
گزارش تحلیل صنعت برق ایران
گزارش تحلـیلی همراه با پیش بیـنی  10  سـاله تا سـال 2022

فصـل دوم  -  سـال  2013
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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

 مس��ئولیت صحت و سقم این گزارش بر عهده  گروه 
تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست و تصمیم گیری 
مبتنی بر  این داده ها مسئولیتی را برای گروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنین سیاس��ت های اتخاذ شده و مفروضات در نظر 
گرفته ش��ده و پیش بینی های انجام ش��ده لزوماً مورد 

تأیید گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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 مقدمه

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد کانون نهادهای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد 
دپارتمانی تحت عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش 
بازار و صنایع بااهمیت کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این 
گونه اقدامات قطعاًً می تواند ثمرات خیری برای س��رمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم 

درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت در صدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توس��ط ش��بکه تحلیل گران کانون - که به مرور ش��کل خواهد گرفت - تولید ش��ود و در 
دس��ترس اعضاء و س��ایر نهادها قرار گیرد. اما در بررس��ی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت 
آغاز ارتباط با مخاطبین و آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته 
شده مؤسسات بین المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی 
از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های 
متعددی وجود دارد اما به نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک 

ورودی در تصمیم گیری ها استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو ترجمه گزارش »تحلیل صنعت برق ایران« است که برای فصل دوم سال 2013 تهیه 

شده است. امید است که مفید واقع شود.

گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت
شرکت روند اقتصاد

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کس��ب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل صنعت برق ایران« است، که برای فصل دوم سال 2013 تهیه شده است. 

امید است که مفید واقع شود.
شرکت روند اقتصاد
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برنامه هاي توسعه ظرفیت هسته اي ایران، براي صنعت برق 
کش��ور و توانایي آن جهت رفع نیازهاي انرژي، داراي اهمیت 
مي باش��د. ایران هم چنان با مخالفت هاي گسترده بین المللي 
روبروس��ت و علیرغم تالش اپراتورها، اولین راکتور این کشور 
هنگام اتصال به شبکه سراسري در ماه مارس 2013 با مشکالت 
جزئي هنگام راه اندازي مواجه شد. در عین حال دولت در صدد 

برنامه هایي براي راکتورهاي تحقیقاتي بیشتر مي باشد.
علي رغم این که تحریم ها، مشکالتي براي بسیاري از کشورهاي 
توسعه یافته خواهان سرمایه گذاري در ایران ایجاد مي کند، ایران 
همچنان از سرمایه گذاري توسط کشورهاي همسایه خود نظیر 
هند و توس��عه بیش��تر ظرفیت تولید از منابع تجدیدپذیر خود 
برخوردار اس��ت. هم چنین احتمال تقاض��ای واردات برق و گاز 

توسط هند و پاکستان نیز از ایران وجود دارد.
ب��ا وجود این که بس��یاري از پروژه هاي در دس��ت احداث 
صنعت برق، ظرفیت تولید گاز طبیعي کشور را افزایش داده اند، 
ایران همچنان براي تولید برق، متکي به منابع انرژی مرس��وم 
حرارتي خواهد بود. ایران علي رغم فشارهاي سیاسي خارجي و 
تحریم ها، به دنبال برنامه هایي براي افزایش ظرفیت هسته اي 
خود اس��ت. ضمناً، ظرفیت رو به رشد تولید در ایران حاکي از 
امکان افزایش صادرات به کش��ورهاي همس��ایه مثل ترکیه و 

پاکستان مي باشد که شدیداً به انرژي نیازمند هستند.

 روندها و پیشرفت هاي کلیدي در بازار برق ایران
 با وجود مخالفت هاي خارجي با ایران به علت برنامه هاي 
هس��ته اي، این کش��ور مصمم به ادامه تالش جهت پیگیري 
برنامه ه��اي بلندمدت تولید خود و ات��کا به توان متخصصین 
داخلي اس��ت. در فوریه 2013، س��ازمان ان��رژي اتمي ایران 
)AEOI( ، خبر تخصیص 16 سایت برق هسته اي )در نواحي 
س��احلي دریاي خزر، خلیج فارس، دریاي عمان، خوزستان و 
نواحی شمال غربي کشور( و کش��ف ذخایر اورانیوم بیشتری 
را در کش��ور اعالم نمود. با این وجود، اعتقاد بر این اس��ت که 
پیش��رفت برنامه هس��ته اي ایران کند خواهد بود، مگر اینکه 

اطمینان جامعه بین المللي مجدداً جلب شود.
 )AEOI( فریدون عباسي، رئیس سازمان انرژي اتمي ایران 
بیان کرده اس��ت اولین نیروگاه هس��ته اي ایران هنوز در مرحله 
آزمایشي قرار دارد. به گفته وي، پیمانکار روسي کلیه تجهیزات 
الزم را ب��ه ای��ران انتقال داده و در حال تالش براي آماده س��ازي 

راکتور جهت اتصال به ش��بکه سراس��ري است. تعیین احتمال 
موفقیت، به علت کمبود اطالعات، مشکل است. با این وجود، در 
صورتي که نیروگاه مذکور وارد مدار شود، تحت نظارت کامل آژانس 

بین المللي انرژي اتمي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
 انتظار مي رود در خالل دوره ي زماني 2022-2013، کل 
تولید برق ایران با افزایش 2/7 درصدی در متوس��ط ساالنه، به 
287/2 تراوات ساعت برسد. این رشد ناشي از افزایش تدریجي 
در توان تولیدي اولین تأسیسات برق هسته اي ایران مي باشد که 
در سال 2012 به شبکه برق متصل شد و قرار است تا ماه مارس 
2013 به مرحله بهره برداري تجاري برسد. با این وجود، وقفه در 
بهره برداري از نیروگاه بیانگر آن است که نیروگاه به بهره برداري 
کامل نرسیده و نشانه ریسک کاهش قیمت در پیش بیني هاي 
س��ال 2013 مي باشد. انتظار مي رود رشد تولید ناشی از منابع 
تجدیدپذیر غیرآبي افزایش یافته و متوسط رشد ساالنه عرضه 

برق در خالل دوره زماني 2022-2013 به 2/5 درصد برسد.
 در پ��ي رک��ود 3/2 درصدي تخمیني در س��ال 2012، 
پیش بیني مي شود که رکود تولید ناخالص داخلي واقعي ایران 
در س��ال 2013 به یک درصد برسد. با این وجود، پیش بیني 
مي شود متوسط بهبود رشد تولید ناخالص داخلي واقعي بین 

سال هاي 2022 و 2014 به 3/5 درصد برسد.
 انتظار مي رود جمعیت ایران از 75/6 میلیون نفر تخمیني 
در سال 2012 به 82 میلیون نفر تا سال 2022 افزایش یابد. 
این در حالي  است که به نظر مي رسد با افزایش مصرف برق از 
میزان تخمیني 183/1 تراوات ساعت به 245/5 تراوات ساعت 
در دوره زماني مذکور، شاهد افزایش بیشتري در خالص میزان 

مصرف برق باشیم.
 پیش بیني مي ش��ود در خالل دوره زماني 2013-2022 

رشد تقاضاي برق به نرخ متوسط سالیانه 3 درصد برسد.
 تا اندازه اي به واسطه رشد پیش بیني شده در تولید خالص 
و کاهش رش��د به میزان کمتر از رون��د واقعي تقاضا، احتمال 
افزای��ش عرضه مازاد برق ایران در میان مدت وجود دارد، البته 
این کشور مایل است ظرفیت صادرات برق خود را توسعه دهد.

 کاه��ش در میزان تلفات انتق��ال و توزیع از 15/4 درصد 
تخمیني در س��ال 2012 به 14/1 درصد تا پایان سال 2022 
ب��ه افزایش مازاد برق کمک بیش��تري خواهد کرد. لذا خالص 
پیش بیني شده ظرفیت صادرات در سال 2022 به میزان 1/1 

تراوات ساعت برآورد مي شود.

خالصه مدیریتی
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 تحلیل نقاط قوت، ضعف
فرصت ها و تهدیدهاي صنعت برق ایران

 نقاط قوت:
ایران داراي ذخایر عظیم نفت و گاز مي باشد که زیربناي خودکفایي 
در بخ��ش انرژي را فراهم مي نماید. این کش��ور همچنین مقداري منابع 
آبي در اختیار دارد و علي رغم مخالفت هاي بین المللي به پیگیري اهداف 

بلند هسته اي خود ادامه مي دهد.

 نقاط ضعف:
قیم��ت گاز طبیع��ي مصرف کنن��دگان خانگ��ي و صنعت��ي، تح��ت 
کنترل دولت و بس��یار پایین بوده که این امر باعث تقویت رش��د سریع 
 )LPG( مص��رف و جایگزیني تقاضاي گازوئیل، نفت س��فید و گاز مایع 

مي شود. 
با این وجود ،اخیراً اقداماتي جهت کاهش یارانه ها و افزایش قیمت ها 

صورت گرفته است.

 فرصت ها:
به نظر می رس��د که ایران امکان تولید ح��دود 6.5 گیگاوات برق از 
انرژي بادی را داشته باشد. این کشور همچنین امکان تولید برق از انرژي 

خورشیدی را دارا مي باشد.
ایران به نحو چالش برانگیزی در حال توسعه ظرفیت انرژي هسته اي 
خود به منظور کاهش وابستگي فزاینده به گاز طبیعي به عنوان سوخت 
نیروگاه مي باش��د.از نظر جغرافیایي، ایران توسط کشورهاي مجاور مثل 
هند و پاکس��تان احاطه ش��ده که با کمبود برق مواجه هستند و این امر 
فرص��ت افزایش تولید برق براي صادرات توس��ط ای��ران را فراهم نماید. 
ایران در حال حاضر با کشورهاي افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، 

پاکستان، ترکیه و ترکمنستان خرید و فروش برق مي نماید.

 تهدیدها:
تحریم هاي سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر جمهوري اسالمي، تهدیدي 
برای مشارکت شرکت هاي خارجي در بخش صنعت برق ایران مي باشد.

فشارهاي بین المللي به علت برنامه انرژي هسته اي ایران ممکن است 
منجر به تأخیر در توسعه ظرفیت صنعت برق این کشور گردد.

 تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها
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 پیش بیني وضعیت صنعت برق
تصویري لحظه ای از ایران

 تصويري لحظه ای از ايران: اطالعات اقتصادي و جمعیت شناسي

پیش بیني 2022پیش بیني 20122017

GDP561.721,353.762,150.28 )میلیارد دالر(

7,429.0317,074.8726,222.22سرانه GDP )میلیارد دالر(

)%( GDP 3.252.974.25-رشد واقعي

75.6179.2882جمعیت )میلیون نفر(

 تصويري از ايران: بخش صنعت برق

97.9دسترسي به برق )درصد از جمعیت(

7 / 4.7كیفیت عرضه برق )مقدار(

144 / 72 كیفیت عرضه برق )رتبه(

سناریوي پیش بیني صنعت برق ایران
تولید برق و ظرفیت برق در حال تولید

آمار مجموع تولید برق ايران و پیش بیني ها )2016-2011(

تخمین 2011
2012

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

)Twh( 220.20220.32223.28227.34232.72239.93مجموع تولید

0.10.051.341.822.373.10رشد مجموع تولید )% نسبت به سال قبل(

2,943.902,913.772,922.182,945.712,986.923,051.94مجموع تولید )Kwh سرانه(

)Twh( 208.10208.86206.63210.29215.17221.80تولید برق حرارتي

1.071.772.323.08-0.840.37-رشد تولید برق حرارتي )% نسبت به سال قبل(

2,782.142,762.272,704.272,724.822,761.682,821.27تولید برق حرارتي )Kwh سرانه(

94.5194.8092.5492.5092.4692.44تولید برق حرارتي )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 0.400.400.400.410.420.43تولید برق از ذغال سنگ

0.840.000.302.902.231.10-تولید برق از ذغال سنگ، )%رشد نسبت به سال قبل(

5.345.295.255.355.415.42تولید برق از ذغال سنگ )Kwh سرانه(

0.190.190.190.200.200.19تولید برق از ذغال سنگ )% از مجموع تولید برق حرارتي(

0.180.180.180.180.180.18تولید برق از ذغال سنگ )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 152.04152.80150.51154.12158.96165.55تولید برق از گاز طبیعي

1.502.403.144.15-0.840.50-رشد تولید برق از گاز طبیعي )% نسبت به سال قبل(

2,032.642,020.831,969.811,996.972,040.172,105.82تولید برق از گاز طبیعي )Kwh سرانه(

73.0673.1672.8473.2973.8774.64تولید برق از گاز طبیعي )% از مجموع تولید برق حرارتي(

69.0569.3567.4167.7968.3069.00تولید برق از گاز طبیعي )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 55.6655.6655.7255.7655.7955.82تولید برق از نفت

0.840.000.100.080.060.05-رشد تولید برق از نفت )% نسبت به سال قبل(

744.15736.15729.22722.50716.10710.02تولید برق از نفت )Kwh سرانه(

26.7526.6526.9726.5225.9325.17تولید برق از نفت )% از مجموع تولید برق حرارتي(

25.2825.2624.9524.5323.9723.26تولید برق از نفت )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 0.100.005.265.445.726.01تولید برق هسته اي

100.003.505.234.99-رشد تولید برق هسته اي )% نسبت به سال قبل(
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1.310.0068.7970.4973.4776.45تولید برق هسته اي )Kwh سرانه(

0.040.002.352.392.462.50تولید برق هسته اي )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 11.8211.2711.1911.4011.6111.89تولید برق آبي

0.691.831.832.45-4.65-25.33رشد تولید برق آبي )% نسبت به سال قبل(

158.02149.06146.49147.68148.96151.24تولید برق آبي )Kwh سرانه(

5.375.125.015.014.994.96تولید برق آبي )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 0.180.180.200.210.220.23تولید برق از منابع تجديدپذير غیرآبي

85.111.828.934.304.287.12-رشد تولید برق از منابع تجديدپذير غیرآبي )% نسبت به سال قبل(

2.432.452.642.722.812.99تولید برق از منابع تجديدپذير غیرآبي )Kwh سرانه(

0.080.080.090.090.090.10تولید برق از منابع تجديدپذير غیرآبي )% از مجموع تولید برق(

آمار مجموع تولید برق ايران و پیش بیني ها )2016-2011(

تخمین 2011
2012

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

پیش بیني بلندمدت مجموع تولید برق ايران )2022-2017(

پیش بیني 
2017

پیش بیني 
2018

پیش بیني 
2019

پیش بیني 
2020

پیش بیني 
2021

پیش بیني 
2022

)Twh( 246.49254.22263.19270.76278.16287.21مجموع تولید

2.743.133.532.882.733.25رشد مجموع تولید )% نسبت به سال قبل(

3,109.023,181.173,269.423,340.863,411.093,502.43مجموع تولید )Kwh سرانه(

)Twh( 227.82234.95243.34250.28257.06265.48تولید برق حرارتي

2.723.133.572.852.713.28رشد تولید برق حرارتي )% نسبت به سال قبل(

2,873.502,940.083,022.903,088.143,152.393,237.50تولید برق حرارتي )Kwh سرانه(

92.4292.4292.4692.4492.4292.44تولید برق حرارتي )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 0.430.440.450.450.440.42تولید برق از ذغال سنگ

3.95-2.50-1.251.721.410.98تولید برق از ذغال سنگ، )%رشد نسبت به سال قبل(

5.455.505.535.555.385.14تولید برق از ذغال سنگ )Kwh سرانه(

0.190.190.180.180.170.16تولید برق از ذغال سنگ )% از مجموع تولید برق حرارتي(

0.180.170.170.170.160.15تولید برق از ذغال سنگ )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 171.55178.66187.03193.95200.74209.17تولید برق از گاز طبیعي

3.624.144.693.703.504.20رشد تولید برق از گاز طبیعي )% نسبت به سال قبل(

2,163.772,235.652,323.382,393.162,461.722,550.82تولید برق از گاز طبیعي )Kwh سرانه(

75.3076.0476.8677.5078.0978.79تولید برق از گاز طبیعي )% از مجموع تولید برق حرارتي(

69.6070.2871.0671.6372.1772.83تولید برق از گاز طبیعي )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 55.8455.8555.8755.8855.8855.89تولید برق از نفت

