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 241 ................................ (دالر ونیلیم به ارقام( )2211 دسامبر یال 2221 هیژانو) منتشره یالمللنیب صکوک کل -13 نمودار

 241 ................................... (دالر ونیلیم به ارقام( )2211 دسامبر یال 2221 هیژانو) منتشره یداخل صکوک کل -12 نمودار

 211 ....................... برق صنعت خدمات و کاال صادرات یتقاضا یارتقا یراهکارها تیمطلوب/یریپذتحقق سیماتر -11 نمودار

 214 ........... برق صنعت خدمات و کاال عرضه توان و یریپذرقابت شیافزا یراهکارها تیمطلوب/یریپذتحقق سیماتر -12 نمودار

 211 ................ برق خدمات و زاتیتجه صادرات بانیپشت خدمات یارتقا یراهکارها تیمطلوب/یریپذتحقق سیماتر -19 نمودار

 211 .................................................................................... اهداف رهیزنج یمبنا بر تیریمد مدل -14 نمودار

 212 ...................................................................................... برق صنعت صادرات توسعه راه نقشه -15 نمودار

 922 ........................................ 1424 سال تا رکود و رشد یوهایسنار یمبنا بر رقب صنعت صادرات ینیبشیپ -11 نمودار

 921 ......................................................... 1424 سال تا برق صنعت صادرات زانیم ینیبشیپ یوهایسنار -11 نمودار
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 فصل اول مقدمه

ده  بررسی ش  کشورهای منتخب صادرکننده و بازارهای هدف در این صنعت     ،درات صنعت برق ایران ، وضعیت موجود صا  در این فصل 

داده  هایکه ابتدا اطالعات آماری از پایگاه یبترت ینبد، شتتده استتت گرفتهای بهره مطالعه کتابخانه . برای این منظور از روشاستتت

رسی   المللی تخصصی مورد بر  بین مؤسسات  های گردید، همچنین گزارشبندی داخلی و خارجی قابل استناد، استخراج، خالصه و طبقه   

 است. شدهیمترسنمودارهای آماری توصیفی،  به همراهقرار گرفت و بر اساس اطالعات بدست آمده، وضعیت موجود 

تجارت تجهیزات  روند جهانی است. در بخش اول، برای شناسایی بازار صنعت برق، ابتدا      شده یمتنظدر چهار بخش  فصل این مطالب 

ستفاده از اطالعات   ستخراج برقی، با ا سی    شده ا سازمان تجارت جهانی، مورد برر شورها از      قرارگرفتهاز پایگاه داده  سهم ک ساس  و بر ا

های . ستتپس با استتتفاده از دادهاندشتتدهشتتناستتاییتجهیزات برقی  واردکنندگانترین صتتادرکنندگان و تجارت این محصتتوالت، مهم

از پایگاه داده مرکز گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت نیرو، روند صادرات ایران در سه بخش تجهیزات      هشد استخراج 

 ترینمهمو بر استتاس ستتهم کشتتورها از صتتادرات ایران،   قرارگرفتهبرقی، خدمات فنی و مهندستتی برق و انرژی برق مورد بررستتی 

ت. در این اس قرارگرفتهست. در بخش دوم، نظام حکمرانی صنعت برق ایران مورد تحلیل مقصدهای صادراتی ایران شناسایی گردیده ا

شور،   صلی، تنظیم گری و مقررات      تأثیرگذارارکان  ترینمهمبخش با توجه به قوانین ک سه محور ا صادرات بخش برق در  گذاری، بر 

ردها و  قانونی و قوانین باالدستی، کارک  هایمأموریتوجه به . سپس با ت اندشده بندیطبقهارائه خدمات و توسعه زیرساخت شناسایی و      

 مسئولیت هر یک ترسیم گردیده است.

ت.  اس قرارگرفتهدر بخش سوم و چهارم، وضعیت تعدادی از کشورهای منتخب از منظر صادرات و واردات تجهیزات برقی مورد بررسی 

و  توسعهدرحال، هند و ترکیه از کشورهای جنوبیکرهق، سه کشور در بخش سوم، با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها در صنعت بر  

 مورد بررسی قرار گرفت. در بخش  هاآنهای صادراتی  و ساختار صنعت برق و برنامه   شده انتخابصنعتی صادرکننده تجهیزات برقی،   

این بخش، روند صادرات ایران و سهم   ایران در بخش صنعت برق مورد بررسی قرار گرفت. در    ایمنطقهچهارم نیز، وضعیت بازارهای  

سوریه که       ستان و  ستان، پاک شور عراق، افغان صادراتی ایران    ترینمهمایران از تجارت تجهیزات برقی در چهار ک صد  مورد  اندبودهمقا

 است.  قرارگرفتهبررسی 
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 برق ایران و جهان صنعتصادرات  -1

پیش از بررسی وضعیت تجارت این بخش    گیرد.برق مورد بررسی قرار می  ای صنعت در این بخش وضعیت بازارهای جهانی و منطقه 

کسب و   ،( یکیس)آ یاقتصاد هاییتفعال المللییناستاندارد ب  یبندطبقه الزم است که قلمرو این صنعت مشخص شود.  با مراجعه به     

قرار  95تحت عنوان کد  که برق ینبا تاممرتبط  هاییتفعال خوشتته اصتتلی می توان طبقه بندی کرد ستته کارهای این صتتنعت را به 

دسته دوم شامل    برق است.  یعانتقال و توز ید،تول یاتاز عملمتشکل  و  شوند یم ییبرق شناسا   یانرژ ینتام یرهعنوان زنجهب واند گرفته

ستگاه    ینامد ی،موتور برق تجهیزات برقی از جمله یدتول یلاز قب هایییتفعال سفورماتور، د و   یباتر ید، تولو کنترل برق یعتوز یهاو تران

  یدتول ی،و برق یکیالکترون یهاو کابل هایمستت یرستتا یدتول ی،نور یبرف یهاکابل یدتول کشتتی،یمستت یهاو دستتتگاه یمستت یدانباره، تول

ستگاه  ش یمس  یهاد ست که در ذ  ...و  یک سازندگان تجه  21کد  یلا سایی می    یبرق یزاتتحت عنوان  شام    شوند شنا سوم  سته  ل . د

صب دکل  هایییتفعال شار قو  یهامانند ن س    ی،برق ف صب  ستم ن صب و راه انداز  یرو،ن یعانتقال و توز ی  یروگاهن ،یحرارت یروگاهن ین

. با توجه به این شوند شناسایی می   42با کد  می باشد که  و مشاوران احداث برق  یمانکاراندر رسته پ  یاو هسته  یگاز یبی،ترک یکلس 

د. گیرهای ستتازمان تجارت جهانی، روند بازار جهانی تجهیزات برقی مورد بررستتی قرار می ابتدا با استتتفاده داده در ادامه ،طبقه بندی

کاال  »در سه گروه  صادرات صنعت برق ایران وضعیت  ، و وزارت نیرو سازمان توسعه تجارت   ،های گمرک ایرانسپس با استفاده از داده  

 شده است.بررسی  «انرژی برق»و « برقخدمات فنی و مهندسی »، «و تجهیزات برقی
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 جهانی تجهیزات برقی تجارتروند  -1 -1

طور صتعودی بوده و به  روندیکدارای  2211تا  2214های (  طی ستال 115صتادرات کاال و تجهیزات صتنعت برق و الکترونیک )کد   

میلیارد دالر   2421میزان صادرات این صنعت از    ، 1 نمودارشده در  درصد رشد داشته است. بر اساس اطالعات ارائه      4متوسط ساالنه   

 رسیده است.   2211میلیارد دالر در سال  2111به  2214در سال 

 برقی جهانی صادرات کاال و تجهیزات روند -1نمودار
 ITC [45] :مأخذ

 

دهد. نشان می 2211کشورهای صادرکننده در سال  را به تفکیک« کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک»میزان صادرات  2نمودار

از چین  2211در سال  « کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک »شود، بیشترین میزان صادرات    دیده مینمودارطور که در این همان

بعد از چین،    باشتتتد. درصتتتد از کل صتتتادرات تجهیزات برق و الکترونیک می   24میلیارد دالر بوده استتتت که معادل     114به ارزش  

کی  یالکترونمیلیارد دالر بیشترین میزان سهم را در صادرات تجهیزات برقی و     115و  912به ترتیب « جمهوری کره»و « کنگهنگ»

 دهند.به خود اختصاص می

                                              

 

1 HS Code ستم س  یک ساز    ی ستاندارد  سا    یعملکرد ا شنا صوالت م  یو طبقه بند ییکنترل  س     یمح سط دولتها با توجه به  شد که تو ستهای با ،   یگذار یمتق ، یاتیمال یا
صاد طراح  یبودجه بند سته بندی، کاال و تجهیزات را به  . شوند  یم یو اقت شد. کد    31بخش و  21این د سیم می کند. دو عدد اول کد، بیانگر بخش می با مربوط  15گروه تق

 به بخش تجهیزات برقی و الکترونیکی است که در این گزارش به آن استناد شده است. 
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 به تفکیک کشورها  2211درات تجهیزات برقی در سال صا -2نمودار
 ITC [45] :مأخذ

 
 

صنعت برق و الکترونیک »میزان واردات  9نمودار سال    « کاال و تجهیزات  شورهای واردکننده در  شان می  2211را به تفکیک ک دهد.  ن

میلیارد  522به چین با  2211در سال  « کاال و تجهیزات صنعت برق »شود، بیشترین میزان واردات   دیده مینمودارهمانطور که در این 

ست که معادل   صد  11دالر  بوده ا شد. بعد از چین،  از کل واردات تجهیزات برق می در و   911به ترتیب « کنگهنگ» و « آمریکا»با

 دهند.میلیارد دالر بیشترین میزان سهم را در واردات تجهیزات برق و الکترونیک به خود اختصاص می 921
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 شورهابه تفکیک ک 2211ت تجهیزات برقی در سال واردا -9نمودار

 ITC [45] :مأخذ

 تجاری ایران  مبادالت -1-2

دهد و  رود که روابط تجاری بین کشورها سهم بیشتری از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص می      شدن به سمتی پیش می  روند جهانی

  یچه مروزهتوان گفت که امی روازاینازپیش به واقعیت نزدیک شده است.   ای و زنجیره ارزش جهانی بیشتعابیری مانند اقتصاد شبکه  

یران نیز المللی نداشته باشد. کشور ا   توجهی در تجارت بینتوان یافت که اقتصاد رو به رشدی داشته باشد اما سهم قابل     را نمی ریکشو 

ست. با توجه به اینکه بخش عمده    ستثنی نی صنعت برق با ک مرزی ایران و بهای از تجارت بروناز این قاعده م ورهای ش طور ویژه در 

صورت گرفته           جوارهم صلی تجاری ایران  شرکای ا شورهای دیگر و  ضعیت روابط تجاری ایران با ک ست، در این بخش نگاهی به و ا

  دهد.کشور همسایه نشان می 15مبادالت تجاری ایران را با  1است. جدول 
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 بدون احتساب نفت خام -)میلیون دالر( 1931 سالدر  کشور همسایه 15مبادالت تجاری با  -1جدول 

 نام کشور ردیف
ارزش 
 صادرات

ارزش 
 واردات

درصد تغییرات 
 صادرات

درصد تغییرات 
 واردات

حجم 
ارزشی 
 مبادالت

 تراز تجاری

  امارات متحده عربی 1

  عراق 2
  ترکیه 9
  افغانستان 4

  فدراسیون روسیه 5

  پاکستان 1
  عمان 1
  آذربایجان 1
  ترکمنستان 3

  کویت 12
  قطر 11
  قزاقستان 12
  ارمنستان 19
  بحرین 14
  عربستان 15

  مجموع
 [11] آمار گمرک ایران: مأخذ

بیشترین مراودات تجاری با ایران را دارند، تراز تجاری ایران با امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه منفی    کشور اولی که شش  از میان 

و با عراق، افغانستان و پاکستان مثبت است. همچنین درمجموع تراز تجاری ایران در تجارت با کشورهای منطقه مثبت است که نشان 

 ها است.شورها بیش از واردات از آندهد درمجموع سهم صادرات ایران به این کمی

توان گفت از بین می 4نموداردهد. با توجه به را نشتتان می جوارهمارزش صتتادرات، واردات و تراز تجاری ایران با کشتتورهای  4نمودار

گاه ن ترتیب پاکستان در جایکشور، عراق باالترین تراز تجاری را با ایران دارد. بعد از عراق، افغانستان در جایگاه دوم  و به همی 15این 
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شور می      صص در ک شوره توان نیازمندیسوم به لحاظ تراز تجاری قرار دارند. با توجه به ظرفیت بالقوه و نیروهای متخ ا را های این ک

 های بین طرفین را افزایش داد.کرد و همکاریشناسایی 

 1931سال  در همسایه  کشور 11تجاری ایران با  مبادالت -4نمودار

 [11]  های گمرک ایرانمأخذ: محاسبات محقق از داده

 صنعت برق ایران صادرات -1-9

« انرژی برق»و « خدمات فنی و مهندستتی برق»، « صتتادرات کاال و تجهیزات برقی»صتتادرات صتتنعت برق ایران از ستته بخش   

 شده است که در این بخش مورد بررسی قرارگرفته است.یلتشک
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 کاال و تجهیزات صنعت برق ایران صادرات  -1-9-1

 3طور متوسط ساالنه صعودی بوده و به روندیکدارای  طورکلیبه 1931تا  1912های صنعت برق طی سال کاال و تجهیزات صادرات  

. بر اساس اطالعات  دهدنشان می 1931تا سال  1912روند صادرات کاال و تجهیزات برقی را از سال    5نموداردرصد رشد داشته است.     

