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  خالصه مديريتي

توان به جرات يك گام رو به جلو در كشور را مي 1400) قانون بودجة سال 15تصويب بند ز تبصره (
جهت بهبود شرايط بخش انرژي كشور و كاهش شدت مصرف انرژي در صنايع بزرگ كشور برشمرد. 

 عيصنا يدرآمد سبد در برق يانرژ نةيهزاين گزارش به بهانه اين قانون ارزشمند و به منظور تبيين 
  .گرددمي ارائهمترتب آن  يهانهيهز زانيم و بريانرژ

هاي به عمل آمده موّيد اين مطلب است كه سهم هزينة انرژي برق در سبد هزينه و درآمدي بررسي
اي پايين است كه عليرغم تأكيدات مكرر قانوني از بر به اندازهصنايع داخلي و به ويژه در صنايع انرژي

وري زه كافي براي دنبال كردن سياستها و اقدامات الزم در جهت ارتقاي بهرهسوي مراجع مختلف، انگي
  آورد.انرژي به وجود نمي

به عنوان نمونه درحال حاضر سهم هزينة برق در درآمد منتج از توليد هر تن مس در كشور حدودًا 
  باشد. مي %1/1و  %4/3است. اين رقم در مورد صنعت آلومينيوم، و فوالد حدود  %0/3

 

  : متوسط نسبت هزينه برق به درآمد هر تن محصول بر حسب درصد 1شكل 

نكته ديگر اينكه صنعت برق چنانكه از اسم آن پيداست خود بخشي صنعتي است و كمابيش همانند 
الل سنوات هاي عمومي و خصوصي متاثّر است. با اين وجود در خساير صنايع توليد از افزايش هزينه

گذشته رشد قيمت برق به عنوان محصول توليدي صنعت برق به هيچ وجه تطابقي با رشد قيمت 
ساير محصوالت صنعتي نداشته است. به عنوان نمونه در شرايطي كه قيمت هر تن آلومينيوم، مس و 

في دهد، نرخ برق مصررشد نشان مي %280و  %250،  %450فوالد طي پنج سال به ترتيب بيش از 
  ساالنه رشد داشته است. %7در اين صنايع كمتر از 
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نگاهي هم به وضعيت صنايع مشابه در مطالعه به عمل آمده  بر اساس اسناد و مراجع قابل اتّكا، نيم
ايم. اين بررسي حائز اين نكته گرديد كه در حال حاضر قيمت برق در در ساير كشورهاي جهان داشته

ساعت) در مقايسه با نرخ برق براي اين سنت يورو بر كيلووات 3/0تر از صنايع مورد اشاره ايران (كم
ساعت در كشورهاي مجموعه اتحاديه اروپا، سنت يورو بر كيلووات 5صنايع در ساير كشورها (حدود 

چين، تركيه، آمريكا و ... ) فاصله بسيار معناداري دارد، به طوري كه حتي با اعمال مصوبة اخير مورد 
رسد كه ساعت ميسنت يورو بر كيلوواتيك اشاره نيز نرخ برق تحويلي به اين صنايع به حدود 

 همچنان با عرف جهاني آن فاصله زيادي دارد.

  
هاي بر به قيمتنكتة قابل اشارة ديگر اين است كه بخش قابل توجهي از محصوالت صنايع انرژي

شود. عالوه بر اين، در جهاني صادر و گاهي حتي با قيمتهاي بيشتر از آن در بورس كاال معامله مي
تعديالت گذاري و شود كه قيمتخصوص صنايع فلزي، فروش داخلي نيز در بدنة بورس كاال انجام مي

پذيرد. با اين وجود نرخ برق هاي جهاني و قيمت ارز نيمايي صورت ميمربوط به آن بر مبناي قيمت
  هاي جهاني برق فاصله بسيار دارد.تحويلي به اين صنايع از قيمت

  
الزم به توضيح است كه در تهية اين گزارش و در جهت حصول اطمينان از صحت اعداد و كميّات، 

هاي منتشر شده توسط موسسه ري شده از سامانه كدال و شركت توانير، با ارزيابيآواطالعات جمع
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مقايسه گرديد و تنها اطالعاتي كه از تطابق خوبي برخوردار بودند 

