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 با توجه به روند تجديدساختار در صنعت برق ايران و —چكيده 

هم چنين در راستاي فعاليت هاي صورت پذيرفته براي اعطاي امتياز 

صادرات برق به بخش خصوصي و امكان حضور بخش خصوصي، در 

اين مقاله روشي نظام مند به جهت تصميم گيري بخش خصوصي براي 

انتخاب هر يك از كشورهاي همسايه و منطقه به منظور صادرات برق 

ارايه شده است. بدين منظور، با ارايه مدل تصميم گيري چند معياره و با 

، راهكارهاي انتخاب طرح استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي

صادرات برق در پيش روي تصميم گيران قرار داده شود. لذا در اين مقاله 

نخست مجموعه معيارها و زيرمعيارهايي جهت سنجش اين نوع از 

 كشور كه پتانسيل صادرات برق را 6كسب و كار استخراج شده و براي 

دارا مي باشند مورد ارزيابي قرار گرفته است. 

تصميم گيري چند معياره، صادرات برق،  —ه هاي كليدي واژ
 بازار هاي هدف 

 مقدمه  .1

صنعت برق به عنوان يكي از مهم ترين صنايع پايه اي و بنيادي، نقش 
كند. اين صنعت عالوه بر اين كه مهمي در توسعه صنعتي هر كشور ايفا مي
د، نقش برجسته اي نيز در  نمايانرژي مورد نياز ساير صنايع را تامين مي

توليد برق در حد كفايت كشور و از سوي ديگر،  دارد.  كشورتوسعه صنايع
يكي از محورهاي اساسي خودكفايي و توسعه ملي در صنعت  صادرات آن،

آب و برق مي باشد. موضوع برق عالوه بر بعد اقتصادي، از جنبه سياسي هم 

ز اهميت است چرا كه صادرات برق مي تواند به عنوان ابزاري يبراي كشور حا
راهبردي در سياست خارجي مورد استفاده قرار گيرد. مبناي تبادل انرژي 

كننده انرژي الكتريكي الكتريكي بر اين فكر استوار است كه كشورهاي مبادله
جاي اختصاص بخش نسبتاً قابل توجهي از ظرفيت نصب شده خود ه ب
مين اين ا در جهت تهم جوارعنوان ظرفيت ذخيره، از امكانات كشورهاي به

 استفاده نمايند و بدين ترتيب از سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيت ذخيره نياز
 در مطالعه ي بحث صادرات برق، نكات متعددي .]1 [نياز گردندبي

مي بايست مورد توجه قرار گيرد. از مهم ترين اين مباحث وجود امكان مبادله 
به لحاظ زيرساخت هاي فني، قانوني، ريسك هاي اقتصادي و سياسي و غيره 

مابين طرفين درگير مي باشد، كه براين اساس نياز به تعيين معيارها و 
زيرمعيارهاي مرتبط در هر موضوع جهت سنجش بازار هدف به منظور 
صادرات برق مي باشد. حال با توجه به آن كه، امروزه با وسعت يافتن 

بازارهاي جهاني و وجود تفاوت هاي عمده ي اجتماعي و اقتصادي در بين 
كشورها و گروه هاي مختلف مصرف كننده، به كارگيري يك روش اصولي و 

مدون در راستاي شناسايي و اولويت بندي بازارهاي هدف صادراتي از جمله 
الزامات دستيابي به جهش صادراتي محسوب مي شود. هدف اين مقاله ارايه 
و معرفي و همچنين اندازه گيري ابعاد، معيارها و زيرمعيارهايي است كه در 
انتخاب بازار هدف از بين كشورهاي همسايه و منطقه براي صادرات برق 
تاثيرگذار مي باشند. اين ابعاد، معيارها و شاخص ها در راستاي شناسايي و 

در تعيين جذابيت بازارهاي مورد بررسي با هدف صادرات برق مي باشند. 
ابعاد مورد بررسي در جذابيت بازارها شناسايي و معيارها و ادامه، 

روش سلسله مراتبي زيرمعيارهاي موثر در هر بعد استخراج و با به كارگيري 
)AHPكشور، وزن دهي 6 اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها براي ) برپايه 
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شده اند. از آنجايي كه هدف اين مقاله ارايه چارچوب و مدلي جامع جهت 
ارزيابي و نحوه اولويت بندي بازار هدف براي صادرات برق به كشورهاي 

همسايه و منطقه مي باشد از بيان اسامي كشورها صرف نظر شده است. 