رسیده   1931میلیون دالر در سال  133به  1912میلیون دالر در سال   91 حدود شده در این نمودار، میزان صادرات این صنعت از   ارائه

ست.   1است که تقریباً   سال   بطور کلی روند آن صعودی بوده است هرچند که    برابر شده ا   کاهششده و  ها متوقفاین رشد در برخی 

 است.  ه داشت

 1931تا  1931های در سال یبرقروند صادرات کاال و تجهیزات  -1نمودار

 [11] های گمرک ایرانمأخذ: محاسبات محقق از داده

دیده  نمودارطور که در این دهد. هماننشان می 1931را در سال « کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک»میزان صادرات  1نمودار

درصد از کل، بیشترین سهم را در صادرات تجهیزات برق دارد. بعد از سیم       12میلیون دالر صادرات و   142با « سیم و کابل »شود،  می

رتیب با به ت«  هاترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک و القاکنندهانواع »و « انواع موتورها، ژنراتورها و مولدهای برق»و کابل، 

شترین میزان صادرات را به خود اختصاص می    1119 و 1114 ایران را  15اطالعات صادرات زیرگروه کد   2 . جدولدهندمیلیون دالر بی

 به تفکیک گروه های اصلی نشان داده است. 

 

 
 

 

 





 


  


















                 

ر
ال
 د

ن
یو

میل

1931تا 1912روند صادرات تجهیزات صنعت برق در سال های 



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

24 

 

 

 به تفکیک گروه کاالیی 1931صادرات تجهیزات برقی  در  سال  -6 نمودار

 [11] های گمرک ایرانقق از دادهمأخذ: محاسبات مح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

سیم عایق شده و کابل

12%

موتورها، ژنراتورها و مولدهای 

برق

6%

دل ترانسفورماتورهای برقی، مب

های استاتیک و القاکننده ها

1%

انباره های برقی

1%

دستگاه های الکتریکی برای

سوئیچینگ یا مدارهای محافظ

...(وز و سرپیچ، رله، فی)الکتریکی 

6%

ی برا... تابلو، پانل ، کنسول و 

برقکنترل الکتریکی یا توزیع

9%
المپ و لوله های برقی رشته ای

یا تخلیه الکتریکی

2% سایر 

1%

صادرات تجهیزات صنعت برقی

1931در سال 
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  ایتفکیک کد تعرفه به 1931صادرات کاالها و تجهیزات برقی در سال -2 جدول
 

 [11] های گمرک ایرانمأخذ: محاسبات محقق از داده

  

کد تعرفه چهار 

 رقمی
 دسته

مجموع وزنی 

 )کیلوگرم(
 مجموع ریالی صادرات

مجموع دالری 

 صادرات

 سیم عایق شده و کابل  

موتورها، ژنراتورها و مولدهای برق  

ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک و القاکننده ها  

انباره های برقی  

 دستگاه های الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای محافظ الکتریکی
 )سرپیچ، رله، فیوز و ...(

 

تابلو، پانل ، کنسول و ... برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق  

المپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی  

 ،دستگاه های برقی برای قطع، وصل یا تغییر حفاظت )کلید، فیوز
 کنکتورها(

 

خازن های برقی  

مقره و قطعات عایق از برق  

انواع دیودها، ترانزیستورها، وسایل غیر هادی  

آهنرباهای الکتریکی  

مقاومتهای الکتریکی  

مدارهای چاپی  

  مجموع 
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صادرات   1نمودار صنعت برق و الکترونیک »میزان  سال      « کاال و تجهیزات  صد در  شورهای مق شان می  1931را به تفکیک ک دهد.  ن

سال       دیده می نمودارطور که در این همان صادرات ایران در  شترین میزان  شور   1931شود، بی ستان »به ک میلیون دالر  113با « افغان

میلیون  9و  12به ترتیب « ترکیه»و « عراق»باشد. بعد از افغانستان،   درصد از کل صادرات تجهیزات برق می   12است که معادل  بوده

 دهند.قی ایران به خود اختصاص میدالر بیشترین میزان سهم را در صادرات تجهیزات بر

 

  کشورها به تفکیک 1931تجهیزات برقی در سال  صادرات -1 نمودار

 [11] های گمرک ایرانمأخذ: محاسبات محقق از داده

 برق انرژیصادرات  -1-9-2

ساس  بر صادرات برق در جهان برق یدتول یزانمربوط به م یآمارها انرژی المللیبین آژانس گزارش ا سیا،   ،، واردات برق و   وایران آ

 آمده است.  9در جدول  2211در سال   همجوار یکشورها

 2113در سال  برق واردات و صادرات ید،آمار تول -9جدول 

برق )گیگاوات 
 ساعت(

 پاکستان ایران عراق آسیا جهان

 114،229 213،234 12،292 12،432،149 25،211،511 تولید

 432 4،221 11،315 122،521 122،239 واردات

 - -1111 - -32114 -129341 صادرات
 [53] یالمللی انرژ: آژانس بینمأخذ

افغانستان

61%

عراق

91%

ترکیه

2%

جمهوری عربی سوریه

2%

سایر

1%

1931صادرات تجهیزات برقی در سال 

به تفکیک کشورها
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صد  52 حدود 9 جدول به توجه با ست   منطقه در جهان در برق تولید از در سیا صد  2 مقدار این از ایران سهم  و آ ست  در ساس   ا . بر ا

شود که    1اطالعات نمودار  شاهده می  سال صادرات برق به م ساالنه   به 1931تا  1912های عنوان انرژی طی  سط  صد    14طور متو در

شته    شد دا ست ر ساس اطالعات ارائه  بر. ا صادرات انرژی برق از   ا سال    1243شده میزان  ساعت در    1924به  1912میلیون کیلووات 

سال     ساعت در  ست و تقریب    1931میلیون کیلووات  سیده ا سال       1اً ر ست. در  شده ا صادرات انرژی برق   1932برابر    11511میزان 

سال   صادرات طی  سال     1931تا  1912های میلیون کیلووات بوده که باالترین میزان  شد در برخی  ست و این ر شده و  ها متوقفبوده ا

ست.   یافتهکاهش شته  هایسال  در ایران برق صادرات  میزان به توجه باا صادرات   دید توانمی( 1ودار )نم آن روند و گذ انرژی میزان 

 برق ایران بطور کلی روند صعودی داشته و نسبت به کشورهای همجوار، از وضعیت بهتری برخوردار است.

 

 1931تا  1931های در سال برق روند تبادل انرژی -3 نمودار

  [11] ینه آمارگزارش پنجاه و یک سال صنعت برق ایران در آیمأخذ: 

میلیارد ریال بوده  22195مبلغ  1931آمد حاصل از صادرات برق در سال    ، در1931شده در الیحه بودجه سال   بر اساس اطالعات ارائه 

میلیارد ریال و   11321و  22152به ترتیب  1931و  1931است. این در حالی است که مصوب درآمد حاصل از صادرات برق در سال        

 شده است. بینیمیلیارد ریال پیش 42142میزان درآمد حاصل از صادرات برق  1931یحه بودجه سال همچنین در ال
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 1931الی  1932های طی سال جوارهمبرق ایران به کشورهای  انرزی میزان صادرات -3نمودار

 [11گزارش پنجاه و یک سال صنعت برق ایران در آیینه آمار ]مأخذ: 

شورها  تفکیک به را ایران از برق انرژی صادرات  میزان 3ودارنم شان  ک شترین . بدهدمی ن  ی دوره موردصادرات برق از ابتدا  یزانم ی

 1931تا سال   و پیداکرده افزایش توجهیقابل طرز به کشور  این به صادرات  میزان 1911 سال  از و داشته به عراق اختصاص  بررسی،  

شته  ینا ست.  روند ادامه دا سیاسی عراق پس از سقوط      آعلت افزایش صادرات برق به عراق،   ا غاز دوران بازسازی عراق با تغییر رژیم 

ساسی بازسازی بیش از پیش افزایش یافت، درنتیجه با توجه         ست. در این بازسازی نیاز به برق به عنوان یکی از عوامل ا صدام، بوده ا

و افغانستان  هیترک عراق، از بعدتریکی با عراق، صادرات برق به عراق افزایش یافت. به ظرفیت های تولید برق ایران و امکان تبادل الک

صد     یگاهدر جا یببه ترت سوم به لحاظ مقا سال    صادراتی برق ایران بوده دوم و  صادرات برق ایران به ترکیه در   1935اند هرچند که 

 واردات برق ندارد. ترکیه با افزایش ظرفیت تولید برق دیگر نیاز به یافته است.پایان
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 فنی و مهندسی  خدماتصادرات  -1-9-9

طور که در این دهد. هماننشان می  1931تا  1912های را طی سال « 2خدمات فنی و مهندسی صنعت برق  »میزان صادرات   12نمودار

سال          دیده می نمودار صنعت برق در  سی  صادرات خدمات فنی و مهند شترین میزان  میلیون دالر بوده  2491 به میزان 1934شود، بی

عدد  و به کاهش یافته است 1934از سال  صعودی بوده و رونددارای  1934تا سال  صادرات خدمات فنی و مهندسی طورکلیبهاست. 

 المللی علیه ایران بوده است.های بیندلیل اصلی این کاهش، تحریم رسیده است. 1931در سال میلیون دالر  111

 

 1931تا  1931از سال  صنعت برق  فنی و مهندسی خدماتروند صادرات  -11نمودار

 [11]مأخذ: آمار وزارت نیرو 

                                              

 

  یروگاهن ی،رارتح یروگاهن ینصب و راه انداز  یرو،ن یعانتقال و توز یستم نصب س   ی،برق فشار قو  یهامانند نصب دکل  هایییتفعالمنظور از خدمات فنی و مهندسی مجموعه    2
 .شوندآیسیک شناخته می  42و مشاوران احداث برق با کد  یمانکاراندر رسته پمی باشد که  یاو هسته یگاز یبی،ترک یکلس
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 بندیجمع -1-9-4

ساس اطالعات ارائه  سال       شده در این بخش، مجموع ارز بر ا صنعت برق در  صادرات  صل از  میلیون دالر   11231برابر  1931آوری حا

شکیل می « خدمات فنی و مهندسی برق »و « انرژی برق»، «تجهیزات برقی»از سه بخش   بوده است که این صادرات   ل  گردد. جدوت

به تفکیک صادرات تجهیزات برق، صادرات انرژی برق و صادرات خدمات      1931ارزآوری حاصل از صادرات صنعت برق را در سال      4

 دهد.فنی و مهندسی نشان می

1936وری حاصل از صادرات صنعت برق در سال ارزآ-4 جدول  

 میلیون دالر نوع صادرات

 299 صادرات تجهیزات برقی

 591 صادرات انرژی برقی

 431 برق صنعت صادرات خدمات فنی و مهندسی

 1231 مجموع
 های آماریماخذ: استخراج محقق از داده
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 ایران برق صنعت حکمرانی وضعیت -2

 یک رد افراد و هابنگاه رفتار به منجر که استتت حاکمیتی هاینقش و قواعد مجموعه دربرگیرنده نهادی، تارستتاخ یا حکمرانی ستتاختار

شاره  حاکمیت کارکردهای از ایمجموعه به صادرات  حوزه حکمرانی ساختار  بنابراین شود. می عمومی حوزه  ها،آن طریق از که دارد ا

 محیط تواندمی کارکردها، این تغییر طریق از حاکمیت درواقع پذیرد.می صتتتورت صتتتادرات ویژه طوربه و مرزیبرون تجارت محیط

  توستتعه » ،«گذاری مقررات و گری تنظیم» کرد: بندیطبقه اصتتلی  گروه ستته  در توانمی را کارکردها این دهد. تغییر را صتتادرات 

 «.عمومی خدمات ارائه» و «زیرساخت

 بر محاک قواعد گذاری،مقررات و گذاریقانون با دولت هیئت و اسالمی  شورای  جلسم طریق از حاکمیت گذاری مقررات و گریتنظیم

 دیده 11نمودار در که همانطور کند.می تعریف حقیقی اشتتخاص و اقتصتتادی هایبنگاه از اعم فعاالن برای را خارجی تجارت محیط

سعه  هایبرنامه تعیین مانند مواردی شود، می سط  المللیبین معاهدات و یمرزبرون تجارت قوانین ای،تو سال  شورای  مجلس تو   میا

  حهالی ارائه طریق از دولت هیئت کند.می مشتتخص را المللیبین تجارت به مربوط استتاستتی الزامات و کلی خطوط و گرددمی وضتتع

  هایستتیاستتت  طریق از و کندمی تعیین را هاییمحدودیت و کندمی مشتتخص را خارجی تجارت به مربوط مقررات برخی نیز بودجه

  مچنینه گذارد. می تأثیر  اقتصتتتادی کنشتتتگران روی ای،تعرفه  نظام  و مالیاتی   های معافیت   یا  و مالیات   عوارض، تعیین مانند   تجاری 

  ازارب تنظیم در برق، ترانزیت هایتعرفه تعیین و صتتادرات مجوز صتتدور برق، صتتادرات و فروش مقررات تعیین طریق از نیرو وزارت

سازی   و راه وزارت کند.می لتدخا  برق صادرات    شفرو مقررات تعیین طریق از نفت وزارت و ونقلحمل مقررات تعیین طریق از شهر