0.040.030.020.020.010.01رشد تولید برق از نفت )% نسبت به سال قبل(

704.29698.94693.99689.43685.29681.54تولید برق از نفت )Kwh سرانه(

24.5123.7722.9622.3321.7421.05تولید برق از نفت )% از مجموع تولید برق حرارتي(

22.6521.9721.2320.6420.0919.46تولید برق از نفت )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 6.286.566.776.997.177.35تولید برق هسته اي

4.524.503.203.242.562.50رشد تولید برق هسته اي )% نسبت به سال قبل(

79.2382.1584.1686.3087.9789.66تولید برق هسته اي )Kwh سرانه(

2.552.582.572.582.582.56تولید برق هسته اي )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 12.1512.4512.8213.2313.6614.10تولید برق آبي

2.172.522.903.223.263.25رشد تولید برق آبي )% نسبت به سال قبل(

153.22155.85159.19163.21167.50171.99تولید برق آبي )Kwh سرانه(
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4.934.904.874.894.914.91تولید برق آبي )% از مجموع تولید برق(

)Twh( 0.240.250.250.260.260.27تولید برق از منابع تجديدپذير غیرآبي

3.302.062.961.901.472.17رشد تولید برق از منابع تجديدپذير غیرآبي )% نسبت به سال قبل(

3.063.103.163.203.233.28تولید برق از منابع تجديدپذير غیرآبي )Kwh سرانه(

0.100.100.100.100.090.09تولید برق از منابع تجديدپذير غیرآبي )% از مجموع تولید برق(

پیش بیني بلندمدت مجموع تولید برق ايران )2022-2017(

پیش بیني 
2017

پیش بیني 
2018

پیش بیني 
2019

پیش بیني 
2020

پیش بیني 
2021

پیش بیني 
2022

آمار ظرفیت برق در حال تولید ايران و پیش بیني ها )2016-2011(

تخمین 2011
2012

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

)Mw( 57,397.6358,485.1459,555.5760,898.3762,311.4464,017.27ظرفیت خالص

2.211.891.832.252.322.74رشد ظرفیت خالص )% نسبت به سال قبل(

)Mw( 49,609.7749,609.7750,676.3851,923.0253,293.7954,901.77ظرفیت برق حرارتي

2.530.002.152.462.643.02رشد ظرفیت برق حرارتي )% نسبت به سال قبل(

86.4384.8285.0985.2685.5385.76ظرفیت برق حرارتي )% از مجموع ظرفیت(

)Mw( 0.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00ظرفیت برق هسته اي

0.000.000.000.00رشد ظرفیت برق هسته اي )% نسبت به سال قبل(

0.001.711.681.641.601.56ظرفیت برق هسته اي )% از مجموع ظرفیت(

)Mw( 7,703.007,787.737,787.737,881.197,920.598,015.64ظرفیت برق آبي

0.001.100.001.200.501.20رشد ظرفیت برق آبي )% نسبت به سال قبل(

13.4213.3213.0812.9412.7112.52ظرفیت برق آبي )% از مجموع ظرفیت(

)Mw( 84.8687.6391.4694.1797.0699.87ظرفیت برق منابع تجديدپذير غیربرق آبي

25.053.274.362.963.072.89رشد ظرفیت برق منابع تجديدپذير غیربرق آبي )% نسبت به سال قبل(

0.150.150.150.150.160.16ظرفیت برق منابع تجديدپذير غیرآبي )% از مجموع ظرفیت(

جدول: آمار ظرفیت برق در حال تولید ايران و پیش بیني ها )2022-2017(

پیش بیني 
2017

پیش بیني 
2018

پیش بیني 
2019

پیش بیني 
2020

پیش بیني 
2021

پیش بیني 
2022

)Mw( 65,620.9767,426.6369,431.3971,229.8372,919.4274,706.85ظرفیت خالص

2.512.752.972.592.372.45رشد ظرفیت خالص )% نسبت به سال قبل(

)Mw( 56,389.6058,002.3559,829.4261,468.7562,974.7364,618.37ظرفیت برق حرارتي

2.712.863.152.742.452.61رشد ظرفیت برق حرارتي )% نسبت به سال قبل(

85.9386.0286.1786.3086.3686.50ظرفیت برق حرارتي )% از مجموع ظرفیت(

)Mw( 1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00ظرفیت برق هسته اي

0.000.000.000.000.000.00رشد ظرفیت برق هسته اي )% نسبت به سال قبل(

1.521.481.441.401.371.34ظرفیت برق هسته اي )% از مجموع ظرفیت(

)Mw( 8,127.868,318.868,493.568,650.698,832.358,973.67ظرفیت برق آبي

1.402.352.101.852.101.60رشد ظرفیت برق آبي )% نسبت به سال قبل(

12.3912.3412.2312.1412.1112.01ظرفیت برق آبي )% از مجموع ظرفیت(

)Mw( 103.51105.42108.41110.39112.34114.80ظرفیت برق منابع تجديدپذير غیربرق آبي

3.651.852.841.821.762.20رشد ظرفیت برق منابع تجديدپذير غیربرق آبي )% نسبت به سال قبل(

0.160.160.160.150.150.15ظرفیت برق منابع تجديدپذير غیرآبي )% از مجموع ظرفیت(

تولید برق ایران در س��ال 2012 به رقمي بیش از 220 تراوات س��اعت 
رسید که باالتر از میزان برآورد شده 0.1 درصدي از سال قبل مي باشد. انتظار 

م��ي رود مجموع تولید برق حرارتي ت��ا 0.4 درصد افزایش یابد و پیش بیني 
مي شود در دوره ي زماني پیش بیني ما تا سال 2022 شتاب گیرد.
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انتظار مي رود در طول دوره زماني 2022-2013، مجموع تولید برق 
ایران با متوسط ساالنه 2.7 درصد به 287.2 تراوات ساعت افزایش یابد. 
این رش��د ناشي از انرژي تولیدي اولین تأسیسات برق هسته اي ایران در 
آینده نزدیک مي باشد که قرار است تا اواسط ماه مارس 2013 به شبکه 

سراسري متصل شود.
طبق برنامه ریزي انجام ش��ده قرار اس��ت افزایش تولید گاز طبیعي، 
محرک اصلي در رشد تولید برق باشد و پیش بیني مي شود در مقایسه با 
رقم تخمیني 69.4 درصدی در س��ال 2012، 72.8 درصد کل تولید در 
سال 2022 را تش��کیل دهد. انتظار مي رود در طي دوره زماني 2022-

2013، منابع تجدیدپذیر غیرآبي، متوس��ط س��الیانه رشد عرضه برق به 
میزان 3.85 درصد را ارائه دهند.

در نتیجه س��رمایه گذاري قابل مالحظه دول��ت در بخش تولید برق، 
تع��دادي از نیروگاه هاي جدید برق )عمدتاً برق آبي و س��یکل ترکیبي( 
وارد مدار شده اند. انتظار مي رود که منابع مرسوم حرارتي، سوخت غالب 
براي تولید برق باش��د و این در حالي اس��ت که بسیاري از پروژه هاي در 
دس��ت احداث یا برنامه ریزي ش��ده از گاز طبیعي استفاده خواهند کرد. 
در دو ماه  ابتدایي س��ال 2013، ای��ران 3 نیروگاه برق را افتتاح کرد که 
آخرین آنها نیروگاه 484 مگاواتي س��یکل ترکیبي شیرکوه در استان یزد 
مي باش��د. دو نیروگاه دیگر عبارتند از نیروگاه ش��هید بس��طامي در شهر 
ش��اهرود و نیروگاه قدس در ش��هر س��منان با مجموع ظرفیت تولید به 

میزان 324 مگاوات.
پروژه ه��اي جدی��د نیروگاه هاي گازي عبارتند از دو نیروگاه س��یکل 
ترکیبي 1.04 گیگاواتي در جنوب، نیروگاه سیکل ترکیبي 1.3 گیگاواتي 
در اراک، نیروگاه 1 گیگاواتي در بندرعباس و یک نیروگاه سیکل ترکیبي 

1 گیگاواتي در حال احداث توسط شرکت برق منطقه اي تهران در قم.
هن��د در حال بررس��ي طرح هایي جهت احداث یک نی��روگاه گازي 
6 گیگاوات��ي در ایران مي باش��د. این نیروگاه از طری��ق یک خط انتقال 
فشار قوي 1500 کیلومتري به هند متصل خواهد شد. شرکت برق هند 
)NTPC( و ش��رکت انتقال برق هند )PGCIL( در حال ارزیابي پروژه 

هستند که ارزش آن به میزان 10 میلیارد دالر برآورد مي شود.

مح��ل نی��روگاه مذکور در ای��ران خواهد بود و پ��س از بهره برداری 
،بیشتر انرژي تولید شده )تقریباً 4 گیگاوات از 6 گیگاوات( به هند صادر 

خواهد شد.
در نوامب��ر 2012 خبرگزاري مهر به نقل از مجید نامجو، وزیر نیروي 
ایران گزارش داد که احتماالً علي رغم مشکالت موجود، هند طرح مذکور 
را انجام خواهد داد و این در حالي است که از همتاي هندي وی خبري 

در مورد جزئیات طرح گزارش نشده است.
در ماه دسامبر 2012 ایران شاهد افتتاح نخستین نیروگاه خصوصي 
س��یکل ترکیبي خود به ظرفیت 968 مگاوات در رضوان شهر بود. مجید 
نامجو، وزیر نیروي ایران معتقد است که به موازات راه اندازي دو نیروگاه 
برق آبي، پروژه هاي بیش��تري نظیر پروژه مذکور توسط بخش خصوصی 
آغاز خواهد ش��د. با وجود نیاز کش��ورهاي همسایه ایران به واردات برق، 
صداقت وزارت نیروي ایران درقبال بخش خصوصي جهت احداث نیروگاه 
و صادرات برق، به رش��د این بخش کمک کرده و هدف صادرات برق به 

لبنان را برآورده مي سازد.
مجید نامجو،  وزیر نیروي ایران اعالم کرده است که مجوزهاي الزم به 

بخش خصوصي براي احداث 80 نیروگاه جدید اعطاء شده است.
طبق گزارش خبرگزاري مهر، احتمال خصوصی س��ازی 26 نیروگاه 

دیگر در آینده نزدیک وجود دارد.

طبق اعالم سازمان انرژي اتمي ایران )AEOI(، در سپتامبر 2011، 
 ایران نیروگاه اتمي بوشهر را به شبکه سراسري برق متصل کرد. نیروگاه 
مذکور براي چندین سال توسط تکنسین هاي ایراني و روسي بهره برداري 
خواهد ش��د. پیش بیني مي ش��د که راکتور نیروگاه در آوریل 2012 وارد 
مرحل��ه بهره برداري تجاري ش��ود اما تأخیرات فراوان��ي رخ داد و تاریخ 
تخمینی جهت بهره برداري تجاري از نیروگاه، س��ه ماهه اول سال 2013 
تعیین ش��د و این در حالي اس��ت که نیروگاه مذکور در پایان آگوس��ت 

2012 سرانجام به 100 درصد ظرفیت خود رسیده است.
بناب��ر گزارش ایرنا، ایران در نوامب��ر 2010 یک نیروگاه گازي جدید 
را در علي آب��اد کتول افتتاح کرد. به گفته مه��دی متولیان ، مدیر عامل 
شرکت توسعه نیروگاهی ایران، نیروگاه گازی 1 گیگاواتي علي آباد کتول 
بطور رس��مي در 17 نوامبر 2010 افتتاح ش��د. نیروگاه گازي مذکور که 
در ش��هر گرگان واقع در اس��تان گلستان در شمال ایران قرار دارد مجهز 
ب��ه 6 واحد 162 مگاواتي بوده و مجموع ت��وان تولیدي آن بالغ بر 972 
مگاوات مي باش��د. با توجه به واکنش کش��ورهای غربی ب��ه اهداف بلند 
هس��ته اي ایران و احتم��ال تحریم هاي جدیدتر بر ضد ایران، س��ؤاالتي 
پیرامون زمان و چگونگي تصمیم ایران در اعالم ظرفیت هس��ته اي خود 

مطرح مي باشد.
فرض بر این  اس��ت که اولین نیروگاه در طي دوره زماني پیش بیني، 
ب��ه تدریج به ظرفیت کامل طراحي خود برس��د اما علي رغم اعالم دولت 
مبني بر راه اندازي راکتور تحقیقاتي دیگر، نیروگاه هسته اي دیگري را در 
پیش بیني هاي خود منظور نکرده ایم. این امر همچنین موجب مي ش��ود 
که پیش بیني رش��د تولی��د گاز طبیعي به عنوان مح��رک اولیه ظرفیت 

مدنظر ما قرار گیرد.
با توجه به تنش هاي جاري بین ایران و کشورهاي غربی، ایران اغلب 

)Twh( مجموع تولید خالص برق در ايران
به تفكیك نوع سوخت

2022-2012

)Mw( مجموع ظرفیت برق ايران
به تفكیك نوع سوخت

تخمین سال 2012

)MW( مجموع ظرفیت برق ايران
به تفكیك نوع سوخت

2022-2012
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در پ��ي یافتن متحداني در میان س��ایر کش��ورهاي ب��زرگ مثل چین و 
روسیه بوده است. این امر به صورت واگذاري قراردادها به شرکت هایي از 
کشورهاي مذکور به جاي شرکت هاي کره اي و ژاپني و امکان استفاده از 

فن آوري و تجهیزات آنها تحقق یافته است.
با این وجود، این روابط همیش��ه بدون مش��کل نبوده است. به گفته 
مجید نامجو، وزیر نی��روي ایران در اواخر ماه مي 2012، دولت ایران به 
قراردادي که براي احداث نیروگاه آبي بختیاري در جنوب غربی ایران به 
چین واگذار شده بود خاتمه داد. بسته مالي 2 میلیارد دالري پیشنهادي 
چی��ن براي نیروگاه 1500 مگاواتي مذکور توس��ط بان��ک مرکزي ایران 
رد ش��د و این در حالي اس��ت که پروژه مذکور در حال حاضر به قرارگاه 
 خاتم االنبیاء، بازوي مهندس��ي س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي واگذار 

شده است.
لغ��و قرارداد مذکور مي تواند تأثیر نامطلوب��ي بر روابط اقتصادي بین 
چی��ن و ایران بگ��ذارد. همچنین در ماه مي 2012، زم��ان آغاز احداث 
واحد شماره 2 هزار مگاواتي نیروگاه اتمي بوشهر با مشارکت پیمانکاران 

خارجي، ماه مارس 2014 اعالم شد.
به جز منابع مرسوم در تولید برق، ایران در حال بررسي توسعه تولید 
ب��رق خود از منابع تجدیدپذیر مي باش��د. بزرگ ترین پروژه هاي برق آبي 
عبارتن��د از: نیروگاه 2 گیگاواتي کارون 3، نیروگاه 2 گیگاواتي گدارلندر 
و نیروگاه 1 گیگاواتي گتوندعلیا. در ماه ژوالي 2006 ،عباس علي آبادي، 
مدیرعامل ش��رکت توسعه منابع آب و برق ایران )IWPCO( اعالم کرد 
ک��ه ایران در صدد افزایش ظرفی��ت تولید برق آبي خود تا 6.4 گیگاوات 

ظرف مدت 5 سال مي باشد.
س��د بت��ن غلطک��ي3 کارون 4 ک��ه ب��ر روي رود کارون در اس��تان 
چهارمحال و بختیاري در ایران قرار دارد در شش��م ژوالي 2011 توسط 

رئیس جمهور ایران افتتاح شد. سد مذکور با سرمایه گذاري بالغ بر12.8 
میلی��ارد ریال )معادل 1.19 میلی��ون دالر( برق آبي تولید و آب مصارف 
صنعتي و کش��اورزي اس��تان را تأمین خواهد نمود. تکمیل س��د مذکور 
حاکي از این اس��ت که صنعت س��د س��ازي ایران به مرحله خودکفایي 

رسیده است.
به نظر مي رس��د که ایران پتانس��یل الزم به منظور تولید حدود 6.5 

گیگاوات برق از انرژي باد را دارا مي باشد.
ایران همچنین پتانس��یل الزم براي تولید برق از انرژي خورش��یدي 
را داراب��وده اما در حال حاضر مناب��ع تجدیدپذیر غیرآبي بخش عمده اي 
از سیاس��ت انرژي ایران را تش��کیل نمي دهد. با این وجود، شرکت هایي 
هس��تند که به کمک بوم��ي کردن فن آوري و س��اخت قطعات مختلف، 
در حال بررس��ي اس��تفاده از این فرصت جهت س��رمایه گذاري هستند. 
ش��رکت مپن��ا از جمله این شرکت هاس��ت ک��ه بنا به اظه��ارات حمید 
امین��ي، قائم مق��ام مدیرعامل ش��رکت مپنا،ش��رکت مذک��ور در صدد 
 اح��داث 9 توربی��ن ب��ادي و س��اخت 2.5 م��گاوات ژنرات��ور تا اواس��ط 

سال 2014 مي باشد.
بناب��ر گ��زارش ایرن��ا، ای��ران بهره ب��رداري تج��اري از بزرگتری��ن 
نی��روگاه خورش��یدي خود را در مش��هد آغاز ک��رده اس��ت. بنابه گفته 
غالمرض��ا کرمی��ان، مدیرعام��ل نی��روگاه مذک��ور، ب��ا تولی��د احتمالي 
س��االنه 72000 کیل��ووات س��اعت برق، نیروگاه خورش��یدی مش��هد 
برق کافي جهت رفع نیازهاي اس��تان خراس��ان رض��وي را تولید خواهد 
ک��رد. نی��روگاه مذک��ور ب��ا داش��تن 216 صفحه خورش��یدي ،توس��ط 
متخصصی��ن داخل��ي طراح��ي و احداث ش��ده اس��ت. همچنین، جهت 
 بهب��ود راندم��ان، نیروگاه مذک��ور با ردیاب هاي خورش��یدي4 س��ازگار 

می باشند.

