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چالشها و راهكارهاي رونق توليد در سال 1398
 .5بخش برق

چكيده
هدف اين گزارش اين است كه عالوه بر مشكالت فرابخشي كه همه صنايع به نوعي با آن مواجه هستند،
موانع و چالشهاي بخشي صنعت برق را با هدف دستيابي به رونق توليد احصا و راهكارهاي بهبود آن
پيشنهاد شود .ظرفيت نامي و عملي نيروگاههاي نصب شده توليد برق در كشور در پايان سال  1397به
ترتيب معادل  78و  68هزار مگاوات است .بيش از  1000بنگاه اقتصادي ،در زنجيره تأمين صنعت برق
فعال هستند كه متقاضي عمده كاالي توليدي اين بنگاهها ،وزارت نيرو و شركتهاي زيرمجموعه آن از
جمله شركت توزيع نيروي برق ،شركت توانير ،شركت مادرتخصصي نيروي برق حرارتي و شركتهاي
توليدكننده برق هستند .با تشديد تحريمها ،صنعت برق نيز مانند ساير صنايع تحت تأثير محدوديتهاي
ناشي از تحريم و همچنين آشفتگي بازار ارز قرار گرفت و توليدكنندگان تجهيزات و كاالي مورد نياز
صنعت برق را با مشكالتي مواجه كرد .بزرگترين مشكلي كه صنعت برق نيز همانند ساير بخشهاي
اقتصاد كشور با آن مواجه است ،نوسانات نرخ ارز است كه توليدكنندگان و واردكنندگان اين صنعت را با
مشكل عدم اطمينان مواجه كرده است .دومين مشكل صنعت برق بدهيهاي وزارت نيرو به بخش
خصوصي و بانكهاست كه باعث كمبود نقدينگي و منابع سرمايهگذاري در اين صنعت شده است.
مقدمه
صنعت برق يكي از صنايع زيرساختي اصلي كشور است .تأمين برق مطمئن براي همه بخشهاي مصرفكننده
از اهميت ويژهاي برخوردار است .در  15سال اخير با كاهش خاموشيهاي برنامهريزي شده و همچنين افزايش
سطح خودكفايي در توليد تجهيزات پيشرفته ،صنعت برق ايران توانسته است خود را به عنوان يكي از
بخشهاي پيشرو در كشور معرفي كند .اما عدم تعادل اقتصادي در بخش برق به داليل متعدد (از جمله
افزايش بدهيها ،افزايش نرخ ارز ،كاهش ميزان سرمايهگذاري در اثر تشديد تحريمها و ،)...بقاي اين صنعت را
با خطر مواجه كرده است .اين عدم تعادل ،ضربهپذيري اين صنعت از تحريمها را نيز افزايش داده است.
عالوه بر ضرورت تأمين برق مطمئن ،هرگونه توسعه اقتصادي نيز در جهان امروز نيازمند توسعه
ظرفيتهاي بخش برق است .بنابراين نهتنها بقاي زندگي ،بلكه توسعه و رشد اقتصادي نيز به شدت به
انرژي برق وابسته است .در نتيجه ضروري است دستاوردهاي فعلي اين صنعت زيربنايي حفظ و زمينه
رشد و ارتقاي آن فراهم شود.
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گزارش حاضر حاصل برگزاري نشستهاي تخصصي با فعاالن بخش خصوصي ،مديران دولتي و
كارشناسان حوزه انرژي است و تالش شده با شناسايي گلوگاهها و نقاط آسيبپذير ،براي عبور از شرايط
پيش رو و دستيابي به هدف رونق توليد ،راهكارهاي مؤثري پيشنهاد

شود1.

 .1وضعيت صنعت برق
به منظور بررسي چالشهاي پيش روي رونق توليد در صنعت برق ،ابتدا تصويري از وضعيت كنوني
صنعت برق از منظر شاخصهاي مختلف ارائه شده است.
 .1-1جايگاه صنعت برق در اقتصاد ملي
بر اساس آمار منتشره مركز آمار ايران ،صنعت برق با ارزشافزوده معادل  120هزار ميليارد ريال ،حدود
يك درصد توليد ناخالص داخلي ايران در سال  1394را به خود اختصاص داده است .در نمودار  1وضعيت
ارزش افزوده اين صنعت طي سالهاي  1390تا  1394نشان داده شده است.
نمودار  .1ارزشافزوده صنعت برق* به قيمتهاي جاري در سالهاي 1391-1394

درصد

هزار ميليارد ريال

1394

1393

سهم از تولید ناخالص داخلی ملی(درصد)

1392

1391

ارزش افزوده صنعت برق

مأخذ :مرکز آمار ایران.

*دادههاي صنعت برق مجموع رشته فعاليت كد  D0410وC0327

است.

 .1براي تجميع نظرات و نهايي كردن راهكارهاي پيشنهادي مطابق دستور جناب آقاي دكتر الريجاني رياست محترم مجلس
شوراي اسالمي ،از سازمان برنامه و بودجه براي شركت در نشست دوجانبه دعوت به عمل آمد كه اين سازمان در جلسه
شركت نكرده و از عدم مشاركت در جلسه نيز اطالعي به مركز پژوهشها نداده است.
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خوشه كسبوكارهاي مرتبط با صنعت برق بر اساس كد آيسيك در دو گروه اصلي زنجيره توليد ،انتقال و
توزيع برق ( )4010و توليد تجهيزات برقي ( )3130 ،3110 ،3120قرار ميگيرد كه  51درصد ارزشافزوده
مربوط به صنايع توليد تجهيزات برقي و  49درصد مربوط به توليد ،انتقال و توزيع برق بوده است.
 .1-2روند احداث نيروگاهها در كشور
ظرفيت نامي و عملي نيروگاههاي نصب شده در كشور در پايان سال  1397به ترتيب معادل  78و  68هزار
مگاوات بوده است .در نمودار  2ميزان افزايش ظرفيت نيروگاهي احداث شده طي  13سال اخير نشان داده
شده است .همان طور كه مالحظه ميشود ،روند كاهشي (رشد منفي) احداث نيروگاه پس از سال ،1389
كامالً مشهود است .شايان ذكر است ،به حداكثر رسيدن ظرفيت نيروگاههاي احداث شده در سال ،1389
نتيجه رشد مثبت سرمايهگذاريهاي صورت گرفته در سالهاي ابتداي دهه  1380بوده

است1.

نمودار  .2روند ظرفيت نيروگاهي نصب شده در سالهاي 1384-1397
6000
5000

3000

مگاوات

4000

2000

1000
0
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
مأخذ :شركت مادرتخصصي توانير ،آمار تفضيلي صنعت برق.

 .1-3تعميق ساخت داخل در صنعت برق كشور
صنعت برق به لحاظ عمق داخليسازي يكي از صنايع پيشرو كشور است .در سالهاي گذشته با تالش
مديران و متخصصان داخلي ،با انتقال فناوري در بخشهاي حساس و كليدي ،دانش و توانايي ساخت
محصوالت باارزش اين صنعت در داخل كشور فراهم شده است .در حال حاضر بيش از  90درصد از
تجهيزات مورد نياز صنعت برق متكي به توان داخلي

است2.