 تعريف معيارها و زيرمعيارها .2

در انجام مطالعات مي بايست مشخص شود كه بازار كشورهاي همسايه 
و منطقه چه جذابيت هايي را براي يك صادركننده ايجاد نموده و به اتخاذ 

]. لذا مشخص نمودن معيارها و 2استراتژي صادرات برق متمايل مي سازد [
شاخص هايي كه براي تعيين ميزان جذابيت بازار صادرات برق مي باشد، در 

ابتداي مطالعات بايستي انجام پذيرد. 

پس از شناسايي بازارهاي خارجي محتمل، با استفاده از بررسي  معيارها و 
شاخص هايي كه براي تعيين ميزان جذابيت بازار مي باشد، به بررسي 

جذاب ترين بازارها به جهت صادرات برق پرداخته خواهد شد. براساس 
اطالعات به دست آمده از بازارهاي خارجي محتمل براي صادرات برق و 

استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره مانند فرآيند تحليل سلسله 
AHP0Fمراتبي (

) اين بازارها با يكديگر سنجيده و بهترين بازار هدف انتخاب �
 خواهد شد.

 دسته بندي معيارهاي جذابيت بازار .2.1
در سطح اول، جذابيت بازارهاي مورد مطالعه به منظور صادرات برق از 

پنج بعد مورد توجه قرار مي گيرند: 
  الف) جذابيت تقاضا؛

  ب) جذابيت دسترسي؛
  ج) جذابيت رقابت؛
د) ريسك كشورها؛ 

ه) جهت گيري و سياست هاي صادركننده. 

 الف) جذابيت تقاضا

بعد جذابيت تقاضا به بررسي ميزان تقاضا در بازار هدف اشاره دارد. اين 
بعد داراي بيشترين اهميت در ميان ابعاد تعريف شده مي باشد، چرا كه بنيان 
ورود به هر بازاري وجود تقاضا در آن بازار براي كاالي عرضه شده است. 

معيارهايي كه در تعيين ميزان جذابيت تقاضا در كشور هدف تاثيرگذار 
 مي باشند عبارتند از:

                                                           
1 Analytical Hierarchy Process 

 ) معيار اندازه بازار1الف-

با توجه به مراجع مختلف، تخمين اندازه ي بازار يكي از مهم ترين عوامل 
تصميم گيري است. سنجش اندازه ي بازار براساس نيازمندي هاي بازار 

مربوطه به كاالي مورد مطالعه صورت مي پذيرد. اين امر بدان معني است كه 
هرچه تقاضا در يك بازار براي كاالي به خصوصي بيشتر باشد اندازه بازار نيز 

ابعاد وسيع تري خواهد داشت. از سوي ديگر، هر آن چه كه بتواند به نحوي 
 ميزان تقاضا را تغيير دهد در تعيين اندازه بازار موثر خواهد بود.

 ) معيار رشد بالقوه بازار2الف-

پس از تعيين اندازه بازار، كه معياري است كه نياز فعلي بازار را نشان 
مي دهد، الزم است تا رشد بالقوه بازار و فرصت هايي كه مي تواند در آينده به 
واسطه ي اين رشد براي صادركننده برق ايجاد شود بايستي مورد بررسي قرار 

گيرند. اين امر بدان معني است كه اگرچه در وضعيت كنوني ممكن است 
تقاضاي بازار جذابيت چشم گيري را نشان ندهد، ليكن در بازه هاي زماني 

متفاوت در آينده و در اثر رشد سريع تقاضا و رشد كندتر ظرفيت 
 تامين كننده ي آن تقاضا، بتوان فرصت هايي را جهت نفوذ به آن بازار يافت.

 ب) جذابيت دسترسي

زمه ي ورود به هر نوع بازار، وجود امكان دسترسي به آن بازار است. ال
اگرچه در مراجع مختلف موضوع دسترسي به بازار با جنبه هاي تعرفه اي آن 

معرفي شده است، ليكن در اين پژوهش منظور از دسترسي به بازار فراهم 
بودن بسترهاي فني و قانوني است كه مسير ورود و فعاليت در بازار هدف را 

سهل تر خواهند نمود. از ديدگاهي ديگر، موقعيت نيروگاه هايي كه در داخل 
كشور قرار دارند و فواصل آن ها نسبت به مرزهاي مشترك با كشورهاي 
منتخب مي تواند از نظر تعرفه هايي كه مي بايست پرداخت شوند (تعرفه 

خدمات انتقال، تعرفه ترانزيت) تاثير به سزايي در تعيين سناريوهاي صادرات 
برق داشته باشد. بدين لحاظ، سه معيار دسترسي قانوني، دسترسي فني و 

 دسترسي هزينه اي براي اندازه گيري جذابيت دسترسي استفاده مي شود.