 گذارند.می تأثیر آن صادرات و برق صنعت هاینهاده روی بر برق تولید هاینیروگاه به سوخت

شی  خدمات  ارائه سط  صادرکنندگان  نیاز مورد خدمات از بخ ص  طوربه حاکمیت تو   و نترلک با نیز دیگر برخی و شود می ارائه اریانح

 تا بیمه و بانکی خدمات مانند خدمات از متنوعی طیف خدمات این شتتتود،می دیده 11نمودار در که همانطور دولت. مستتتتقیم مداخله

 کنترل با را کنندگانصتتادر نیاز مورد المللیبین مالی خدمات ای،بیمه مؤستتستتات و تجاری هایبانک گیرد.برمی در را گمرکی خدمات

  و لیری ای،جاده ونقلحمل ناوگان کنند.می ارائه اقتصادی( امور وزارت و مرکزی )بانک دولتی نهادهای مقررات تحت و دولت مستقیم

سعه  سازمان  کنند.می ارائه دولت، سوی  از شده تنظیم مقررات تحت را ونقلحمل خدمات دریایی،  ود ایران، گمرک و ایران تجارت تو

  کنند.می ارائه را گمرکی امور و المللیبین بازاریابی و المللیبین تجاری ارتباطات تسهیل  خدمات که باشند می دولت به وابسته  سازمان 

  و کنند.می ارائه را کنسولی خدمات و خارجی ارتباطات تسهیل خدمات کشورها، سایر در ایران هایسفارت و یبازرگان رایزنان همچنین

 یرانیا صتادرکنندگان  به را خارجی تجارت ارتباطات تستهیل  و مبدأ گواهی صتدور  مانند بازرگانی خدمات ایران، بازرگانی تاقا باالخره

 کنند.می ارائه



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

92 

 

  سازیفراهم هک است هاییزیرساخت نیازمند صنعتی، هایحوزه سایر مانند برق، صنعت  صادرات  و المللیبین تجارت زیرساخت   توسعه 

  ونقلحمل هایزیرساخت  است:  نیاز صادرات  برای زیرساخت  گروه دو است،  آمده 11نمودار در که همانطور است.  دولت عهده بر هاآن

  و تاستتت کیفی و کمی توستتتعه  نیازمند   همگی که  ها بندرگاه   مانند   بارگیری  نقاط  نیز و باربری  آهنراه خطوط مانند   ریلی و ایجاده 

سئولیت  سعه  و ساخت  شرکت » عهده بر آن م شور  ونقلحمل زیربناهای تو ست.  سازی شهر  و راه وزارت توابع از «ک  برای همچنین ا

ساخت  نیازمند برق، صادرات  ست  و خطوط زیر ست  برق انتقال هایپ سئول  که ا  به سته واب توانیر شرکت  برعهده آن سازی فراهم تیم

 است. نیرو وزارت
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 صادرات صنعت برق حکمرانینظام  -11نمودار

 ماخذ: محقق
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ی تأثیرگذار در حکمرانی صنعت برق، بر اساس قوانین کشوری،     از نهادهاهای هریک ها و نقشدر ادامه این بخش وضعیت مسئولیت  

 . ارائه شده است در سه محور اصلی ذکرشده،

 گذاری مقررات و گری نظیمت -2-1

 ورکش یرنفتیغصادرات  توسعه یعال یشورا  -2-1-1

سعه  یعال شورای  شور  یرنفتیغ صادرات  تو شی خط یمتنظ» هدف با ک شور،  یصادرات  م سب  ثبات یجادا ک  به طمربو مقررات در ین

صو  صادرات،  سعه  بخش یهابرنامه یبت شور،  صادرات  تو سا    ک شور،  صادرات  یساختار  یتنگناها و عوامل یفتعر و ییشنا   یینعت ک

ص اق مختلف یهابخش صادرات  یبرا یکم اهداف صو  ادی،ت سیم  و یاتیعمل یهابرنامه یبت صو  صادرات،  حوزه در یمل کارتق   بیت

  یقتشتتو و یتهدا ، گذاریستتیاستتت  ها،دستتتگاه یصتتادرات هایستتیاستتت  و هافعالیت ینب یهماهنگ یجادا جهت در الزم مقررات

شک  «تبطمر یفوظا یرسا  انجام و صادرکنندگان  صورت لزوم ب     شود می یلت شورا در  صمیمات  صم رای و ت وزیران  گیری به هیئتیمت

 9.شودمیارسال 

 نیرو وزارت مهندسی و فنی خدمات صدور و صادرات توسعه دفتر  -2-1-2

سی زیرمجموعه وزارت نیرو        صدور خدمات فنی و مهند صادرات و  سعه  سئول    یمدفتر تو شد که م ست   یگذارهدف»با سیا گذاری،  ، 

شم  سعه، تحکیم و ارتقاء همکاری   هدایت ،یزیرانداز و راهبردها، برنامهتدوین چ صوص ایجاد، تو ی  هاو راهبری، کنترل و نظارت در خ

سازمان   المللیینب شورهای دیگر و  صنعت آب و        المللیینهای بوزارت نیرو با ک سی و تجهیزات  صادرات خدمات فنی، مهند سعه  و تو

سرما  هاییآوربرق، انتقال فن ستای   «خارجی هاییهنوین و جذب  ست      در را شور ا شرفت ک صادی و پی شد اقت ،  5جدول  .کارآفرینی، ر

 دهد.وظایف دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو را نشان می

 

 

  

                                              

 

 . سایت سازمان توسعه تجارت 9
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 وظایف دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو -1جدول 
 نیرو وزارت مهندسی و فنی ماتخد صدور و صادرات توسعه دفتر وظایف

 صادرات. توسعه و المللیینب هایهمکاری به مربوط یهابرنامه و راهبردها انداز،چشم کالن، هایسیاست  و اهداف تدوین .1

 برق و آب نعتص  موضوعات  در همکاری هایینهزم وجود و فنی تجاری، اقتصادی،  سیاسی،   ابعاد جهت از هدف کشورهای  خصوص  در مطالعه بررسی،  .2
 ذیربط. مراجع سایر و یتخصص مادر هایشرکت و هامعاونت همکاری با هاآن یروزرسانبه و

 یهاپروژه و تجهیزات مهندستتتی فنی خدمات صتتتادرات توستتتعه و المللیینب هایهمکاری هایفعالیت و هابرنامه راهبردها، پایش و کنترل نظارت، .9
 .لزوم صورت در هاآن نمودن روزبه و اصالح و هابرنامه و اهداف قتحق جهت برق و آب صنعت یمرزبرون

 و ربطذی تخصصی   یهامعاونت همکاری با منطقه برق راهبری مرکز عنوانبه ایران اسالمی  جمهوری جایگاه تثبیت برای الزم هایینهزم نمودن فراهم .4
 خصوصی بخش و مادر هایشرکت

 صادرات توسعه و المللیینب هایهمکاری خصوص در نیرو وزارت یهامعاونت بین هماهنگی ایجاد و راهبری بررسی، .5

 خصوص  در المللیینب هایسازمان  و هدف کشورهای  با نیرو وزارت المللیینب هایهمکاری توسعه  و ارتباط تحکیم و ایجاد منظوربه مطالعه و بررسی  .1
 برق و آب صنعت

صلی،  مختلف طعمقا در عملکرد گزارش ارائه و تهیه .1 صوص  در موردی و ساالنه  ماهه،شش  ف  ها،آن آماری وتحلیلیهتجز و المللیینب هایهمکاری خ
 .ذیربط مراجع به ارائه و برداریبهره جهت کشور از خارج هایمأموریت و یمرزبرون یهاپروژه صادرات، توسعه

 وافقاتت پیگیری و کردن اجرایی منظوربه خارجی هایطرف با برق و آب عتصتتن زمینه در فنی و اقتصتتادی مشتتترک هایکمیته تشتتکیل و بررستتی .1
 .ذیربط هایمعاونت همکاری با آمدهعملبه

سانی به و اطالعاتی هایبانک ایجاد .3 ضعیت  درمورد روزر شورها،  و شت  ک  اب برق و آب صنعت  به مربوط هایپروژه قراردادها، ها،نامهتوافق ها،تفاهم یاددا
 .کارکنان خارجی هایمأموریت و خارجی هایطرف

 به برق و آب صنعت تجهیزات و کاال صدور  و اجرایی و مهندسی  فنی، ای،مشاوره  خدمات مدیریتی، دانش صدور  برای الزم هایپیگیری و بسترسازی   .12
 موردنظر. کشورهای

 هایاونتمع همکاری با و منطقه کشورهای  اولویت با المللیینب بازارهای در برق و آب صنعت  هایشرکت  حضور  گسترش  برای مناسب  بسترسازی   .11
صی   بخش و تخصصی   مادر هایشرکت  ذیربط، شورها  سایر  با تجاری و اقتصادی  مشترک  هایکمسیون  در شرکت  طریق از خصو  هایهیئت اعزام و ک
 .کشورها آن مقامات از دعوت و هدف کشورهای به اقتصادی و تجاری

 .هدف کشورهای در آموزش برگزاری .14

 .خارجی سمینارهای و هانمایشگاه در شرکت یا و خارجی و داخلی هاینمایشگاه و سمینارها برپایی در گذاریسیاست .15

 .برق و آب صنعت حوزه با مرتبط اقالم تولید کارخانجات احداث با کشورها سایر یا و کشور آن در هدف کشورهای با مشترک گذاریسرمایه .11

 .نظر مورد کشورهای به تجهیزات و اجرایی مهندسی، فنی، ای،مشاوره خدمات صادرکننده هایشرکت از الزم هایحمایت انجام و پیگیری ی،بررس .11

 .برق و آب صنعت حوزه در مهندسی فنی خدمات صادرکنندگان بین هماهنگی ایجاد و بررسی .11

 .ذیربط تخصصی هایمعاونت همکاری با برق و آب صنعت حوزه مرزیبرون هایطرح فنی و اقتصادی ارزیابی و بررسی .13
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 نیرو وزارت مهندسی و فنی ماتخد صدور و صادرات توسعه دفتر وظایف

 سازمان صادرات، توسعه بانک صادرات، ضمانت صندوق خارجه، امور وزارت نظیر صادرات از کنندهحمایت مجامع و نهادها با هماهنگی ایجاد و بررسی .22
 ... و تجارت توسعه

 در خارجی هایطرف با المللیبین هایهمکاری عرصته  در مشتترک  گذاریسترمایه  توستعه  و خارجی هایسترمایه  جذب برای الزم بستترهای  ایجاد .21
 .برق و آب صنعت

 .هدف کشورهای با نیرو وزارت بین پژوهشی و آموزشی هایهمکاری پیگیری و بررسی .22

 .برق و آب صنعت در دنیا روز ایهفناوری انتقال و دانش از گیریبهره و کسب برای هاپیگیری انجام و الزم بسترهای ایجاد .29

صت  و هاتوانمندی ها،ظرفیت اطالعاتی بانک ایجاد .24 سانی به و برق و آب صنعت  گذاریسرمایه  هایفر صی    هایمعاونت همکاری با هاآن روزر ص  تخ
 .ذیربط

 .برق و آب صنعت و نیرو وزارت در صادرات توسعه و المللیبین هایهمکاری به مربوط نظامنامه تدوین .25

سی  مطالعه، .21 صوص  در نیرو وزارت به مربوط امور هماهنگی و برر سالمی  جمهوری الحاق خ  هایمعاونت همکاری با تجارت جهانی سازمان  به ایران ا
  .ذیربط

 [32سایت مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو ]ماخذ: وب 

 

 وزارت راه و مسکن و شهرسازی  -2-1-9

سازی از نهادهای زیرمجموعه هیئت دولت می      شهر سکن و  شد که با هدف  وزارت راه و م تعادل مطلوب  تعیین مراکز جمعیتی و» با

شور       سطح ک شهرها در  سعت  ستگاه  یبا همکار ینزم یکپارچه یریتمد، بین جمعیت و و  ینهمدر ز یرفاه اجتماع ی، تأمینهای اجرائد

سکن  شارکت م سامانده  ، م سکن  یندر امر زم یهسرما بازار  یدر  صاد  ، کمکو م ست    یقاز طر یبه حفظ تعادل اقت سیا های  اعمال 

شو  سرمایه   یقیت ستفاده از  سکن  و ا ساختمان و م ساختمان  منظور ایمنبه یساختمان  یقاتتحق ، راهبریگذاری در امر  ا در قبال هسازی 

ای  متمرکز در تهیه و اجر ی، هماهنگیمصتتنوعات ستتاختمان یفیتو افزایش ک یاستتتفاده بهتر از منابع و مصتتالح محل یعی،حوادث طب

ساختمان طرح شور   یو عموم یهای دولتها و  سطح ک شور اعم از زم راه ، تأمیندر  ی  های دریایی و هوائآهن( و راه)راه و راه ینیهای ک

شور،   یامور ترابر و اداره ست س  گذاریپایهک سعه، تجه  یجادآن و ا یجامع هماهنگ برا یا سترش و نگاهدار  یز،تو سات زی    یگ سی ر تأ

، وظایف وزارت راه و مسکن و   1ی ایجادشده است. جدول   و دفاع مل یعمران ی،اقتصاد  ی،توسعه اجتماع  یاتبنائی آن با توجه به مقتض 

 دهد.شهرسازی را نشان می
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 وظایف وزارت راه و مسکن و شهرسازی -6جدول  
 شهرسازی و سکنم و راه وزارت وظایف

 هاهای اجرائی در زمینه ترابری کشور و اجرای آنمشیمنظور تعیین خطهای جامع و هماهنگ بهمطالعه، تهیه و تنظیم برنامه .1