 .1حداقل زمان الزم برای احداث نيروگاه چهار سال است ،میبایست رشد سرمایهگذاری برای احداث نيروگاه را حداقل به
چهار سال قبلتر از زمان احداث نيروگاه نسبت داد.
 . 2وزير نيروhttp://www.icana.ir/Fa/News/33982TT 1396 ،
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متخصصان صنعت برق توانستهاند در عرصه ساخت توربين ،ژنراتور ،پمپ ،كمپرسور ،ترانسفورماتور،
سيم و كابل ،بويلر و ساير تجهيزات مهم در زنجيره توليد تا توزيع برق كشور را به سطح خودكفايي
برسانند .داخليسازي گسترده تجهيزات اصلي سبب كاهش تأثيرات تحريم بر اين صنعت شده و نياز به
ارز را كاهش ميدهد .گفتني است بيش از  1000بنگاه اقتصادي ،در زنجيره تأمين صنعت برق فعال
هستند كه متقاضي عمده كاالي توليدي اين بنگاهها ،وزارت نيرو و شركتهاي زيرمجموعه آن از جمله
شركت توزيع نيروي برق ،شركت توانير ،شركت مادرتخصصي نيروي حرارتي برق و شركتهاي
توليدكننده برق هستند .گردش مالي واحدهاي توليد تجهيزات مورد نياز صنعت برق در سال 1396
حدود  20هزار ميليارد تومان بوده و  153هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرده است 1.در جدول 1
ظرفيت اسمي و عملي اين واحدهاي توليدي به تفكيك نوع تجهيزات نشان داده شده است.
جدول  .1ظرفيت اسمي واحدهاي توليد تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق در سال 1394
گروه كااليي

تعداد واحدهاي

ظرفيت

واحد

اتصاالت و يراق

97

327,612,567

عدد

انواع تابلو

496

521,041

دستگاه

انواع ترانسفورماتور

20

1,129,112

دستگاه

انواع رله

13

1,136,100

دستگاه

انواع سكسيونر

17

44,780

دستگاه

انواع سيم

246

20,761,618

تُن

انواع فيوز

17

10,841,000

دستگاه

انواع كابل

80

10,291,532

تُن

انواع كابل الياف نوري

2

408,500

تُن

انواع كليد

75

38,389,105

دستگاه

انواع كنتاكتور

11

951,700

دستگاه

دكل هاي انتقال نيرو

33

281,131

تُن

انواع المپها

67

422,056,330

عدد

انواع مقره

15

5,436

تُن

انواع كنتور

9

2,605,000

دستگاه

توليدي

مأخذ :سنديكاي صنعت برق ايران.

بر اساس اطالعاتي كه از سنديكاي صنعت برق دريافت شده است ،از مجموع بيش از  1000واحد
توليدي داراي پروانه بهرهبرداري در اين صنعت هماكنون  473واحد يعني كمتر از نيمي از اين واحدها
فعالند .ميزان ستاده اين واحدها در سال  1396مجموعاً  15هزار ميليارد ريال بوده و حدود  48هزار نفر
در اين بخش شاغل هستند.
 .1سنديكاي صنعت برق ايران.
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 .1-4قدرت پيمانكاري و مديريت پروژه
عالوه بر توليد تجهيزات اصلي ،يكي از مهمترين توانمنديهاي موجود در كشور ،توان اجرا و مديريت
پروژههاي بزرگ در صنعت برق است .ايجاد شركتهاي بزرگ نيروگاهساز در كشور باعث شد تا ايران در
دانش فني نيروگاهسازي در دنيا جايگاه خوبي پيدا كند .حجم باالي صادرات خدمات فني و مهندسي و
اجراي پروژههاي بزرگ در بسياري از كشورها گواه اين توانمندي است .به عنوان مثال ،در سال ،1396
 90درصد صادرات خدمات فني و مهندسي توسط وزارت نيرو صورت گرفت كه  80درصد اين مقدار به
بخش برق اختصاص داشته است 1.در اين بخش حدود  400شركت متوسط و بزرگ مهندسي پيمانكاري،
مشاوره و طراحي و تعداد زيادي شركتهاي كوچك خدمات پيمانكاري در بخش توزيع برق فعاليت دارند
كه مجموعاً بالغ بر  50هزار نفر اشتغال صنعت برق را به خود اختصاص

ميدهند2.

 .1-5وضعيت اقتصادي صنعت برق
به موجب قانون تأسيس وزارت نيرو ،تأمين برق در كشور بر عهده وزارت نيرو است هرچند كه با ابالغ
سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي ،توسعه توليد به بخش خصوصي واگذار گرديد .بر اين
اساس ،در طول سالهاي برنامههاي توسعه پنجساله ،مجوز براي احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي صادر
و مقرر شد منابع مالي مورد نياز براي احداث به وسيله بخش خصوصي تأمين گردد كه البته اين تأمين به
طور عمده از محل صندوق توسعه ملي صورت ميپذيرد 3.از طرفي وزارت نيرو با انعقاد قراردادهاي خريد
تضميني برق 4،بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار را براي بخش خصوصي تضمين مينمايد.
با اين حال شرايط اقتصادي صنعت برق از نظر هزينه نهادههاي توليد برق و درآمدهاي حاصل از
فروش برق ،به نحوي است كه بين درآمدها و هزينههاي صنعت،تعادلي برقرار نيست ،در نتيجه بخش
خصوصي و سرمايهگذاران تمايلي به سرمايهگذاري در اين صنعت ندارند.
 .1-5-1مابهالتفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق
موضوع قيمتگذاري برق ،از اهميت ويژهاي در تعادلبخشي اقتصاد برق برخوردار است ،هرچند كه دولت به
منظور حمايت از مصرفكنندگان ،هرساله قيمتهاي فروش برق را به صورت تكليفي و پايينتر از قيمت تمام
 .1مديرعامل شركت مادرتخصصي توانير.1396 ،

http://www.iribnews.ir/fa/news/1865600
 .2سندیکای صنعت برق ایران.
 .3بر اساس گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس صندوق توسعه ملي تا پايان آذرماه سال  ،1397سهم طرحهاي
نيروگاهي از طرحهاي اعالم وصول شده معادل  4/8ميليارد دالر براي  51طرح است .از اين تعداد براي  46طرح به مبلغ  4/5ميليارد دالر
مسدودي صادر شده است كه از آن محل معادل  4ميليارد دالر براي  41طرح گشايش اعتبار شده و معادل  2/4ميليارد دالر نيز براي  37طرح
پرداخت صورت پذيرفته است .شايان ذكر است از طرحهاي مسدود شده 40 ،طرح به مبلغ معادل  3/2ميليارد دالر مربوط به بخشهاي
خصوصي و تعاوني و  6طرح به مبلغ معادل  1/3ميليارد دالر نيز مربوط به شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي است.
 .4بند «ت» ماده ( )48قانون برنامه پنجساله ششم توسعه:
از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا بيستوپنج هزار مگاوات از طريق سرمايهگذاري مؤسسات
عمومي غيردولتي ،تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه يا به صورت روشهاي متداول
سرمايهگذاري از جمله ساخت ،بهرهبرداري و تصرف ( )BOOو ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOTاقدام نمايد .خريد تضميني برق بر
اساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اقتصاد خواهد بود.
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شده برق تعيين مينمايد .مطابق ماده ( )6قانون حمايت از صنعت برق سازمان برنامه موظف است اعتبار الزم
جهت پرداخت مابهالتفاوت قيمت فروش تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده (مورد تأييد سازمان
حسابرسي) را در بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني و در فواصل زماني سهماهه به وزارت نيرو پرداخت كند.
نكته قابل تأمل آنكه ،تاكنون منابع مالي مورد نياز براي پرداخت خريد تضميني برق به فروشندگان برق ،از محل
منابع داخلي وزارت نيرو تأمين و پرداخت شده است كه به دليل عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ تكليفي فروش
و خريد تضميني خريد برق به وسيله دولت ،موجب افزايش بدهيهاي وزارت نيرو ،عدم بازپرداخت به موقع
اقساط وام توسط سرمايهگذاران به سيستم بانكي كشور ،افزايش بدهيهاي وزارت نيرو به سيستم بانكي كشور
و كاهش حجم سرمايهگذاري بخش خصوصي در مشاركت و توسعه شده است .در جدول  2مابهالتفاوت قيمت
تكليفي فروش انرژي برق با قيمت تمام شده آن طي سالهاي  1389-1394كه مورد تأييد سازمان حسابرسي
است نشان داده شده است .همان گونه كه در جدول  2مشخص است ،مجموع مابهالتفاوت قيمت تكليفي فروش
انرژي برق با قيمت تمام شده آن بدون احتساب سال  1396در حدود  235هزار ميليارد ريال بوده است.
جدول  .2مابهالتفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق در سالهاي 1389-1394
شرح