ج) جذابيت رقابت 

 زاني بازار خاص، مكي در ال كاتيفيي رقابت و كتعداد رقبا، نحوه
با سنجش اهرم هاي   كند. مينيي توان ورود به آن بازار را تعوسودآوري 

رقابتي تا حدودي وضعيت جذابيت رقابتي بازار هدف را مي توان سنجيد. 
مهم ترين عامل كه مي تواند رقابت را در يك بازار جهت دهي نمايد 

قيمت هاي ارايه شده توسط شركت ها و سرمايه گذاران رقيب مي باشد. از 
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سوي ديگر، كاالهاي ديگري كه مي توانند با كاالي ارايه شده رقابت نموده و 
بازار تقاضا را دستخوش تغيير نمايند، مي توانند از جذابيت بازار تعيين شده 

بكاهند. با اين رويكرد، دو معيار با عناوين رقابت پذيري قيمتي و محيط 
رقابتي از حيث كاالي جايگزين جهت تعيين جذابيت رقابت در اين 

مطالعات تعريف شده است. منظور از كاالي جايگزين منابع انرژي ديگري 
غير از برق مي باشد كه مي توانند هم در الگوي مصرف برق در سطوح 

مختلف تغييراتي را ايجاد نمايند و هم به عنوان سوخت در توليد برق به كار 
روند. تمركز اين مقاله از منظر كاالي جايگزين به مباحث مربوط به استفاده 
از سوخت گاز طبيعي مي باشد كه به علت رونق بحث صادرات آن مي تواند 

بحث هاي چالش برانگيزي را در راستاي توجيه صرفه صادرات برق به وجود 
 آورد و بازار تبادالت تجاري برق را دستخوش تغيير نمايد.

 د) ريسك كشورها

اگر چه تمامي ابعاد و معيارهاي فوق از نقطه نظر جذابيت و با ديدگاه 
مثبت به بررسي وضعيت كشورها مي پردازند، ليكن مي بايست اين نكته را نيز 

در نظر داشت كه وضعيت سياسي و اجتماعي كشورهاي همسايه و منطقه 
بعضا داراي مخاطراتي است كه تصميم گيري ها در اين خصوص را 

تحت الشعاع قرار مي دهند. به عبارتي ديگر، اثرات منفي چنين ريسك هايي 
مي بايست مورد بررسي و مالك تصميم گيري قرار گيرد. بر اين اساس، چهار 

معيار در خصوص بعد ريسك كشورها بدين شرح انتخاب شده اند: 
ريسك سياسي؛  •
ريسك ساختار قانوني؛  •
ريسك اقتصادي؛  •
 ريسك شفافيت مالي. •

 ه) جهت گيري و سياست هاي صادركننده

عالوه بر تمامي موارد ذكر شده، موقعيت و ترجيح صادركننده، از 
نقطه نظر جايگاه كسب و كار در كشور هدف، موقعيت هاي بالقوه در كشور 

مزبور و مراودات و مذاكرات ناشي از سياست ها و جهت گيري مختص 
صادركننده برق مي تواند تاثيرات به سزايي در انتخاب و اولويت دادن به يك 
كشور در منطقه نسبت به كشور ديگر داشته باشد. معيارهاي پيشنهادي براي 

  شرح است:دينجهت گيري هاي صادركننده ب

استراتژي  استفاده از حمايت هاي دولتي؛  •
استراتژي توسعه كسب و كار؛  •
حجم سرمايه گذاري مورد نياز؛  •

 استفاده از حمايت هاي بين المللي در كشور هدف. •

 تعريف زيرمعيارها به تفكيك .2.2
در اين بخش، سعي بر آن است تا به جهت شفافيت هر يك از معيارهاي 

تعريف شده، زيرمعيارهايي ارايه شود تا بتوان شناخت بهتري از هر معيار 
به دست آورد. از آنجا كه معيارهاي تعريف شده در بخش قبل، جزو 

شاخص هاي استاندارد كمي نمي باشند، در تعريف زيرمعيارها سعي شده تا 
حتي المقدور از شاخص هايي استفاده شود كه تعاريف واحدي براي آن 

موجود باشد به نحوي كه افراد مختلف با شنيدن آن تعابير متفاوتي برداشت 
 ننمايند.