3.Roller-Compacted Concrete (RCC) dam
4.solar trackers  

جدول: آمار مجموع مصرف برق ايران و پیش بیني ها )2016-2011(

تخمین 2011
2012

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

)Twh( 182.34183.07185.41189.88194.94201.83خالص مصرف

0.200.401.282.412.663.53-رشد خالص مصرف )% نسبت به سال قبل(

2,437.732,421.162,426.632,460.342,501.942,567.23خالص مصرف )Kwh سرانه(

جدول: پیش بیني هاي بلندمدت مجموع مصرف برق ايران )2022-2017(

پیش بیني 
2017

پیش بیني 
2018

پیش بیني 
2019

پیش بیني 
2020

پیش بیني 
2021

پیش بیني 
2022

)Twh( 207.90215.32221.97230.05237.41245.53خالص مصرف

3.013.573.093.643.203.42رشد خالص مصرف )% نسبت به سال قبل(

2,622.242,694.412,757.392,838.562,911.422,994.21خالص مصرف )Kwh سرانه(

)Twh( نمودار مجموع خالص تولید و مصرف برق ايران
)2012-2022(

مصرف برق
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با توجه با اینکه رکود رش��د GDP واقعي ایران در س��ال 2013 تا 
1 درصد بیش��تر پیش بیني مي شود و از این گذش��ته با پیش بیني رشد 
مصرف انرژي با س��رعت ناچیز 1.3 درصدي ،انتظار داریم رش��د مصرف  
بین سال هاي 2014 و 2022 افزایش یافته و به متوسط نرخ 3.2 درصد 
در سال برسد. انتظار مي رود جمعیت ایران از 75.6 میلیون نفر تخمیني 
در س��ال 2012 به 82 میلیون نفر تا پایان س��ال 2022 رس��یده و این 
در حالي اس��ت رش��د خالص مصرف برق در خالل دوره زماني مذکور از 

1.183 تراوات ساعت به 5.245 تراوات ساعت برنامه ریزی شده است.
تا حدودي به واس��طه رش��د برنامه ریزي ش��ده در خالص تولید که 
مطابق روند واقعي تقاضا نمي باش��د، احتمال ثبت رش��د جزئی در مازاد 
عرضه برق ایران به موازات عزم ایران جهت توسعه ظرفیت صادرات برق 
خ��ود وجود دارد. کاه��ش در میزان تلفات انتق��ال و توزیع برق ایران از 
15.4 درصد تخمیني در س��ال 2012 به 14.1 درصد در سال 2022 به 

ایجاد تعادل در بازار کمک خواهد کرد.
خالص ظرفیت صادرات برق در س��ال 2022 ب��ه میزان 1.1 تراوات 

ساعت برآورد شده است. 
شرکت توانیر مسئولیت شبکه انتقال برق ایران را بر عهده دارد. ایران 

داراي سه شبکه اصلي توزیع برق مي باشد:
1( شبکه به هم پیوسته سراسري که غیر از مناطق دوردست شرقي 
و جنوبي و با اس��تفاده از خطوط انتقال 440 و 230 کیلوولت، سرتاس��ر 

ایران را پوشش مي دهد.
 2( ش��بکه خراس��ان ک��ه اس��تان خراس��ان در ش��رق ای��ران را 

پوشش مي دهد.

3( ش��بکه سیستان و بلوچس��تان که اس��تان هاي دوردست جنوب 
شرقي سیستان و بلوچستان را پوشش مي دهد.

هدف دولت، اتصال این س��ه ش��بکه به یکدیگر به منظور پایه ریزي 
شبکه یکپارچه ملی برق مي باشد. در ماه دسامبر 2004 ایران، آذربایجان 
و روس��یه پروتکل موازي کردن ش��بکه هاي برق سه کش��ور را به میزان 

تبادلی 500 مگاوات از ابتداي سال 2006 امضاء کردند.
در آگوس��ت 2004، ترکمنس��تان صادرات برق خ��ود را به ایران از 
طری��ق یک خط انتقال جدید )س��رخس( آغاز کرد. ای��ن خط انتقال به 
ظرفیت قبلي صادرات برق از ترکمنس��تان به ایران از طریق خط انتقال 
بالکانت- گنبد که در ژوئن 2006 راه اندازی ش��ده بود اضافه مي گردد. 

قرار است خط انتقال دیگري نیز احداث گردد.
با در نظر گرفتن اینکه پروژه هاي زیربنایي بیش��تری نظیر پروژه هاي 
فوق الذکر موجود و آماده بهره برداري مي باش��د، ایران در موقعیت بهتري 
جهت افزایش صادرات انرژي به کش��ورهاي همس��ایه خود که ش��دیداً 

نیازمند انرژي هستند قرار مي گیرد.
در برنامه پنج س��اله س��رمایه گذاری کنوني دولت در بخش صنعت 
برق، 8.9 میلیارد دالر براي هزینه های شبکه انتقال و 1.7 میلیارد دالر 

اضافي براي هزینه های شبکه توزیع در نظر گرفته شده است.
ایران س��ه شبکه اصلي توزیع برق داشته و هدف دولت اتصال این 3 
شبکه به یکدیگر براي تشکیل شبکه یکپارچه ملي برق مي باشد. احتمال 
اتصال شبکه هاي برق کشورهاي همسایه از نقاط دیگر به منظور تسهیل 
در قابلیت انعطاف بیشتر در عرضه برق بصورت منطقه اي و فراهم کردن 

امکان صادرات برق ایران وجود دارد.

جدول: آمار تلفات انتقال و توزيع برق ايران و پیش بیني ها )2016-2011(

تخمین 2011
2012

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

)Twh( 33.8033.8234.2034.1334.5935.34تلفات انتقال و توزيع برق

15.3515.3515.3215.0114.8614.73تلفات انتقال و توزيع برق)% از انرژي خروجي(

انتقال و توزیع، واردات و صادرات

جدول: پیش بیني بلندمدت تلفات انتقال و توزيع برق ايران )2022-2017(

پیش بیني 
2017

پیش بیني 
2018

پیش بیني 
2019

پیش بیني 
2020

پیش بیني 
2021

پیش بیني 
2022

)Twh( 36.9437.8338.9339.8540.2040.61تلفات انتقال و توزيع برق

14.9814.8814.7914.7214.4514.14تلفات انتقال و توزيع برق)% از انرژي خروجي(

جدول: آمار تبادل برق ايران با كشورهاي همسايه و پیش بیني ها )2016-2011(

تخمین 2011
2012

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

)Twh( 2.77-3.20-3.33-3.66-3.43-4.06-مجموع خالص واردات

جدول: پیش بیني هاي بلندمدت تبادل برق ايران با كشورهاي همسايه )2022-2017(

پیش بیني 
2017

پیش بیني 
2018

پیش بیني 
2019

پیش بیني 
2020

پیش بیني 
2021

پیش بیني 
2022

)Twh( 1.07-0.55-0.86-2.29-1.07-1.66-مجموع خالص واردات
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طبق گزارش خبرگزاري ایران، ایران و روس��یه به منظور گس��ترش 
بیش��تر همکاري هاي دو کش��ور در بخش ان��رژي، توافق نامه اي با هدف 
تس��ریع در احداث شبکه برق مش��ترک بین دو کشور و شبکه برق بین 

منطقه اي امضاء کرده اند.
ب��ه گفته مجی��د نامجو، وزیر نی��روي ایران، دولت ای��ران به منظور 
اح��داث نیروگاه در ایران با همکاري مش��ترک و با ه��دف صادرات برق 
به کش��ورهاي دیگر، با دولت هاي روسیه و ترکیه به توافق  رسیده است. 
طبق ش��رایط توافق نامه مذکور، ش��رکت هاي ترک اجازه خواهند داشت 
ت��ا در ای��ران نیروگاه هاي جدی��د احداث و در بخش صنع��ت برق ایران 

سرمایه گذاري نمایند.
عالوه بر این، تهران و مس��کو تصمیم گرفته اند که به منظور احداث 
نیروگاه هاي جدید، مش��ارکت خاص تشکیل دهند. صادرات برق ایران تا 
پایان سال شمسي منتهي به 20 مارس 2011 از مرز 5.5 تراوات ساعت 

خواهد گذشت.
بنابر گزارش خبرگزاري ایرنا، ش��رکت برق لبنان تصمیم گرفته است 

تا از 15 آوریل 2012 از ایران برق خریداري نماید.
نجیب میقاتي، نخس��ت وزیر لبنان، تصمی��م کابینه دولت، مبني بر 
اجازه خرید برق از ایران و ش��رکت نماینده لبنان در نشست چند جانبه 
آینده که قرار اس��ت با حضور نمایندگاني از سوریه، عراق و ایران برگزار 

شود را اعالم نمود.
مناب��ع لبناني اعالم کردند که لبنان خری��د برق را از ایران با تحویل 
اولیه برق به میزان 25 مگاوات که به 100 مگاوات افزایش خواهد یافت 
راآغاز کرده است. منابع مذکور اعالم کردند که برق ایران از طریق عراق 
و س��وریه به لبنان صادر خواهد شد. منابع لبناني همچنین یادآور شدند 
از آنج��ا که ایران تحت تحریم هاي اقتص��ادي و مالي ایاالت متحده قرار 
دارد، ش��رکت برق لبنان مجوزه��اي الزم را از وزارت امور خارجه لبنان 

دریافت کرده است.
بنابر گزارش العربیه، یک مقام ارشد وزارت نیروي ایران اعالم کرد که 
به مجرد بهره برداري از یک میدان گازي در خلیج فارس، احتمال خرید 
برق ایران به میزان 2 میلیارد دالر توسط کشورهاي قطر، عمان و امارات 

متحده عربي وجود دارد.
قرار اس��ت میدان گازي مذکور تحت یک قرارداد 8.3 میلیارد دالري 
بین شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت مدیریت پروژه هاي برق ایران 
توس��عه یابد. احتمال صادرات به کش��ورهاي حاشیه خلیج فارس وجود 
دارد. محمد بهزاد معادن امور برق وزیر نیروي ایران در مارس 2012 به 
خبرگزاري فارس گفت می��دان گازي مذکور که عمدتاً براي صادرات به 
کشورهاي امارات متحده عربي، عمان و قطر مورد استفاده قرار می گیرد، 

به تولید برق به میزان 3 گیگاوات خواهد انجامید.
خبرگزاري عراقی االصوات العراق، گزارش داده است که بهره برداري 
از خط انتقال جدید عرضه برق ایران با انتقال 100 مگاوات برق وارداتی 
از ایران، آغاز شده است. هدف از احداث خط انتقال جدید، رفع نیاز 550 
مگاواتي تقاضاي برق استان وسیط در مرکز عراق مي باشد. استان وسیط 
در ح��ال حاضر فقط کمتر از 150 مگاوات از ش��بکه ملي عراق دریافت 

مي کند و در نتیجه متحمل خاموشي هاي دائمي برق مي باشد.
تهران تایمز گزارش داده است که ایران دو خط انتقال برق جدید به 

منظور تقویت صادرات برق به ترکمنستان احداث خواهد کرد.
عبدالحمی��د ف��رزام، یک مقام وزارت نیروي ای��ران اعالم کرد که دو 
خط انتقال 400 کیلوولت، فرصت تبادل برق میان ایران، ترکمنس��تان، 

قرقیزستان و ازبکستان را فراهم خواهد کرد.
ایران در نظر دارد که ش��بکه برق خود را به ش��بکه برق شش کشور 
حاشیه دریاي خزر و منطقه قفقاز متصل نماید. نامجو، وزیر نیروي ایران 
در م��اه مي 2012 اعالم ک��رد که دولت در صدد تبدیل ایران به مرکزي 

براي ترانزیت برق در منطقه مي باشد.
دولت در حال پي گیري طرح هاي توس��عه ب��رق و انرژي در خارج از 
کش��ور بوده و تالش مي کند تا به عنوان کان��ون ترانزیت برق در منطقه 
ش��ناخته ش��ود. وي همچنین افزود ک��ه ایران تالش مي کن��د که برق 
کش��ورهاي عراق، ترکیه ، افغانستان و پاکس��تان را تأمین نماید. نامجو 
اعالم کرد که تا پایان برنامه پنج س��اله توسعه اقتصادي پنجم )2015(، 

ایران ظرفیت تولید برق خود را با هدف رسیدن به 73 گیگاوات به میزان 
25 گیگاوات تقویت خواهد کرد.

در ماه آوریل محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو اعالم کرد که وزارت نیرو 
پروژه هاي صنعت برق را که ظرفیت تولید برق ایران را در س��ال تقویمی  

2012 میالدی تا 5 گیگاوات افزایش خواهد داد، آغاز خواهد کرد.
ت��ا آگوس��ت 2013، آخری��ن ماه تص��دی دولت دهم، بی��ش از 10 
گیگاوات مي بایس��ت ب��ه ظرفیت تولید نیروگاه هاي ب��رق آبي و حرارتي 

اضافه شود.
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5.base effects

 رتبه بندي ریسك/ بازده 
در صنعت برق خاورمیانه و آفریقا

پیش بین��ي احتمال تداوم بي ثباتي در دورنمای اجتماعي، سیاس��ي 
و اقتصاد کالن خاورمیانه و ش��مال آفریقا، هم��راه با نگراني هاي موجود 
مبن��ي بر اینکه تورم در تعدادي از کش��ورهاي حاش��یه جنوبي صحراي 
بزرگ آفریقا به آرامي رو به افزایش خواهد بود، موجب خطاي جزئي در 
رتبه بندي ریسک/ بازده در مورد صنعت برق دو منطقه مذکور شده است. 
هر چند ش��اخص هاي منحصر به صنعت طبق اصول نسبتاً پایدار اقتصاد 
کالن و جمعیت  شناس��ي، در س��طح مطلوبي حفظ ش��ده و با اثرات پایه 
ناش��ي از تورم5 تقویت مي شوند، به علت مشکالت ساختاري و سیاسي و 
مسائل مرتبط با سیاست، امتیازات بر روي تابلو ثبت نمي شود. عربستان 
س��عودي و س��ودان موقعیت خود را به عنوان بازیگران موفق تر و ضعیف 
منطق��ه اي حفظ کرده اند. با این وجود در جدول رتبه بندي کش��ورهاي 
حاش��یه جنوبي صحراي ب��زرگ آفریقا تغییراتي مش��اهده مي گردد که 
نشان دهنده تعداد پروژه ها و تغییر سیاست هاي اعالم شده در کشورهایي 

مثل ساحل عاج، اتیوپي و کنیا مي باشد.
تمای��ز در داخ��ل و در بی��ن بازارهاي برق��ی که بخش��ي از منطقه 
خاورمیانه و آفریقا مي باشند، با یک تفاوت امتیاز 21.52 بین بازده ها و 
ریس��ک های قابل حصول در یک کشور و یک تفاوت امتیاز 33.14 بین 
بازیگر موفق تر منطقه اي )عربس��تان سعودي( و بازیگر ضعیف منطقه اي 
)س��ودان(، به شدت همیشگی باقی مي ماند. با این وجود، رتبه بندي هاي 
ما براي منطقه مذکور در دستیابي به ویژگي هاي منحصر به فرد که این 
بازارهاي برق را متمایز مي کند، س��ودمند بوده )امتیازات بس��یار باال در 
یک دسته، اغلب با امتیازات بسیار پایین در دسته دیگر خنثي مي شود( 
و چگونگي شکل گیري فرصت هاي قابل حصول توسط صنعت و روندهاي 

منحصر به کشور را تحلیل مي کند.