جمع

قيمت تمام شده
(ريال بر كيلووات ساعت)

-

ميزان فروش برق به مشتركين
(ميليارد كيلووات ساعت)

-

قيمت فروش به مشتركين
(ريال بر كيلووات ساعت)

-

تفاوت قيمت تمام شده و قيمت
فروش (ريال بر كيلووات ساعت)

-

مابهالتفاوت قيمت تكليفي و تمام
شده (ميليارد ريال)

392.323

مابهالتفاوت قيمت تكليفي و تمام
شده مورد تأييد سازمان حسابرسي 15638 12410
(ميليارد ريال)
مأخذ :شركت توانير.
*ارقام مربوط به سال  1396هنوز به تأييد سازمان حسابرسي نرسيده است.

1

تعيين نرخ فروش برق در مقادير پايينتر از قيمت تمام شده طي سالهاي متمادي منجر به انباشت
بدهيهاي صنعت برق شده است .اين موضوع در جدول  3به تفضيل مورد بررسي قرار گرفته شده است.

 .1محاسبات ارائه شده توسط سازمان حسابرسی ،برخی از هزینههای مطرح شده در جداول باال (از جمله هزینه سوخت،
هزینههای مالی از قبيل جریمه ناشی از عدم بازپرداخت بهموقع اقساط وامهای گرفته شده توسط شرکتهای برق منطقهای) در
نظر گرفته نمیشود و بنابراین محاسبات ارائه شده توسط آن سازمان با جداول فوق اندکی متفاوت است.

7
جدول  .3جزئيات بدهي وزارت نيرو به بخش خصوصي و بانكها در پايان سال 1395
(هزار ميليارد ريال)
شرح

توانير

توليد برق حرارتي

جمع

بدهي به توليدكنندگان برق

143.851

بدهي به بانكها ـ سررسيد شده

126.266

بدهي به بانكها ـ سررسيد  1396و مابعد
بدهي به پيمانكاران و سازندگان تجهيزات (شامل سپرده حُسن انجام كار)

23.513

سازمان خصوصيسازي بابت انتقال بدهي توليدكنندگان برق

8.469

شركت پخش فراوردههاي نفتي و شركت ملي گاز
ذخاير پرداختني و ساير بدهيهاي عملياتي تجاري و غيرتجاري
تعهدات بابت پيشدريافتها

13.993

بدهي به خزانه بابت پروژه هاي خاتمه يافته طرح هاي تملك سرمايه اي
انتفاعي
ساير بدهيهاي بلندمدت
مانده در پايان سال
مأخذ :همان.

حدود  70درصد از اين بدهيها به توليدكنندگان برق و بانكها اختصاص دارد .بدهي به
توليدكنندگان برق ناشي از خريد برق از شركتهاي توليدكننده برق و بدهي به بانكها عمدتاً ناشي از
دريافت وام و فروش اوراق مشاركت بابت تأمين منابع جهت اجراي طرحهاي تأسيس نيروگاه است كه
مهمترين دليل آن مابهالتفاوت قيمت فروش برق و قيمت تكليفي با قيمت تمام شده برق در صنعت برق
است1.

 .1-5-2وضعيت سرمايهگذاري در صنعت برق
سرمايهگذاري همواره يكي از منابع اصلي رشد اقتصادي محسوب ميشود .صنعت برق ،صنعتي سرمايهبر
است و از طرفي به دليل رشد مصرف برق و بهرهوري پايين آن همواره سرمايهگذاري براي توسعه شبكه
توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق الزم است .ميزان سرمايهگذاري در اين صنعت با توجه به رويكرد
دولتهاي مختلف در اين حوزه متغير و نوساني بوده است .در نمودار  3وضعيت سرمايهگذاري در هريك
از حوزههاي توليد ،انتقال و توزيع طي سالهاي  1379-1395نشان داده شده است.

 .1به قرار اطالع بخشي از بدهي وزارت نيرو در سال  1397پرداخت شده است.
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نمودار  .3وضعيت سرمايهگذاري صنعت برق به تفكيك بخش در سالهاي 1379-1396

ميليارد ريال

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
انتقال

توزيع

توليد

مأخذ :توانير 51 ،سال صنعت برق در آيينه آمار (.)1346-1396

همان طور كه در نمودار  3مشاهده ميشود ميزان سرمايهگذاري بخش توليد در سالهاي اخير به
شدت افت كرده ،اما سرمايهگذاري در شبكه انتقال و توزيع از وضعيت نسبتاً مناسبتري برخوردار است.
 .1-6صادرات كاال ،تجهيزات و خدمات فني و مهندسي صنعت برق
 روند صادرات كاال و تجهيزات صنعت برق
در نمودار  4روند صادرات كاال و تجهيزات صنعت برق از سال  1380تا سال  1396نشان داده شده است.
صادرات تجهيزات صنعت برق طي سالهاي  1380تا  1396ضمن اينكه نوساناتي داشته است ،اما به طور كلي
داراي يك روند صعودي بوده و به طور متوسط ساليانه  9درصد رشد داشته است .بر اساس اطالعات ارائه شده
در اين نمودار ،ميزان صادرات اين صنعت از  31ميليون دالر در سال  1380به  233ميليون دالر در سال 1396
رسيده كه تقريباً  8برابر شده است .اين رشد در برخي سالها متوقف شده و كاهش يافته است.

9
نمودار  .4روند صادرات كاال و تجهيزات صنعت برق در سالهاي  1380تا 1396
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مأخذ :سازمان توسعه و تجارت ايران.

شايان ذكر است مجموع كل صادرات تجهيزات برق در سال  1396حدود  233ميليون دالر بوده
است كه «سيم و كابل» با  169ميليون دالر صادرات و با سهم  73درصد از كل صادرات تجهيزات برق،
بيشترين سهم را در صادرات تجهيزات برق به خود اختصاص داده است .پس از آن «ژنراتورها و مولدهاي
برق» و «انواع دستگاههاي الكتريكي براي سوئيچينگ يا مدارهاي محافظ الكتريكي» به ترتيب با  34و
 2/8ميليون دالر در جايگاه دوم و سوم قرار دارند.
از منظر مقاصد صادراتي نيز ،بيشترين ميزان صادرات ايران در سال  1396به كشور «افغانستان» با
 147ميليون دالر بوده است كه معادل  64درصد از كل صادرات تجهيزات برق ميباشد .بعد از افغانستان،
«عراق» و «جمهوري عربي سوريه» به ترتيب با  7/69و  3/3ميليون دالر بيشترين ميزان سهم را در
صادرات تجهيزات برقي ايران در سال  1396به خود اختصاص دادهاند.
همچنين مجموع كل صادرات تجهيزات برق در 6ماهه اول سال  1397حدود  134ميليون دالر بوده
كه «سيم و كابل» با  105ميليون دالر صادرات و اختصاص  78درصد از كل صادرات ،بيشترين سهم را در
صادرات تجهيزات برق دارد .بعد از سيم و كابل« ،انواع موتورها ،ژنراتورها و مولدهاي برق» و «انواع
ترانسفورماتور» به ترتيب با  6/9و  4/5ميليون دالر بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص ميدهند.
در 6ماهه اول سال  1397نيز همانند سال  1396بيشترين ميزان صادرات تجهيزات صنعت برق
ايران به كشور «افغانستان» با ارزش  85ميليون دالر بوده است كه  63درصد كل صادرات تجهيزات
برقي را به خود اختصاص ميدهد .بعد از افغانستان« ،عراق» با  41ميليون دالر دومين مقصد صادراتي
ايران در 6ماهه اول سال  1397بوده است.
نمودار  5بيانگر تغيير صادرات «كاال و تجهيزات صنعت برق» 6ماهه اول سال  1397در مقايسه با
دوره مشابه آن در سال  1396است .همان طور كه در اين نمودار ديده ميشود ،مجموع كل صادرات
تجهيزات برق در 6ماهه اول سال  1397نسبت به مدت مشابه آن در سال  1396به  134ميليون دالر
رسيده كه رشدي بيش از  5/5درصد داشته است.
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نمودار  .5مقايسه صادرات تجهيزات برق در  6ماه اول سالهاي  1396و 1397
136