 زيرمعيارهاي اندازه بازار 

منظور از اندازه بازار، نياز فعلي بازار به كاالي صادر شده است. سنجش 
اين نياز با مواردي چون تقاضاي كشور مقصد و ميزان واردات آن كشور 

نسبت مستقيم و با عاملي هم چون توانايي آن كشور در تامين برق مورد نياز 
نسبت معكوس خواهد داشت. به همين دليل براي آن كه زيرمعيارهاي انتخابي 

اثرگذاري يكساني بر معيار داشته باشند (مثبت يا منفي) از زيرمعيار حاشيه 
رزرو استفاده شده است كه اثر منفي ميزان ظرفيت توليدي را با كاستن آن از 

پيك بار مصرفي از بين خواهد برد. از سوي ديگر، اگرچه ممكن است بازاري 
از منظر تقاضا وضعيت مناسبي را در اختيار قرار دهد ليكن، ساير كشورهاي 

هم جوار با بازار هدف نيز ممكن است در واردات برق آن كشور سهيم باشند 
كه اندازه بازار را تحت تاثير قرار خواهد داد. با اين توضيحات، سه زيرمعيار 

 جهت سنجش اين نياز تعريف شده اند:

  درصد حاشيه رزرو به ظرفيت نصب شده: مقدار حاشيه رزرو برابر
است با مابه التفاوت ظرفيت نصب شده و پيك مصرف برق در هر 

كشور كه نسبت آن با ظرفيت نصب شده ي آن كشور برحسب درصد 
 سنجيده مي شود.؛

  حجم واردات برق: اين مقدار بر اساس ميزان مگاوات ساعت واردات
 برق هر كشور به دست مي آيد؛

  سهم كشورهاي ثالث از واردات برق به كشور هدف: اين مقدار بيان  گر
 مجموع واردات بازار هدف از ساير كشورها غير از ايران مي باشد.

 زيرمعيارهاي رشد بالقوه بازار 
عوامل متعددي وجود دارند كه بر رشد تقاضا در يك بازار مي توانند 

تاثيرگذار باشند. در مورد اين مقاله كه كاالي برق به عنوان كاالي صادراتي 
مورد بحث قرار دارد، اين عوامل مي تواند در مقايسه با ساير كاالها متفاوت 
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 (كه GDPباشند. از جمله  عوامل موثر رشد مصرف فعلي برق، رشد 
نشان دهنده ي رشد مصارف در آينده مي باشد) و رشد واردات برق مي باشد. 

ليكن رشد ظرفيت نصب شده در هر كشور نيز مانعي بر افزايش فرصت 
صادرات برق مي باشد كه الزم است در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. بر 

اين اساس، زيرمعيارهاي رشد مصرف برق؛ پيش بيني نرخ رشد تقاضاي برق؛ 
)؛ رشد واردات برق؛ رشد ظرفيت نصب GDPرشد توليد ناخالص داخلي (

 شده براي رشد بالقوه بازار تعريف شده اند.
 زيرمعيارهاي دسترسي قانوني 

اگرچه مبادله در فضاي دولتي و به واسطه مراودات دولت ها با يكديگر 
به خصوص در كشورهاي منطقه امري مسجل و بديهي است، ليكن آن هنگام 

كه مطالعات بازار براي بخش خصوصي صورت مي پذيرد عالوه بر مجاري 
دولتي موجود الزم است تا جنبه هاي ديگر ورود به بازار و به صورت مستقل 
از ديدگاه دولتي مورد دقت قرار گيرد. در اين شرايط، وجود بسترهاي متنوع 

قانوني و مقرراتي كه بتواند شرايط را براي حضور و فعاليت بخش خصوصي 
فراهم نمايد، در تصميم گيري بسيار موثر خواهد بود. از اين رو، در معيار 

دسترسي قانوني به عنوان يك معيار كيفي، وجود بسترهاي قانوني نظير قانون 
تجارت، قانون صادرات و واردات به ويژه در حوزه برق، دستور العمل حل 

اختالف، قوانين مدون مبادالت برق مورد توجه قرار مي گيرد. از سوي ديگر، 
نكته ي بسيار مهمي كه دسترس پذيري به يك بازار را تحت الشعاع قرار 

مي دهد سياست هاي كشور مقصد مبني بر استفاده از برق وارداتي است. 
چنان چه، سياست هاي توسعه اي كشوري بر آن باشد كه با افزايش ظرفيت 
توليد داخلي نياز آتي به برق را پوشش داده و از ميزان واردات برق خود 

بكاهد، مي تواند اثرات سوء بر دسترسي قانوني به بازار آن كشور داشته باشد. 
 بدين منظور سه زيرمعيار زيرتعريف شده است:

  ،زيرساخت تبادل برق داخلي و بين المللي: منظور وجود  قوانين مدون
 مصوب و يا در شرف تصويب در زمينه مبادالت برق مي باشد؛

  زيرساخت تجارت برق: منظور قوانين ناظر بر مبادالت با ارگان هاي
 غيردولتي مي باشد؛

  سياست هاي تبادل برق: منظور سياست هاي دولتي كشور هدف ناظر بر
 واردات برق مي باشد.