کش�ورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا: موفق در بازیگري اما 
با روندي آهسته

با در نظر گرفتن ریس��ک ها و بازده هاي نس��بتاً متوازن تر، کشورهاي 
منطق��ه خارومیانه و ش��مال آفریق��ا بازیگراني موفق تر نس��بت به همه 
کش��ورهاي آفریقایي حاش��یه جنوبي صحراي بزرگ آفریق��ا بوده و این 
واقعیت که چالش هاي فراروی کش��ورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ 

آفریقا عمدتاً ماهیت س��اختاري دارند موجب س��وق دادن ما به س��مت 
 این باور اس��ت که تحقق تغیی��رات در طبقه بندي زی��ر منطقه اي، کند 
خواهد بود. با وجود تصویر بیش از پیش جذاب اقتصاد کالن در بازارهاي 
کشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفریقا، به ویژه در میان بازارهاي 
توس��عه یافته غیرفعال، رش��د اقتصادی شدید مشاهده شده در بازارهاي 
کش��ورهاي منطقه مذکور تا حدودي در نتیجه اثرات پایه ناشي از تورم 

مي باشد.
به عالوه، علي رغ��م وعده هاي بلندپروازان��ه در خصوص اصالحات و 
مخارج س��رمایه اي روزافزون در ظرفیت تولید و زیر س��اخت هاي انتقال، 
متوس��ط رتبه بندي منطقه اي ریس��ک/ بازده صنعت ب��رق بطور کلي در 
پایین تری��ن حد باقي مي ماند که خود ش��اهدي بر وجود موانع بازدارنده 

جهت توسعه بهنگام مي باشد.
ن��ه تنها اجراي سیاس��ت اغلب جدا از هزینه هاي س��رمایه اي واقعي 
مي باشد بلکه فساد داخلي و اداره ضعیف کشور، موجب انحراف تصویر )و 

امتیازهاي( واقعي از تصویر )و امتیازهاي( پیش بیني شده مي شود.

  رتبه بندي ریسك/ بازده در صنعت برق 

نگاهي اجمالي به منطقه-رتبه بندي ريسك/بازده 
 صنعت برق در كشورهاي خاورمیانه و شمال آفريقا 

و كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا
)امتیازها از 100 مي باشند(

 تداوم موفقیت کشورهاي خاورمیانه 
 و شمال آفریقا در عرصه بازیگري
علیرغم اصول مأیوس کننده تر

 رتبه بندي ريسك/ بازده كشورهاي خاورمیانه 
و شمال آفريقا و كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا

فصل اول سال 2013 در مقايسه با فصل دوم سال 2013
)امتیازها از 100 مي باشند.(

کلكسیون مختلط



رق
ت ب

نع
ص

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

20
13

م 
دو

ل 
ص

-ف
20

22
ل 

سا
تا 

ه 
سال

 1
0 

نی
 بی

ش
 پی

 با 
راه

هم

16

با این وجود، امتیازات ریسک/ بازده سه ماهه دوم سال 2013 نشان 
مي دهد که دو س��ال بع��د از آغاز بهار عربي احتمال ت��داوم بي ثباتي در 
دورنماي اقتصاد کالن، سیاس��ي و اجتماعي خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
در س��ال 2013 وجود دارد،  از این رو بر دورنماي کلي این بازارها براي 

تعدادي از بخش ها اثر مي گذارد.
 GDP طبق انتظار تحلیل گران ریسک  کشوری ما، در حالي که رشد
در ش��مال آفریقا افزایش مي یابد، در کش��ورهاي عضو شوراي همکاري 
خلیج فارس رو به کاهش رفته و ریس��ک هاي سیاس��ت ع��الوه بر موازنه 
فزاینده فش��ار پرداخت ها، سهم بیش��تري در جلب توجه سرمایه گذاران 
داشته، بنابراین پیش بیني مي کنیم که نه تنها با احتمال تغییر طبقه بندي 
در داخل منطقه، بلکه با احتمال تغییر امتیازات کلي آن، شاهد تغییراتي 

در تعدادی از شاخص ها در فصل هاي آینده باشیم.
تغییراتي که از قبل در بخش بازده کش��وری ماتریس آش��کار شد با 
کاهش امتیاز منطقه اي کش��ورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا از 94.54 
در سه ماهه اول سال 2013 به 22.52 در سه ماهه دوم سال 2013 که 
عمدتاً به واس��طه تغییر در انتظارات از بازارهاي کشورهاي عضو شوراي 
همکاري خلیج فارس )به عبارت دیگر عربستان سعودي و امارات متحده 

عربي( بود، مثال خوبي در این زمینه است.

 روند منطقه اي در وضعیت معمولي خود
 اما تغییرات در صف انتظار

همانط��ور ک��ه قباًل تأکید ش��ده چالش هاي ف��راروي منطقه، عمدتاً 
ماهیتي ساختاري دارند.

ل��ذا چند نکته قابل یادآوري کلیدي از رتبه بندي هاي بروز ش��ده در 
مورد صنعت برق خاورمیانه و آفریقا عمدتاً یکسان مي  باشند که از جمله 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تعجب آور نیست که بازیگري ضعیف کشورهاي حاشیه جنوبي صحراي 
بزرگ آفریقا در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا عمدتاً به واسطه ریسک 

کشوري باالتر و همچنین بازده صنعت و کشوري پایین تر، ادامه دارد.
تفاوت حتي در بازارهایي غیر از نیجریه،اتیوپی، کنیا، س��احل عاج و 
آفریقاي جنوبي که زیرساخت پیچیده تر و چارچوب هاي تنظیم مقررات 

آن ها به امتیازات زیرمنطقه اي کمک مي کند، شدیدتر مي باشد.
 بخش زیرین جدول ریس��ک/ بازده براي کشورهاي جنوبی حاشیه 
صح��راي ب��زرگ آفریقا، دیدگاه م��ا مبني بر نقش کلی��دي نگراني هاي 
س��اختاري و ریس��ک هاي تنظیم مقررات به عنوان ی��ک تضعیف کننده 
براي بازارهاي برق در منطقه مذکور را تأیید کرده و این در حالي اس��ت 
که امتیازات در نظر گرفته ش��ده بر ترکیب نامطلوب ریس��ک هاي باال و 

 رتبه بندي ريسك/ بازده صنعت برق در كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا - ريسك صنعت در مقايسه با ريسك كشور
)امتیازها از 100 مي باشند.(

وقتي در تعدادي از بازارهاي کشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفریقا ریسك ها بر فرصت ها سایه مي افكند.

کسب باالترین جایگاه با تصویري نسبتًا متوازن تر
رتبه بندي ريسك/ بازده صنعت برق خاورمیانه و شمال آفريقا - ريسك صنعت در مقايسه با ريسك كشور 

)امتیازها از 100 مي باشند.(
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بازده هاي پایین در سه کشور گابن، زیمبابوه و سودان که هر سه در زمره 
بازیگ��ران بلندمدت ضعیف در رتبه بندي هاي ما در خصوص صنعت برق 

هستند تأکید مي کند.
 پیشرفت در بخش منابع تجدیدپذیر نه تنها به ارتقاء امتیازات کلي 
در تعدادی از بازارهاي فعال مثل کنیا و آفریقاي جنوبي بلکه به بازارهاي 

نوظهور مثل عربستان سعودي و امارات متحده عربي نیز کمک مي کند.
 عربس��تان س��عودي و س��ودان جایگاه خود را در منطقه به عنوان 
بازیگران موفق تر و ضعیف حفظ کرده اند. بار دیگر عربس��تان س��عودي 
با امتیاز باالتر ریس��ک صنعتي خود نسبت به سایرین، که موجب حفظ 
اخت��الف 10 امتیازي بین این کش��ور و نزدیک ترین رقیب پرش��تابش، 
امارات متحده عربي ش��ده، عماًل پیش��گام منطق��ه اي در رتبه بندي هاي 

ریسک/ بازده در مورد صنعت برق مي باشد.
با ای��ن وجود، این فصل ش��اهد تغیی��ر در طبقه بن��دي جدول هاي 
زیرمنطقه اي مي باشد که مبین تغییرات اعالم شده در تعدادی از پروژه ها 
و سیاس��ت ها در کش��ورهایي چون س��احل عاج، اتیوپي و کنیا عالوه بر 

امارات متحده عربي مي باشد.
 متعاقب بررسي دقیق انجام شده، پیش بیني ها براي امارات متحده 

عربي براي درج تغییرات اساسي که در بخش حرارتي، هسته اي و منابع 
تجدیدپذیر این کش��ور در حال روي دادن اس��ت، به روز شده است. در 
نتیجه، این کشور شاهد جهش امتیاز بازده صنعت خود از رقم 51 قبلي 

به 58 مي باشد.
 در نتیج��ه، به لط��ف کاهش در امتیاز قطر، ام��ارات متحده عربي 
شکافي را که به علت جدایي قطر از بازار ایجاد شده بود کم کرد و حائز 

رتبه دوم شد.
 جدول کش��ورهاي جنوبي حاش��یه صح��راي بزرگ آفریقا ش��اهد 

تغییرات چشمگیرتري در طبقه بندي های خود بوده اند:
 از همه جالب تر، صعود کشور ساحل عاج به باالي جدول به واسطه 
موج ش��دید فعالیت ها در صنعت برق این کش��ور و پیش بیني هاي بسیار 
خوب براي ش��اخص هاي منحصر به کش��ور مي باش��د. در سال 2012 
تالش هاي س��احل عاج ب��ه منظور تقویت تولید ان��رژي با موفقیت هایي 
مواج��ه گردی��د. براي مثال، دول��ت در ماه اکتبر اعالم ک��رد که احداث 
نیروگاه برق آبي 275 مگاواتي س��وبر را تا پایان س��ال 2012 با حمایت 
ی��ک وام کم به��ره 556 میلیون دالري از بانک ص��ادرات- واردات چین 

آغاز خواهد کرد.

تداوم دوره ثابت ، اما تغییرات در صف انتظار

رتبه بندي ريسك/ بازده صنعت برق در كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا
امتیازها از 100 مي باشند.

پروژه هاي جدید و تغییرات در حوزه تنظیم مقررات از تغییرات سازماني حمایت مي کند.

رتبه بندي ريسك/ بازده صنعت برق 3 بازار برتر منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا- فصل اول سال 2013 در مقايسه با فصل سوم سال 2013 
)امتیازها از 100 مي باشد.(
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 رتبه بندي ريسك/ بازده در بخش صنعت برق كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا )امتیازها از 001 مي باشند(.

بازده  صنعت بازده  كشور بازده  ريسك  صنعت ريسك  كشور ريسك  رتبه بندي R/R صنعت برق رتبه كشور

47.5 74.2 57.77 41.94 42.69 42.26 52.34 1 ساحل عاج

47 68.4 55.23 46.74 37.81 42.92 50.92 2 اتیوپی

44.5 62.8 51.54 38.27 63.25 48.98 50.64 3 غنا

44 72.8 55.08 38.51 47.56 42.39 50.64 4 نیجريه

42.5 70.6 53.31 46.06 42.05 44.34 50.17 5 كنیا

38.5 55.6 45.08 40.02 78.61 56.56 49.09 6 بوتسوانا

44.5 72 55.08 25.01 51.95 36.56 48.59 7 آنگوال

46.5 38.2 43.31 53.4 65.06 58.39 48.59 8 افريقای جنوبی

46 66.8 54 28.91 47.97 37.08 48.08 9 موزامبیك

38.5 64.8 48.62 43.94 48.73 45.99 47.7 10 اوگاندا

35.5 62.4 45.85 37.63 54.02 44.66 45.43 11 تانزانیا

26.5 68 42.46 36.58 57.38 45.49 43.52 12 زامبیا

38.5 62 47.54 23.5 46.13 33.2 42.52 13 كامرون

35.5 43.6 38.62 34.84 66.96 48.61 42.11 14 نامیبیا

33.5 56.2 42.23 27.09 53.86 38.56 40.95 15 گابن

26.5 60 39.38 22.33 17.25 20.15 32.65 16 زيمبابوه

19.5 46.4 29.85 20.95 16.94 19.23 26.13 17 سودان

38.53 61.46 47.35 35.63 49.31 41.49 45.3 متوسط منطقه ای 

 رتبه بندي ريسك/ بازده در بخش صنعت برق كشورهاي خاورمیانه و شمال آفريقا )امتیازها از 001 مي باشند(.

بازده  صنعت بازده  كشور بازده  ريسك  صنعت ريسك  كشور ريسك  رتبه بندي R/R صنعت برق رتبه كشور

68 49.6 60.92 49.86 64.69 56.22 59.28 1 عربستان سعودی

58 49.4 54.69 49.33 69.07 57.79 55.78 2 امارات متحده عربی

47 61 52.38 54.02 70.51 61.09 55.43 3 قطر

55.25 60.6 57.31 45.7 45.18 45.47 53.17 4 مصر

46 50.2 47.62 38.88 70.2 52.3 49.25 5 كويت

38 53.2 43.85 56.66 62.79 59.29 49.25 6 اسرائیل

44 54.6 48.08 38.9 56.82 46.58 47.55 7 الجزاير

48.75 55 51.15 24.04 37.06 29.62 43.62 8 ايران

38 39.2 38.46 49 47.47 48.35 41.92 9 مراكش

35.5 49.4 40.85 46.29 38.86 43.11 41.64 10 تونس

47.85 52.22 49.53 45.27 56.26 49.98 49.69 متوسط منطقه ای 
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همچنی��ن، آگرک��و )Aggreko(، تأمین کننده ب��زرگ موقت برق، 
قراردادي را در س��احل عاج برنده ش��د که به موجب آن ، تأمین برق را 
بص��ورت کوتاه مدت در نوامبر 2012 بر عه��ده مي گیرد که مؤکد تعهد 

دولت این کشور به تضمین عرضه پایدار برق مي باشد.
 همچنین، فروش بي وقفه سهام برق نیجریه ادامه دارد تا این کشور 
را درکان��ون توجه قرار داده و در حال ایجاد فضاي خوش بیني مناس��بی 
اس��ت بطوري که تأیید مي کند که بسیاري از پیشنهادکنندگان مقدم در 
مزایده، پرداخت براي تأسیس��ات مختلف سهام برق نیجریه)PHCN(را 
آغاز کرده اند که نشان مي دهد فرایند خصوصي سازي سرانجام پیشرفت 
ملموس��ي را ش��اهد خواهد بود. با این وجود تأکید مي کنیم در حالي که 
موضوع��ات منحصر به بخش صنعت برق در فرایند اصالح همچنان مورد 

تردید قرار مي گیرد، ریسک هاي کاهش قیمت کاهش مي یابد.

رتبه بندي ریسك/ بازده صنعت برق ایران
نظر به تقاضاي قابل مالحظه برق از طرف دو کش��ور همسایه ایران، 
ترکیه و پاکس��تان، که شدیداً نیازمند انرژي هستند، سمت بازده معادله 
نس��بتاً بیشتر از سمت ریس��ک معادله، به نفع ایران است. با این وجود، 
به علت مخالفت هاي بین المللي و حجم قابل توجه بازار، دورنمای رش��د 
ضعیف ایران همچنان بر امتیاز کلي این کش��ور تأثیر مي گذارد. ریسک 

صنعت و ریسک هاي کشور هر دو باال هستند.