134
132
130
128
126
124
122

شش ماهه اول سال 1396

شش ماهه اول سال 1397
مأخذ :همان.

 صادرات خدمات فني و مهندسي
نمودار  6ميزان صادرات «خدمات فني و مهندسي صنعت برق» را طي سالهاي  1380تا  1396نشان
ميدهد .همان طور كه در اين نمودار مشاهده ميشود ،بيشترين ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي
صنعت برق در سال  1394به ميزان  2438ميليون دالر بوده است .به طور كلي صادرات خدمات فني و
مهندسي داراي يك روند صعودي بوده و به طور متوسط ساليانه  9درصد رشد داشته است و در سال
 1396به عدد  498ميليون دالر رسيده است.
نمودار  .6روند صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت برق طي سالهاي 1380-1396
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مأخذ :همان.
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ميليون دالر
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با توجه به نوساناتي كه حوزههاي مختلف صنعت برق ،عليالخصوص مباحثي كه در اين نوشتار به
آنها اشاره شده ،مواجه است ،گوياي اين واقعيت است كه اين صنعت با چالشهايي روبهرو است كه با
توجه به اينكه سال  1398به نام سال «رونق توليد» نامگذاري شده و از آنجايي كه كشور با مشكالتي
نظير احتمال منفي شدن نرخ رشد اقتصادي دستوپنجه نرم ميكند در ادامه گزارش چالشهاي اين
صنعت مطرح ميشود.
 .2چالشهاي فرابخشي رونق توليد در صنعت برق
بررسي وضعيت اقتصاد ايران نشان ميدهد عالوه بر مشكالت ناشي از تحريمها ،رشد اقتصادي پايين و
پُرنوسان ،سهم پايين بهرهوري عوامل توليد در رشد اقتصادي ،مداخالت نامناسب و متعدد دولت در
اقتصاد و عدم شكلگيري اقتصاد مبتني بر رقابت در كنار فرسودگي ماشينآالت و اعمال برخي تصميمات
غيركارشناسي در انتخاب پروژهها منجر به افت بازدهي و بهرهوري سرمايه در كشور شده است.
در چنين شرايطي ،بروز محدوديتهاي بينالمللي ناشي از تشديد تحريمهاي ظالمانه و يكجانبه
اياالت متحده آمريكا ،بر فشار اقتصادي افزوده است و تنگناهاي جديدي پيش روي توليد و رشد اقتصادي
كشور قرار داده است .بيشك مهمترين اقدام براي عبور از اين شرايط ،حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليدي
كشور است .رونق توليد نه تنها فرصتهاي اشتغال را حفظ ميكند ،بلكه ميتواند سببساز تقويت سطح
رفاه اقتصادي ،ايجاد ظرفيت جديد تجارت داخلي و خارجي و حتي توسعه سرمايه اجتماعي كشور باشد.
اما دستيابي به اين هدف با موانع و چالشهاي فرابخشي و بخشي مواجه است كه در ادامه چالشهاي
فرابخشي پيش روي رونق توليد در بخش برق احصا شده است.
 .2-1تحريم و مشكالت ناشي از آن
با تشديد تحريمها ،صنعت برق نيز مانند ساير صنايع در زمينه تأمين مواد اوليه (از جمله فلزات اساسي)
و برخي تجهيزات وارداتي دچار مشكل شد.
با توجه به عدم همكاري شركتهاي بزرگ با ايران ،ادامۀ قراردادهاي سرمايهگذاري در حوزه توليد
برق توسط شركتهاي خارجي در هالهاي از ابهام قرار گرفته است .بر اين اساس  6الي  7ميليارد يورو
(معادل  9000مگاوات) در بخش دولتي ،قراردادهاي فاينانس در بخش توليد منعقد شده بود كه در حال
حاضر متوقف شده است 5000 .مگاوات از اين قرارداد ،مربوط به نيروگاه كالس  Fبا همكاري شركت
مپنا و زيمنس است كه شامل انتقال تكنولوژي هم ميشود .بخش ديگري هم قرارداد همكاري با ژاپن،
روسيه و چين (براي نيروگاه طبس) بوده است.
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همچنين بخش خصوصي نيز  4000مگاوات قرارداد به صورت فاينانس منعقد كرده بود كه ادامه
آن با مشكل مواجه شده است (به نظر ميرسد با اعمال تحريمها اين همكاريها پايان يافته است) .به
عنوان مثال ،شركت ميتسوبيشي قرار بود در احداث نيروگاه حرارتي كالس  Hهمكاري كند كه اين
قرارداد متوقف شده است .جدول  ،4طرحهاي توسعه شبكه توليد نيروي برق را نشان ميدهد كه در
شرايط تحريم اجراي آنها متوقف شده است .شايان ذكر است ،در برنامهريزيهاي انجام شده براي توسعه
شبكه توليد نيروي برق ،ظرفيت هر يك از طرحهاي مندرج در اين جدول ،به صورت قطعي لحاظ شده
است.
جدول  .4طرحهاي توسعه شبكه توليد نيروي برق
طرح

ظرفيت نيروگاه يا ارزش نيروگاه

طرف قرارداد

نيروگاه سيكل تركيبي كالس F

 5000مگاوات

زيمنس

نيروگاه ساوه و زاهدان

 2080مگاوات ( 1500ميليون يورو)

