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محمد فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی



راهبردهای سیاست توسعه کره جنوبی

سرمایه گذاریتشویق •

رود  جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و تسهیل و•

ارز خارجی

جلوگیری از واردات و مصرف کاالهای لوکس•

سرمایه گذاری در صنایع منتخب•

از)کردن سیاست های عرصه های مختلف هماهنگ •

عتیبا سیاست توسعه صن( جمله سیاست آموزش



راهبردهای سیاست توسعه کره جنوبی

ع  ضرورت ارتقای بهره وری بر صنایتحمیل •
سیاست توسعه صادرات و تبدیل کردن•

صادرات به ابزاری برای سنجش بهره وری
ناوری  سیاست ارتقای فناوری و تسهیل ورود ف•

برتر
جلوگیری از مرئی و مشاهده پذیر شدن •

نابرابری اجتماعی، برای تقویت حس 
ی و همبستگی اجتماعی و خلق ثبات اجتماع

.سیاسی



ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور

• هزار 85کل ظرفیت نیروگاههای نصب شده 
مگاوات است

اعم از)ظرفیت نصب شده نیروگاه های حرارتی •
71331(: بخاری، گازی، چرخه ترکیبی، دیزلی

مگاوات
مگاوات12193: ظرفیت  نصب شده برقابی•
1789: ظرفیت برق تجدیدپذیر و اتمی روی هم•

مگاوات



اوج مصرف برق 

دن اوج مصرف سال، زمان تابستون و گرم ش•
60هواست که مصرف کل کشور به حدود 

.می رسدهزار مگاوات 
.مگاواتهزار 37سال حدود بقیه •
از به  گبشود، خیلی سرد ممکن است زمستان •

مردم به استفاده از  نرسد و برخی مناطق 
.  بیاورندگرمایش برقی رو 



بار سرمایشی تابستان

درصد کل 40، در گرمای تابستان•

مصرف برق کشور برای سرمایش

.  می شوداستفاده 



ارزش اقتصادی برق

ب محاسبه ارزش برق بر اساس هر متر مکع•

3تقسیم بر 3240: سنت دالر12گاز 

هزینه سوخت هر )تومان 1080مترمکعب؛ 

(مترمکعب



قیمت های خرید و فروش برق

برابر  1399قیمت خرید برق از نیروگاه های حرارتی در سال 
ر  تومان بوده؛ یعنی وزارت نیرو یا دولت، به قیمت ه336

. می خردتومن، برق رو از نیروگاه ها 336کیلووات 
:زیر استقیمت فروش برق به بخش های مختلف هم ارقام 

تومن27کشاورزی •
تومن81خانگی •
تومن94صنعتی •
تومن100عمومی •
تومن290تجاری •



زیانده بودن اقتصاد برق

.  تومان118می شود میانگین این چهار عدد 

تومان 118و تومان می خرد 336نیرو برق رو وزارت 

دولتبشود، هر قدر مصرف در ایران بیشتر . می فروشد

تومن  218چون روی هر کیلووات ساعت شده است، بدهکارتر 

.می کندضرر 



مشکالت و تناقض های ساختاری

یشتر  دائم شکاف بین قیمت تمام شده و تکلیفی ب. یک
.می شود

دولتتعمیق کسر بودجه . دو
دکننده  افزایش بدهکاری دولت به بخش خصوصی و تولی. سه
برق

کاهش میل به سرمایه گذاری. چهار



هزینه های الزم برای سرمایه گذاری

د هزار مگاوات برق تولید کند باید حدو10کشور اگر بخواهد 
مگاوات  1000ساخت هر . هزار مگاوات نیروگاه بسازد14

میلیون یورو سرمایه گذاری الزم  600نیروگاه معادل حدود 
8.4هزار مگاوات نیروگاه ساختن معادل 14و بنابراین دارد 

209که تقریباً معادل دارد میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم 
. تومان می شودهزار میلیارد 