بازده ها
 بازده صنعت برق در ایران

با دسترس��ي تقریبی کل جمعیت کش��ور به برق، پایدارترین دارایي 
ایران در بخش بازده صنعت برق، پوشش مناسب بازار مي باشد. عالوه بر 
این، ایران به سایر بازارهاي مجاور دسترسي دارد که امکان صادرات برق 
تولید ش��ده را فراهم مي کند. از نظ��ر مصرف، تولید و ظرفیت کلي برق، 
موفقیت کمتري کس��ب کرده است .این کشور داراي امتیاز زیر متوسط 
براي رش��د پنج س��اله در زمینه تولید، ظرفیت در حال تولید و تقاضاي 

برق مي باشد.

 بازده کشور
افزایش امتیاز بازده کش��ور نش��ان دهنده س��طح پایین وابس��تگي 
به واردات برق مي باش��د. رش��د در جمعیت و از نظر GDP پنج س��اله 
س��رانه، باالي متوسط مي باشد. با این وجود، نشانه هاي ضعیف در مورد 
چش��م انداز تورم و رش��د واقعي GDP حاکي از این اس��ت که افزایش 

قیمت ها براي دولت مشکل ایجاد مي کند.

ریسك ها
 ریسك هاي صنعت

نماي کلي ریس��ک صنعت برق در ایران بطور کلي جذاب نمي باشد. 
ای��ران عالوه بر چش��م انداز نامطلوب در منابع تجدیدپذی��ر خود، امتیاز 
خوب��ي در میزان آزادس��ازي، تأمین مالي و ش��فافیت فرایند پیش��نهاد 
مناقصه کس��ب نکرده اس��ت. نق��اط ضعف در این حوزه ه��ا موجب عدم 
اعتماد شرکت هاي بخش خصوصي شده و مانع از تمایل بخش خصوصي 

به مشارکت در رشد مي گردد.

 ریسك هاي کشور
ت��داوم سیاس��ت ها، ب��ه تثبی��ت ریس��ک های کش��وری در ای��ران 
کم��ک مي کند ام��ا از نظر پای��داري کوتاه مدت سیاس��ي، مؤسس��ات 
و فس��اد ،ضعی��ف عم��ل مي کن��د. مخالفت ه��اي بین الملل��ي در مورد 
 برنامه ه��اي ای��ران ب��ر توانایي دولت جهت پیش��برد برنامه هاي کش��ور 

تأثیر مي گذارد.
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 سیاست هاي کلیدي و ساختار بازار؛
تنظیم مقررات و رقابت

اگرچ��ه اع��الم ش��ده ک��ه دول��ت در ح��ال برنامه ری��زي خصوصي 
س��ازي اس��ت، بخش صنعت برق ایران در حاصل حاض��ر تحت کنترل 
ش��رکت دولتي توانیر مي باش��د. احداث نیروگاه ها توسط شرکت توسعه 
برق ایران مدیریت ش��ده که یک ش��رکت تابعه و کام��اًل تحت مالکیت 

 

شرکت توانیر است.
نهایتاً ش��رکت توانیر باید به عنوان بخشي از بسته خصوصي سازي، 
تجزیه ش��ود. عالوه بر تولید برق، ش��رکت توانیر مسئولیت انتقال برق را 
نیز بر عهده دارد. ایران س��ه شبکه اصلي توزیع برق دارد و دولت در نظر 
دارد تا به منظور تأس��یس یک ش��بکه  برق یکپارچه، این س��ه شبکه را 
به یکدیگ��ر متصل نماید. در حدود 95 درصد جمعیت روس��تایي ایران 

به برق دسترس��ي دارند. ایران، پیشنهادات متعددي براي سرمایه گذاري 
ب��ه صورت وام و قراردادهاي BOT )س��اخت- بهره ب��رداري- واگذاري( 
دریافت کرده اما پیشرفت کار نسبتاً کند مي باشد. قراردادهاي BOT به 
سرمایه گذاران اجازه س��اخت و بهره برداري از تأسیسات تولید برق براي 
یک دوره 15 تا 20 س��اله را داده و بعد از دوره زماني مذکور، نیروگاه به 
وزارت نیرو واگذار مي ش��ود. مذاکراتي با شرکت هاي بین المللي انرژي در 
مورد طرح هاي توسعه براي نیروگاه هاي بندرعباس، شهید رجایي، البرز، 

رامین و کرمان صورت گرفته است.
در ژوئن 2009 با وارد مدار ش��دن آخرین مجموعه تولیدي متشکل 
از 6 دس��تگاه توربی��ن گاز 159 مگاوات��ي س��یکل باز جه��ت راه اندازي 
نیروگاه چهل س��تون در جن��وب اصفهان، اولین نی��روگاه BOT ایران 
مورد بهره برداري کام��ل قرار گرفت. نیروگاه گازي 950 مگاواتي مذکور 
با س��رمایه گذاري مش��ترک 50:50 بین مؤسس��ه س��رمایه گذاري ایران 
)IHAG( و پیمانکار داخلي صنعت برق، شرکت مپنا، احداث شد. اولین 

  مروري بر بازار

جدول: پايگاه داده هاي پروژه هاي كلیدي صنعت برق ايران

ارزش پروژه )میلیون دالر(ظرفیت/ طولشركت هاچارچوب زماني الزموضعیتنام پروژه

"NTPC شركت 2009در مرحله طراحينیروگاه گازي
6000Mw10000شبكه برق هند

در دسترس نیستدر دسترس نیستدر دسترس نیست2008اعالم پروژه177سد

 نیروگاه گازي 
در دسترس نیست1000Mwدر دسترس نیست2009اعالم پروژهدر نزديكي زاهدان

در دسترس نیست6000Mwدر دسترس نیست2008اعالم پروژه8 نیروگاه برق در خوزستان

 8 پست فشار قوي برق 
در دسترس نیستدر دسترس نیستدر دسترس نیست2008اعالم پروژهدر استان خوزستان

 متصل به شبكه نیروگاه اتمي بوشهر
اتمزتروي اكسپورت، 1995-2011)سپتامبر 2011(

1000Mw1000روس اتم

 اتصال شبكه هاي برق 
ايران- روسیه

 نامه ابزار تمايل
 به همكاري امضاء شده، 

RAO UES خواستار 
انجام پروژه مي باشد.

در دسترس نیستدر دسترس نیستدر دسترس نیست2008

توافق نامه مشترك نیروگاه هريس
در دسترس نیست1200Mwتوانیر- شركت زنل2008-2010امضاء شده

 يادداشت تفاهم خط انتقال ايران- تركیه
2000Mw1500در دسترس نیستدر دسترس نیستامضاء شده

PAPyry450Mw9.52در دسترس نیستدر مرحله برنامه ريزيپروژه برق آبي رودبار لرستان

در شرف ورود به مدار نیروگاه گازي علي آباد كتول
شركت توسعه 2010در نوامبر 2010

در دسترس نیست1000Mwنیروگاهي ايران

نیروگاه خورشیدي و بادي 
غدير

 يادداشت تفاهم 
1000Mw4500در دسترس نیست2011امضاء شده

 سومین خط انتقال 
800Mw110-900در دسترس نیستدر دسترس نیستدر دست احداثايران- ارمنستان

سومین خط انتقال برق 
ايران- ارمنستان

در مراحل پاياني 
 برنامه ريزي 

)ژوئن 2011(
500110-800در دسترس نیستدر دسترس نیست

در دسترس نیست2Mwدر دسترس نیست2010اعالم پروژهنیروگاه زيست توده تهران

 مطالعات امكان سنجي نیروگاه بادي جرنداق
در دسترس نیست60Mwدر دسترس نیست2011در دست انجام مي باشد

نیروگاه تمركز تابش 
467Mw426در دسترس نیستخورشیدي و گازي يزد
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واحد نیروگاه چهل ستون در سال 2005 وارد مدار شد.
عالوه بر نیروگاه هاي BOT، ایران مبادرت به تشویق سرمایه گذاري 
ب��راي اجراي یک مدل BOO )س��اخت- مالیکت- بهره ب��رداري( براي 
پروژه مس��تقل برق 2 گیگاواتي 4-1 زنجان کرده اس��ت. در س��پتامبر 
2004، طرح BOO مذکور به علت عدم اس��تقبال سرمایه گذاران جهت 

شرکت در مناقصه با شکست مواجه شد.
در مجم��وع، ایران در حال برنامه ریزي 8.5 گیگاوات پروژه BOT و 
7 گیگاوات پروژه BOO مي باشد. در ژوئن 2005، بانک جهاني از ایران 
دعوت کرد که عالوه بر شناس��ایي زمینه ه��اي همکاري، به مذاکرات در 
خصوص اصالح بخش��ی صنعت برق بپردازد. در ژانویه 2006، به منظور 
بح��ث در خصوص مش��ارکت بخش خصوصي در صنعت برق و توس��عه 

مبادله برق، کارگاهي در تهران تشکیل شد.
در خ��الل برگزاری ای��ن کارگاه، تجربیات بین الملل��ي بانک جهاني 
ارائه و از برنامه هاي دولت ایران در خصوص اصالح بخش��ی صنعت برق 

اطالعات بیشتري حاصل شد.
در فوریه 2010، محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي، 
برنامه هاي وزارت نیرو را براي خصوصي س��ازي 20 نیروگاه در نیمه اول 
س��ال شمسي ایراني 2010/11 اعالم کرد. بنابر گزارش خبرگزاري مهر، 
بهزاد اعالم کرد که به منظور خصوصي س��ازي 6 نیروگاه جدید، طرحي 
به س��ازمان خصوصي س��ازي ایران ارائه ش��ده و 4 ط��رح دیگر تا پایان 
س��ال 2010 ارائه خواهد ش��د. این 10 طرح به 10 طرحي که قباًل براي 
خصوصي سازي به تصویب رسیده بود اضافه می شود. قرار بود دو نیروگاه 
خلیج فارس و س��هند نیز تا پایان س��ال شمس��ي ایرانی 2009/2010 
پیشنهاد شوند. دولت انتظار دارد یک میلیارد دالر از ناحیه فروش سهام 

نیروگاه هاي مذکور کسب کند.
طبق اعالم وب س��ایت عرض��ه عمومي اولی��هIPO( 6(، دو نیروگاه 
مذکور از آوریل 2009 آمادگی الزم براي خصوصي س��ازي را داشته اند 
که نش��ان دهنده کندي پیش��رفت و مبین تالش هاي ای��ران در عرصه 

خصوصي سازي است.
 IPO .خصوص��ي خواهن��د ش��د IPO نیروگاه ه��ا توس��ط ی��ک
روش��ي اس��ت که براي خصوصي سازي س��رمایه ها در سایر شرکت هاي 
دولت��ي در طول چند س��ال گذش��ته مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. 
 IPO ای��ران داراي زیر س��اخت هاي مناس��ب براي انج��ام موفقیت آمیز
 مي باش��د اما نگراني هایي در خص��وص هویت تعهدکنن��دگان احتمالي 

وجود دارد.
در س��ال 2007 ماده الحاقیه اصل 44 قانون اساسی ایران، خصوصی 
س��ازی ش��رکت های دولتی را مجاز دانس��ت و حاکمیت نظام خواستار 
تس��ریع در فرایند خصوصي سازي بوده اس��ت. علي رغم این حکم قانون 
اساسي، خصوصي س��ازي از نظر زمان به کندي پیش مي رود که عمدتاً 
م��ی تواند به علت مقاومت عواملي در درون حاکمیت باش��د که مخالف 
واگذاري کنترل اقتصاد عمدتاً دولتي ایران به بخش خصوصي هس��تند. 
بناب��ر گزارش ایران دیلي، ش��رکت دولتي توانی��ر در ژوئن 2010 اعالم 
ک��رد که اح��داث 10 نی��روگاه برق به بخ��ش خصوصي واگذار ش��ده، 
گرچ��ه جزئی��ات بیش��تري در خص��وص این گ��زارش ارائه ش��د. طبق 
اظهارات غالمرضا خوش خلق ، معاون مدیرعامل توانیر، ایران هر س��اله 
 نی��از به 5 گی��گاوات برق جدید دارد که مش��ارکت بخ��ش خصوصي را 

طلب مي کند.
مجید صالحي، مدیرعامل ش��رکت توس��عه برق ایران اعالم کرد که 
حدود 23 نیروگاه برق جدید تا پایان دوره تصدي دولت در سال 2013 
به بهره برداري خواهند رسید. براي پروژه هاي مذکور که به عنوان بخشي 
از برنامه مهر ماندگار وزارت نیرو توسعه خواهند یافت، 50 تریلیون ریال 

سرمایه گذاري موردنیاز خواهد بود.
نیروگاه 648 مگاواتي کرمانش��اه اولی��ن نیروگاهي خواهد بود که به 
مرحله تولید خواهد رس��ید و این در حالي اس��ت ک��ه واحدهاي گازي 
نیروگاه هاي زنجان، س��منان و ش��اهرود قرار اس��ت در ماه هاي آینده به 

مرحله بهره برداري برسد.
بنا به گفته یوسف آرمودلي، مدیرعامل سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر 
ایران، وزارت نیرو مجوز احداث نیروگاه هاي برق با انرژي تجدیدپذیر را با 

مجموع ظرفیت 12 گیگاوات را به خصوصي اعطاء کرده است.

قیمت گذاري
ب��ه قیمت ه��اي برق در ایران یاران��ه فراواني تعلق گرفت��ه و این امر 
تهدیدي جدي بر س��المت مالي دولت مي باش��د. در سال 2008 دولت 
با ه��دف کاهش یارانه ها در طول زمان و کنت��رل مصرف داخلي، برنامه 

هدفمندي یارانه ها را به تصویب رساند. 
ای��ن برنام��ه به منظ��ور ایجاد مازاد بی��ن تولید و مص��رف برق اجرا 
ش��د تا هدف دولت مبني ب��ر تقویت صادرات برق را برآورده س��ازد. به 
قیمت ه��اي گاز و بنزین نیز در ایران یارانه تعلق مي گیرد و در اقدامي به 
منظ��ور بهبود کارایي و صرفه جوی��ي در انرژي، احتماالً دولت به افزایش 
قیمت ه��ا ادامه داده که بدین ترتیب تولید گاز ایران عمدتاً به تولید برق 

 

اختصاص مي یابد.

6.initial public offering (IPO)  



رق
ت ب

نع
ص

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

20
13

م 
دو

ل 
ص

-ف
20

22
ل 

سا
تا 

ه 
سال

 1
0 

نی
 بی

ش
 پی

 با 
راه

هم

22

بخ��ش صنعت برق ایران تحت کنترل ش��رکت توانیر مي باش��د. در 
نتیجه، احتمال تجزیه توانیر به عنوان بخش��ي از بس��ته خصوصي سازي 
دولت وجود دارد. عالوه بر تولید برق، توانیر مس��ئولیت انتقال برق را نیز 

بر عهده دارد.
نهایتاً ش��رکت توانیر باید به عنوان بخشي از بسته خصوصي سازي، 
تجزیه ش��ود. عالوه بر تولید برق، ش��رکت توانیر مسئولیت انتقال برق را 
نی��ز بر عه��ده دارد. در ژوئن 2009 با وارد مدار ش��دن آخرین مجموعه 
تولیدي متش��کل از 6 دستگاه توربین گاز 159 مگاواتي سیکل باز جهت 
 BOT راه اندازي نیروگاه چهل س��تون در جنوب اصفهان، اولین نیروگاه
ای��ران مورد بهره برداري کامل قرار گرفت. نی��روگاه گازي 950 مگاواتي 
مذکور با س��رمایه گذاري مش��ترک 50:50 بین مؤسس��ه سرمایه گذاري 
ایران )IHAG( و پیمانکار داخلي صنعت برق، شرکت مپنا، احداث شد. 