 هاآهن، بنادر و فرودگاهها، راهبرداری و نگاهداری راهاحداث، توسعه، بهره. 2

ضوابط و معیارهای الزم برای احداث . 9 شرفت       تهیه و تنظیم  ضیات و پی سات زیر بنائی با توجه به مقت سی سایل ترابری و نظ و نگاهداری تأ ارت بر های و
 هااجرای آن

 هاآهن، بنادر و فرودگاهها، راهبرداری راههای ساختمان، نگاهداری و بهرهبررسی روش. 4

سی آن       طبقه. 5 صات فنی و مهند شخ سات زیر بنائی و تعیین م سی ستگاه   ها و هبندی کلیه تأ شکیالت و د ها ز هر یک از آنهایی که باید امچنین تعیین ت
 نگاهداری نمایند

ور برداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذک   برداری از تأسیسات زیربنائی ترابری و جلوگیری از بهره  تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهره   . 1
 در استفاده از تأسیسات مزبور

 ها و مؤسسات خارجیها و عنداللزوم پیشنهاد قراردادهای دوجانبه با دولتالمللی و نحوه ارتباط با آنهای ترابری بیناهبررسی درباره ر. 1

منظور تهیه های هوائی و خطوط لوله بههای آبی، راهآهن، راهها، راهها و شتتناستتایی مجموع توان و ظرفیت ترابری کشتتور اعم از راهبررستتی نیازمندی. 1
 .های مربوطهای الزم به سازمانها و ارائه توصیهمهبرنا

 ورهای ترابری کشها و نیازمندیهای مواصالتی اختصاصی زمینی، دریایی و هوائی با توجه به برنامهبرداری از خطوط پایگاهایجاد، نگهداری و بهره. 3

 گذاری خدمات جنبی آنرخهای مربوط در باب سیاست نبررسی و ارائه پیشنهادهای الزم با سازمان. 12

 هاهای زمینی، دریایی و هوائی و نظارت بر اجرای آنها و معیارهای فنی، اقتصادی و ایمنی ترابری درراهتعیین ضابطه. 11

ضابطه . 12 سات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا در خطوط بین     تعیین  س سعه مؤ شن   المللی فها و معیارهای الزم برای ایجاد، اداره و تو شته با د و عالیت دا
 هانظارت بر فعالیت آن

کنند های ترابری خارجی که در کشور فعالیت می ها و نمایندگیهای مربوط به صدور اجازه تأسیس مؤسسات دفاتر شعبه     نامهتهیه طرح مقررات و آئین. 19
 ها با جلب نظر وزارت کشورو نظارت بر فعالیت آن

استتتثنای نیروهای مستتلح جمهوری استتالمی ایران، با های دولتی بهمنظور تنظیم امور مربوط به ترابری ستتازمانزم بهها و معیارهای التعیین ضتتابطه. 14
 های مربوط و ایجاد هماهنگی و تمرکز امور مذکورهمکاری دستگاه

 ر مربوط به ترابریگذاری در اموهای الزم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایهتعیین ضوابط و معیارها و اتخاذ سیاست. 15

 هااجرای آن دار و نظارت برهای تأسیسات زیر بنائی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صالحیتبررسی در زمینه حریم. 11

ات های مربوط و عرضه و فروش خدماههای کشور ازنظر خدمات خاکشناسی و شناسایی مصالح ساختمانی و تجهیز و توسعه آزمایشگ    بررسی نیازمندی . 11
 به بخش عمومی و خصوصی از طریق آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

سی نیازمندی . 11 سایی راه    برر شنا سازمان      های آبی و دریا و اقیانوسهای کشور ازنظر  سعه تشکیالت  سایی ایجاد تجهیز و تو شنا ضه و   های الزم عرها و 
 فروش آن به بخش عمومی و خصوصی

 ها به بخش عمومی و خصوصیانجام کلیه امور مربوط به خدمات هواشناسی کشور و ارائه آن .13

زمنیه به بخش عمومی و زمینهونقل هوائی مستافر و بار و محموالت پستتی در داخل و خارج کشتور و عرضته و فروش خدمات در این     تصتدی حمل . 22
 (آسمان)خدمات هوائی کشور خصوصی از طریق هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و شرکت 

های عمرانی باشتتتد و یا از محل بودجه طرحستتتازی، ستتتاختمانی که قانون را در اختیار وزارت راه و ترابری میآالت مختلف راهاجاره دادن ماشتتتین. 21
 سازیمنظور ایجاد تسهیالت و توسعه خدمات راهشده است به پیمانکاری طرف قرارداد بهخریداری

های مجازات خالفی با موافقت وزارت دادگستتتری و وزارت کشتتور و پیشتتنهاد قوانین و مقررات الزم درباره رستتیدگی به موارد تخلف از نامهینتهیه آئ. 22
 مقررات ترابری کشور

 آالت جدیدترتیب کادر متخصص و فنی مورد نیاز برای استفاده صحیح از وسایل و ماشین. 29

 حقیقاتی الزم برای انجام وظایف باالتشکیل واحدهای مطالعاتی و ت. 24

 .های جامع و هماهنگ برای ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشورها و تنظیم برنامهاتخاذ و اعمال سیاست. 25
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 . تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده

 .بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور. 21

های اجرایی و ضتتوابط الزم برای هدایت و کنترل شتتهرنشتتینی در جهت تحقق طرح جامع ستترزمین.با لحاظ مشتتیها و خطیه و تنظیم ستتیاستتتته. 21
 . های آمایشیاولویت

 .تاریخی، خدماتی و غیره جهانگردی، کشاورزی، های صنعتی،ها ازنظر فعالیتمشخص نمودن شهرها و شهرک. 21

سعه و . 23 شه توزیع جمعیت )تهیه طرح جامع       تعیین حدود تو صادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نق شرایط فرهنگی، اقت شهرهای آینده با توجه به  ظرفیت 
 .(های هادی و اعالم آن به وزارت کشوربرای هریک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه

ضوابط و آئین تهیه معی. 92 سازی و معماری ایران به وزارتخانه         نامهارها،  شهر شورای عالی  صوبات  سازی و ابالغ م شهر سازمان های  سئول و  ها و  های م
 .های جامع شهریهای مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحارشاد و راهنمایی دستگاه

 .های اسالمی در معماری و شهرسازیاری سنتی و ملی و تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای مختلف معماعتالی هنر معماری ایران و رعایت سبک. 91

 .عالی شهرسازیپیشنهاد ایجاد شهر و شهرک غیرروستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها جهت تصویب به شورای. 92

 .ط شهرسازیهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابنظارت بر فعالیت. 99

شهرداری مربوط در حین تهیه طرح      نظارت بر تهیه طرح. 94 شهر و  شورای  صیلی و جلب نظر  صیلی و همچنین نظارت بر اجرای  های جامع و تف های تف
 .های مذکورمراحل مختلف طرح

 .های شهریمدیریت مجموعه هریزی شهری و نحوگذاری در مورد طرحسیاست. 95

های عمرانی شهری در چارچوب نظام  های دولتی و تأسیسات شهری و همچنین تهیه و اجرای طرح   داردها برای مسکن، ساختمان  راهبری تعیین استان . 91
 .فنی و اجرایی کشور

 های شهرسازی و عمرانی  ها و طرحنظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان      . 91
 .ها و شهرها و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور با رعایت اصول پدافند غیرعاملسازی ساختمانسازی و مقاومشهری با هدف ایمن

های غیررستتمی با هدف های بهستتازی، نوستتازی و بازستتازی محالت قدیمی، فرستتوده و ناکارآمد شتتهری و ستتکونتگاه راهبری و ستتاماندهی طرح. 91
 . نین و ارتقا محیط زندگی شهریتوانمندسازی ساک

 .نامه اجرایی آنهای دولت بر اراضی شهری اعم از خالصه و موات، بایر، دایر و سایر رقبات شهری و اجرای قانون زمین شهری و آییناعمال سیاست. 93

 .های شهریودهزمینه استفاده بهینه از زمین در محد ای شهری و نظارت درریزی و مدیریت عمران زمینهبرنامه. 42

ها و مسکن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل    راهبری تدوین موازین، استانداردها و مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان    . 41
ستا             سه ا س ساختمانی با همکاری مو صالح  ستانداردهای الزم برای م ساختمانی و نیز راهبری تهیه ا صالح  ساختمان و م ص مربوط به  نعتی ندارد و تحقیقات 

 .هاایران و حمایت از تولیدکنندگان آن

 .های دولتی و عمران شهریهای اجرایی زمین، مسکن، شهرسازی، ساختمانمشی برنامهاتخاذ تصمیم و تعیین خط. 42

جامعه از طریق مهندسین مشاور و پیمانکاران    ها و تأسیسات دولتی و عمومی مورد نیاز  های دولتی و تأمین ساختمان های ساختمان تهیه و اجرای طرح. 49
 . تائید صالحیت شده و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور

 . های دولت در زمینه تولید و عرضه مسکن در کشور و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکنتعیین سیاست. 44

 . درآمد و روستائیانهای کمویژه مسکن گروهر مختلف به مسکن بهمشی و نظارت بر چگونگی تأمین نیازهای اقشاارائه خط. 45

 .ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و تأمین و توسعه مسکن مناسب. 41

 .ایصورت اجارهتأمین مسکن و عرضه آن به. 41

 . های سازمانیگذاری در مورد خانهسیاست. 41

 . نامه اجرائی آنواگذاری زمین مورد نیاز به کارکنان دولت و تهیه آئینهای مربوط به نحوه تعیین سیاست. 43

 .بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی در جهت تسهیل عبور و مرور معلولین. 52

ست   . 51 شارکت ح       سیا شور و ایجاد زمینه برای جلب م سی در ک ساختمان و کیفیت خدمات مهند صوص ارتقاء دانش فنی، فناوری  ای در رفهگذاری در خ
 .صنعت ساختمان
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های اصلی مهندسی ساختمان و همچنین منظور صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در رشتهای، آموزش و آزمون بهبررسی صالحیت حرفه. 52
شتغال به کار کاردان  شخاص به امور فنی در بخش  های فنی و تجربی و تعیین محلپروانه ا شتغال ا ساخ هایی که ا شت     های  سازی مستلزم دا شهر ن تمان و 

 .ای استصالحیت حرفه

 .ای صاحبان حرف مهندسیمهندسی ساختمان و ارکان آن و رسیدگی به تخلفات حرفهنظارت بر تشکیل و عملکرد سازمان نظام. 59

 . راهبری تدوین اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان. 54

 . سرپرست و رهاشدهنی بیهای ساختماتعیین مدیر دولتی برای شرکت. 55

 .شودهای مختلف به وزارتخانه ارجاع شده یا مینامهها یا تصویبنامهاجرای وظایفی که طی لوایح قانونی، آئین. 51
 [31] راه، مسکن و شهرسازی ماخذ: وب سایت وزارت

 وزارت نفت -2-1-4

عمال اصتتل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع ا»باشتتد که با هدف از نهادهای زیرمجموعه هیئت دولت میوزارت نفت 

شور       صنعت نفت و گاز ک سعه  صدی در اداره و تو ست    «نفت و گاز و تفکیک وظایف حاکمیتی از ت شده ا عنوان هصنعت نفت ب . ایجاد 

شران از جایگاه ویژه   ساسی در تحقق اهداف کالن اقت       صنعت پی شی ا ست و نق شور برخوردار ا ، 1. جدول صاد ملی دارد ای در اقتصاد ک

این بخش از حاکمیت از طریق مقررات گذاری در تامین انرژی اولیه مورد نیاز نیروگاه و   دهد.های وزارت نفت را نشتتان میستتیاستتت

 عرضه آنها، در صادرات صنعت برق تاثیر گذار است.

 های وزارت نفت سیاست -1جدول 
 نفت وزارت هایسیاست

 اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور -

 نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی هشدافزایش ظرفیت تولید صیانت -

 های نفتیور تأمین مصرف داخلی و حداکثرِ جایگزینی با فرآوردهمنظافزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به -

ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تالش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه -
 و پتروشیمیهای منابع و صنایع نفت، گاز المللی و ارتقای فناوری در زمینهدر سطح بین

 های مجاز قانونیدهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخشتالش الزم و ایجاد سازمان -

ه منطقه بخرید و فروش، فرآوری و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز خریدوفروشای و جغرافیایی کشور برای برداری از موقعیت منطقهبهره -
 جهانی بازارهای داخلی و 

 سازی مصرف و کاهش شدت انرژیبهینه -

 جای صدور نفت خام و گاز طبیعیهای نفت، گاز و پتروشیمی بهجایگزینی صادرات فرآورده -

 [32] ماخذ: وب سایت وزارت نفت

 مرکزی بانک -2-1-1

اجرای از طریق  مستتاعد برای پیشتترفت اقتصتتادی کشتتورشتترایط فراهم ستتاختن » با هدف بانک مرکزی جمهوری استتالمی ایران 

  11در تاریخ  « های تثبیت و توسعه اقتصادیهای مختلف اعم از برنامهاجرای برنامهو پشتیبانی دولت در  های پولی و اعتباریسیاست
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سیس گردید.  1993مردادماه  شان می 1جدول  تأ ست   بانک مرکزی از طریق مقر دهد.، وظایف بانک مرکزی را ن سیا های  رات گذاری 

 پولی و ارزی، در تجارت خارجی و صادرات تاثیر گذار است.

