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:توانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نماییدزیر میاز طریق پست الکترونیکی

economic.tccim@gmail.com

.استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است

مهسا رجبی نژاد: تهیه کننده

عاطفه قاسمیان: ناظر

واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی 

های اقتصادیمعاونت بررسی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

1400تیر 



برقفروشوتولید
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میلیارد )1399تا 1393تولید و فروش داخلی برق از سال . 1نمودار 

(کیلووات ساعت

تولید  فروش داخلی

سال
مازاد تولید )میلیارد 

کیلووات ساعت(

نسبت فروش داخلی 

به تولید )درصد(

13935580

13945381

13955282

13965782

13975084

13985683

13995484

هاسالسایردر،1397سالجزبهبرقتولیدمیزان،1399تا1393سالاز•
5یطبرقتولیدساالنهرشدمیانگین.استبودهافزایشحالدرهمواره

1399سالدربرقتولید.استدرصد4حدود1399سالبهمنتهیسال
باآنازقبلسالبهنسبتکهبودهساعتکیلوواتمیلیارد341حدودنیز

.استهمراهدرصدی4حدودافزایش

وهکردطیراافزایشیروندیهموارهمذکوربازهطینیزبرقداخلیفروش•
قبل،السبهنسبتکهرسیدهساعتکیلوواتمیلیارد287به1399سالدر

رقبداخلیفروشساالنهرشدمیانگین.استداشتهدرصدی5.7افزایش
.استدرصد4.8حدود1399سالبهمنتهیسال5طینیز

84تا80بین1399تا1393هایسالطیتولیدبهداخلیفروشنسبت•
1399سالبهمربوط(درصد84)آنمقداربیشترینوبودهمتغیردرصد
.است

واتکیلومیلیارد54حدود1399سالدرمذکوربازهطینیزبرقتولیدمازاد•
کمترساعتکیلوواتهزار2حدودآن،ازقبلسالبهنسبکهبودهساعت

.است

گوناگونهایمحدودیتوهاتعطیلیاعمالو19-کوویدگیریهمهرغمعلی•
.استبودههمراهافزایشبامزبورسالطیبرقفروش،1399سالدر

1399تا1393سالازآنتولیدبهداخلیفروشنسبتوبرقتولیدمازاد.1جدول
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موسسهنوعحسببربرقتولیدمقدار
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بر حسب نوع 1399تا 1393تولید برق از سال . 2نمودار 

(میلیارد کیلووات ساعت)موسسه 

وزارت نیرو سایر موسسات

سایرسهم1399تا1393هایسالطیهمواره•
بودهرونیوزارتسهمازبیشتربرقتولیدازموسسات

204معادلدرصد،60حدود1399سالدر.است
طتوستولیدیبرقکلازساعت،کیلوواتمیلیارد

میلیارد139معادلآن،درصد40وموسسات،سایر
.ستاشدهتولیدنیرووزارتتوسطساعت،واتکیلو

1399سالدرموسساتسایرتوسطشدهتولیدبرق•
همراهدرصدی11افزایشبا1398سالبهنسبت
وزارتبرقتولیدمیزانکهاستدرحالیاینبوده؛
درصد4قبل،سالبهنسبتمذکورسالدرنیرو

.استیافتهکاهش

،1399سالدربرقتولیددرصدی4رشدبهتوجهبا•
سایردرتولیدرشدمزبور،رشدتحققعاملتنها

حتیکهبوده(درصدواحد6.2سهمبا)موسسات
نیزارنیرووزارتبهمتعلقهاینیروگاهدرتولیدافت

.استکردهجبران
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نیروگاهنوعحسببربرقتولیدمقدار
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بر حسب نیروگاه1399تا 1393تولید برق از سال . 3نمودار 

(میلیارد کیلووات ساعت)

آبی، دیزلی، بادی و اتمی گازی و چرخه ترکیبی بخاری

هاینیروگاهسهم(1399تا1393سالاز)گذشتهسالهفتطی•
بیشترهانیروگاهانواعسایرازکشوربرقتولیددرطبیعی،چرخهوگازی
رارقاتمیوبادیدیزلی،آبی،وبخاریهاینیروگاهآنازپسکهبوده

.اندداشته

چرخهوگازیهاینیروگاهتوسطشدهتولیدبرق1399سالدر•
قبلالسبهنسبتکهبودهساعتواتکیلومیلیارد230حدودترکیبی،

هاینیروگاهبرقتولید.استداشتهافزایشدرصد2حدودآن،از
84.8به1398سالدرساعتواتکیلومیلیارد85.8ازنیزبخاری
رسیده(درصدی1کاهش)1399سالدرساعتواتکیلومیلیارد
.است

،1399لسادرهانیروگاهتوسطبرقتولیدخصوصدرتوجهقابلنکته•
ودیبادیزلی،آبی،هاینیروگاهتوسطبرقتولیددرصدی55افزایش

،دیزلیآبی،هاینیروگاهتولیدمیزان.است1398سالبهنسبتاتمی
.استساعتواتکیلومیلیارد29حدود1399سالدراتمیوبادی

،1399سالدربرقتولیددرصدی4افزایشدرمهمعاملمجموعدر•
7.9سهمباوترکیبیچرخهوگازیهاینیروگاهتولیدافزایش

.استواحددرصد
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1399تا 1393ها از سال مصرف برق به تفکیک بخش. 4نمودار 

(میلیارد کیلووات ساعت)