  اند.مورد استفاده قرار گرفته
) 1396رژي كشور (مصوب تيرماه در پايان اين بخش قابل اشاره است كه اگرچه در سند ملي راهبرد ان

هاي انرژي در صدر راهبردهاي كلي بخش انرژي كشور قرار گرفته هاي نسبي حاملواقعي شدن قيمت
است، با اين وجود اقدام جدي در اين خصوص محقق نگرديده بود و بند الحاقي مورد اشاره به اليحه 

ط بخش انرژي كشور و كاهش نويدبخش يك اقدام جدي در جهت بهبود شراي 1400بودجه سال 
  باشد.شدت مصرف انرژي در صنايع كشور مي
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  مقدمه
يين قيمت برق عرضه شده به  انواع اند تعمتوليان صنعت برق با آن مواجه بوده كه همواره موارد مهمييكي از 

جايگاه . اين موضوع از اين جهت حائز اهميت است كه بتوان توازن مناسبي بين مصرف كنندگان مي باشد
كنندگان و مصرف كنندگان ايجاد كرد. در اين ميان تعيين اين نرخ براي مشتركين صنعتي با اقتصادي توليد

  :به عمل آمدبا اهداف زير  ايمطالعه راستاچالش هاي بيشتري روبرو بوده است. در اين 

  بررسي و مقايسه هزينه تامين برق در سبد هزينه صنايع  
 زينه برق صنايع طي زمان بررسي تغييرات درآمد و ه  

به نتايج الزم شركت براي نمونه انتخاب شدند تا با بررسي داده هاي مربوط به آنها بتوان  سه در اين ارتباط
  . معيار انتخاب اين شركت ها از بين صنايع  و توليدكنندگان متعدد عبارتند از :دست پيدا نمود

تا مرتبط با مبحث مورد بررسي ( انتخاب گرديدندر  از صنايع پايه اي و انرژي ب مورد نظرشركت هاي  .1
  )باشند

  داده هاي مالي و فني مربوط به آنها قابل بررسي و اتكا باشند. .2
تا با توجه به اطالعات (شركت هاي مزبور جزء شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  باشند   .3

   ).مالي آنها دسترسي داشت منتشر شده در بورس بتوان با قطعيت بيشتري به اطالعات
لي شركتهاي زير تا از پيچيدگيهاي صورتهاي ما(شركت ها ساختار مالكيت ساده اي داشته باشند    .4

  مجموعه پرهيز شود).
محل تغذيه  ند (تا ميزان برق مصرفي آنها از يكشركتها مجتمع توليدي متمركز و يكپارچه داشته باش .5

  .)ربوط به مصرف برق را به درستي و دقيق دريافت كردتأمين شده باشد تا بتوان اطالعات م

كه عمده محصوالت توليدي آنها از لحاظ مقدار سعي گرديده در انتخاب شركت ها  هكموضوع ديگر اين
 توليدي قابل مقايسه باشند تا معيارهاي بررسي را بتوان بر اساس ميزان توليد محاسبه كرد.

مشتمل  بر كشورو بر روي سه نمونه از صنايع بزرگ و انرژيسال اخير  پنجمطالعه طبق داده هاي اين 
     .انجام شده است فوالدو  آلومينيوم، مسبر صنعت 
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  صنعت مس -1

روند ثابت و يا حتي  تن مسهر  براي توليد هزينه برق 99سال تا  94طي سالهاي دهد نشان مي 2شكل 
. به طوري كه نسبت كاهشي داشته اما درآمد هر واحد كاالي توليدي بيش از سه برابر افزايش يافته است

افزايش  1399برابر در سال  517، به 1394برابر در سال  107به هزينه برق متناظر آن از درآمد هر تن مس 
  درآمد متناظر آن رسيده است). %2/0يافته است (هزينه برق توليد هر تن مس تنها به 

 

 1399سال منتهي به : منحني تغييرات درآمد ناشي از هر تن مس و هزينه برق متناظر آن طي شش 2شكل 

دهد. جالب اينكه طي سالهاي اخير اي توليد مس را نمايش مينسبت هزينه برق در سبد هزينه نيز ٣ شكل
اي براي اندك انگيزه گرددمياست كه اين امر موجب تنزّل كرده يك درصد هزينه اين نسبت حتي به كمتر از 