 وظایف بانک مرکزی -3جدول 
  مرکزی بانک وظایف

 :باشدیم یرز یفوظا انجام به موظف کشور، یاعتبار و یپول نظام کنندهیمتنظ عنوانبه یرانا یاسالم یجمهور مرکزی بانک
 قانون. ینا مقررات طبق کشور، یجرا یفلز یهاسکه و اسکناس انتشار - الف
 قانون. ینا مقررات طبق ی،اعتبار مؤسسات و هابانک بر نظارت - ب
 .یارز معامالت بر نظارت ینهمچن و اعتبار و پول یشورا یبتصو با یارز هایپرداخت ینتضم یا تعهد و یارز معامالت به مربوط مقررات یمتنظ - ج
 وزیران.هیئت یبتصو با معامالت ینا به مربوط مقررات یمتنظ و طال معامالت بر نظارت - د
 اعتبار. و پول یشورا یبتصو با آن به مربوط مقررات یمتنظ و یرانا یجرا پول ورود و صدور بر نظارت - ه

 است: یرز یفوظا انجام به موظف دولت، بانکدار عنوانبه یرانا یاسالم یجمهور مرکزی بانک
 صف ن از یشب که یمؤسسات   ینهمچن و هاشهرداری  و یدولت هایشرکت  و دولت به وابسته  و یدولت مؤسسات   و هاوزارتخانه هایحساب  ینگهدار - الف

 هاآن یبانک یاتعمل تمام انجام و باشند یم هاشهرداری  یا و یدولت هایشرکت  و دولت به وابسته  و یدولت مؤسسات   و هاوزارتخانه به متعلق هاآن یهسرما 
 کشور. از خارج و داخل در
 .یگرد مؤسسات یا و افراد به یتعامل ینا یواگذار و دولت عامل عنوانبه خزانه اسناد و یدولت قرضه اوراق انواع بهره و اصل بازپرداخت و فروش - ب
 کشور. یطال و یارز ذخایر تمام ینگهدار - ج
  مشابه مؤسسات و وسعهت المللیینب مؤسسه و المللیینب یمال شرکت و توسعه و یمترم المللیینب بانک و پول المللیینب صندوق یالیر وجوه ینگهدار - د
 مؤسسات. ینا به وابسته یا
 کشورها. یرسا و دولت ینب یتیترانز و یبازرگان و یمال و یپول یقراردادها یاجرا در پرداخت نامهموافقت انعقاد - ه

[39] ایت بانک مرکزیماخذ: وب س  
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 زیرساخت ایجاد -2-2

 ونقل کشورشرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل  -2-2-1

 تی،یالانسجام تشک   یجادا »ونقل کشور زیرمجموعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی با هدف     شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل   

صد  شور و مد حمل یریتمد یامور راهبرد یتو تقو هایکاهش ت ساخت  ینهمتمرکز در زم یریتونقل ک ست  ،«ونقلحمل یهازیر ناد به ا

شرکت   ینتأسیس شد. ا   1919وزیران در سال  و مصوبه جلسه هیئت   ینهاد وزارت راه و ترابریش با پ و قانون برنامه سوم توسعه   4ماده 

سعه راه     یسه معاونت وزارت  یعبا تجم ساخت و تو ساخ شامل: معاونت  سعه راه ها، معاونت  سعه بنادر و    ت و تو ساخت و تو آهن، معاونت 

  اهاییربنز یجادو ا یطراح ،ریزیگرفت تا برنامهشکل  آالت ها و شرکت تأمین ماشین  آزادراه اداره کل ساختمان  ینها و همچنفرودگاه

 شده است.های این شرکت بیان وظایف و ماموریت 3در جدول مجموعه واحد انجام شود.  یکونقل کشور در حمل

 
 ونقل کشورهای شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملوظایف و مأموریت -3جدول 

 ونقل کشورهای شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملوظایف و مأموریت

 وسعه ت هایبرنامه ینقوان اهداف و مصوب  یهابرنامه چارچوب در ونقلملح یربناهایز توسعه  ینهزم در یمش  و خط و هاسیاست   یشنهاد پ و ینتدو یه،ته -
  کشور یمل
 اورانمش و یمانکارانپ با قرارداد عقد یقطر از هاپروژه یاجرا بر نظارت و مربوطه یزاتتجه و تأسیسات و ونقلحمل یربناهایز ساخت یریتمد و یطراح -
  یصالحذ
  ها،پروژه و هاطرح یازن مورد امالک و یاراض تملک و یلتحص -
 یشهرساز و راه توزار کالن هایسیاست و هایتاولو اساس بر ونقلحمل یربناهایز توسعه و ساخت ینهزم در ییاجرا یهاروش یینتع -

 [31] ماخذ: وب سایت وزارت راه و مسکن و شهرسازی

 (ن )توانیرشرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایرا -2-2-2

ست که با هدف    ضای   ، تأمین برق مطمئن و پایدار» شرکت توانیر زیرمجموعه وزارت نیرو ا ضه و تقا مدیریت یکپارچه و هماهنگ عر

  ستتازی و توستتعهاصتتالح، بهینه، مندی مشتتترکان، متقاضتتیان و ستتایر ذینفعان ارتقاء ستتطح رضتتایت، تأمین برق اقتصتتادی ، برق

ساخت  شبکه برق زیر سرمایه    مین منابع مالی و تنوعتأ، های  سبد  شی به  شبکه برق      ، گذاری در برقبخ سازی  شمند  سیون و هو ، اتوما

ت آوری شبکه و توانمندی صنعت در مدیریتاب، های نوین و کاربردیکسب فناوری، مرکزیت تبادل برق در منطقه، کاهش تلفات برق

، وظایف شرکت توانیر  12ایجاد شد. جدول  « محیطی، ایمنی و سالمتی یست ها با مالحظات زانطباق فعالیت، بحران و پدافند غیرعامل

 دهد.باشد، را نشان میمی« قبر یرو فراگ یدارعرضه و تقاضا کارا، مطمئن، پا یریتمد »که عبارت از برای تحقق مأموریت آن
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 وظایف شرکت توانیر -11جدول 

  وظایف شرکت توانیر

 نیرو وزارت به آن ارائه و برق صنعت مدتمیان و بلندمدت هایبرنامه و هاسیاست و راهبردها زمینه در الزم پیشنهادهای تدوین و سیبرر -1
 نیرو وزارت مصوبات و هابرنامه ها،سیاست اجرای -2
 مجوز اخذ جهت نیرو وزارت به آن هئارا و برق توزیع و انتقال تولید، تأسیسات توسعه برای الزم هایطرح تهیه -9
 .برق صنعت توزیع و انتقال و تولید تأسیسات در گذاریسرمایه -4
 .تأسیسات سازیبهینه و توسعه طرحهایهایطرح موقعبه و صحیح اجرای از اطمینان حصول منظوربه الزم راهکارهای و تدابیر اتخاذ -5
  جمله زا برق خریدوفروش تولید، امر در رقابت توسعه  برای الزم سازوکارهای  ایجاد همچنین و زیرمجموعه یهاشرکت  طریق از برق سراسری   شبکه  پایش و یراهبر -1

 .برق بورس و بازار عملیات انجام و هاسیستم ایجاد
 نیرو وزارت به برق هایتعرفه پیشنهاد و تدوین -1
 زیرمجموعه یهاشرکت طریق از کشور خارج و داخل در برق عمده خریدوفروش -1
  تأمین یهاروش ستتایر و برق انرژی و انشتتعاب فروشیشپ و داخلی مشتتارکت و قرضتته اوراق عرضتته ،خارجی و داخلی منابع از مالی تستتهیالت و وام هرگونه اخذ -3

 ذیربط. قانونی مراجع از وزمج اخذ با مالیمنابع
  یهاشتترکت و شتترکت مابینفی مالی منابع گردش و تستتهیالت برقراری طریق از منابع این از بهینه استتتفاده و برق صتتنعت مالی منابع تأمین و توستتعه ،مدیریت -12

 زیرمجموعه
ستفا  نحوه در نظارت منظوربه الزم عملیات انجام -11 صرف  مدیریت فرهنگ ترویج همچنین و نیرو وزارت طرف ازنمایندگیاز نمایندگی به برق انرژی از دها   منظوربه م

 .غیرضروری مصارف کاهش و مصرف سازیبهینه
 کشور. برق صنعت موردنیاز تجهیزات ساخت و کاال نتأمی رسانیاطالع و فنی دانش انتقال ،فناوری توسعه برای الزم اقدامات سایر و مطالعه ،بررسی -12
سعه  از حمایت -19 شی  هاییتفعال تو شی  و آموز صی    هایزمینه در پژوه ص شتیبانی  و برق صنعت  با مرتبط تخ صان    تربیت هایبرنامه از پ ص   برق صنعت  موردنیاز متخ

 کشور
 کشور. برق صنعت وریبهره و مدیریت بهبود موثردر عوامل سایر و انسانی منابع وسعهت و علمی هاییتفعال و تحقیقات از حمایت -14
 .دولت و نیرو وزارت طرف از شدهیینتع هاییاستس جهت در هاآن هماهنگی و یتهدا و زیرمجموعه یهاشرکت بین ایبرنامه و فنی ،تجاری هماهنگی و مدیریت -15
 .الزم وحسابرسیهای بازرسی انجام و زیرمجموعه یهاشرکت مالی نظام و مدیریت امور بر نظارت -11
 و نیرو وزارت به هاآن ارائه و برق صتتنعت تأستتیستتات و امکانات از بهینه استتتفاده و امور اجرای حستتن برای الزم یهادستتتورالعمل و استتتانداردها و مقررات تدوین -11

 نیرو وزارت نمایندگی به هاآن اجرای بر نظارت منظوربه الزم عملیات انجام یننهمچ
 دولت از برق صنعت عمومی یهادرخواست پیگیری و پیشنهاد -11
شکیل  ،گذاریسرمایه  ،معامالت ،مالی عملیات هرگونه انجام -13 شارکت  ،شرکت  ت سات    در م س ضوع  با مرتبط که دیگر یهاشرکت  و مؤ شد،  شرکت  مو   ایترع با با

 مربوط.مقررات
[34] ماخذ: وب سایت شرکت توانیر  
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 ارائه خدمات -2-9

 ایران اسالمی جمهوری هاینمایشگاه سهامی شرکت  -2-9-1

شگاه    سالمی ایران با بهره های بینشرکت نمای شگاهی من     المللی جمهوری ا سهیالت نمای ضا، امکانات و ت صربه مندی از ف و با  فردح

سرمایه   »هدف  سعه  شترک و بین گذاریتو ضه و نمایش توانمندی های م سئولیت برپای  ،«ها و مبادالت تجاریالمللی از طریق عر  یم

شگاه  صی و بین  نمای ص شگاه    ، مهم11جدول  را بر عهده دارد.المللی های تخ سهامی نمای شرکت  سالمی   ترین وظایف  های جمهوری ا

 دهد.ایران را نشان می

 های جمهوری اسالمی ایرانوظایف شرکت سهامی نمایشگاه -11جدول   
 یرانا یاسالم یهای جمهورنمایشگاه یشرکت سهام یفوظا

 یرانا از خارج و داخل در یبازرگان المللیبین و یاختصاص ی،تخصص هاینمایشگاه برگزاری •
 با جامعم گونهاین یلتشک  به اقدام و مربوط هایکنفرانس و ینارهاسم  در شرکت  و هاآن یتعضو  قبول و یجهان هاینمایشگاه  هایاتحادیه با یهمکار •

 یرانا در مقررات و ینقوان یترعا
ستاوردها  یمعرف و یشنما • شاورز  ی،معدن ی،صنعت  یداتتول و د س  و یفن یبازرگان خدمات و یک شور  یمهند سالم  یجمهور ک  و ییپابر یقطر از یرانا یا

 یرانا از خارج و داخل در یشگاهینما هایغرفه و مراکز اداره
 یدائم هاینمایشگاه  تأسیس  در مشارکت  یا و تأسیس  یا و یجار یفوظا از اعم شرکت  یفوظا به مربوط امور در یحقوق و یقیحق اشخاص  با مشارکت  •
 گذاریسرمایه یقطر از یخارج و یداخل موقت و

 [13] ان توسعه تجارتوب سایت سازمماخذ: 

 رایزنان بازرگانی در سایر کشورها -2-9-2

مثبت از  ییرسازو تصو یمرزبرون یصنعت ی،های تجارتوسعه فعالیت یبستر مناسب برا یجادا »ایران با هدف  سازمان توسعه تجارت

ضا  صاد  یف شور و کمک به خارج  یاقت صنعت  یتعامالت تجار یدر برقرار یانک نماید. که میی را انتخاب بازرگان یزنانرا ،«یرانبا ا یو 

شعب  درواقع به سعه ت  برون هاییندگینما یاعنوان  سازمان تو ، وظایف رایزنان بازرگانی  12جدول  نمایند.می یتفعال یرانا جارتمرزی 

 دهد.را نشان می
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 وظایف رایزنان بازرگانی در سایر کشورها -12جدول 
 زنان بازرگانی در سایر کشورهارای یفوظا

  است مستقر آنجا در رایزن که کشوری اقتصادی اوضاع درباره تحلیلی هایگزارش تهیه
 هاآن هایویژگی و صادراتی کاالهای منعقده، بازرگانی قراردادهای ویژهبه ایران رقیب کشورهای تجاری هایفعالیت بر مستمر نظارت
 تجاری مقررات و هدف زاربا در صادرات تشویق هایسیستم
  مناسب هایقیمت به کاال تأمین یا صدور امر در که تجاری اطالعات کسب