يونيت اينترنشنال

احداث بخش بخار نيروگاه نما و دزفول

 1014ميليون يورو

كشور ايتاليا

نيروگاه سيكل تركيبي المرد و آبادان

 900ميليون يورو

كشور چين

نيروگاه زنجان 1

 270ميليون يورو

كشور چين

نيروگاه سيكل تركيبي كالس  ،Fبازتواني
نيروگاه ري و نيروگاه زغالسنگ طبس

 3500ميليون يورو

كشور چين

مأخذ :معاونت برق و انرژي وزارت نيرو ،سال .1397

لغو قراردادهاي ياد شده موجب كاهش نرخ رشد ظرفيت نيروگاهي در سالهاي آتي و كاهش توان
پاسخگويي به نياز مصرف در كشور خواهد شد .ضمن اينكه ارتقاي فناوري در صنعت نيروگاهي با سرعت
كمتري محقق ميشود.
همچنين در بخش انتقال نيرو طرحهايي براي توسعه شبكه انتقال از طريق تأمين مالي با منشأ
خارجي در دستور كار وزارت نيرو بوده كه اين پروژهها نيز متوقف شده است .ارزش پروژههاي بخش
انتقال برق بالغ بر  3/4ميليارد يورو است .تأمين مالي پروژههاي توسعه شبكه انتقال متأثر از ميزان
تأثيرپذيري محل تأمين اعتبار از تحريمهاي بانكي آمريكاست .به عنوان مثال ،تأمين اعتبار از سوي بانك
توسعه اسالمي كه عمده سهام بانك متعلق به كشور عربستان است ،محقق نخواهد شد .آژانس
همكاريهاي بينالمللي ژاپن يكي ديگر از محلهاي تأمين اعتبار است كه به دليل ارتباط اقتصادي
نزديك و قوي بين ژاپن و آمريكا امكان تحقق آن وجود ندارد .از سوي ديگر ،دريافت بخشي از تسهيالت
مورد نياز براي توسعه شبكه از بانك سرمايهگذاري توسعه زيرساخت آسيا با فرض همكاري كشور چين
به عنوان سهامدار عمده اين بانك ،امكانپذير است.
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لذا اولين و بزرگترين مانع بر سر راه رونق توليد در بخش برق ،تحريمهاي آمريكاست كه از دو
جنبه كاهش سرمايهگذاري خارجي در اين صنعت و سخت شدن ورود مواد اوليه مورد نياز و همچنين
تجهيزات با تكنولوژي باال به اين صنعت شده است.
 .2-2توقف پروژهها
با افزايش نرخ ارز و قيمت فلزات ،قيمت تمام شده پروژهها در صنعت برق نيز افزايش پيدا كرده است
كه به دليل عدم جبران هزينهها و ناتواني پيمانكاران در جبران اين هزينهها (به طور مثال قيمت فلزي
مانند مس كه در صنعت برق بسيار پُركاربرد است  150درصد افزايش يافته است) 1،حدود  500پروژه
به ارزش بالغ بر  3000ميليارد تومان متوقف شده

است2.

 .2-3نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات
يكي از برنامههاي مؤثر براي حمايت از توليدكنندگان داخلي (كه نهادههاي توليدي آنها وابسته به واردات
است و البته توليدات صادراتگرا) ثبات بيشتر در مقررات مرتبط با صادرات و واردات خواهد بود .لذا
دستگاههاي مقرراتگذار تجاري كشور ميبايست مكلف شوند تا ضمن پيشبيني چالشهاي محيطي پيش
رو قوانين را به گونه اي وضع نمايند كه نيازمند كمترين تغيير طي يك سال باشد ،تا از اين طريق
توليدكنندگان با در نظر داشتن چشمانداز يكساله ،برنامههاي توليدي خود را با اطمينان بيشتري دنبال
نمايند .وضع و لغو چندين باره ممنوعيتها يكي از مصاديق اصلي در عدم ثبات مقررات تجاري كشور
محسوب ميشود كه به توليدكنندگان صادراتي طي سالهاي گذشته آسيب وارد كرده است.
فقدان ثبات در سياستهاي تجاري در سال  1397به اوج خود رسيد .در طول اين سال به دليل
التهاب در بازار ارز و اعمال تحريمها ،قواعد بازي براي بازيگران حوزه تجارت با ابالغ بخشنامههاي جديد،
محدوديت جديد يا خبر جديد بر هم زده ميشد .كماكان عدم قطعيت در اين فضا به قوت سال گذشته
حاكم است و قدرت برنامهريزي فراتر از بازه كوتاهمدت براي بازيگران عرصه تجارت خارجي وجود ندارد.
كاهش صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت برق در سال  1397و اعتراضاتي كه صاحبان
كسبوكارهاي صنعت برق طي مكاتبات خود با دستگاههاي اجرايي داشتهاند 3،گواه بر اين موضوع است.
 .2-4مديريت تأمين نهادههاي توليد
در صورت عدم اطمينان از وجود و تأمين جريان مستمر عرضه نهادههاي توليد به هيچوجه نميتوان
فضاي رونق توليد در كشور ايجاد كرد .واردات نهادههاي توليد به واسطه محدوديت دسترسي به منابع
 .1بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.
 .2سنديكاي صنعت برق ايران.
 .3سندیکای صنعت برق ایران.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

14

ارزي در صنايع مختلف از جمله صنعت برق با محدوديتهاي جدي در سال  1397روبهرو بوده است .با
توجه به اينكه عرضه فلزات و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي در انحصار شركتهاي بزرگ است و
واردات مواد اوليه به دليل مشكالت ارزي دچار اختالل شده ،دسترسي توليدكنندگان به مواد خام با چالش
همراه است .در اين شرايط هزينه توليد كاال و تجهيزات برقي افزايش زيادي داشته و همچنين سوداگران
بازارهاي مالي با خريد و فروش فلزات دسترسي توليدكنندگان را به مواد اوليه دچار اختالل ميكنند.
بر اين اساس تسهيل واردات نهادههاي مذكور ضروري به نظر ميرسد .باال بودن نرخ تعرفه واردات
برخي از نهادههاي توليد در كنار تنگناي دسترسي به منابع ارزي ،واردات نهادهها را با محدوديت جدي
مواجه كرده است .كاهش  50درصد واردات تجهيزات و مواد اوليه مصرفي واحدهاي توليدي در سال
 1397نسبت به سال  1396از جمله شواهدي است كه نشان ميدهد موضوع تأمين مواد اوليه و اجزاي
مورد نياز ساخت واحدهاي صنعتي دچار مشكل شده است .از اين منظر بازنگري در نرخ تعرفه و لغو
ممنوعيت واردات برخي نهادههاي توليد ضروري به نظر ميرسد.
 .3چالشهاي بخشي صنعت برق
 .3-1مكانيسم نامناسب قيمتگذاري
بزرگترين چالش صنعت برق كه بخش خصوصي اين صنعت را نيز تحت تأثير قرار داده است مكانيسم
ناكارآمد قيمتگذاري برق است .همان طور كه در بخش اول گزارش نيز گفته شد دولت در چند سال
گذشته به تعهدات خود در خصوص پرداخت مابهالتفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق عمل
نكرده كه موجب افزايش بدهي وزارت نيرو به سازندگان تجهيزات و پيمانكاران شده

است1.

به دليل تأخير در پرداخت مطالبات وزارت نيرو توسط سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن تأخير
وزارت نيرو در پرداخت مطالبات شركتهاي بخش خصوصي ،اين شركتها دچار كمبود نقدينگي و از
طرف ديگر جريمه پرداخت ديون خود شدهاند .همين موضوعات منجر به تشديد كمبود منابع مالي
شركتهاي صنعت برق و كاهش سرمايهگذاري در اين صنعت شده است.
 .3-2ركود در بازار
با كاهش ميزان سرمايهگذاري در توسعه زيرساختهاي صنعت برق اعم از بخش توليد و شبكه انتقال و
توزيع ،تقاضا براي تجهيزات توليدي بخش خصوصي فعال در صنعت برق كاهش يافته كه اين موضوع
منجر به ركود شديد كسبوكارهاي اين حوزه شده است .در واقع مطابق با نمودار  3هرچند كه ميزان