کل فروش برق

میلیون 254724میالدی 2019ما در ایران در سال 

 شود میکیلووات ساعت برق مصرف کردیم که به ازای هر ایرانی 

.کیلووات ساعت3072

118ط توانیر همه این انرژی را فروخته باشد به قیمت متوساگر 

هزار میلیارد تومن 30تومن، کل درآمد فروش برق در ایران 

1.2هزار تومنی، معادل 25این رقم با قیمت یوروی . می شود

. یورو استمیلیارد 



شکاف بزرگ درآمد و هزینه سرمایه گذاری

یورو است، میلیارد 1.2کل درآمد صنعت برق ایران در سال 

8.4هزار مگاوات نیروگاه 10و پول الزم برای ساختن 

. برابر است7میلیارد یورو یا دقیقاً 

سال کل پول فروش برقش را فقط 7صنعت برق اگر 

.هزار مگاوات نیروگاه بسازد10سرمایه گذاری کند می تواند 



های برقعواقب قیمت

قیمت های برق، هر گونه بهینه سازی را بدون توجیه  •
.  اقتصادی می کند

. اشتغال زایی صنعت بهینه سازی از دست می رود•
نعت  های مرتبط با صنیروی انسانی فارغ التحصیل رشته•

خوانند؟برق به چه امیدی درس می
کمبود برق در داخل سبب اخالل در بازارهای صادراتی  •

.  شودبرق می
صادی های تولید برق غیراقتگذاری در سهام شرکتسرمایه•

(مقایسه نیروگاه و صنعت فوالد. )شودمی
عدم سرمایه گذاری روی تجدیدپذیرها•
ضربه به محیط زیست•



عدم توازن و رانت

:انتقیمت های برق، عدم توازن در صنایع ایجاد میکند و ر
ه دالر گاز به قیمت گاز صادراتی ب132فوالد شرکت های 

به  امامی کردند، عراق برای تولید یک تن فوالد مصرف 
. تندمی پرداخدالر بابت این تولید، پول 21شرکت گاز فقط 



جنوبیسیاست توسعه کرهمقایسه وضعیت صنعت برق و راهبردهای 

ضدتشویق سرمایه گذاری  •
جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و تسهیل ورود ارز  •

خروج ارز با مصرف کاالهای برقی پرمصرف؛ )خارجی 
(خروج نیروی انسانی

زی زمینه سا)لوکس جلوگیری از واردات و مصرف کاالهای •
(برای مصرف لوکس، کولر

نایع  سرمایه گذاری در ص)منتخب سرمایه گذاری در صنایع •
.(ناکارآمد

از جمله )کردن سیاست های عرصه های مختلف هماهنگ •
گی ناهماهن)صنعتی با سیاست توسعه ( سیاست آموزش

(آموزش عالی و صنعت برق



جنوبیسیاست توسعه کرهمقایسه وضعیت صنعت برق و راهبردهای 

است سی)صنایع ضرورت ارتقای بهره وری بر تحمیل •
(  ضدبهره وری انرژی

به  سیاست توسعه صادرات و تبدیل کردن صادرات•
ضدصادرات برق و )بهره وری ابزاری برای سنجش 

)...
برتر  سیاست ارتقای فناوری و تسهیل ورود فناوری•

(مشوق حفظ فناوری کهنه)
جلوگیری از مرئی و مشاهده پذیر شدن نابرابری•

و اجتماعی، برای تقویت حس همبستگی اجتماعی
توسعه نمایش). خلق ثبات اجتماعی و سیاسی

(نابرابری



Work Together

Edit with others from different PCs at the 

same time and have conversations with 

improved commenting. 

Sharing online is simple. Even if your 

audience doesn’t have PowerPoint, simply 

project to their browser with Present Online.

Work together with others at the same time 

from different locations, whether you are 

using PowerPoint on your desktop or 

PowerPoint Online.



PowerPoint 2013

Intuitively design beautiful presentations, 

easily share and work together with others 

and give a professional performance with 

advanced presenting tools.

Find out more at the PowerPoint Getting Started Center

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033