 تجاری دعاوی وفصلحل

 احتمالی هاینارسایی و کاالها کیفیت مورد در ایرانی کاالهای کنندگانمصرف از نظرسنجی

 طربذی اقتصادی هایسازمان و کشور تجاری جامعه به مشورتی نظرات ارائه

 بازاریاب و کاالیاب هایهیات دهیسازمان
سئوالن  با ارتباط برقراری صادی  م شور  بازرگانی و اقت سعه  برای هاآن همکاری جلب و باال سطوح  در موردنظر ک سبات  تو س  جمهوری با تجاری منا  المیا

 ایران

 خارجی هایسرمایه جلب منظوربه تالش

سایی   سعه  هایراه شنا ست  مواجه شکل م با هدف بازار به هاآن رودو که کاالهایی صادرات  تو شترک  گذاریسرمایه  هدف، بازار به تولید خط )انتقال ا  با م
 (ربطذی کشور آزاد مناطق در فعالیت داخلی، شرکای

 کنندمی عرضه بازار به تجاری رقبای که جدیدی کاالهای یا ابتکاری هایروش نوین، هایفناوری از آگاهی

  هدف بازار تجاری جامعه با همکاری طریق از کشور ارزی درآمد افزایش جهت تجاری فعالیت نوع هر انجام امکان
 [11] تجارت توسعه سازمان سایت وب ماخذ:

 ایران اسالمی جمهوری گمرک -2-9-9

ست که به       صادی و دارایی ا سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقت سالمی ایران  صادی ک گمرک جمهوری ا قش ن»شور  عنوان مرزبان اقت

کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشتتور دارد و مستتئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و   محوری و هماهنگ

های  ستتایر قوانین و مقررات مربوط به صتتادرات و واردات و عبور )ترانزیت( کاال و وصتتول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات 

 دهد.می نشان را ایران اسالمی جمهوری گمرک اختیارات و وظایف ،19 جدولاست.  «تسهیل تجارتمربوطه و الزامات فنی و 

 وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسالمی ایران -19جدول 
 ایران اسالمی جمهوری گمرک اختیارات و وظایف

  کاال بورع و واردات و صادرات زمینه در دولت هایسیاست اعمال -الف

  ایران گمرک توسط قانونی وصول قابل وجوه سایر و ورودی حقوق وصول و تشخیص -ب

شریفات  انجام -پ سی  و قانونی نماینده یا صاحب  به کاال تحویل و ترخیص قانونی ت سناد  برر صول  و ترخیص شرایط  صحت  احراز منظوربه ترخیص ا  و
  دریافتی اضافه استرداد یا دریافتی کسر

  کشور قلمرو از کاال عبور امر بر نظارت و کنترل -ت
  ورانپیله و مرزنشینان مرزی، هایبازارچه با مرتبط مقررات و قوانین اجرای -ث

 )کابوتاژ(، بریکران موقت، واردات قطعی، واردات موقت، صادرات قطعی، صادرات هایبخش در هاممنوعیت و هامعافیت درباره گمرکی مقررات اعمال -ج
  المللبین پست و سیاسی هایپیک و هابسته آزاد، هایفروشگاه مرزی، پایاپای معامالت انتقالی، کاال، داخلی عبور

  ضبط و متروکه کاالهای گمرکی، قاچاق و تخلفات به مربوط مقررات و قوانین اجرای -چ

 یگمرک هایفعالیت در واحد پنجره همچون نوین هایروش و هارویه ا،هسامانه استقرار  و اجرا برای نیاز مورد هایزیرساخت  نمودن فراهم و بینیپیش -ح
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 ایران اسالمی جمهوری گمرک اختیارات و وظایف

  کاال صادرات و واردات میزان آمار انتشار و وتحلیلتجزیه آوری،جمع -خ

  هاآن رفع جهت در ریزیبرنامه و گمرکی نظام موانع شناخت و بررسی -د

  یگمرک امور با رتبطم هاینامهتصویب لوایح، ها،طرح نویسپیش درباره اظهارنظر -ذ

  یگمرک امور با رابطه در قضایی و حقوقی دعاوی راهبری و هدایت جهت مناسب هایروش اتخاذ -ر

موزش  -ز کنتتان   آ نجتتام  و نظتتارت  و کتتار عمتتال  بتتازرستتتی  ا فتتتار  و ا کنتتان   ر مرک،    کتتار لف      کشتتتف  گ خ یرات     و ت  آنتتان اداری تقصتتت

 خروجی و ورودی مبادی کیفی و کمی ساماندهی و هاآن عملکرد بر نظارت و گمرکی اجرایی واحدهای از بازرسی -ژ

 مربوطه مقررات و قوانین برابر کاال صاحب و گمرک مابینفی گمرکی مقررات و قانون اجرای از ناشی اختالفات حل و رسیدگی -س

سترش  -ش ضویت  چندجانبه، یا دو گمرکی هاینامهموافقت و نامهتفاهم انعقاد المللی،بین ارتباطات گ  گمرکی و للیالمبین هایسازمان  با فعال تعامل و ع
 مربوطه قوانین و اساسی قانون (11) هفتم و هفتاد اصل رعایت با

 مربوطه مقررات و قوانین چارچوب در پایاپای یا منعقده هایتوافقنامه و بازرگانی قراردادهای گمرک، جهانی سازمان هایتوصیه رعایت -ص

 هایبخش به گمرکی یتیحاکم یرغ امور واگذاری منظوربه استتاستتی قانون (44) چهارم و چهل اصتتل کلی هایستتیاستتت اجرای قانون مفاد رعایت -ض
 تعاونی و خصوصی

 گمرکی تشریفات انجام بهبود و کارایی افزایش جهت پیشرفته ابزارهای به گمرکی اماکن تجهیز و نوین هایفناوری از استفاده -ط

 کاال عبور گسترش و صادرات تشویق تجاری، امور تسهیل برای الزم تمهیدات -ظ

  گردشگری توسعه هدف با گمرکی فرایندهای تسهیل -ع
 مقررات و قوانین سایر یا و یگمرک امور قانون موجببه گمرکی وظایف سایر انجام -غ

 [11] ایران اسالمی جمهوری گمرک سایت وب ماخذ:

 دریانوردی و بنادر سازمان -2-9-4

های ساحلی و   اعمال حاکمیت در آب »های تابعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی است و نقش     و دریانوردی از سازمان  سازمان بنادر 

شور  ساحلی    ،تولیت کلیه امور بندری و دریایی ک شتیرانی  شتیرانی بازرگانی    ،اجرای مقررات بندری و ک سعه ک صول   ،مراقبت در تو و

  دهد.، وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را نشان می14جدولدارد. عهده به را« کشورحقوق و عوارض بندری و ثبت شناورهای تابع 

 وظایف سازمان بنادر و دریانوردی -14جدول 
 یانوردیدر و بنادر سازمان یفوظا

 .کشور بازرگانی دریایی امور و بندری امور مدیریت -

 .هاآن از برداریبهره و مربوط تجهیزات و وسایل و بازرگانی دریایی و بندری هایتعمیرگاه و تأسیسات و اهساختمان توسعه و تکمیل و ایجاد -

 .مربوط قوانین طبق بازرگانی کشتیرانی و دریایی و بندری مقررات اجرای و تنظیم و تهیه -

 .سازمان عالیشواری تصویب با هاکشتی راهنمایی به مربوط امور تنظیم -

 (.است شعبه یا اداره دارای سازمان که بنادری ) کشور بنادر در انبارداری و بنادر محوطه در کاال ونقلحمل و بارگیری و تخلیه امور اداره -

 وستتایل ینتأم و تهیه و تابعه بنادر و هاکشتتتی با تماس برای خشتتکی و دریا در غیره( و تایپتله تلفنی، تلگرافی، رادیویی، ) مخابراتی هایشتتبکه اداره -
 .تلفن و تلگراف و پست وزارت همکاری با مربوطه

 و پیشتترفت در که اقدامی نوع هر انجام و مرور و عبور ایمنی تأمین و هاآن توستتعه در مجاهدت و بازرگانی و ستتاحلی کشتتتیرانی امور در کامل نظارت -
 .باشد الزم ساحلی و بازرگانی هایکشتیرانی فعالیت توسعه

 .شناورها و هاکشتی مرور و عبور ایمنی تأمین برای ایرودخانه و دریایی روشنایی وسایل و عالئم نمودن ربرقرا و اداره -

 .مربوط مقررات اجرای و کشور تابعیت دارای غیره و تفریحی و بازرگانی شناورهای و هاکشتی ثبت -

 .مربوط مقررات طبق اییدری واحدهای افراد به غیره و دریایی فنی، صالحیت هایگواهینامه اعطای -
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 یانوردیدر و بنادر سازمان یفوظا

 ازمانس  وسیله به مربوط مقررات طبق بر که درآمدهایی سایر  و انبارداری و باربری و بارگیری و تخلیه حق و ایرودخانه بندری، عوارض و حقوق وصول  -
 .شودمی وصول سازمان برای دولتی هایسازمان سایر یا

 .مربوط قوانین سایر و کشتیرانی و بنادر سازمان تأسیس اجازه به راجع قانون در مقرر وظایف انجام و ایران دریایی قانون اجرای -

 .عالیشواری تصویب از پس آن اجرای و سازمان غیرمنقول و منقول اموال و بندری تجهیزات و تأسیسات از برداریبهره نرخ و استفاده نحوه تعیین -

 .بازرگانی کشتیرانی و دریایی و بندری امور در مطالعه و تحقیق -

 .سازمان عالیشواری تصویب از پس هاآن اجرای و درازمدت هایبرنامه همچنین و بعد سال برنامه تنظیم و تهیه -

 .مربوط مراجع به تقدیم جهت بازرگانی دریانوردی و کشتیرانی و بنادر امور به مربوط المللیبین قراردادهای و هانامهموافقت طرح بررسی -

 .اسالمی شورای مجلس تصویب و سازمان عالیشورای موافقت با کشتیرانی و بنادر به مربوط المللیبین هایمانساز در عضویت -

 .کشتیرانی و بنادر به مربوط المللیبین مجامع و هاکنفرانس در شرکت -

 .اسالمی شورای مجلس تصویب و ازمانس عالیشورای موافقت با آن از استفاده شرایط و مقررات تهیه و لزوم درصورت آزاد منطقه تعیین -

 به مربوط وستتایل و لکودیزلها و هاواگن بودن دارا همچنین و بندر محوطه خروجی ستتوزن تا ورودی ستتوزن از آهنراه خطوط اداره و گرفتن اختیار در -
 .سرپوشیده و سرباز انبارهای به حمل برای بارگیری و تخلیه تأمین جهت دیگر ضروری وسایل هاآن

 به توجه اب کشور  از خارج به تخصصی   هایرشته  در تحصیل  برای دانشجو  اعزام و بازرگانی دریانوردی کارکنان یا و راهنمایان تعلیم آموزشگاه  تأسیس  -
 .سازمان احتیاجات

 .رداریببهره و اجرا در نظارت حق داشتن با مربوط طرح تصویب ضمن تجهیزات و تأسیسات سایر و اسکله تأسیس اجازه صدور -

 امکانات به جهتو با تواندمی سازمان  دار،صالحیت  متقاضیان  درخواست  به الزم تأسیسات   سایر  و انبار و رستوران  ملوانان، خانه دفتر، تأسیس  اجازه صدور  -
 .نماید واگذار اجاره طریق از مزبور تأسیسات برای زمین بنادر، در خود

 .صالحیت واجد خصوصی مؤسسات به باشدمی صالح و صرفهبه خصوصی بخش طرف از آن مانجا کهناسازم خدمات از قسمت آن واگذاری -

 هاکشتتتی تنوب انتظار مدت بردن بین از و بارگیری و تخلیه امر در تستتریع و بنادر تجهیز با ایران بنادر به کاال حمل کرایه نرخ آوردن پایین در اهتمام -
 .کشور اقتصاد به کمک منظوربه

 [35] دریانوردی و بنادر سازمان ایتس وب ماخذ:

 ایران اسالمی جمهوری آهنراه شرکت  -2-9-1

ونقل کشور  تأمین امر حمل »زیرمجموعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی است که با هدف       آهن جمهوری اسالمی ایران شرکت راه 

تجهیز، توستتتعه،  ایجاد، و امور مربوط به ونقلنه حملآهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمیراهیق از طر و مستتتافر( )بار

سات راه   نگ سی شور و بهره هداری خطوط و تأ شی الزم جهت تأمین   هابرداری از آنآهن ک و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموز

 ایجادشده است.  4«کارکنان متخصص مورد نیاز

 کشوری هواپیمایی سازمان -2-9-6

                                              

 

 می ایران. سایت راه آهن جمهوری اسال 4
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ونقل هوایی کشور   یرمجموعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی است که اعمال حاکمیت بر صنعت حمل      زوری سازمان هواپیمایی کش  

ل  ونقمثابه نماینده دولت در جهت اعمال حاکمیت در صنعت حمل وظایف سازمان هواپیمایی کشوری که به   15را بر عهده دارد. جدول 

 دهد. هوایی کشور است را نشان می

 وظایف سازمان هواپیمایی کشوری -11جدول 
  سازمان هواپیمایی کشوری یفوظا

 ونقل هوایی کشور.المللی حملهای فن، اقتصادی، بازرگانی بینمشیریزی و تعیین خطگذاری و برنامهسیاست* 
 هاها و نظارت بر عملکرد فرودگاهی و ارتباطی در فرودگاههای ناوبری و کمک ناوبرریزی در مورد نوع، تعدد جایگاه دستگاهگذاری و برنامهسیاست* 
 ریزی در زمینه آموزش و تربیت کارکنان متخصص هواپیمایی برای کلیه مؤسسات هواپیماییگذاری و برنامهسیاست* 
 هاهای مورد نیاز در فرودگاهها و دستگاهیامهای مربوط به امور مخابرات و مبادله پریزی در امور مخابراتی و صدور دستورالعملگذاری و برنامهسیاست* 
 ربوطه.ها و تجهیزات مبرداری صحیح از سیستمهای برق اضطراری و روشنایی باندها و نظارت بر نصب و بهرهریزی در خصوص برقراری سیستمبرنامه* 
 ن و نظارت بر حسن اجرای آن.نشانی و آموزشی کارکناهای مورد نیاز در امور امنیتی زمینی، آتشصدور دستورالعمل *

شرکت   *  ستاندارد پرواز، نظارت بر  صدور گواهینامه      یدهای هواپیمایی ازنظر تائتدوین ا ستانداردهای ایمنی و  وین و  ها و تدصالحیت و رعایت نکات و ا
 تنظیم مقررات مربوطه.