 زيرمعيارهاي دسترسي فني 
هر چه بازاري نيازمند بالقوه براي كاالي عرضه شده باشد ولي مسيرهاي 

توزيع كاال در بازار فراهم نباشد، پتانسيل فرصت آن بازار را دستخوش 
تغييرات اساسي قرار مي دهد. در خصوص بحث صادرات برق، تنها مسير 

توزيع كاالي توليد شده توسط نيروگاه هاي داخلي، خطوط مواصالتي مابين 

كشورها و پس از آن وجود شبكه سراسري مناسب در هر كشور براي توزيع 
برق وارداتي به مصرف كنندگان داخلي مي باشد. بنابراين، سه زيرمعيار به شرح 

 زير براي معيار دسترسي فني قابل تعريف است:
  ظرفيت خطوط مواصالتي: ظرفيت خطي كه كشور ايران را به هر يك

 از كشورهاي هدف اتصال مي دهد؛
  برنامه توسعه شبكه داخلي: شامل افزايش برق رساني، افزايش سطح

قابليت اطمينان شبكه داخل هر كشور بر اساس برنامه ريزي هاي اعالم 
 شده مي باشد؛

  برنامه توسعه خطوط مواصالتي: شامل برنامه هاي آتي در كشور ايران و
يا كشور هدف براي افزايش ظرفيت خطوط بين المللي و واسط بين 

 كشورهاي هم جوار مي باشد.

 زيرمعيارهاي رقابت پذيري قيمتي 
يكي از اهرم هاي اصلي هر بازيگر در بازار، اهرم قيمت است كه 

به واسطه ي آن مي تواند ساير رقباي خويش و فعاليت هاي آنان را تحت تاثير 
قرار دهد. از آنجا كه برق كااليي اساسي در هر كشور مي باشد و تامين آن 

براي تمامي شهروندان از پايه ترين مسووليت هاي دولت ها مي باشد، بنابراين، 
تمركز و توجه ويژه اي به قيمت تمام شده ي اين كاال از سوي دولت مبذول 

مي شود. اين امر توجيهي بر مساله يارانه اي بودن تعرفه هاي برق در كشورهاي 
جهان سوم مي باشد. از آن جا كه تمامي كشورهاي منطقه و هم جوار با كشور 
ايران جزو كشورهاي درحال توسعه مي باشند و مبحث تعرفه هاي يارانه اي بر 

قيمت برق و سوخت هاي نيروگاهي اعمال مي شود، تعيين قيمت مناسب 
جهت صادرات برق به نحوي كه قابل رقابت با قيمت هاي تمام شده ي داخلي 

باشد و نيز قابليت توجيه مصرف سوخت در ازاي صادرات برق را داشته 
باشد، امري ضروري است. لذا زيرمعيارهاي زير جهت سنجش رقابت پذيري 

 از حيث قيمت در كشور هدف تعريف شده اند:
  قيمت برق مبادالتي: منظور قيمت برق وارداتي در كشور هدف از ايران

 و نيز ساير كشورهاي رقيب مي باشد؛
  قيمت تمام شده ي برق در كشور هدف: منظور قيمت تمام شده ي برق

 در نيروگاه هاي كشورهاي هدف مي باشد.
 زيرمعيارهاي محيط رقابت از حيث كاالي جايگزين 

اگرچه برق به عنوان يك كاالي اساسي جزو ضروري ترين نيازهاي هر 
كشوري محسوب مي شود، ليكن به عنوان يك حامل انرژي مي توان از ساير 

حامل ها جهت تامين خدماتي كه انرژي برق مي تواند ارايه دهد، استفاده نمود. 
همچنين با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه ي خاورميانه و موقعيت خاص 

كشور ايران از نظر دسترسي به گاز طبيعي مي بايست بحث جايگزيني اين 
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حامل را با برق با ديدگاه ظريف تري مورد مطالعه قرار داد. سوخت گاز 
طبيعي، منبعي جهت توليد برق هم در ايران و هم در بسياري از كشورهاي 

منطقه به عنوان سوخت اصلي نيروگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد. از آن جا 
كه بحث صادرات گاز و مصرف آن در داخل در سال هاي اخير موضوع 
بحث برانگيز در حوزه ي انرژي بوده است، بنابراين نياز است تا در تعيين 

گزينه هاي مناسب جهت صادرات برق نيز مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين به 
جهت انتخاب گزينه ي مناسب صادرات برق، اثرات مصرف گاز در ميزان 

توليد برق در كشور مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد. بدان معني كه درصد 

استفاده از سوخت گاز در تركيب توليد برق كشور هدف مورد بررسي قرار 
مي گيرد تا مشخص شود كه افزايش دسترسي كشور هدف به سوخت گاز 

طبيعي به چه شكل ميزان توان توليدي آن را تغيير خواهد داد. بنابر اين، 
زيرمعيارهايي كه براي سنجش اين معيار تعريف شده اند شامل تركيب 

سوخت جهت توليد برق و نسبت قيمت گاز صادراتي به قيمت برق صادراتي 
 شماتيك كلي از مدل سلسله مراتبي از معيارها و 1مي باشند. شكل 

زيرمعيارهاي تعريف شده جهت تصميم گيري را نشان مي دهد. 
 