٣ شكلوري انرژي باقي نماند. سازي فرايندها و ارتقاي بهرهبهينه

   
  1399تا  1394باهنر در خالل سالهاي : نسبت هزينه برق به كل هزينه در شركت مس شهيد 3شكل 
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اما توجه به اين  ،)%95شود(حدود اگرچه بخش بيشتر توليد اين شركت صنعتي در داخل كشور مصرف مي
هاي شود و قيمتفلزي از جمله صنايع مس در بورس كاال عرضه مي هاينكته ضروري است كه محصوالت شركت

  كند.ارز نيمايي تغيير مي پايه در بورس كاال براساس قيمت جهاني و نرخ
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  صنعت آلومينيوم: -2
روند ثابت و يا حتي توليدي آلومينيوم  تنهزينه برق هر  99سال  تا 95 طي سالهايدهد كه نشان مي 4شكل 

دهد و اين درآمد طي بازة را نشان ميافزايش قابل توجهي  منتج از هر تن آلومينيومكاهشي داشته اما درآمد 
درصد افزايش داشته است. به طوري كه نسبت درآمد منتج از هر تن آلومينيوم  700زماني مورد اشاره حدود 

برابر رسيده است (هزينه برق هر واحد كاال نزديك به  29به به بيش از  99به هزينه برق متناظر آن در سال 
  درآمد آن). 3%

  
  د منتج از هر تن آلومينيوم و هزينه برق متناظر آن طي پنج سال:منحني تغييرات درآم 4شكل 
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در صنعت آلومينيوم  95سال  دهد كههاي صورت گرفته نشان ميبررسي شودديده مينيز  5شكل چنانكه در 
سير  سهم هزينه برق ، و طي سالهاي اخيرهددامام شده را تشكيل ميدرصد هزينه ت 10حدود هزينه برق 

  رسيده است.، درصد هزينه تمام شده پنج حدود به 1399در نزولي داشته و 

  
  : نسبت هزينه برق توليد آلومينيوم به قيمت تمام شده آن 5شكل 

شود و در بورس كاال عرضه ميفلزي صنايع  ساير محصوالت صنايع آلومينيوم نيز همانندفروش داخلي 
غير مستقيم كند و به صورت هاي پايه در بورس كاال براساس قيمت جهاني و نرخ ارز نيمايي تغيير ميقيمت

نيز سهم فروش داخلي و صادراتي شركت آلومينيوم ايران را در  6شكل و  نمايندبرق مصرفي را صادر مي
  .دهدسالهاي مختلف نمايش مي

  
  لسا پنج يط رانيا ومينيشركت آلوم يو داخل ي: درصد فروش صادرات6شكل 
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  صنعت فوالد: -3
هزينه برق هر تن فوالد توليدي روند ثابت و يا  99تا  94طي سالهاي قابل مشاهده است  7شكل چنانكه در 

. چنانكه ديده برابر شده است هشت حدودحتي كاهشي داشته اما درآمد ناشي از هر تن فوالد افزايش يافته و 
برابر هزينة برق متناظر آن رسيده است  66به ميزان  1399منتج از هر تن فوالد در سال شود درآمد مي

  .درآمد توليد هر تن فوالد) %5/1(هزينة برق حدود 

  
  1399: منحني تغييرات درآمد منتج از هر تن فوالد توليدي و هزينه برق متناظر آن طي پنج سال منتهي به 7شكل 
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نسبت به هزينه دهد كه در صنعت فوالد (به عنوان نمونه فوالد خوزستان) هزينه برق نشان مينيز  8شكل 
ه كمتر از سه درصد هزينه تمام شده بهزينه برق در اين صنعت و داشته تمام شده در پنج سال سير نزولي 

  رسيده است.

  
  سال 5: نسبت هزينه برق مصرفي به كل هزينه تمام شده در فوالد خوزستان طي 8شكل 

د كننبه عنوان بخشي از صنايع فلزي فروش داخلي محصوالت خود را در بورس كاال عرضه ميصنايع فوالد نيز 
كند و به صورت غير مستقيم در بورس كاال براساس قيمت جهاني و نرخ ارز نيمايي تغيير ميهاي پايه و قيمت

الد خوزستان را در شش نيز سهم داخلي و صادراتي فروش شركت فو 9شكل  برق مصرفي را صادر مي نمايند.
  دهد.سال گذشته نمايش مي