اولین واحد نیروگاه چهل ستون در سال 2005 وارد مدار شد.
عالوه بر نیروگاه هاي BOT، ایران مبادرت به تشویق سرمایه گذاري 
براي اجراي یک مدل BOO )ساخت- مالیکت- بهره برداري( براي پروژه 
مس��تقل برق 2 گیگاواتي 4-1 زنجان کرده اس��ت. در سپتامبر 2004، 
طرح BOO مذکور به علت عدم اس��تقبال سرمایه گذاران جهت شرکت 
در مناقصه با شکس��ت مواجه شد. در مجموع، ایران در حال برنامه ریزي 

8.5 گیگاوات پروژه BOT و 7 گیگاوات پروژه BOO مي باشد.
در فوریه 2010، محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي، 
برنامه هاي وزارت نیرو را براي خصوصي س��ازي 20 نیروگاه در نیمه اول 
س��ال شمسي ایراني 2010/11 اعالم کرد. بنابر گزارش خبرگزاري مهر، 
بهزاد اعالم کرد که به منظور خصوصي س��ازي 6 نیروگاه جدید، طرحي 
به س��ازمان خصوصي س��ازي ایران ارائه ش��ده و 4 ط��رح دیگر تا پایان 
س��ال 2010 ارائه خواهد ش��د. این 10 طرح به 10 طرحي که قباًل براي 

خصوصي سازي به تصویب رسیده بود اضافه می شود.
 قرار بود دو نیروگاه خلیج فارس و س��هند نیز تا پایان س��ال شمسي 
ایرانی 2009/2010 پیش��نهاد شوند. دولت انتظار دارد یک میلیارد دالر 

از ناحیه فروش سهام نیروگاه هاي مذکور کسب کند.
طب��ق اعالم وب س��ایت عرضه عمومي اولی��هIPO(  7(، دو نیروگاه 
مذک��ور از آوریل 2009 آمادگی الزم براي خصوصي س��ازي را داش��ته 
اند که نش��ان دهنده کندي پیشرفت و مبین تالش هاي ایران در عرصه 

خصوصي سازي است.
نیروگاه ها توس��ط یک IPO خصوصي خواهند ش��د. IPO روش��ي 
اس��ت که براي خصوصي سازي سرمایه ها در سایر شرکت هاي دولتي در 
طول چند س��ال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. ایران داراي زیر 
ساخت هاي مالی براي انجام موفقیت آمیز IPO مي باشد اما با این وجود، 
نگراني های��ي در خصوص هویت تعهدکنندگان احتمالي وجود دارد. بنابر 
گ��زارش خبرگزاری مهر، احتمال خصوصی س��ازی 26 نیروگاه دیگر در 

سال 2013 توسط دولت وجود دارد.
در س��ال 2007 م��اده الحاقی��ه اص��ل 44 قان��ون اساس��ی ای��ران، 
خصوصی س��ازی ش��رکت های دولتی را مجاز دانس��ت و مقامات عالیه 
نظام خواس��تار تسریع در فرایند خصوصي سازي شد. علي رغم این حکم 
قانون اساس��ي، خصوصي س��ازي از نظر زمان به کندي پیش مي رود که 
عمدت��اً می توان��د به علت مقاومت عواملي در درون حاکمیت باش��د که 
مخال��ف واگذاري کنترل اقتصاد عمدت��اً دولتي ایران به بخش خصوصي 
هس��تند. بنابر گزارش ایران دیلي، ش��رکت دولتي توانیر در ژوئن 2010 
اع��الم کرد که اح��داث 10 نی��روگاه برق ب��ه بخش خصوص��ي واگذار 
ش��ده، گرچه جزئیات بیش��تري در خصوص این گزارش ارائه شد. طبق 
اظه��ارات غالمرضا خوش خلق، معاون مدیرعامل توانیر، ایران هر س��اله 
 نی��از به 5 گی��گاوات برق جدید دارد که مش��ارکت بخ��ش خصوصي را 

طلب مي کند.
مجید صالحي، مدیرعامل ش��رکت توس��عه برق ایران اعالم کرد که 
حدود 23 نیروگاه برق جدید تا پایان دوره تصدي دولت در سال 2013 
به بهره برداري خواهند رسید. براي پروژه هاي مذکور که به عنوان بخشي 
از برنامه مهر ماندگار وزارت نیرو توسعه خواهند یافت، 50 تریلیون ریال 

سرمایه گذاري موردنیاز خواهد بود.
نیروگاه 648 مگاواتي کرمانش��اه اولی��ن نیروگاهي خواهد بود که به 
مرحله تولید خواهد رس��ید و این در حالي اس��ت ک��ه واحدهاي گازي 
نیروگاه هاي زنجان، س��منان و ش��اهرود قرار اس��ت در ماه هاي آینده به 

مرحله بهره برداري برسد.
بنا به گفته یوسف آرمودلي، مدیرعامل سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر 
ایران، وزارت نیرو مجوز احداث نیروگاه هاي برق با انرژي تجدیدپذیر را با 

مجموع ظرفیت 12 گیگاوات را به خصوصي اعطاء کرده است.

7.initial public offering (IPO)

 چشم انداز رقابت در عرصه صنعت برق ایران
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 مروري بر صنعت برق خاورمیانه و آفریقا
ما همچنان دیدگاهي نسبتاً خوش بینانه در مورد بازار برق خاورمیانه 
و آفریقا در س��ال 2013 و بعد از آن داریم. از آنجا که زیرس��اخت بسیار 
ناکافي در صنعت برق، وجه مش��ترک خاورمیانه و آفریقا بوده و اغلب از 
آن ب��ه عنوان یکي از موانع ورود به عرصه بازیگري و رش��د اقتصادي به 
ویژه در بازارهاي کش��ورهاي حاش��یه جنوبي صحراي ب��زرگ آفریقا یاد 
مي ش��ود، خاورمیانه و آفریق��ا از دیرباز بازیگري ضعیف در بخش صنعت 
برق جهاني بوده است. بنابراین، اصول نسبتاً قوي اقتصاد کالن و جمعیت 
شناسي، عالوه بر مالحظات سیاسي و اجتماعي، همچنان سرمایه گذاري 
در بخش صنعت برق را یک اولویت محسوب مي کند. بنابراین ما هشدار 
مي دهیم که حجم و موفقیت برنامه هاي توس��عه ظرفیت و تنوع س��ازي 
به ش��دت وابسته به دسترس��ی به تأمین مالي و اصالحات چارچوب هاي 
تنظیم مقررات مي باشد و این در حالي است که کشورهایی مثل عربستان 
س��عودي و امارات متحده عربي در مقایسه با هم سنخ هاي خود از لحاظ 

کارایي، عملکرد موفق تري داشته اند.
کس��ري بودجه کنوني صنعت برق ک��ه بازارهاي منطقه خاورمیانه و 
آفریقا را تحت تأثیر قرار داده اس��ت، نش��ان دهن��ده یکي از بزرگ ترین 
محدودیت ه��اي توس��عه اقتصادي آنها ب��وده و این در حالي اس��ت که 
زیرساخت فیزیکي ناکافي ، رشد خبرساز GDP واقعي را با تأثیرگذاري 
منف��ي بر روي به��ره وري و افزایش هزین��ه تولید، کاهش مي دهد. عالوه 
بر این، کمبود در زیرس��اخت صنعت ب��رق در دامن زدن به تورم باال در 
کش��ورهاي مختلف حاش��یه جنوبي صحراي بزرگ آفریقا نقش داشته و 
این در حالي اس��ت که ش��وک هاي طرف عرضه را تشدید کرده و عرضه 
برق ناکافي و ناپیوس��ته حاکي از این اس��ت که منطقه خاستگاه بحران 
اجتماعي و سیاس��ي مي باشد. از این رو مالحظات اصولي، بیش از پیش 
دولت ها و شرکت هاي منطقه اي را با تشویق به پیشبرد نوسازي بیشتر و 
برنامه هاي توس��عه، مجبور به مواجهه با نیاز فزاینده به سرمایه گذاري در 

ظرفیت تولید و زیرساخت هاي مربوطه کرده است:
 در حالیکه تعداد محدودي از پروژه هاي اصلي، پیش��نهاد ش��ده یا 
از قبل در دس��ت اقدام مي باش��ند و با در نظر گرفتن روندهاي حمایتي 
اقتصاد کالن و جمعیت شناسي)علی رغم جو نامساعد بیرونی(، همچنان 
نگاهي خوش��بینانه ای به بخش صنعت برق با چشم انداز رشد شدید در 

تولید، مصرف و ظرفیت نصب شده وجود دارد.
 تأکید مي  ش��ود ک��ه عملکرد مثبت تا حدودي نتیج��ه اثرات پایه 

ناشي از تورم مي باشد.
 ب��ا حرکت به س��مت س��طوح زیرمنطقه اي، متذکر مي ش��ویم که 
اختالف اساس��ي بین حجم زیرساخت و کیفیت عرضه برق در بازارهاي 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا و هم س��نخ های آن ها در کشورهاي حاشیه 
جنوبي صحراي بزرگ آفریقا، ویژگي غالب منطقه مي باشد و انتظار داریم 
که انحراف مذکور در دوره زماني پیش بیني ما تا اندازه اي محدود شود.

 بن��ا ب��ه تحلیل ه��اي ما در مورد ریس��ک کش��ور، بطور مش��ابه و 

 GDP علي رغ��م این حقیقت که تفاوت هاي متوس��ط نرخ رش��د واقعي
بین اقتصادهاي وابسته به منابع هیدروکربني کشورهاي ثروتمند حاشیه 
خلیج ف��ارس از یک طرف و واردکنندگان خالص نفت ش��مال آفریقا از 
ط��رف دیگر، محدود مي ش��ود انتظ��ار داریم عالوه بر دسترس��ي عموماً 
آس��ان تر کشورهاي عضو ش��وراي همکاري خلیج فارس به تأمین مالي، 
به علت چند پروژه گران قیمت در دس��ت توسعه، اعضاء شوراي همکاري 
خلیج فارس از نظر میزان نصب ظرفیت همچنان نس��بت به همسایگان 

خود در شمال آفریقا موفق تر عمل کنند.
 با این وجود تأکید مي کنیم که با توجه به دورنماي احتماالً ناپایدار 
سیاسي، اجتماعي و اقتصاد کالن کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا در 

سال 2013، ریسک تأخیرها را باید از پیش محاسبه کرد.
 در خصوص کش��ورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفریقا، احیا 
رشد اقتصادي مورد انتظار در شرق آفریقا در سال 2013 مي تواند فشار 

به بخش صنعت برق کنیا، اوگاندا و تانزانیا را افزایش دهد.
 بطور عکس، با آگاهي از این حقیقت که ناآرامي هاي اخیر در بخش 
اس��تخراج معدن آفریقاي جنوبي موضوعي ریشه دار و ساختاري بوده که 
ممکن اس��ت در ماه هاي آینده مجدداً ظه��ور کند لذا موضع  ما در قبال 

این کشورها احتیاطي مي باشد.

 خاورمیانه و شمال آفریقا: بازارهاي جذاب 
علي رغم رکود مورد انتظار

حجم زیرس��اخت صنعت برق و کیفیت عرضه برق در بازارهاي برق 
کش��ورهاي خاورمیانه و ش��مال آفریقا عمدتاً باالتر از کشورهاي حاشیه 

جنوبي صحراي بزرگ آفریقا مي باشد.
ب��ا این وجود، از آنجا که عربس��تان س��عودي، ای��ران، مصر و امارات 
متحده عربي نس��بت به س��ایر بازارهاي برق در دست بررسي ما برتري 
دارن��د، تفاوت هایي در داخل منطقه وج��ود دارد که تغییراتي جزئي در 

سناریوي پیش بیني ما )2022-2013( نشان مي دهد.
طب��ق تحلیل هاي ما در مورد ریس��ک کش��ور، تفاوت هاي متوس��ط 
نرخ رش��د واقعي GDP بین اقتصادهاي وابس��ته به منابع هیدروکربني 
کش��ورهاي ثروتمند حاش��یه خلیج فارس از یک ط��رف و واردکنندگان 
خالص نفت شمال آفریقا از طرف دیگر در سال 2013 محدود مي شود.

بدیهي است که اثرات پایه ناشي از تورم، جنبه کلیدي این همگرایي 
اس��ت و این در حالي است که گروه قبلي کشورها بعد از 2 سال متوالی 
توس��عه اقتصادي باالتر از حد متوسط، تجربه رکود اقتصادي دوره اي را 

آغاز کردند.
بنابرای��ن و در مقایس��ه با س��ال هاي قبل، BMT معتقد اس��ت در 
حالیک��ه بازده منابع هیدروکربني در بیش��تر موارد ب��دون تغییر مانده، 
بخش غیرنفتي در کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس موفق تر 
از بخش نفتي عمل خواهند کرد. در حال حاضر افزایش بازده در چندین 

مورد فقط بصورت تک رقمي در حد پایین پیش بیني مي شود.

رشد بخش صنعت برق در كشورهاي خاورمیانه و شمال آفريقا و كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا 
)پیش بیني سال 2013 - درصد نسبت به سال قبل(

خاورمیانه و شمال آفريقاكشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا

رشد مجموع تولید89.598.4

رشد خالص مصرف14.467.5

رشد ظرفیت خالص نصب شده85.903.7

 نگاه اجمالي به منطقه
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به ویژه در حالیکه سیاست پولي و مالي بي قاعده موجب توسعه کامل 
رش��د GDP غیرنفتي ش��ده و با در نظر گرفتن اقدامات گسترده اعالم 
ش��ده جهت تش��ویق مردم به مصرف انرژي در س��ال 2011 که موجب 
تداوم حمایت از فعالیت س��رمایه گذاري ثابت و مصرف بخش خانگي در 
کش��ورهاي عضو ش��وراي همکاري خلیج فارس ش��ده، این نیروها بطور 
حتم بر الگوهاي مصرف برق تأثیر خواهند داشت. اعتقاد بر این است که 
از نظر ظرفیت، یک س��ري از پروژه هاي در مقیاس بزرگ صنعت برق و 
عموماً دسترس��ي آسان تر به تأمین مالي این امکان را به کشورهاي عضو 
ش��وراي همکاري خلیج فارس خواهد داد ک��ه علي رغم این واقعیت که 
بازارهایي چون الجزایر ش��اهد رشد شدیدي در ظرفیت نصب شده خود 
خواهن��د بود، رهبري خود را در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا حفظ 

خواهند کرد.
دو س��ال بعد از آغاز بهار عربي، به هر حال اعتقاد بر این اس��ت که 
احتماالً دورنماي سیاس��ي، اجتماعي و اقتصاد کالن خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا در س��ال 2013 در وضعیت ناپایداري قرار دارد و بنابراین ریسک 

چشم اندازها را برجسته مي کند. به ویژه، کارشناسان ما در حوزه ریسک 
کش��وری متذکر مي شوند که ماهیت ریس��ک سیاسي با تغییر تمرکز به 
س��مت تصمیمات سیاسي بیش از پیش غیرعادي و غیرقابل پیش بیني، 
در مقاب��ل ناآرامي گس��ترده مدني، به تدریج تغیی��ر مي کند. در منطقه 
خلیج فارس، چنین سیاس��تي عالوه بر تمرکز بر قانون کمک به کاهش 
وابس��تگي به منابع هیدروکربني بر تالش جهت افزایش میزان مشارکت 

نیروي کار ملي در بخش خصوصي تمرکز خواهد کرد.
در ش��مال آفریقا و کرانه خاوري مدیترانه، با توجه به ضرورت انجام 
اصطالحات اقتصادي که با اس��تقبال زیادی از سوی مردم مواجه نشد و 
با وجود مخالفت هاي گس��ترده عمومي و بیکاري باال که ریسک برگشت 
ب��ازار ی��ا چرخش سیاس��ت را افزای��ش مي دهد، دولت ها ممکن اس��ت 
مواجه با بزرگترین آزمون از اوایل س��ال 2011 ش��وند. چنین نیروهایي 
مي توان��د عالوه بر زیربخش هایي مثل هس��ته اي و منابع تجدیدپذیر که 
تداوم سیاس��ت دولت براي آنها حائز اهمیت مي باش��د، براي پروژه هاي 

گران قیمت نیز پیامدهاي مهمي داشته باشد.

اثرات پایه ناشي از تورم به همگرایي کمك مي کند
رشد واقعي GDP كشورهاي عضو شوراي همكاري خلیج فارس- درصد تغییرات نسبت به سال قبل

 )نمودار داخل براكت ها مربوط به متوسط منطقه مي باشند(.