 
: سلسله مراتب تصميم گيري 1شكل 

 

 مقايسه روش هاي رياضي در حل مساله  .3

گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي در علم تصميم
چند سالي است كه  بندي راهكارها مطرح است، موجود و يا اولويت

 از يكيجاي خود را باز كرده اند.  چندمعياره گيريهاي تصميمروش

 چندمعياره تصميم گيري كمي، داده هاي از استفاده با تصميم گيري تكنيك هاي

 گرفتن نظر در با مي توان اين رويكرد تكنيك هاي از استفاده با مي باشد.

 به هستند، تعارض در يكديگر با گاها كه تصميم گيري متفاوت براي معيارهاي

 دسته دو چندمعياره به نمود. تصميم گيري تصميم سازي عقاليي طريقي

]. 4و3مي شود[ هدفه تقسيم چند تصميم گيري چندشاخصه و تصميم گيري
 از گزينه مناسب ترين انتخاب به منظور شاخصه چند تصميم گيري تكنيك هاي

 چندشاخصه معموال مي روند. در تصميم گيري كار به موجود بين گزينه هاي

 ماتريس يك در مختلف شاخص هاي منظر از گزينه ها به مربوط داده هاي

 بيش از (AHP)  روش تحليل سلسله مراتبي، از اين ميان.مي شود داده نمايش
ها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است. فرايند تحليل ساير روش

 كه گيري چند منظوره استترين فنون تصميمسلسله مراتبي يكي از معروف
گيري گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميمهنگامي كه عمل تصميم

گيري بر مقايسات روست مي تواند استفاده گردد. اساس اين روش تصميمه روب
هم آوردن درخت سلسله مراتبي تصميم ا با فريگيرزوجي نهفته است. تصميم

 درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و گزينه هاي شود.آغاز مي 
رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي دهد. سپس يك سري مقايسات 
زوجي انجام مي گيرد. اين مقايسات وزن هر يك از فاكتورها را در راستاي 

اين گزينه هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم نشان مي دهد. در نهايت منطق 
 تاهاي حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق مي سازد فرآيند ماتريس

 ].5 [ديتصميم بهينه حاصل آ

 روش شناسي انجام مطالعه .4

، در اين مقاله پرسشنامه اي AHPبه منظور انجام مطالعات بر اساس روش 
بر اساس ابعاد و معيارها و زيرمعيارهاي تعريف شده تهيه و توسط 

كارشناسان خبره اي كه به مطالعه شناخت كشورهاي هدف براي صادرات برق 
پرداخته بوده اند و آگاهي كافي و سطح دانش يكساني از معيارها داشته اند، 
تكميل گرديد. پرسشنامه ي مذكور شامل جداول مقايسه زوجي بوده كه به 

 در 1مقايسه ابعاد كالن جذابيت، معيارها و زيرمعيارهاي ارايه شده در شكل 
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هر يك از سطوح مي پردازد، بدين ترتيب كه ابعاد، معيارها و زير معيارها در 
هر سطح با يكديگر به صورت مقايسه گرديده و وزن هريك در مقايسه با 

 اوزان به دست آمده از نتايج 10 الي 1يكديگر تعيين مي گردد. در جداول 
نظرسنجي و برگرفته از پرسشنامه ها براي هر يك از زيرمعيارها و معيارها 

 ارايه شده است.
  محيط رقابت از حيث كاالي جايگزينزيرمعيارهايوزن دهي : 1جدول 

وزن محاسبه شده زير معيار  
 0.4615 تركيب سوخت جهت توليد برق

 0.5385 نسبت قيمت گاز صادراتي به برق صادراتي
 رقابت پذيري قيمتي : وزن دهي زيرمعيارهاي2جدول 

