارد،هزار مگابایت ررفیت نصب شده نیروگاهی  80درکشور 

 همسایه صادر کرد.کشورهای عوا  فقط به هزار مگابایت می 10. در صورعی که حداق  شودمیمگابایت صادرات 

ررفیات هاای ایان  ،. اگر شرایط سیاستگذاری عغییر کناددر صنعت برق، دستاوردهای فراوا  داشته استایرا  

هاا باا یکادیگر اسات. بخاش صادرات در واقاع رقابات دولات شود.صنعت در حوزه داخلی و خارجی شکوفا می

 وصی فقط مجری و متولی صادرات است و نقش حمایتی دولت بسیار اهمیت دارد.خص

   

 