عربستان سعودي در صدر
نمودار جزئیات ظرفیت برق درمنطقه  خاورمیانه و شمال آفريقا 

)برحسب درصد به تفكیك براي هر كشور(

ریسك سیاسي منظور نشده
خاورمیانه و شمال آفريقا- تقسیم بندي رتبه بندي هاي ريسك سیاسي
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تصویر متغیر براي بازارهاي برق کشورهاي 
حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفریقا

 زیرساخت برق در کش��ورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفریقا 
به نحو تأس��ف باري هنوز ناکافي بوده و فش��ار فزاینده عالوه بر افزایش 
GDP س��رانه، ناشي از رش��د اقتصادي، بویژه در بخش استخراج معدن 
خواه��د بود. با این وجود، احتمال دارد مش��کالت تأمین بودجه و فضاي 
کسب و کار پرریسک تر، حجم برنامه هاي توسعه ظرفیت را محدود کرده 

و بدین طریق بطور ساختگي تقاضاي برق را محدود کند.
پیش بیني مي ش��ود که بطور کلي رشد اقتصادي خبرساز در منطقه، 
علي رغ��م بادهاي مختلف ناهمس��وی بیروني، از رش��د جزئي در ایاالت 
متحده گرفته تا جهش بي حرارت چین تا اواس��ط س��ال، در سال 2013 
پابرجا باقي بماند. از این رو با پشتیباني عوامل ساختاري مطلوب از جمله 
ث��روت مناب��ع طبیعي، جمعیت جوان و توس��عه شهرس��ازي، اصالحات 

زیربنایي یک اولویت باقي مي ماند.
با لحاظ کردن انتظارات تحلیل گران ریسک کشوري، تأکید مي شود که 
احیاء رشد اقتصادي در شرق آفریقا- کنیا، اوگاندا و به میزان کمتري تانزانیا 
شاهد سرعت آهسته در فعالیت هاي اقتصادي در سال 2012 بودند و این در 
حالی بود که نرخ بهره باال )که خود میراث بحران قیمت غذا در سال 2011 
بود( مانع پیشرفت بنگاه های کسب و کار و مشتریان در نیمه اول سال شد 

- ممکن است بر زیرساخت کنوني صنعت برق فشار وارد نماید.
بالعکس، پیش بیني هاي ما تصویر موزون تري در کش��ورهاي حاشیه 

جنوبي صحراي بزرگ آفریقا را نشان مي دهد که در آن آفریقاي جنوبي 
که به عنوان پیش��گام سنتي در منطقه در مقایسه با سایر بازارهاي نوید 
بخ��ش منطق��ه، بویژه کنیا، ش��اهد کاهش تأثیر خود ب��وده، برنامه هاي 
توس��عه و نوس��ازي خود را انجام داده و ریسک تنظیم مقررات و ریسک 
سیاس��ي ب��ر روش حصول پ��روژه کش��ور و احتماالً بر مص��رف برق آن 

 

تأثیر مي گذارد.
علي رغم دیدگاه خوشبینانه ما، تذکر داده مي شود که بسیار از طرح هاي 
پیشنهادي توس��ط دولت ها در منطقه کشورهاي حاشیه جنوبي صحراي 
بزرگ آفریقا به منظور باال بردن ظرفیت تولید بسیار بلندپروازانه بوده و به 
عنوان ارزش اس��مي پذیرفته نمي شود. در حالیکه صادرکنندگان نفت در 
خاورمیانه در جایگاه مناسب قرار داشته و حتي انگیزه براي سرمایه گذاري 
در زیرس��اخت اجتماعي و اقتصادي را فراهم مي کنند، در پي ناآرامي هاي 
منطقه، مشکالت تأمین بودجه باعث احتمال تأخیر در برخي از پروژه ها در 
آفریقا مي شود. مهم تر از همه، اعتقاد بر این است که با مواجهه شرکت هاي 
مل��ي خدمات برق با بار مالي فزاینده ناش��ي از قیمت گذاري پایین برق و 
مقتضیات فزاینده مالي، فضاي ناکافي قانون گذاري کنوني براي پروژه هاي 
جدید، ریسک کاهش قیمت ایجاد مي نماید. از این رو اصالحات در تنظیم 
مقررات و افزایش تعرفه ها یک ضرورت محس��وب ش��ده و کمک نهادهای 

مالي بین المللي و منطقه اي دارای اهمیت خواهد بود.
از این زاویه، تأکید مي ش��ود که نگاه تورمي مختلط، براي تعدادي از 
بازارها ریسک به همراه دارد. در جنوب آفریقا که انتظار مي رود تورم در 

انتظارات طوالني خوش بینانه براي حمایت از توسعه
نقشه رشد GDP واقعي كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا در سال 2013 

)بر حسب درصد(

تغییرات محتمل الوقوع
نمودار جزئیات ظرفیت برق منطقه  كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا 

)بر حسب درصد به تفكیك براي هر كشور(
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ماه ه��اي آینده ثابت بماند )آفریقاي جنوبي یک اس��تثناء در خور توجه 
مي باشد(، افزایش تعرفه ها مي تواند رضایت بخش تر باشد. از سوي دیگر، 

ما تورم در شرق آفریقا را نزدیک به انتهاي دوره اي خود مي بینیم.
تورم در طي س��ال 2012 شدیداً کاهش یافته و با کم شدن اثرات پایه 
ناش��ي از تورم از س��ال 2011 تاکنون، تحلیل گران ریسک کشوري امید به 
انتشار این عبارت را دارند: »حرکت تدریجي به سمت پایین در اولین فصل 
سال 2013 قبل از بهبودي و حرکت تدریجي به سمت باال )در حالیکه تانزانیا 
همچنان از کنیا و اوگاندا نسبتاً عقب مي باشد(.« که این امر احتماالً مجال 

الزم و تمایل دولت ها براي دخالت در تعرفه هاي برق را کاهش مي دهد.

فقدان تنوع بخشي: پرریسك یا پرهزینه
به عنوان نتیجه گیري، تأکید مي ش��ود که کشورهاي منطقه متمایل 
به تولید برق از منابع بومي خود به جاي تنوع بخش��ي در تولید هستند، 
با این وجود، در حالیکه کشورهاي منطقه عمدتاً در معرض تغییر شرایط 
و یا قیمت هاي سوخت هس��تند، عدم تنوع بخشي یک مسئله مي باشد. 
بنابراین معتقد بر این است که تالش ها در جهت تنوع بخشي به رشد در 

منطقه کمک خواهد کرد.
علیرغم این واقعیت که در نظر است که تعدادی از پروژه هاي صنعت 
برق که در مرحله برنامه ریزي یا در دس��ت احداث هس��تند، )بستگي به 

منابع داخلي( از نفت،گاز یا ذغال س��نگ اس��تفاده  کنن��د، انتظار مي رود 
تمایل به استفاده از منابع تجدیدپذیر غیرآبي افزایش یابد و این در حالي 

است که استفاده از برق خورشیدي و بادي شتاب مي گیرد.
در این خصوص، در حالیکه چش��م انداز صنعت انرژي خورشیدي در 
کش��ورهاي توس��عه یافته تیره و تار بوده، تع��دادی از طرح هاي ابتکاري 
مورد توجه عموم که در س��ال 2012 اعالم ش��ده، خاورمیانه و ش��مال 
آفریق��ا را به عن��وان منبع جدیدي براي انرژي خورش��یدی در موقعیت 

ممتازي قرار داد.
ب��ا در نظرگرفتن انواع مختلف عوام��ل تقویت متقابل عرضه و تقاضا 
به نظر مي رس��د منطقه از جایگاه مناس��بي جهت جلب توجه روزافزون 
س��ازندگان تجهیزات انرژي خورش��یدي برخوردار باش��د ک��ه به دنبال 

بازارهاي جدید و فرصت هاي ترقي هستند.
به عالوه، روش نوظهور حصول پروژه حاکي از این اس��ت که صنعت 
منابع تجدیدپذیر در حال گس��ترش در منطقه پهناور کشورهاي حاشیه 
جنوب��ي صحراي بزرگ آفریقا بوده که ثاب��ت می کند که تأمین مالي از 
س��وي نهادهای مال��ي بین المللي )از جمله بانک جهاني و بانک توس��عه 

آفریقا( بسیار مهم مي باشد.
بنابراین، ریس��ک س��رمایه گذاران بااهمیت بوده و پیش بیني هاي ما 
بط��ور کل��ي بدبینانه تر از پیش بیني هاي اعالم ش��ده توس��ط دولت هاي 

منطقه مي باشد.

روند تورم مي تواند بر گرایش به افزایش تعرفه ها تأثیر بگذارد.
تورم كشورهاي حاشیه جنوبي صحراي بزرگ آفريقا )برحسب درصد نسبت به سال قبل(

تنوع بخشي مختصر، اما تحقق تدریجي 
نمودار جزئیات تولید در منطقه )بر حسب درصد به تفكیك نوع سوخت(
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 روش تحلیل و منابع
 پیش بیني ها در مورد صنعت برق

پیش بیني ه��ا در م��ورد صنعت برق با اس��تفاده از تکنیک هاي مدل 
س��ازي سري هاي زماني و مدل سازي مبتني بر علت/ اقتصاد سنجي که 

مبتني بر بهترین رویه ها هستند، حاصل مي شوند.
ش��کل دقی��ق مدلي که مورد اس��تفاده ق��رار مي گی��رد در هر مورد 
محاس��به برحسب رویه اس��تاندارد با ویژگي هاي غالب داده هاي صنعت 

مورد بررسي، صنعت به صنعت متفاوت مي باشد.
عمدتاً از تخمین زننده هاي حداقل مربعات معمولي )OLS( اس��تفاه 
ش��ده و به منظور اجتناب از وابس��تگي به دیدگاه ه��اي ذهني و ترویج 
اس��تفاده از دیدگاه ه��اي واقع��ي از یک روش »عام به خاص« اس��تفاده 

می شود.
عمدتاً از مدل خطي اس��تفاده مي ش��ود اما در صورت نیاز مدل هاي 
س��اده غیرخطي مثل مدل خطي لگاریتمي استفاده مي شوند. در خالل 
دوره شوک صنعتي، براي مثال رکود شدید صنعتي، متغیرهاي ساختگي 
به منظور تعیین سطح تأثیرات استفاده مي شوند. پیش بیني مؤثر بستگي 

به انتخاب مدل هاي رگرسیوني مناسب دارد.
طبق معیارها و آزمون هاي گوناگون بهترین مدل انتخاب می ش��ود 

که شامل موارد ذیل مي باشد اما به آنها منحصر نمی باشد:
 آزمون هاي R2 توان مس��تقل: R2 تنظیم شده درجه آزادي را به 

حساب مي آورد.
 آزمون حرکت جهت دار و قدرمطلق ضرایب

 آزم��ون فرض به منظور تضمین اهمیت ضرایب)معموالً آزمون t و/
) P-value یا

 همه نتایج ارزیابي ش��ده تا موارد مرتبط با خود همبستگي و چند 
هم خطي بودن کاهش یابد.

 از بهترین مدل انتخابي براي انجام پیش بیني استفاده مي شود.
الزم به یادآوري اس��ت که مداخله انس��اني نقش ضروري و مطلوب 
در کلی��ه پیش بیني ها در مورد صنعت برق ایف��ا مي کند. تجربه، مهارت 
و درک داده ه��اي صنع��ت و رونده��ا تضمین مي کند ک��ه تحلیل گران، 
تفاوت هاي ساختاري، داده هاي متناقض، نقاط عطف و ویژگي هاي فصلي 
را شناس��ایي کرده که یک فرایند پیش بیني صرفاً ماش��یني از انجام آن 

قاصر است.
در درون صنع��ت ب��رق، این مداخله باید ش��امل اما ن��ه منحصر به 
سیاست ملي، س��رمایه گذاري هاي جدید یا پروژه هاي لغو شده، استفاده 
از نیروگاه و ش��رایط عمومي س��رمایه گذاري و تغییرات در فضاي کسب 
و کار، تغییر روندهاي داخلي یا منطقه اي، ش��اخص  هاي اقتصاد کالن، و 

تغییرات در تنظیم مقررات باشد.

صنعت برق- روش تحلیل داده ها
 داده هاي تولید و مصرف برق

تعدادی از معیاره��اي اصلي، پیش بیني هاي ما براي هر متغیر تولید 

و مصرف را با معادله همانی زیر که مبناي مدل پیش بیني ما را تش��کیل 
مي دهد،موجب مي شود:

تلف�ات انتقال و توزی�ع – مجموع خال�ص واردات + مجموع 
تولید = مجموع مصرف

 مجموع تولید
مجموع تولید عبارت است از فرایند تولید انرژي برق یا میزان انرژي 
برق تولید شده با تبدیل سایر اشکال انرژي که معموالً برحسب کیلووات 

ساعت )Kwh( یا واحدهاي مربوطه بیان مي شود.
از آنجا که تولید ناخالص انرژي در پایانه هاي مجموعه مولدهاي برق 
در یک پس��ت فشار قوي اندازه گیري مي ش��ود و بنابراین انرژي مصرف 
ش��ده توسط تجهیزات داخلي پس��ت و تلفات ترانسفورماتورها که اجزاء 
جدایي ناپذیر پس��ت فش��ار قوي هس��تند را نیز در ب��ر مي گیرد، تولید 
خالص برق عبارت اس��ت از تولید ناخالص منه��اي مصارف داخلي خود 

نیروگاه هاي برق.
طبق گ��زارش آژانس بین المللي انرژي، بررس��ي ها نش��ان مي دهد، 
اخت��الف بی��ن تولید ناخالص و تولید خالص معم��والً در حدود 7 درصد 
براي پس��ت هاي عادي با برق حرارتي، 1 درصد براي پست هاي عادي با 

برق آبي و 6 درصد براي پست هاي عادي با برق هسته اي مي باشد.
آمار ارقام تولید برق براس��اس داده هاي منتش��ر ش��ده توسط اداره 
اطالع��ات انرژي ایاالت متحده و بانک جهاني بوده و تولید خالص انرژي 
را در نظر مي گیرد. در هر زمان ممکن، این داده ها را با محاسبات منتشر 
ش��ده توس��ط منابع دولتي، وزارت خانه ها و داده هاي رسمي شرکت هاي 

بهره بردار در هر کشور مقایسه مي کنیم.
با پیش بیني تولید برق براي هر منبع جهت محاس��به ارزش مجموع 
تولی��د، پیش بیني هایی ب��راي تولید برق، بخش صنع��ت برق را با روش 
پایین به باال بررسي مي کند. مدل رگرسیوني مورد استفاده براي محاسبه 
تولید، GDP واقعي، تولید صنعتي، تش��کیل س��رمایه ثابت، جمعیت و 

مخارج مالي را در نظر مي گیرد.

 مجموع مصرف
مجموع مصرف معموالً برحسب کیلووات ساعت یا واحدهاي مربوطه 

بیان مي شوند.
آمار ارقام مصرف برق براس��اس داده هاي منتش��ر ش��ده توسط اداره 

اطالعات انرژي ایاالت متحده مي باشد.
در هر زمان ممکن این داده ها را با محاس��بات منتش��ر ش��ده توسط 
منابع دولتي یا وزارت خانه ها و داده هاي رسمي شرکت هاي بهره بردار در 

هر کشور مقایسه مي شود.
پیش بیني هاي در مورد مصرف برق براس��اس مدل رگرسیوني مشابه 

مدل تشریح شده در باال براي تولید برق مي باشد.

 مجموع خالص واردات
آمار ارقام براي خالص واردات بصورت مجموع واردات منهاي مجموع 

مثالي براي مدل تولید

توضیح: ظرفیت مصرف و تولید با استفاده از مدل رگرسیوني مشابه پیش بیني مي شوند.