خانگی عمومی کشاورزی صنعتی روشنایی معابر سایر مصارف

مصرفنوعحسببربرقفروشمقدار

سهم در رشد سال 

1399 )واحد درصد(

میانگین رشد ساالنه 

طی 5 سال منتهی به 

1399 )درصد(

1.44.1خانگی

0.11.9-عمومی

1.02.7کشاورزی

3.67.6صنعتی

0.13.3-روشنایی معابر

0.23.3-سایر مصارف
کل فروش 

داخلی
5.74.8

مصارفبهمتعلقبرقمصرفازسهمبیشترین1397تا1393سالاز•
نعتیصازخانگیبرقمصرفهاسالازبرخیدرکهبودهخانگیوصنعتی
.استافتادهاتفاقآنعکسهاسالازبرخیدروبیشتر

به1399سالدروشدهبیشترخانگیازصنعتیبرقمصرف1398سالاز•
درصدی10افزایشدهندهنشانکهرسیدهساعتواتکیلومیلیارد104

خانگیوکشاورزیبرقمصرف1399سالطی.استقبلسالبهنسبت
همراهدرصدی4ودرصدی7افزایشباترتیببه1398سالبهنسبتنیز

بهیعمومومصارفسایرمعابر،روشناییبرقمصرفمقابلدراست؛شده
.اندداشتهدرصدی1ودرصدی2درصدی،3کاهشترتیب

رقبمصرفساالنهرشدمیانگینبرق،کنندهمصرفهایبخشمیاندر•
بیشترینکهبودهدرصد8حدود1399سالبهمنتهیسال5طیصنعت

نعت،صازپس.دهدمینشانهابخشسایربامقایسهدررارشدمیانگین
هابخشسایراز(درصد4.1)خانگیبخشبرقمصرفساالنهرشدمیانگین

.استبودهبیشتر

رشد1399سالدربرقداخلیفروشکلشداشارهنیزپیشترکههمانطور•
رشددرموثرعامل.استداشته1398سالبهنسبترادرصدی5.7

همسباصنعتبخشبرقمصرفافزایشمزبور،سالطیداخلیفروش
رزیکشاووخانگیبرقمصرفصنعت،ازپس.استبودهدرصدیواحد3.6

کلرشددرتاثیربیشتریندرصدیواحد1ودرصدیواحد1.4سهمبا
.اندداشتهرا1399سالدربرقفروش

ایرانآمارمرکز:هادادهمنبع
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ها از خشمیانگین رشد سالیانه و سهم در رشد مصرف برق به تفکیک ب. 2جدول 
1399تا 1393سال 



برقوارداتوصادرات

9.8

2.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

1399تا1393صادرات و واردات برق از سال . 5نمودار 

(میلیارد کیلووات ساعت)

صادرات واردات

سهم صادرات از تولیدسال

13933.5

13943.5

13952.3

13962.5

13972.0

13982.4

13992.9

دارایهمواره،1399سالبهمنتهیسالههفتبازهطیبرقبازرگانیتراز•
میلیاردکیلووات7.1یعنیرقمبیشترینبه1399سالدرکهبودهمازاد

.رسدمیساعت

ساعتکیلوواتمیلیارد12.5حدودمجموعدر1399سالدربرقتجارت•
میلیارد2.7وصادرات،راآنازساعتکیلوواتمیلیارد9.8کهبوده

.استدادهتشکیلوارداترا،آنساعتکیلووات

وبودههمراهنوساناتیبابرقصادراتروند1399الی1393بازهطی•
1399سالدر.استدرصد0.2منفیبازهاینطیآنساالنهرشدمتوسط

سالهبنسبتویابدمیافزایشبرق،صادراتپیاپی،سالدومینبرای
.کندمیکسبرادرصدی22رشد1398

متوقف،1398سالدرسال،سهازپسنیزبرقوارداتنزولیروند•
شدهبرابردوحدودآن،ازقبلسالبهنسبت1399سالدروگردیده

8منفیبررسیمورددورهطیبرقوارداتساالنهرشدمیانگین.است
.استدرصد

بابرقتولیدکلازصادراتسهم،1399سالبهمنتهیسالهفتطی•
پیاپیسالدومینبرای1399سالدرامابودههمراههایینشیبوفراز
درصد2.9به1398سالدردرصد2.4ازویافتهافزایشسهماین

دردرصد3.5رقمبامذکورمدتطیصادراتسهمبیشترین.استرسیده
.استافتادهاتفاق1393سال

(درصد)1399تا 1393سهم صادرات از تولید برق از سال . 3جدول 
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برقمشترکین

بودهمشترکمیلیون37حدود1399سالدربرقمشترکینتعداد•
.استیافتهافزایشدرصد2.7حدود،1398سالبهنسبتکه

سایراز(درصد80.2)خانگیبرقمشترکینسهم1399سالدر•
سالبهنسبتدرصدی2.6افزایشباوبودهبیشترمشترکین

.استرسیدهمشترکمیلیون30.2حدودبه1398

ازعتصنمشترکینسهمتعداد،حیثازبرقمشترکینمیاندر•
بهنسبت1399سالدر.است(درصد0.7)کمترمشترکینسایر
شافزایمشترکینتعدادشدهذکرهایبخشکلیهدر1398سال
.استیافته

صنعتیبرقمشترکینبهنسبتخانگی،برقمشترکینتعداداگرچه•
خانگیبرقمصرفازبیشصنعتی،برقمصرفامااست،بیشتر
.است
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1398و 1399وضعیت مشترکین برق در سال. 6نمودار 

(میلیون مشترک)

1398تا پایان اسفند   1399تا پایان اسفند 
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