 .1البته همان طور كه پيشتر نيز گفته شد ،بخشي از بدهي وزارت نيرو در سال  1397پرداخته شده است ،اما بسياري از
مشكالت همچنان به قوت خود باقي است و حل اين مشكالت نيازمند اصالح ساختار تعرفهگذاري برق در وزارت نيرو است.
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ريالي سرمايهگذاري در اين صنعت تا حدودي رشد داشته است ،اما اگر اثر تورم و جهش نرخ دالر را در
نظر بگيريم ،مشاهده ميشود كه ميزان سرمايهگذاري در اين صنعت از متوسط  3ميليارد دالر در
سالهاي  1389و  1390به حدود  1/5ميليارد دالر در سال  1396كاهش يافته است .بنابراين با توجه
به اينكه عمده تقاضاي محصوالت سازنده تجهيزات برقي در پروژههاي ساختوساز شبكه توليد ،انتقال
و توزيع برق ميباشد ،مشاهده مي شود كه ركود شديدي در اين صنعت برقرار است .نظرسنجي انجام
شده توسط سنديكاي صنعت برق نيز بيانگر آن است كه مخاطره اصلي بيان شده در ميان صاحبان
صنايع بزرگ ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت برق ركود صنعت ميباشد و مطابق برآورد سنديكاي
صنعت برق ،واحدهاي صنعتي اين بخش با كمتر از  70درصد ظرفيت فعاليت ميكنند.
 .3-3عدم تمايل و بهكارگيري تجهيزات ساخت داخل صنعت برق
بسياري از كاالهايي كه در صنعت برق استفاده ميشود ،مشابه داخلي دارد يا توان توليد آن در داخل وجود
دارد ،اما در بدنه مديران مياني وزارت نيرو اعتماد الزم نسبت به كارايي و كيفيت كاالي توليد داخلي وجود
ندارد .از طرفي به دليل حساسيتي كه صنعت برق دارد ،كوچكترين خطا آثار زيانبار گستردهاي به دنبال
دارد .مديران ريسك جايگزيني كاالي خارجي با كاالي ايراني را نميپذيرند .حتي در مواردي كه كاالي
مذكور استانداردهاي الزم را داشته باشد و آزمونهاي آزمايشگاهي معتبر دنيا را با موفقيت گذرانده باشد.
در اين باره واحدهاي توليدي از طريق تشكلهاي صنفي اعتراضات خود را بيان كردهاند.
البته اين موضوع در قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و
حمايت از كاالي ايراني مصوب  1398/02/28مجلس شوراي اسالمي در قالب بيمه تضمين عملكرد
( )Performance Guarantee Insuranceبه آن توجه شده و انتظار ميرود كه با ابالغ اين قانون
و تسريع در تصويب آييننامههاي مرتبط با آن ،اين مشكل سازندگان تجهيزات صنعت برق حل شود.
 .3-4نبود امكانات آزمون استاندارد براي برخي كاالهاي توليدي در صنعت برق
توليد و تجاري سازي برخي از كاالهاي مورد استفاده در صنعت برق مستلزم تأييد توسط استانداردهاي
بينالمللي و آزمونهاي آزمايشگاهي معتبر است .برخي از استانداردهاي بينالمللي داخليسازي نشده و
توليدكننده نميتواند استاندارد كاالي توليدي خود را از طريق آزمايشگاههاي داخلي تأييد نمايد و در
برخي موارد اتفاق ميافتد كه آزمون يك تجهيز ساده نيازمند صرف هزينه دالري هنگفت به منظور
ارسال به خارج از كشور ميشود .در برخي موارد ميتوان با داخليسازي استاندارد مذكور و واردات
تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز به توليدكننده داخلي كمك كرد و از خروج ارز نيز جلوگيري كرد .آزمون
ادواتي مانند گروههايي از آزمونهاي رلههاي حفاظت ،برخي آزمونهاي الكتروموتور و درايوها و
سوئيچهاي قطع و وصل بخش انتقال ،از جمله مواردي است كه ميتوان به آنها اشاره كرد .در اين باره
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نقشه راه فناوريهاي وزارت نيرو كه توسط پژوهشگاه نيرو تهيه شده ،خأل آزمايشگاههاي كشور را در
بخش صنعت برق بيان و نيازهاي كشور را مشخص كرده است كه الزم است براي تحقق آن ،منابع مورد
نياز فراهم شود.
 .3-5قراردادهاي يكجانبه وزارت نيرو
بخش خصوصي صنعت برق كاالهاي مورد نياز وزارت نيرو را توليد ميكند و به عبارت ديگر بخش اعظم اين
كاالها به غير از وزارت نيرو خريداري ندارد و توليدكننده نميتواند كاالي خود را در بازار عمومي عرضه كند .لذا
ميتوان گفت وزارت نيرو در زمينه خريد تجهيزات از صنعت برق انحصار دارد .نكته مهمي كه وجود دارد ،اين
است كه رگوالتوري اين بازار انحصاري نيز در اختيار وزارت نيرو است ،با توجه به اين موضوع وزارت نيرو در
قراردادهايي كه با بخش خصوصي منعقد ميكند بعضاً به صورت يكجانبه عمل ميكند و بسياري از ريسكهاي
قراردادي را بر عهده طرف مقابل ميگذارد .همين موضوع باعث بروز مشكالت بسياري براي بخش خصوصي
شده است .به عنوان مثال ،جبران اثر تغيير نرخ فلزات ،تغيير نرخ تجهيزات وارداتي كه متأثر از نرخ ارز ميباشد،
كه در مواقعي تا سه برابر قيمت اوليه بوده است ،كامالً بر عهده بخش خصوصي بوده است .در سال گذشته اين
موارد منجر به توقف تعداد زيادي از قراردادها و ضبط تضامين پيمانكاران و سازندگان تجهيزات شد.
 .3-6پايين بودن حقوق ورودي تجهيزات داراي مشابه توليد داخل
برخي از كاالهايي كه مشابه داخلي دارند ،حقوق ورودي پاييني دارد كه الزم است با توجه به شرايط
كشور در حقوق ورودي برخي از كاالهايي كه مشابه داخلي دارند ،تجديدنظر شود و حداقل براي مدت
محدودي حقوق ورودي آنها افزايش يابد تا در حال حاضر از توليدكننده داخلي حمايت شود و در آينده
بتواند با مشابه خارجي آن رقابت كند.
 .3-7مشكالت پيش روي صادرات خدمات فني و مهندسي
در شرايطي كه صادرات اقالم تحريمي از جمله ميعانات گازي و فراوردههاي نفتي و به تبع آن توليد اين
محصوالت و محصوالت پاييندستي و باالدستي آنها با چالش مواجه است ،تمركز بر صادرات و توليد
اقالم غيركااليي از جمله صادرات خدمات فني و مهندسي منطقي به نظر ميرسد .ضمن اينكه تعداد
قابل توجه فارغالتحصيالن رشتههاي فني و مهندسي و همچنين پايين بودن سطوح دستمزدي در كشور
در مقايسه با ساير كشورها ،ضرورت توجه به اين موضوع را دوچندان ميكند.
اما در رابطه با صادرات خدمات فني و مهندسي همواره مشكالتي در حوزه ضمانتهاي بانكي مورد
نياز شركتها براي حضور در مناقصات بينالمللي خودنمايي ميكند .در خصوص صدور ضمانتنامههاي
مذكور به اذعان كارشناسان بانك مركزي ،برخي محدوديتهاي قانوني براي بانك مركزي و بانكها
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متصور است .به عالوه در صورت رفع ممنوعيت قانون در اين حوزه ،تحريم سيستم بانكي كشور ،بر
پذيرش ضمانتنامههاي مذكور در مناقصات بينالمللي محل تأمل است .به هر صورت با توجه به مراودات
بانكي كشور با كشورهاي همسايه نظير عراق در شرايط تحريمي ،تالش در جهت رفع مشكالت مربوط
به ضمانتنامههاي شركتهاي فعال در اين حوزه ،مطلوب به نظر ميرسد.
 .4راهكارهاي رونق توليد در بخش برق
 .4-1اصالح عوامل كالن اقتصادي و محيطي
 .4-1-1اصالح اقتصاد برق
با توجه به اينكه عمده خريدار توليدكنندگان تجهيزات صنعت برق وزارت نيرو است ،تا زماني كه مشكل نقدينگي
اين وزارتخانه حل نشود مشكالت شركتهاي تابعه و بخش خصوصي اين صنعت نيز الينحل باقي خواهد ماند،
لذا اولين گام براي حمايت از توليد داخلي در صنعت برق رفع مشكل بدهيهاي وزارت نيرو است.
 .4-1-2ايجاد سهولت كسبوكار
نامساعد بودن محيط كسبوكار به عنوان مجموعه فرايندها ،سياستها ،شرايط حقوقي ،نهادي و مقرراتي
حاكم بر فعاليتهاي كسبوكارها ،يكي از مشكالت ساختاري اقتصاد ايران و از جمله داليل زمينهاي فراهم
نبودن شرايط رونق توليد در كشور محسوب ميشود .در اسناد باالدستي نيز تسهيل محيط كسبوكار مورد
تأكيد قرار گرفته است .از جمله در بندهاي « »6« ،»2و « »7بخش امور اقتصادي سياستهاي كلي برنامه
ششم توسعه بر بهبود مستمر فضاي كسبوكار ،تأمين مالي فعاليتهاي خُرد و متوسط و كاهش خطرپذيري
فعاليتهاي اقتصادي و تجاري و در بند «الف» ماده ( )22قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف به تالش
مداوم در راستاي ارتقاي شاخص سهولت انجام كسبوكار بانك جهاني شده است.
 .4-2تحريك تقاضا و خريد تجهيزات صنعت برق
به منظور عملي شدن تحريك تقاضا راهكارهاي زير پيشنهاد ميشود:
 .4-2-1حمايت از كاالي ساخت داخل (اجراي كامل قانون حداكثر استفاده از توان توليدي)