  روش تحليل
  روش تحليل و منابع

  ها در مورد صنعت برق بيني پيش
اقتصـاد  / ني بـر علـت  تهاي زماني و مدل سازي مب هاي مدل سازي سري در مورد صنعت برق با استفاده از تكنيكها  بيني پيش

  .شوند هستند، حاصل ميها  سنجي كه مبتني بر بهترين رويه
هـاي   هاي غالـب داده  در هر مورد محاسبه برحسب رويه استاندارد با ويژگي گيرد مورد استفاده قرار ميشكل دقيق مدلي كه 

  .باشد صنعت مورد بررسي، صنعت به صنعت متفاوت مي
از وابستگي به ديدگاه هاي ذهني  و به منظور اجتناب شدهاستفاه  (OLS)هاي حداقل مربعات معمولي  عمدتاً از تخمين زننده

  .شودمياستفاده  »عام به خاص«هاي واقعي از يك روش  استفاده از ديدگاه ترويجو 
در . شوند هاي ساده غيرخطي مثل مدل خطي لگاريتمي استفاده مي اما در صورت نياز مدل شود عمدتاً از مدل خطي استفاده مي

. شـوند  تعيين سطح تأثيرات استفاده مي ظورشديد صنعتي، متغيرهاي ساختگي به مندوره شوك صنعتي، براي مثال ركود خالل 
  .هاي رگرسيوني مناسب دارد انتخاب مدلبه بيني مؤثر بستگي  پيش

  :باشد اما به آنها منحصر نمي باشد موارد ذيل ميكه شامل  شودميانتخاب آزمون هاي گوناگون بهترين مدل طبق معيارها و 
 هاي  آزمونR2 لتوان مستق: R2 آورد تنظيم شده درجه آزادي را به حساب مي.  
 دار و قدرمطلق ضرايب آزمون حركت جهت  
 معموالً آزمون (آزمون فرض به منظور تضمين اهميت ضرايبt يا /وP-value (  
 كاهش يابد نهمه نتايج ارزيابي شده تا موارد مرتبط با خود همبستگي و چند هم خطي بود.  
  .شود بيني استفاده مي از بهترين مدل انتخابي براي انجام پيش 

تجربه، . كند ها در مورد صنعت برق ايفا مي بيني الزم به يادآوري است كه مداخله انساني نقش ضروري و مطلوب در كليه پيش
هاي متناقض، نقاط عطف  ههاي ساختاري، داد گران، تفاوت كند كه تحليل هاي صنعت و روندها تضمين مي مهارت و درك داده

  .بيني صرفاً ماشيني از انجام آن قاصر است هاي فصلي را شناسايي كرده كه يك فرايند پيش و ويژگي
هاي لغو شـده،   هاي جديد يا پروژه اريذگ ملي، سرمايه سياستدر درون صنعت برق، اين مداخله بايد شامل اما نه منحصر به 

اي،  گذاري و تغييرات در فضاي كسب و كـار، تغييـر رونـدهاي داخلـي يـا منطقـه       سرمايهاستفاده از نيروگاه و شرايط عمومي 
  .هاي اقتصاد كالن، و تغييرات در تنظيم مقررات باشد  شاخص

  مثالي براي مدل توليد
𝛃𝟓مخارج   مالي +  𝐮  + جمعيت𝛃𝟒  + تشكيل سرمايه ثابت𝛃𝟑  % +توليد صنعتي 𝛃𝟐  +GDP واقعي =∝ +𝛃𝟏 توليد  

  
 

  .شوند بيني مي پيشمشابه ظرفيت مصرف و توليد با استفاده از مدل رگرسيوني  :توضيح
  

  ها روش تحليل داده -صنعت برق

 روش تحلیل
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صادرات، براساس داده هاي اداره اطالعات انرژي ایاالت متحده توسط ما 
محاسبه مي شود. پیش بیني های مجموع خالص واردات بصورت مجموع 
مص��ارف منهاي مجموع تولید به اضافه تلفات انتقال و توزیع توس��ط ما 

محاسبه مي شود.

 تلفات انتقال و توزیع
تلفات انتقال و توزیع شامل انرژي برق به هدر رفته به واسطه انتقال 
و توزیع برق مي باش��د. بیش��تر تلفات ماهیتي حرارت��ي دارد. آمار ارقام 
تلف��ات انتقال و توزیع برق بصورت تولید به اضافه خالص واردات منهاي 
مصارف محاس��به مي شود. در هر صورت، تلفات انتقال و توزیع با استفاه 

از مدل رگرسیوني در پیش بیني ها محاسبه مي شود.

 داده هاي ظرفیت برق تولیدی
ظرفی��ت تولید ب��رق بصورت ق��درت خروجي ماکزیمم در ش��رایط 
محیطي که معموالً برحس��ب مگاوات )MW( یا واحدهاي مربوطه بیان 
مي ش��ود، تعریف ش��ده که تجهیزات تولید مي توانند به مصارف سیستم 

عرضه نمایند.
آمار ارقام ظرفیت تولید برق براساس داده هاي منتشر شده در پایگاه 
داده هاي آماري س��ازمان ملل مي باش��د. در هر زمان ممکن، این داده ها 
با محاسبات منتشر شده توس��ط منابع دولتي/ وزارت خانه ها و داده هاي 

رسمي شرکت هاي بهره بردار در هر کشور مقایسه مي شود.
به منظور محاس��به مجموع ارزش ظرفیت در هر کشور، با پیش بیني 
ظرفیت براي هر منبع، پیش بیني هاي ظرفیت تولید برق ، بخش صنعت 

برق را با روش پایین به باال بررسي مي کند.
پیش بیني هاي ظرفیت تولید برق براس��اس مدل رگرس��یوني مشابه 

مدل تشریح شده در باال براي تولید برق مي باشد.

 روش تحلیل رتبه بندي ریسك/بازده 
صنعت برق

رتبه بندي هاي جدید ریس��ک/ بازده براي سرویس برق، طیف جامع 
و فراگیري از عواملي را در نظر مي گیرد که به طرق مختلف در ش��رایط 

سرمایه گذاري در بخش برق تأثیر مي گذارد.
روش ما در ارزیابي موازنه ریس��ک/ بازده براي سرمایه گذاران صنعت 

برق در جهان داراي 4 بخش مي باشد:
بخش اول: عواملي که فرصت هاي س��رمایه گذاران خواستار را نشان 
مي دهد مشخص مي ش��وند )از دیدگاه روندهاي کنوني صنعت/ کشور و 

رشد پیش بیني شده صنعت/ کشور(
بخش دوم: ویژگي هاي کش��ور و خصوصی��ات منحصر به صنعت که 
براي س��رمایه گذاران خواستار، ریس��ک عملیاتي داشته و یا ممکن است 

داشته باشد، مشخص مي شوند.
بخش س��وم: تالش مي کنیم در صورت امکان، شاخص هاي عیني که 
به عنوان شاخص موضوعات/ روندها جهت اجتناب از ذهن گرایي استفاده 

مي شوند، مشخص گردند.
س��رانجام، با روش��ي مبتنی بر تفاوت جزئي، از رتبه بندي انحصاري 
ریسک کش��وري ما به منظور تضمین اینکه فقط جنبه هایي با بیشترین 
ارتباط با صنعت زیربنایي منظور مي ش��وند استفاده مي کنیم. بطور کلي، 
سیس��تم مذکور، بینشي قیاس��ي و مبتني بر پیشگامي صنعت نسبت به 

فرصت ها/ ریسک هاي شرکت ها در سرتاسر جهان ارائه مي دهد.

سیستم رتبه بندي
 بازده ها

ارزیابي حجم و امکان رشد صنعت برق در هر کشور و نیز ویژگي هاي 
جامع تر صنعت/ کشور که ممکن است به پیشرفت آن کمک کرده یا مانع 

از پیشرفت شود.

 بازده صنعت
بطور خاص، بازده مربوط به صنعت یا به عبارتي نرخ رش��د خبرساز 

صنعت را بررسي مي کند.

 بازده کشور
بطور کلي تر بازده مربوط به کشور یا به عبارتي مقدار و رشد جمعیت 

را بررسي مي کند.

 ریسك ها
ارزیاب��ي خطرات منحصر به صنعت و خطرات��ي که منبعث از وجهه 
سیاس��ي/ اقتصادي دولت بوده و احتمال بازده هاي پیش بیني ش��ده در 

حال تحقق در دوره ي زماني مورد ارزیابي را مورد تردید قرار مي دهد.

 ریسك هاي صنعت
بطور خاص ریس��ک هاي مربوط به صنعت یا به عبارتي موارد مرتبط 

با تنظیم مقررات را بررسي مي کند.

 ریسك هاي کشور
بطور کلي تر ریسک هاي مربوط به کشور یا به عبارتي فساد یا نوسان 

ارز را بررسي مي کند.
به هر کش��ور امتی��ازي از 100 داده مي ش��ود )100 بهترین امتیاز 
مي باش��د( در حالي که رتبه بندي مجموع ریس��ک/ بازده داراي متوسط 

موزون از کل امتیاز مي باشد )جدول روبه رو را مالحظه کنید(.
با توجه به اینکه این روش اندازه گیري براي س��نجش ریس��ک هاي 
منحصر به صنعت ابداع شده، امتیاز نهایي رتبه بندي، وزن بیشتري براي 
بازده صنعت نس��بت به بازده کش��ور تخصیص مي دهد. مهم تر اینکه، از 
آنجا که ما بیش��تر کشورها و مناطق ارزیابي شده را بازارهاي نوظهور در 
نظر مي گیری��م، رتبه بندي فصل به فصل بازبیني مي ش��ود. این موضوع 
تضمی��ن مي کن��د که رتبه بن��دي از آخرین اطالع��ات و داده هاي دامنه 

وسیعی از منابع و مهارت تحلیل گران ما استفاده مي کند.
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روش تحلیل ماتريس شاخص ها - رتبه بندي ريسك/ بازده صنعت برق

وزن شاخص )%(وزن زيرگروه )%(وزن گروه )%(

بازده ها

65

40

10
5
8
5
8
4

ظرفیت برق )Mw(- میانگین 5 ساله
تولید برق )Gwh(- میانگین 5 ساله

تولید برق )%(-میانگین 5 ساله
مصرف برق )Gwh(- میانگین 5 ساله

مصرف برق )%(-میانگین 5 ساله
دسترسي به برق- % از جمعیت

بازده صنعت

25

5
5
5

5.3
5.3
3

رشد واقعي GDP )%(- میانگین 5 ساله
GDP سرانه )%(- میانگین 5 ساله

جمعیت، درصد تغییر نسبت به سال قبل
وابستگي به مواد خام وارداتي

وابستگي به واردات برق
تورم- میانگین 5 ساله

بازده كشور

ريسك ها

35

20

4
6
6
4

سطح آزادسازي
تأمین مالي

دورنماي منابع تجديدپذير
شفافیت فرايند پیشنهاد مناقصه
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جدول: شاخص هاي ريسك/ بازده صنعت برق

شرح شاخصشاخص

بازده
بازده صنعت

مانیتور. هرچه ظرفیت برق )Mw( )میانگین 5 ساله( بیزينس  برق  براساس پیش بیني هاي بخش صنعت  برق،  اندازه صنعت  شاخص عیني 
بخش مذكور بزرگ تر باشد فرصت هاي در دسترس نیز بیشتر خواهد بود.

مانیتور. هرچه تولید برق )Gwh( )میانگین 5 ساله( بیزينس  برق  براساس پیش بیني هاي بخش صنعت  برق،  اندازه صنعت  شاخص عیني 
بخش مذكور بزرگ تر باشد فرصت هاي در دسترس نیز بیشتر خواهد بود.

مانیتور. رشدسريع تولید برق )%()میانگین 5 ساله( بیزينس  برق  بخش صنعت  پیش بیني هاي  براساس  احتمالي،  عیني رشد  شاخص 
منجر به فرصت هاي بیشتر مي شود.

مانیتور. هرچه مصرف برق )Gwh( )میانگین 5 ساله( بیزينس  برق  براساس پیش بیني هاي بخش صنعت  برق،  اندازه صنعت  شاخص عیني 
بخش مذكور بزرگ تر باشد فرصت هاي در دسترس نیز بیشتر خواهد بود.

مانیتور. رشدسريع مصرف برق )%( )میانگین 5 ساله( بیزينس  برق  بخش صنعت  پیش بیني هاي  براساس  احتمالي،  عیني رشد  شاخص 
منجر به فرصت هاي بیشتر مي شود.

دسترسي به برق )% جمعیت(
شاخص عیني اندازه صنعت برق، هر چه بخش صنعت برق بزرگ تر باشد فرصت هاي در دسترس نیز 
بیشتر خواهد بود و پوشش ضعیف برق بیانگر محدوديت هاي پوشش بخش های زيربنايي مي باشد كه 

از قبل وجود داشته است.

بازده كشور

با بخش صنعت برق .هر چه نرخ رشد واقعي تر رشد واقعي GDP )%( )میانگین 5 ساله( شاخص اندازه گیري میزان سازگاري ساختار اقتصاد 
باشد تقاضا و نیاز به تولید اضافي نیز بیشتر خواهد بود.

با بخش صنعت برق .هر چه نرخ رشد واقعي تر GDP سرانه )%( )میانگین 5 ساله( شاخص اندازه گیري میزان سازگاري ساختار اقتصاد 
باشد تقاضا و نیاز به تولید اضافي نیز بیشتر خواهد بود.

شاخص اندازه گیري میزان سازگاري مؤلفه هاي جمعیت شناسي با بخش صنعت برق .هر چه نرخ رشد جمعیت )درصد تغییر نسبت به سال قبل(
واقعي تر باشد، تقاضا و نیاز به تولید اضافي نیز بیشتر خواهد بود.

ارزيابي عیني انجام شده.  شاخص قرارگیري بازار منابع تجديدپذير در معرض واردات سوخت حرارتي وابستگي به مواد خام وارداتي
يا به عبارتي گاز مي باشد.

شاخص عیني بخش صنعت برق كه نشانگر ريسك هاي اصلي امنیت بخش صنعت برق مي باشد. هر چه وابستگي به واردات برق
واردات كمتر باشد، امنیت انرژي بیشتر خواهد بود.

شاخص اندازه گیري میزان سازگاري ساختار اقتصاد با بخش صنعت برق. هر چه تورم پايین ترباشد، تورم )میانگین 5 ساله(
چشم انداز تأمین مالي پروژه هاي صنعت برق بهتر خواهد بود.

ريسك ها
ريسك هاي صنعت

ارزيابي نظري در مقابل معیارهاي تعريف شده توسط ما. اين شاخص موانع ورود را ارزيابی میكند.سطح آزادسازي

اين شاخص تأمین مالي مانیتور.  بیزينس  مالي پروژه هاي زيربناي  تأمین  از رتبه بندي  شاخص عیني گرفته شده 
ريسك افزايش تأمین مالي و بازپرداخت وام هاي پروژه در طول عمر پروژه را كّمی مي كند.

شاخص عیني گرفته شده از اداره امور زيربنايي بیزينس مانیتور. اين شاخص بعنوان معیاري براي دورنماي منابع تجديدپذير
اندازه گیري پتانسیل و تجربه و مهارت در بخش منابع تجديدپذير استفاده مي شود.

ارزيابي نظري در مقابل معیارهاي تعريف شده توسط بیزينس مانیتور. اين شاخص پیش بینی پذيری شفافیت فرايند پیشنهاد مناقصه
محیط عملیاتی را ارزيابی می كند.

ريسك هاي كشور

ثبات كوتاه مدت سیاسي
شاخص هاي  جمله  از  مي باشد،  سیاسي  ساختار  سالمت  نشانگر  كشور.  ريسك  رتبه بندي  از  برگرفته 
مختلفي مثل فرايند سیاست گذاري، ثبات و امنیت اجتماعي/ تهديدهاي بیروني و تداوم سیاست را 

در بر می گیرد.

رتبه بندي نظري برگرفته از رتبه بندي ريسك كشور، نشانگر پیش بیني پذيري سیاست در دولت هاي تداوم سیاست
متوالي مي باشد.

برگرفته از رتبه بندي ريسك كشور، نشانگر آسیب پذيري در مقابل شوك بیروني مي باشد- علت اصلي ريسك بیروني
بحران هاي اقتصادي

برگرفته از رتبه بندي ريسك كشور، نشانگر قدرت نهادها در هر كشور مي باشد. امنیت سرمايه گذاري نهادها
مي تواند ريسكي كلیدي در برخی از بازارهاي نوظهور باشد.

برگرفته از رتبه بندي ريسك كشور، نشانگر هزينه هاي اضافي غیرقانوني/ احتمال ابهام در پیشنهاد فساد
مناقصه/ عملیات كسب و كار تأثیرگذار بر توانايي شركت ها جهت رقابت
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  منابع:
از اطالع�ات عموم�ي در دس�ترس براي گ�ردآوري 

س�امان دهي  و  كش�ورها  ب�ه  مرب�وط  گزارش ه�اي 

داده هاي گذشته استفاده مي شود.

منابع مورد استفاده در گزارش هاي صنعت برق شامل 

منابع س�ازمان هاي بين المللي فوق الذكر مثل آژانس 

بين الملل�ي انرژي، بانك جهاني و س�ازمان ملل و نيز 

وزارت خانه هاي انرژي هر كشور، ارقام رسمي منتشر 

ش�ده توسط شركت ها، سازمان هاي ملي و بين المللي 

و نهادها و خبرگزاري ها مي باشد.
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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

تلفن: 88349112- 88938698                 دورنگار: 88938698

www.passport.ir
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