 اجازه پرواز فضای کشور و صدور  های مربوط به کنترلتنظیم و تدوین مقررات و دستورالعمل* 
 ونقل هوایی بپردازند.توانند در ایران به فعالیت حملانواع هواپیماهایی که می یدتائ* 
 ها.المللی و مبادله آنها و قراردادهای بیننامهتهیه طرح موافقت* 
 ها.مربوطه و نظارت بر اعمال آن المللی و داخلیهای امنیتی، حفاظتی با رعایت مقررات و استانداردهای بینتهیه و تدوین دستورالعمل* 
 های جهانی ذیربط با رعایت مقررات مربوطه.( و سایر سازمانICAOالمللی هواپیمایی کشوری )عضویت و ارتباط با سازمان بین* 
 های الزمه طبق مقررات مربوطه.بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی و اعمال مجازات* 
 المللی مربوطه.و نظارت بر رعایت استانداردهای بینهای فرودگاهی بررسی و ارائه طرح* 
 های کشور.های کشور قبل از انتصاب آنان توسط مدیرعامل شرکت فرودگاهصالحیت فنی و تخصصی مدیران و مسئولین عملیاتی فرودگاه یدتائ *

 ی و پشتیبانی سازمان و کارکنان مربوطه.ریزی، امور اداری و مالی و حقوقی و ارزشیابی و سایر خدمات مدیریتانجام امور برنامه* 
 صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی* 
 نظارت و ارزیابی مستمر نحوه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی* 
 آموزش توجیهی و تخصصی مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و برگزاری آزمون تخصصی مربوط.* 

 [31] کشور هواپیمایی سازمان سایت وب ماخذ:

 ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق -2-9-1

 یندر فرادعنوان نهاد بخش خصوصی،   یران یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است که به  ا ی، صنایع، معادن و کشاورزی  بازرگان اتاق

  ییو مقررات اجرا ینقوان یاجرا یمجمع و شورا  191در ریق عضویت  های اقتصادی کشور از ط  گیری سیاست  یمو تصم  سازی یمتصم 

سه  مربوط ست و تعامل با قوای  ص    هایدگاهد یگیریپ یبرا یرانمؤثر اتاق ا یاز ابزارها . یکی5گانه، تأثیرگذار ا صو  ی،و اهداف بخش خ

                                              

 

 آورده شده است. iccima/-http://iccima.ir/about/about ایت اتاق بازرگانی ایرانوب س « درباره ما» بخشاز  اطالعات 5

http://iccima.ir/about/about-iccima/
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ص   یوگوگفت یشورا  صو ست. ا  یدولت و بخش خ ص   یندگانیشورا که نما  ینا صو در آن  یتیمختلف حاکم یهاشو بخ یاز بخش خ

   گذاری اقتصادی کشور مشارکت نماید.تواند در فرایند سیاستیم ،حضور دارند

سب    ساس قانون بهبود محیط ک ساماندهی ت همچنین بر ا ست و این نهاد از     شکل وکار، اتاق بازرگانی، متولی  صی ا صو های بخش خ

  ییدر همگرا یداده استتت که نقش مهم یلرا تشتتک یبخش خصتتوصتت یهااتاق یرخانهاصتتناف و تعاون، دب یهااتاق یهمکار طریق

 .کندیم یفاا یت اقتصادشکالغلبه بر م یمناسب برا یراهکارها یشنهادو پ یردولتیاقتصاد غ

  کیفیت و اعتبار کنندهیناعتبار گواهی مبدأ که تضتتتم یدتائهای فوق، اتاق بازرگانی از طریق صتتتدور کارت بازرگانی و       عالوه بر نقش

های  برقراری ارتباط با اتاق استتت، در فرایند تجارت خارجی تأثیر مستتتقیمی دارد. همچنین از طریق، مشتتخصتتات کاالهای صتتادراتی

 المللی برای بخش خصوصی اثرگذار است.های تجاری، در بازارسازی بینو اعزام و پذیرش هیئت بازرگانی سایر کشورها

 
 ف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وظای -16جدول 

 ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق وظایف

 اجرایی هایدستگاه با همکاری و گانهسه قوای به مشورتی نظرات ارائه 

 کشاورزی و معادن صنایع، صاحبان و بازرگانان بین همکاری و هماهنگی ایجاد 

 کشورها سایر بازرگانی ایهاتاق با ارتباط برقراری 

 خارجی و داخلی هاینمایشگاه تشکیل 

 ایران صادراتی کاالهای بازار شناسایی برای کوشش 

 تولیدی امور در داخلی گذاریسرمایه ترغیب و تشویق 

 اقتصادی اطالعات و آمار مرکز اداره و ایجاد 

 کشور اقتصادی فعاالن برای بازرگانی کارت و عضویت کارت صدور 

 خدماتی و تولیدی سندیکاهای و وارداتی و صادراتی هایاتحادیه هیساماند 

 خدماتی و معدنی صنعتی، بازرگانی، هایرشته در کاربردی هایدوره برگزاری 

 دوست کشورهای با مشترک هایاتاق تشکیل 

 اتاق داوری مرکز طریق از اعضاء خارجی و داخلی بازرگانی مسائل مورد در حکمیت و بررسی 

 صادراتی کاالهای مشخصات و کیفیت اعتبار کنندهینتضم که مبدأ گواهی تباراع یدتائ 
 [31] ماخذ: وب سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 صندوق ضمانت صادرات  -2-9-3

سعه فعالیت     به صادرکنندگان به تو شویق  صادراتی خود و کاهش نگرانی آن منظور ت شش ها در این زمینه و ارهای  زم به های الائه پو

های  نمایند. این قبیل شرکت های بیمه اعتبار صادراتی می ها اقدام به ایجاد شرکت های سیاسی و تجاری، دولت  ها در مقابل ریسک آن

دهند که معموالً از ستتتوی هایی را پوشتتتش میهای مالی آن بوده و اغلب ریستتتکبیمه عمدتاً وابستتتته به دولت و متکی به حمایت
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ستا و به    شرکت  ستند. در این را شش نی سعه مؤث  های بیمه تجاری قابل پو صادرکنندگان ایرانی و درنتیجه تو ر منظور تأمین امنیت مالی 

به  عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته   صادرات غیرنفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، به     

صنعت، معدن و تجا  سال  وزارت  صادرات ایران آغاز نمود      1952رت در  سعه  سیس گردیده و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز تو  .تأ

 دهد.وظایف صندوق ضمانت صادرات را نشان می 11جدول 

 وظایف صندوق ضمانت صادرات -11جدول 
 صادرات ضمانت صندوق وظایف

 :یقطر از یرانا یسالما یجمهور صادرات از یبانیپشت و حمایت
 صادرات خدمات و کاالها به مربوط هایگذاریسرمایه و اعتبارات ینتضم و یمهب -

 موجود منابع از ینهبه استفاده با و ینههز ینکمتر با صادرات توسعه منظوربه الزم گذارییهسرما و یالتتسه ایجاد -
 [33]ضمانت صادرات  صندوقماخذ: وب سایت 

 تجاری ایهبانک -2-9-3

س    از ینوعبه تجاری یهابانک س   هایوام دادن ها،سپرده  پذیرش مانند خدماتی کردن فراهم» وظیفه که شود می اطالق مالی اتمؤ

 است. شدهداده نشان 11 جدول در تجاری هایبانک خدمات دارد. عهده بر را «مستقیم گذاریسرمایه و تجاری

 های تجاری خدمات بانک -13جدول 
 های تجاریخدمات بانک

 سپرده هایحساب از یمختلف انواع در وجوه یرشپذ
 … و یاطاقس وام برداشت، اضافه توسط ینقد صورتبه یالتتسه اعطای
سه  اعطای سناد  صورت به یالتت سناد  اعتبار :یا ضه  اوراق ی،بانک ضمانت  ی،ا سی یرهپذ تعهد بهادار، اوراق ی،عملکرد قر  یردادهاقرا از یگرید انواع و نوی

 ترازنامه از خارج
 یمال مؤسسات ینب روابط

 نقد وجوه مدیریت
 داریخزانه مدیریت
 یخصوص گذاریسرمایه
 یبانک یهاچک و یبانک یهاحواله صدور
 … و یکالکترون یبانکدار فروش، نقطه در یکیالکترون وجوه انتقال ی،تلگراف انتقال یقطر از پرداخت فرایند

 [39] مرکزی بانک سایت وب ماخذ:

 ایران تجارت توسعه سازمان -2-9-11

  هدف با و کشتتور کالن هایبرنامه راستتتای در که استتت تجارت و معدن صتتنعت، وزارت یرمجموعهز ایران تجارت توستتعه ستتازمان

  هتوستتع موجبات آوردن فراهم کشتتور، صتتادراتی خدمات و کاال جهانی بازارهای گستتترش و تبلیغ بازاریابی، خارجی، تجارت وستتعهت»

 نجاما و تجاری یرستتاناطالع بازرگانی، تراز بهبود و غیرنفتی صتتادرات توستتعه منظوربه هاآن توانمندی افزایش و تجاری هایبنگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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شریفات  حذف و یساز روان منظوربه الزم اقدامات سب  مقررات و قوانین تنظیم و تهیه همچنین و تجاری زائد ت   هایفعالیت برای منا

سعه  و تجاری شورها  سایر  با ایمنطقه و چندجانبه دوجانبه، هایهمکاری تو سهیالت  ارائه نیز و ک سعه  برای کمک و ت   و صادرات  تو

 با هک استتت آن دنبالبه ستتازمان این استتت. ایجادشتتده «کشتتور رقابتی و نستتبی هایمزیت به توجه با خدمات و کاالها کیفی ارتقاء

  الزم هایظرفیت و زیربناها تقویت و صادرات  کالن مدیریت جهت مناسبی  بستر  عالیه، نظارت و حمایت گذاری،سیاست   یزی،ربرنامه

سهیل  برای سعه  و ت شور  خارجی تجارت تو سعه  سازمان  هایبرنامه محور ،13 جدول ید.نما فراهم ک  این تحقق برای را تجارت تو

 دهد.می نشان مأموریت

 سازمان توسعه تجارت هایبرنامهها و مسئولیت -13جدول 
 ایران تجارت توسعه سازمان هایبرنامه و هامسئولیت

 خارجی تجارت توسعه و صادرات ارتقاء
 خدمات( و )کاال یصادرات هدف یبازارها یساز تنوعم و گسترش -
 یخارج گذارییهسرما از یتحما و یقتشو -
  باال افزودهارزش با و یدجد خدمات و محصوالت صادرات بر تمرکز و توسعه -
  یننو یابیبازار و یغاتتبل توسعه و یتجار یدادهایرو یریتمد سازییکپارچه -
 صادرات یسنت یبازارها حفظ -

 یخارج تجارت و یصادرات فرهنگ و دانش قاءارت
 کشور یتجار یهابنگاه و صادرکنندگان یتخصص و یعلم یهامهارت ارتقاء -
 یتجار و یاقتصاد المللیینب مجامع و یدادهارو در فعاالنه مشارکت و یریتمد و یفن دانش تبادل -
  یخارج تجارت یرساناطالع و یتخصص اطالعات منابع یسامانده -
 یصادرات فرهنگ یتتقو و توسعه -

 کشور سطح در یتجار هاییتظرف توسعه و یتتقو
 محور( صادرات ید)تول خدمات و کاال صادرات و یدتول بخش در مناسب یدیتول هاییتظرف و یتمز یجادا یبرا یهمکار و یبسترساز -
 خدمات و محصوالت صدور جهت مناسب خدمات ارائه و هایرساختز توسعه -
  یصادرات بزرگ هایشرکت و هایپت متوسط، و کوچک هایشرکت یلتشک از یتحما و یتجار یهابنگاه یتتقو و هتوسع -
 هدفمند یصادرات یهامشوق یاعطا -
 در ینف مشاوره  خدمات ارائه و خدمات و کاال صادرکنندگان  و یبازرگان یهااتاق ، هاشکل ت ، هایهاتحاد شامل  سازمان،  یدیکل ینفعانذ با مستمر  تعامل -

 هاآن به یخارج تجارت توسعه امر
 یتجار تراز تفوق

 تجارت یجهان سازمان به الحاق جهت یبسترساز و یتجار گذاریسیاست -
 کشورها یگرد با یتجار و یاقتصاد روابط توسعه -
 رکشو یصادرات و یواردات هایسیاست خصوص در گیرییمتصم و سازییمتصم و اطالعات یانجر یجادا -