  
  سال 5 يط خوزستان فوالد يداخل و يصادرات فروش درصد سهيمقا:  9شكل 

    

%

1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

1394 1395 1396 1397 1398 1399

فوالد خوزستان

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1394 1395 1396 1397 1398 1399

فوالد خوزستاندرصد فروش صادراتي و داخلي شركت 

صادراتی داخلی



١١ 
 

  هزينه برق مصرفي در صنايع مشابه در كشورهاي جهان -4
فلزي، به نوع تكنولوژي تجهيزات و ميزان انرژي الكتريكي مورد استفاده در صنايع دنيا و به ويژه در صنايع 

سنگ، گازوييل، نفت كوره و غيره ) بستگي دارد و از اين رو همچنين نوع حاملهاي انرژي (برق، گاز، ذغال
مبناي مقايسه شدت تالش شده است كه هزينة برق مصرفي در صنايع مشابه به ازاي هر واحد انرژي الكتريكي 

  قرار داده شود.

تدوين شده است،  1مركز آمار اتحاديه اروپا  المللي منتشر شده توسطبر گزارشات بين در جدول ذيل كه بنا
  هزينه برق مصرفي صنايع بزرگ در تعدادي از كشورهاي جهان نمايش داده شده است.

  وات ساعت)مگاهزينه انرژي الكتريكي (يورو بر   

  مقدار مصرف 
  آلمان  لهستان  انگليس  تركيه  اكراين  )در سال وات ساعتگيگا(

  ايران
نرخ 
  فعلي

نرخ 
ECA

  6/63 1/53  91  6/62  3/51  70تا  20بين 
  4/43  1/54  3/81  2/61  2/47  150تا  70بين    13  7/2

  2/34  6/50  1/82  7/58  1/49  150بيش از 
  مقايسه قيمت برق مصرفي در صنايع بزرگ در كشورهاي جهان : 1جدول 

ساير كشورهاي مطرح در زمينه صنايع بزرگ فلزي نيز نرخ برق تحويلي به اين صنايع به ازاي هر مگاوات  در
يورو)، شيلي  60توان به چين (حدود ساعت انرژي الكتريكي ارقامي مشابه جدول باالست كه از آن جمله مي

يورو) اشاره كرد  43يورو) و زامبيا ( 19يورو)، قزاقستان ( 33يورو)، امريكا (حدود  86يورو)، پرو ( 106(حدود 
فاصلة زيادي  ،ECAشود نرخ برق تحويلي به صنايع مشابه در كشور، حتي با اعمال نرخ و چنانكه مشاهده مي

  با ارقام مشابه در ساير كشورها دارد.

   

                                                            
1 https://ec.europa.eu/eurostat 
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  نتيجه گيري كلي:

بسيار باالتر از نرم جهاني است و كاهش آن در موارد زيادي به عنوان يك الزام قانوني  ما شدت انرژي در كشور
  لحاظ شده است، نظير:

 هاي مقام معظم رهبري (سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي)ابالغيه 

 سند ملي راهبرد انرژي كشور  
 قوانين برنامه  
 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي  

  دهد.برق در سبد درآمد صنايع مس، آلومينيوم و فوالد را نشان مي مقايسة هزينة 2 جدول

  نام صنعت
نسبت هزينة برق با 

نرخ فعلي به درآمد هر 
   1399واحد كاال در 

رشد هزينه برق هر 
دوره واحد كاال طي 

  مورد بررسي

رشد درآمد منتج از 
هر واحد كاال طي 
  دوره مورد بررسي

  برابر 3/7  برابر 5/1  0%/2  مس
  برابر 9/5  برابر 4/1  3%  آلومينيوم
  برابر 3/7  برابر 8/1  1%/5  فوالد

  هر واحد كاالي توليد و روند تغييرات آن طي سالهاي مورد مطالعه: مقايسه هزينه برق و درآمد متناظر 2 جدول

، مقرر گرديده كه متوسط نرخ برق تحويلي به 1400قانون بودجه سال  15با توجه به مصوبه بند ز تبصره 
هاي داراي قرارداد صنايع فوالدي، آلومينيوم، مس و نظاير آن بر مبناي متوسط نرح خريد انرژي برق از نيروگاه