وزن محاسبه شده زير معيار  
 0.5526 قيمت مبادالتي

 0.4474 قيمت تمام شده برق داخلي
دسترسي هزينه اي  : وزن دهي زيرمعيارهاي3جدول

وزن محاسبه شده زير معيار  
 0.5764 نرخ خدمات انتقال
 0.4236 نرخ تعرفه ترانزيت

دسترسي فني  : وزن دهي زيرمعيارهاي4جدول
وزن محاسبه شده زير معيار  

 0.5331 ظرفيت خطوط مواصالتي
 0.1911 برنامه توسعه شبكه داخلي

 0.2758 برنامه توسعه شبكه بين المللي
دسترسي قانوني  : وزن دهي زيرمعيارهاي5جدول

وزن محاسبه شده زير معيار  
 0.3410 زيرساخت هاي قانوني مبادالت برق

 0.4028 سياست هاي تبادل برق
 0.2562 زيرساخت هاي قانوني تجارت برق

رشد بالقوه بازار  : وزن دهي زيرمعيارهاي6جدول 
وزن محاسبه شده زير معيار  

 0.2110 رشد مصرف برق
 0.3376 رشد واردات برق

 GDP 0.0743رشد 
 0.2300 پيش بيني رشد تقاضا

 0.1471 رشد ظرفيت
اندازه بازار  : وزن دهي زيرمعيارهاي7جدول 

وزن محاسبه شده زير معيار  
 0.2883 درصد رزرو به ظرفيت نصب شده

 0.4635 حجم واردات برق
 0.2482 سهم كشورهاي ثالث از واردات برق

: وزن دهي معيارها در بعد جذابيت رقابت 8جدول 
وزن محاسبه شده معيار  

 0.7966 رقابت پذيري قيمتي
 0.2034 محيط رقابت از حيث كاالي جايگزين

 
: وزن دهي معيارها در بعد جذابيت دسترسي 9جدول 

وزن محاسبه شده معيار  
 0.4005 دسترسي فني

 0.1979 دسترسي قانوني
 0.4015 دسترسي هزينه اي

: وزن دهي معيارها در بعد جذابيت تقاضا 10جدول 
وزن محاسبه شده معيار  

 0.6481 اندازه بازار
 0.3519 رشد بالقوه بازار

وزن دهي هاي حاصله از پرسشنامه ها براي ابعاد اصلي كه مي تواند بازار 
 آورده شده است. 11برق يك كشور را جذاب نمايد در جدول 

: وزن دهي ابعاد كالن جذابيت 11جدول 
وزن محاسبه شده  ابعاد 
 0.3369 تقاضا

 0.2315 دسترسي
 0.1546 رقابت

 0.1599 ريسك كشورها
 0.1170 جهت گيري و سياست هاي صادركننده

جهت  AHPدر اين قسمت، شش كشور همسايه با استفاده از مدل 
 اولويت بندي مي گردند. با توجه به اطالعات جمع آوري شده از صادرات برق

وضعيت صنعت برق شش كشور مورد مطاالعه در مورد هر يك از زير 
 و مقايسه زوجي آن ها و با توجه به وزن هر 1معيارهاي ارايه شده در شكل 

امتياز هر  ارايه شده است، 11 تا 1يك از معيارها و زيرمعيارها كه در جداول 
 از آن جا كه دو دسته يك از كشورها جهت صادرات برق تعيين مي گردد.

زيرمعيار به لحاظ محتوايي (كمي و كيفي) تعريف شده است، بنابراين 
مي بايست با دو رويكرد مقتضي نسبت به وزن دهي كشورها در هر يك از 

زيرمعيارها عمل نمود. بدين ترتيب كه براي زيرمعيارهايي كه ماهيت كيفي 
دارند به جهت مقايسه زوجي گزينه ها نسبت به يكديگر، از نسبت عددي دو 

% 20 داراي Aمقدار كمي استفاده خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه كشور 
% حاشيه رزرو باشد، نسبت 30 داراي Bحاشيه رزرو بوده در حالي كه كشور 

 3/2مقايسه زوجي اين دو گزينه براي زيرمعيار درصد حاشيه رزرو برابر با 
(دو سوم) خواهد بود. از سوي ديگر براي شاخص هاي كيفي، بهتر است تا با 

شاخص هاي كمي بتوان به مقدار عددي براي مفاهيم كيفي رسيد. به عنوان 
مثال براي معيارهايي نظير ريسك كشورها مي توان از رده بندي هاي معتبر 

جهاني براي انواع ريسك هاي كشوري نظير ريسك سرمايه گذاري، ريسك 
]. ليكن، براي ساير 7و6اقتصادي، ريسك سياسي و غيره استفاده نمود [

معيارهاي كيفي نظير جهت گيري ها و سياست هاي صادركننده برق الزم است 
تا ارزش دهي از سوي مديران و تصميم گيران در حوزه فعاليت صادر كننده 

 جهت تصميم گيري اعالم شود.