1

همان طور كه پيشتر نيز گفته شد تقاضاي تجهيزات برق در وضعيت كنوني محدود شده است ،لذا يكي
از راهكارهاي حمايت از بخش خصوصي فعال در اين صنعت محدود كردن موقت (به طور مثال پنجساله)
واردات كاالهايي است كه جايگزين داخلي دارند .لذا در خصوص اين موضوع بايد با همكاري وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در خصوص گروهبندي كاالهاي وارداتي تجديدنظر شود.

 .1قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ()104
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب .1391/6/6
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 .4-2-2توسعه صادرات تجهيزات صنعت برق
با توجه به كاهش تقاضاي داخلي به دليل كمبود نقدينگي و ركود بازار ،به نظر ميرسد كه بازار كشورهاي
همسايه جايگزين مناسبي براي جبران اين كاهش باشد ،لذا پيشنهاد ميشود دولت راهكارهايي را جهت
سهولت صادرات تجهيزات صنعت برق به اين كشورها بينديشد .گفتني است توسعه صادرات تجهيزات
صنعت برق منوط به امكان واردات مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي مورد نياز و همچنين دريافت تأييديه
استاندارد از سازمانهاي بينالمللي است و دولت بايد در اين دو زمينه به بخش خصوصي كمك كند.
حمايت از بازرگانان ايراني در كشورهاي مقصد توسط رايزنهاي بازرگاني و سفارتخانههاي ايران،
جمعآوري اطالعات بازار كشورهاي هدف ،ايجاد تمهيدات مناسب براي نقلوانتقال پولي ،تسهيل
دسترسي به منابع مالي بانكي و پوشش ريسكهاي تغيير نوسانات نرخ ارز و تغييرات سياسي بر قراردادها
از ديگر اقداماتي است كه دولت ميتواند براي توسعه صادرات اين بخش به انجام رساند.
 .4-2-3توسعه بازارهاي صادراتي براي كاالها و خدمات دانشبنيان و خدمات فني و مهندسي
همان طور كه گفته شد صنعت برق بيش از  90درصد صادرات خدمات فني و مهندسي كشور را به خود
اختصاص داده است .از طرفي كاالها و خدمات دانشبنيان و همچنين خدمات فني و مهندسي ،دو بخش
استراتژيك و داراي مزيت رقابتي باال براي توسعه صادرات كشور هستند كه توجه به حمايت از آنها
ميتواند آثار مثبت كوتاهمدت و بلندمدت قابل توجه داشته باشد .براي اينكه اين دو حوزه به رونق توليد
كمك كنند الزم است فرصت هاي بالفعل به سرعت شناسايي و عملياتي شوند .بنابراين شناسايي
محصوالت با قابليت رشد سريع صادراتي و پيادهسازي پروژه حمايت از توسعه آنها ميتواند در دستور
كار نهادهاي ذيربط از جمله وزارت صمت ،مركز توسعه تجارت و معاونت علمي رياستجمهوري قرار
گيرد.
در همين راستا ،رفع مشكالت حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي از جمله ممنوعيتهاي صدور
ضمانتنامههاي مورد نياز شركتها براي حضور در مناقصات بينالمللي توسط سيستم بانكي ضروري
است .با توجه به تحريم سيستم بانكي ،استفاده از ظرفيتهاي بانك توسعه صادرات كه در شرايط تحريمي
نيز داراي مراودات مالي با كشورهاي غيرمتخاصم نظير عراق ميباشد ،قابل بررسي است.
همچنين با توجه به سهم پايين كاالها با فناوري باال در صادرات غيرنفتي كشور (كمتر از  1درصد)،
تقويت توليد كاالها و خدمات دانشبنيان و با فناوري باال ضروري به نظر ميرسد .در همين راستا استفاده
از ظرفيت بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي قابل توصيه است.
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 .4-3تقويت عوامل توليد (سرمايه و مواد اوليه)
 .4-3-1اصالح رژيم حقوقي و قراردادي
همان طور كه پيشتر نيز گفته شد يكي از مهمترين مشكالت بخش خصوصي قراردادهاي يكجانبه
وزارت نيرو در برابر بخش خصوصي است ،با اصالح قراردادهاي فيمابين كارفرمايان دولتي و بخش
خصوصي به نحوي كه ريسكهاي ناشي از نوسانات محيطي مانند ريسك نوسان نرخ ارز و ريسك افزايش
قيمت فلزات را پوشش دهد ،از ظرفيت بنگاههاي سازنده تجهيزات در مواجهه با شرايط پيشبينيناپذير
محافظت ميشود.
 .4-3-2پرداخت مطالبات بخش خصوصي
پرداخت مطالبات بخش خصوصي موجب ميشود قدرت مالي اين بنگاهها حفظ شود و كارآفرينان بخش
خصوصي بتوانند از ظرفيت مالي خود براي مقابله با شرايط تحريم استفاده نمايند تا نهادههاي خود را به
شكل بهينه تهيه نمايند.
 .4-3-3رفع موانع دسترسي به مواد اوليه
با ايجاد سهولت دسترسي به مواد اوليه مانند فلزات اساسي از طريق سياستهاي حذف معافيت مالياتي
صادرات مواد خام و مديريت بورس عرضه فلزات و همچنين افزايش كارايي و سرعت نظام گمركي براي واردات
كاالهاي خام خوراك كارخانجات توليدي ،توان واحدهاي توليدي براي مديريت عرضه تقويت ميشود.
 .4-3-4بهبود مقررات و تسهيل امور و رويههاي گمركي
امكان ارائه خدمات گمركي بهينه ،از طريق تعامل كارآمد با سازمانهاي همكار و همجوار و بينالمللي
گمركي و صيانت شايسته از حقوق دولت ،جامعه و ساير ذينفعان كليدي ميسر خواهد شد و از اين
طريق ميتوان به كسب رضايت بيشتر صاحبان صنايع پرداخت .پروژه پنجره واحد گمرك با اهداف
توسعه و تكميل سامانه يكپارچه امور گمركي در رويههاي باقيمانده ،توسعه پنجره واحد الكترونيكي
گمركي و سامانه هوشمند مديريت ريسك ،كنترل بر اساس بازبيني و نظارت بر واردات كاالهاي مصرفي
از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي ،كاهش زمان و هزينه تشريفات گمركي ترخيص كاال در رويههاي
واردات و صادرات با انجام سادهسازي رويهها ،افزايش تعامالت بينالمللي با كشورهاي هدف ،كاهش
تخلفات گمركي و ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد در گمرك در دست اجراست.
اين پروژه از طريق كاهش زمان صادرات و واردات ،افزايش درآمدهاي گمركي ،كاهش هزينههاي
تجارت رسمي ،ايجاد شفافيت در بهكارگيري الزامات ،تكاليف قانوني (داخلي و جهاني) گمرك ،استفاده
از روشهاي نوين مديريتي در فرايند ترخيص كاال مانند مديريت ريسك و ارزيابي خطر ،افزايش
رضايتمندي صاحبان منافع و ذينفعان كليدي ،بهبود فرايندهاي عملياتي و نيز معماري كالن فرايندهاي
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فناوري گمرك ،كاهش فساد و تخلف و قاچاق كاال نقش قابل توجهي در دستيابي به اهداف اقتصادي
كشور از جمله رونق توليد ايفا مينمايد.
همچنين پروژه طراحي و تدوين برنامه بهبود مقررات و تسهيل امور و رويههاي گمركي ضمن تسهيل
تجارت با استفاده از ظرفيت قوانين نظير استانداردهاي تسهيلگر كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو ()1RKC
و ساير استانداردهاي جهاني ،بازمهندسي و بهبود فرايندهاي گمركي در راستاي رونق توليد به بهبود نماگر
تجارت فرامرزي شاخص سهولت انجام كسبوكار بانك جهاني نيز منجر ميشود .اجراي اين پروژه به دليل
تسهيل تجارت و فرايندهاي مربوط به آن ،كاهش هزينهها و زمان اخذ مجوزهاي الزم براي صادرات و واردات
و حذف بوروكراسي ناكارآمد ،از كانال تسهيل و كوتاهتر شدن فرايندهاي ورود مواد اوليه و واسطهاي مورد نياز
توليد با استفاده از فضاي تسهيل شده واردات و ترغيب فعاالن اقتصادي به توليد كاالها و خدمات با كيفيتتر
و داراي توان رقابتي در بازارهاي جهاني جهت استفاده از فضاي تسهيل شده صادرات منجر به تشويق صاحبان
سرمايه به آوردن سرمايه راكد خود در فعاليتهاي مولد توليدي و در نتيجه رونق توليد در كشور ميگردد.
نتيجهگيري و پيشنهادها
صنعت برق صنعتي است كه نقش بسيار مهمي در رفاه و آسايش مردم و همچنين توسعه صنايع و رشد
اقتصادي كشور دارد .در سالهاي اخير اين صنعت از منظر داخليسازي تجهيزات وضعيت مناسبي داشته
است .با افزايش توان توليدكنندگان داخلي اين صنعت در توليد كاال و تجهيزات صنعت برق وضعيت
صادرات آنها و همچنين صادرات خدمات فني و مهندسي در حوزه صنعت برق رشد بسيار خوبي داشته
و بخش قابل توجهي از بازار كشورهاي همسايه از جمله افغانستان و عراق را از آن خود كرده است .اما
با تشديد تحريمها از سويي و كمبود نقدينگي وزارت نيرو از سوي ديگر باعث شده اين شركتها با موانع
و چالشهايي مواجه شوند كه روند رو به رشد آنها را متوقف يا كُند كرده است .اهم چالشها و راهكارهاي
ذكر شده در گزارش در جدول زير خالصه شده است:

Revised Kyoto Convention

1.
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جدول  .5اهم موانع و چالشهاي پيش روي رونق توليد و راهكارها و اقدامات
مورد نياز در صنعت برق
چالش

نوع اقدام

خالصه راهكار

دستگاه اجرايي كميسيون تخصصي
مربوطه

مرتبط در مجلس

كوتاهمدت

توقف پروژهها

اصالح قراردادها و جبران هزينههاي ناشي
از افزايش ناگهاني نرخ ارز و فلزات ،ارائه
تسهيالت به بخش خصوصي و اختصاص
يارانه سود تسهيالت به اين بخش

اجرايي

بانك مركزي
وزارت صمت
وزارت نيرو

كميسيون اقتصادي
كميسيون صنايع و معادن

پوشش ريسكهاي غيرتجاري
ارائه تسهيالت مالي و خدمات بانكي
بينالمللي براي نقلوانتقال پول
ديپلماسي اقتصادي

اجرايي

وزارت صمت
وزارت خارجه

كميسيون ويژه
كميسيون اقتصادي

تحريك تقاضا از طريق تأمين منابع مورد
نياز طرحهاي توسعهاي صنعت برق

اجرايي

وزارت نيرو

كميسيون انرژي

عدم تمايل و بهكارگيري
پوشش ريسكهاي عملكردي تجهيزات و
تجهيزات ساخت داخل
اصالح نظام خريد تجهيزات وزارت نيرو
صنعت برق

تقنيني

وزارت نيرو
بيمه

كميسيون انرژي

مشكالت پيش روي
صادرات خدمات فني و
مهندسي
ركود در بازار

ميانمدت
ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي
نبود ثبات در مقررات ذيربط و اصالح فرايندهاي مقرراتگذاري
صادرات و واردات
ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي
مديريت تأمين نهادههاي ذيربط و ايجاد سازوكارهاي شفاف و
يكپارچه
توليد
قراردادهاي
وزارت نيرو

يكجانبه اصالح قراردادهاي وزارت نيرو و تسهيم
ريسك بين كارفرمايان و بخش خصوصي

پايين بودن حقوق ورودي تعيين حقوق گمركي باال براي برخي
تجهيزات داراي مشابه كاالهايي كه مشابه داخلي دارند براي
مدت موقت پنجساله
توليد داخل

تقنيني
اجرايي

اجرايي

بانك مركزي
گمرك
وزارت صمت
وزارت نيرو

كميسيون صنايع و معادن
كميسيون ويژه حمايت
توليد

بانك مركزي
گمرك
وزارت صمت
وزارت نيرو

كميسيون صنايع و معادن
كميسيون ويژه حمايت
توليد
كميسيون انرژي
كميسيون ويژه

اجرايي

اجرايي

وزارت صمت
گمرك
وزارت نيرو

كميسيون انرژي
كميسيون ويژه

بلندمدت
محاسبه قيمت تمام شده برق
تغيير ساختار تعرفه برق

مكانيسم
قيمتگذاري

ناكارآمد

عدم
سرمايهگذاري

اطمينان جلوگيري از نوسانات شديد نرخ ارز و
ثبات در سياستهاي ارزي و تجاري

سرمايهگذاري براي توسعه شبكه
نبود امكانات آزمون
آزمايشگاههاي مرجع
استاندارد براي برخي
كاالهاي توليدي در انعطافپذيري در استانداردها متناسب با
شرايط اضطراري و وضعيتهاي خاص
صنعت برق

اجرايي

هيئت وزيران
وزارت نيرو

كميسيون انرژي

اجرايي

بانك مركزي

كميسيون اقتصادي

سازمان ملي
استاندارد ايران
وزارت نيرو

كميسيون انرژي
كميسيون صنايع و معادن

اجرايي
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