 مقايسه 3 جدول). بر اين مبنا، ساعتريال به ازاي هر كيلووات 4000) دريافت گردد (حدود ECAبديل انرژي (ت
هزينه برق و درآمد هر واحد كاالي توليدي را با منظور نمودن نرخ فعلي و نرخ جديد برق تحويلي به اين 

  دهد.صنايع نشان مي
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  نام صنعت
نسبت هزينة برق با نرخ فعلي به درآمد 

  1399هر واحد كاال در 
به درآمد هر  ECAت هزينة برق با نرخ نسب

  1399واحد كاال در 
  1%/7  0%/2  مس

  17%/7  3%  آلومينيوم
  11%/5  1%/5  فوالد

  ECA: مقايسه نسبت هزينه برق هر واحد كاالبا درآمد منتج از آن با لحاظ دو فرض قيمت برق فعلي و قيمت برق بر مبناي نرخ 3 جدول

  دهد.درآمد و هزينة برق متناظر با هر واحد كاالي توليدي در صنايع فلزي را نمايش مي10مشابه، شكل به طور 

 

 در صنايع ECA، و هزينه خريد برق متناظر به قيمت فعلي و قيمت درآمد منتج از هر تن كاالي فلزي:  10شكل 

ميليارد  52ساعت بوده كه ميليارد كيلووات 1/97مصرف برق مشتركين صنعتي جمعاً  1398در سال 
 1/45ساعت آن مربوط به مشتركين صنعتي بزرگ (نظير كارخانجات فوالد، آلومينيوم، مس و ...) و كيلووات

ساعت آن مربوط به مشتركين صنعتي كوچك در حوزة شركتهاي توزيع نيروي برق است. ميليارد كيلووات
درصد  7/13ژي مصرفي صنايع بزرگ در سال جاري نسبت به سال قبل حدود همچنين شايان ذكر است كه انر

  رشد داشته است.

هايي از آن در شكلهاي با توجه به مقايسه درصد فروش صادراتي و داخلي مشتركين صنعتي بزرگ (كه نمونه
ادر ص %50گردد كه محصوالت اين كارخانجات گاه تا بيش از نمايش داده شده است) مشخص مي 11و  8

 ‐

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

مس شهيد باهنر آلومينيوم ايران فوالد خوزستان
درآمد هر واحد كاالي توليد شده براي توليد هر واحد كاال 4000هزينه برق با نرخ  هزينه برق فعلي براي توليد هر واحد كاال
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شود. چنانچه فرض كنيم تمام صادرات اين حوزه محدود به مشتركين صنعتي بزرگ است و در بدترين مي
توان در نظر گرفت كه شود آنگاه ميكاالي صنايع بزرگ صادر مي %50حالت نيز در نظر بگيريم كه فقط 

  شود. ه خارج صادر ميساعت برق در قالب محصوالت صادراتي اين مشتركين بميليارد كيلووات 26حداقل 

ميليارد كيلوواتساعت بوده است  8حدود  1398كل صادرات برق وزارت نيرو به كشورهاي همسايه در سال 
التفاوت شود (به دليل تحريمهاي بانكي). اين درآمد حدود نيمي از مابهكه درآمد آن نيز به سختي حاصل مي

كند و سهم باقيمانده به حجم بدهيهاي صنعت را جبران مي شده تأمين برق با قيمتهاي تكليفيهاي تمامهزينه
  نمايد.تر ميشود كه شرايط را سال به سال سختبرق به پيمانكاران و فروشندگان خصوصي برق افزوده مي

نتيجه اينكه بيش از سه برابر صادرات مستقيم برق، از طريق صادرات كاالهاي توليدي صنايع بزرگ انجام 
نمايند بدون ه آن را صنعت برق پرداخت كرده و درآمد چندبرابري آن را صنايع دريافت ميشود كه يارانمي

وري انرژي برق مصرفي خود داشته باشند. بدين ترتيب صنعت برق انرژي اي براي ارتقاي بهرهآنكه هيچ انگيزه
حويل اين مشتركين هاي خصوصي را به چند برابر قيمت تكليفي فروش به صنايع خريده و تتوليدي نيروگاه

دهد. اين شرايط نابسامان اقتصادي روز به روز از دست رفتن ظرفيتها و قابليتهاي افتخارآميز صنعت برق مي
 كند.را با خطر مواجه مي

  

 

  