در اين بخش، براي نمونه، نتايج حاصل از مقايسه زوجي وضعيت هر 
يك از شش كشور مورد مطالعه در زيرمعيارهاي مربوط به رشد بالقوه بازار 

  ارايه شده است.12بررسي مي گردده كه در جدول 
: وضعيت كشورهاي موردمطالعه در زيرمعيارهاي رشد بالقوه بازار 12جدول 

رشد واردات پيش بيني رشد رشد رشد  كشور
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 برق رشد تقاضا GDP ظرفيت مصرف
 A 0.062 0.243 0.152 0.114 0.449كشور 
 B 0.161 0.025 0.272 0.299 0.053كشور
 C 0.018 0.302 0.121 0.122 0.061 كشور
 D 0.138 0.010 0.004 0.140 0.228كشور 
 E 0.546 0.235 0.140 0.163 0.117كشور 
 F 0.075 0.185 0.311 0.163 0.092كشور 

 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 مجموع

 در زيرمعيار رشد مصرف به صورت زير محاسبه 1حال امتياز كشور 
مي گردد: 

  = نسبت به ساير كشورهاA*ضريب مقايسه زوجي كشور 
 جذابيت تقاضا * وزن اندازه بازار * وزن رشد مصرف وزن 

 Aامتياز كشور 
در زيرمعيار 

رشد مصرف 
= 0.062*0.2110*0.3519*0.3369 = 0.00155   

به همين ترتيب در هر يك از زيرمعيارها، امتياز هر يك از كشورها 
محاسبه مي گردد. امتياز نهايي هر كشور از مجموع امتياز هر كشور در تمامي 
زيرمعيارها بدست مي آيد. به عبارت ديگر، زماني كه امتياز هر كشور در هر 

يك از زير معيارها محاسبه گرديد، امتياز كل هر كشور جهت صادرات برق از 
 امتياز 13مجموع امتياز آن كشور در تمامي زير معيارها بدست  مي آيد. جدول 

كلي هر كشور را جهت صادرات برق نشان مي دهد. 
: اولويت بندي كشورها جهت صادرات برق 13جدول 

 امتياز كشور
 A 0.184كشور 
 B 0.179كشور 
 C 0.156كشور 
 D 0.110كشور 
 E 0.148كشور 
 F 0.129كشور 

تحليل نتايج و جمع بندي  .5
با بررسي نتايج به دست آمده از وزن دهي خبره به ابعاد جذابيت، معيارها 
و زيرمعيارهاي تعريف شده براي انتخاب يك كشور به منظور صادرات برق، 
مي توان مالك هاي اولويت دار جهت انتخاب كشورها را تعيين و تفسير نمود. 

، تقاضا براي واردات برق بيشترين وزن را به خود 11با استناد به جدول 
اختصاص داده است كه در حال حاضر نشان دهنده ي بالقوه ترين وضعيت 

براي صادرات برق مي باشد. از سوي ديگر، ريسك كشورها به لحاظ 
مخاطرات سياسي، اقتصادي و سرمايه اي كه مي تواند سرمايه گذاران به ويژه 

صادركننده ي خصوصي برق را به شدت تحت تاثير قرار دهد از وزن بيشتري 
در مقايسه با ساير ابعاد جذابيت برخوردار شده است. از دو معيار دسترسي و 
رقابت كه از ارزش نسبتا مشابهي در تصميم گيري برخوردار شده اند مي توان 

 بيان گر 9وجوه مختلفي از تصميم گيري را برداشت نمود. مراجعه به جدول 

اين مطلب است كه از ديدگاه دسترسي، وجود زيرساخت فني تبادل برق و 
خطوط مواصالتي از بيشترين اهميت برخوردار مي باشد چرا كه مي تواند به 

امن ترين سناربوي صادراتي منجر شود. اگرچه مباحثي نظير احداث خط 
توسط صادركننده در قوانين ديده شده اند ليكن از آنجا كه اين مطلب منجر 

به تحميل هزينه هاي مازاد براي صادركننده برق خواهد شد، مي تواند سناريو 
 نشان مي دهد كه از 5مطلوب صادراتي را منجر نشود. از سوي ديگر، جدول 

بين زيرمعيارهاي دسترسي قانوني اگرچه وجود زيرساخت هاي قانوني متنوع 
مبادالت برق نظير وجود بازار برق، امكان عقد مبادالت دو جانبه با بخش 
خصوصي در كشور هدف از ارزش بااليي برخوردار است، ليكن به دليل 

فضاي مبادله ي دولتي كه هم چنان در قوانين تدوين شده براي صادرات برق 
خصوصي حاكم است، وجود سياست هاي تبادل چه در كشور هدف چه در 

داخل ايران و با در نظر داشتن اين مطلب كه اساسا كشور هدف تمايل به 
تامين نياز برق خود از طريق واردات دارد يا خير، بيشترين اهميت را در 

حوزه دسترسي قانوني به خود اختصاص داده است. 
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