 یخارج تجارت توسعه امر در یهعال نظارت اعمال و گذاریسیاست ،یزیربرنامه
 کشور سطح در یخارج تجارت یراهبردها یکپارچه توسعه -
  یننو هاییفناور و الگوها از یریگبهره با یخارج تجارت یانجر یسازروان و ینوساز -
  یخارج تجارت بخش در یکالکترون تجارت توسعه جهت در مشارکت و یهمکار -
  یخارج تجارت توسعه در یفرمانده وحدت یجادا -



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

51 

 

 ایران تجارت توسعه سازمان هایبرنامه و هامسئولیت

 یخصوص بخش به صادرات گرییتصد امور یواگذار -
 یسازمان منابع یاثربخش و ییکارا سطح ارتقاء

  ارتباطات و اطالعات یفناور توسعه -
 یانسان منابع یعمل و یعلم یهامهارت ارتقاء و توسعه -
 یسازمان تیالتشک و ساختار یسامانده -
 سازمان یهابرنامه در یکاستراتژ یریگجهت اعمال -

[ 13] ماخذ: وب سایت سازمان توسعه تجارت  
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 بندیجمع -2-4

،  22کنند. جدول ی متعددی در حکمرانی صتتادرات بخش برق ایفای نقش میهاستتازمانکه  دهدمیمرور وظایف و اختیارات نشتتان 

ست. همانطور       ی مؤثهاسازمان ها و هریک از بخش سئولیت و نقش آن ارائه نموده ا صنعت برق را، همراه با م صادرات  ر در حکمرانی 

صلی تنظیم    11در  هاسازمان شود، این  که در این جدول دیده می سه حوزه ا سعه  گری و مقرراتمحور در  گذاری، ارائه خدمات و تو

ساخت، ایفای نقش می  سطح کالن مانند  زیر سئولیت دارند و برخی مانند      کنند. برخی از آن در  سازی و بانک مرکزی م شهر وزارت 

  صورت بخشی و در حوزه انرژی مسئولیت دارند.وزارت نیرو و وزارت نفت به

 دهنده نظام حکمرانی در صادرات صنعت برقها و کارکردهای اجزا تشکیلنقش -21جدول 

 کارکردها ها ونقش سازمان/ نهاد حوزه حکمرانی

گری و تنظیم
 گذاریمقررات

 

 توسعه صادرات غیرنفتی عالیشورای
 ینب یهماهنگ یجادا جهت در الزم مقررات یبتصو ،کشور یصادرات مشیخط یمتنظ

 گذاریسیاست ها،دستگاه یصادرات هایسیاست و هافعالیت

دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات 
 فنی و مهندسی

های مربوط به انداز، راهبردها و برنامههای کالن، چشمتتدوین اهداف و سیاس
ها پایش راهبردها، برنامه نظارت،کنترل وو  المللی و توسعه صادراتهای بینهمکاری
 و المللی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسیهای بینهای همکاریو فعالیت

 ها در صورت لزومروز نمودن آناصالح و به

 سکن و شهرسازیوزارت راه و م
های اجرائی در مشیمنظور تعیین خطهای جامع و هماهنگ بهتهیه و تنظیم برنامه

 هازمینه ترابری کشور و اجرای آن

 مقررات فروش انرژی اولیه وزارت نفت

 بانک مرکزی
یب های ارزی با تصوتنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت

 ارزی اعتبار و همچنین نظارت بر معامالت شورای پول و

 ایجاد زیرساخت

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
 ونقل کشورحمل

 ونقل کشورساخت و توسعه زیربناهای حمل

 های شبکه برقتوسعه زیرساخت توانیر

 ارائه خدمات

های شرکت سهامی نمایشگاه
 جمهوری اسالمی ایران

 لیالملهای بینبرگزاری نمایشگاه

 رایزنان بازرگانی در سایر کشورها
 )وزارت امور خارجه(

 یمرزبرون یصنعت ی،های تجارتوسعه فعالیت یبستر مناسب برا یجادا

 و کنترل عبور و مرور کاال از مرزهای رسمی کشور گسترش عبور کاال گمرک جمهوری اسالمی ایران
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 کارکردها ها ونقش سازمان/ نهاد حوزه حکمرانی

 سازمان بنادر و دریانوردی
ایجاد و تکمیل و توسعه و  ر دریایی بازرگانی کشورمدیریت امور بندری و امو

 های بندری و دریایی بازرگانیها و تأسیسات و تعمیرگاهساختمان

 ونقل ریلی مدیریت و توسعه صنایع حمل آهنشرکت راه

 ونقل هواییهای حملدهی، توسعه و کنترل زیرساختسازمان سازمان هواپیمایی کشوری

یع، معادن و اتاق بازرگانی، صنا
 کشاورزی ایران

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در 
شناسایی بازار کاالهای صادراتی و  اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی

ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در 
 نی داخلی و خارجیهای بازرگانمایشگاه

 صندوق ضمانت صادرات
های مربوط به کاالها و خدمات گذاریبیمه و تضمین اعتبارات و سرمایهارائه خدمات 

 صادراتی

 های تجاریبانک
نامه، وانتقال پول در داخل، انجام معامالت ارزی، صدور ضمانتنقلارائه خدمات 

 اعطای تسهیالت

 سازمان توسعه تجارت ایران
وسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کاال و خدمات ت

 صادراتی کشور

 ماخذ: محقق 
 

های متعدد و تاثیرگذار بر صادرات صنعت برق، هیچ نوع مکانیزمی   رغم وجود سازمان قابل توجه در این بررسی، آن است که علی   نکته

های اجرایی پیش بینی نشتتده استتت، درنتیجه نظام حکمرانی صتتنعت برق با   گاهبرای ایجاد همستتویی و یکپارچگی بین این دستتت 

 های متعددی مانند موارد ذیل مواجه است:عارضه

  های کاری مختلفها و حوزهتعارض بین بخشتزاحم و 

 گذاری تجارت صنعت برقبخش نگری در سیاست 

 های بخشیمتورم شدن مقررات حاکم و خنثی شدن سیاست 

  فرایندهای اداری و رگوالتوری ها حاکمیتطوالنی شدن 

 پیچیدگی و دشواری ایجاد اصالح و تغییر در نظام حکمرانی صادرات برق 
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 کشورهای منتخب صادرکننده تجارببررسی  -9

 و وسعه تدرحال یاز کشورها  هیهند و ترک ،جنوبیکرهکشورها در صنعت برق، سه کشور      ریتجارب سا  ییبخش با هدف شناسا  این در 

 قرار گرفت.  یها مورد بررسآن یصادرات یهاشده و ساختار صنعت برق و برنامهانتخاب ،یبرق زاتیصادرکننده تجه یصنعت

 بررسی الگوی صادرات صنعت برق هند  -9-1

ست، ا توجهی داشته و در صنعت برق نیز توانستههای مختلف صنعتی نرخ رشد قابلاقتصادهای نوظهور است که در بخش ازجملههند 

صنعت را      صادرات این  ست سهمی از بازار  سی قرارگرفته       به د صنعت برق هند مورد برر صادرات  سعه  بیاورد. در این بخش الگوی تو

 شده است.یبررساست. برای این کار ابتدا مشخصات عمومی اقتصاد هند 

 اقتصاد هند -9-1-1

شوری  هند  سعه درحالک ست که   تو شور پرجمعیت دنیا  ا سو دومین ک شده مح شم   یکو نزدیک به  ب  را در خود جهان  جمعیت ش

ست  دادهیجا شور، یادآور فقر و    . ا شته که نام این ک سعه برخالف گذ سال نتو شرفت های اخیر هند یافتگی بود، در  ص پی ادی و  های اقت

متغیرهای اصلی اقتصاد   ، برخی از 21زیادی را تجربه نموده که تأثیر مستقیمی بر وضع اقتصادی کشور داشته است، در جدول         علمی

   هند آورده شده است.

 وضعیت اقتصادی هند -21جدول 
 مقدار  متغیرهای اقتصادی

 تریلیون دالر 2،111های اسمی به قیمت [22] (2211) تولید ناخالص داخلی

 تریلیون دالر 12،525( PPPبرابری قدرت خرید )

 داخلیبندی جهانی تولید ناخالص رتبه

 [22] 2211در سال 

 رتبه هفتم )قیمت اسمی(

 رتبه سوم )قیمت برابر(

 119 [54] نرخ رشد اقتصادی

 میلیارد نفر 11959 [44] (2211جمعیت هند )

 دالر 2،291های اسمی  به قیمت [22] تولید ناخالص داخلی سرانه

 دالر 1،119(  PPPبرابری قدرت خرید )

 نهلص داخلی سرابندی جهانی تولید ناخارتبه

 [22] 2211در سال 

 )قیمت اسمی( 193رتبه 

 )قیمت برابر( 121رتبه 

 +2125 [52](2213)ژانویه  تورم

 2211درصد در پایان سال  22 [44] (2211) درصد جمعیت زیرخط فقر
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1 فلزات ,نساجی ی،کشاورز یمیایی،ش یدارو یمیایی،مواد ش ی،نفت یهاافزار، فراوردهنرم [59] صنایع اصلی

 وسازمعدن، ساخت یمان،چرم، س یکی،مکان یعصنا ی،ترابر یزاتتجه

 میلیارد دالر 929،4 [59] (2211) صادرات

 در سال کاالهای عمده صادراتی

2211 [59] 

 %12،1محصوالت کشاورزی 

 %19،1سوخت فسیلی و معادن 

 % 12،5صنایع 

 در سال کشورهای اصلی مقصد صادراتی

2211 [59] 

 % 1114اروپا اتحادیه 

 % 11،1آمریکا 

 %3،1امارات 

 میلیارد دالر   415،1 [59] (2211) واردات

 در سال کاالی عمده وارداتی

2211 [59] 

 % 111محصوالت کشاورزی 

 %92سوخت فسیلی و معادن 

 %51،1صنایع 

 در سال کشورهای اصلی واردکننده

2211 [59] 

 11،1چین 

 %12،1اتحادیه اروپا 

 %5،1امریکا 

گیری و است که توسط بانک جهانی اندازه   1وکارکسب  سهولت اخص وکار کشورها، ش  دهنده محیط کسب یکی از متغیرهای مهم نشان 

شان می   منتشر می  سته است با اصالح ساختارهای نهادی، محیط مناسب      12نموداردهد )شود. روند این شاخص ن تری را ( که هند توان

سب ب سال   194رتبه از و ایجاد کند وکارها رای ک سال   11به رتبه  2221در  شان    2213در  شاخص، ن دهنده ارتقا پیدا کند. بهبود این 

 باشد. وکارهای بخش خصوصی برای تجارت کردن میمحیط مساعدتر برای کسب

 

                                              

 

1 Ease of doing business index (DB) 
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   DBبندی شاخص هند در دسته جایگاه -12نمودار

 Ease of doing business index (DB) [83]: مأخذ

شاخص   سب سهولت  همچنین در گزارش  صنعت برق و       می 1وکار بانک جهانیک شاخص مهم ازنظر  ضعیت دو  شاهده کرد و توان م

شاخص            شور در این  سبت به ایران دارد.  رتبه این ک سبتاً بهتری ن ضعیت ن شور  در جدول   132ها از میان صادرات، و شان   22ک ن

 شده است.داده

  

                                              

 

  کوچک هایوکارکسب  حوزه در محلی کارآفرینان برای را کار و کسب  اندازیراه سختی  یا سهولت  گونگیچ  (Doing Business)کار و کسب  انجام سهولت  شاخص   1

  برق، دریافت ساخت،  مجوزهای دریافت وکار،کسب  شروع : شامل  حوزه 11 در را وکارکسب  انجام سهولت  وضعیت  جهانی بانک .دهدمی قرار تحلیل مورد و بررسی  متوسط  و
صل حل قراردادها، اجرای فرامرزی، تجارت مالیات، پرداخت خرد، گذارانسرمایه  از حمایت اعتبار، دریافت مالکیت، ثبت ستگی   وف شک سی  مورد کار بازار مقررات و ور   رارق برر
 .است داده
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 2113وکار هند در سال شاخص سهولت کسب -22 جدول
 رتبه  شاخص

 11 وکارشاخص کلی سهولت کسب

 24   1دسترسی به برق 

 12 3تجارت خارجی 
 [91] مأخذ: بانک جهانی

شاخص رقابت    سی  صادی اندازه   برر سط مجمع جهانی اقت یادی در زیک متغیر کلیدی اهمیت  عنوانبهشود نیز  گیری میپذیری که تو

رتبه باالتر نسبت   5، هند با اخذ  2211یری سال  پذرقابت یدر گزارش جهان. داردشناخت موقعیت اقتصادی کشورها در رقابت جهانی    

شته و امتیاز     سال گذ ست    142در بین  51به رتبه  12به  شور د شان می    ک شاخص ن ست. این  ساختار    یافته ا صالح  دهد هند در حال ا

 . استپذیری اقتصادی خود قابتبرای افزایش قدرت ر

اس  صنعتی است. بر اس   پذیری رقابتدهد، شاخص  های اقتصادی که توان صادرات صنعتی کشورها را نشان می     یکی دیگر از شاخص 

سازمان توسعه صنعتی )یونیدو(، عملکرد رقابت    سب امتیاز    12پذیری صنعتی گزارش  شور هند با ک که باالتر از متوسط جهانی    21219ک

 شده است.نشان داده 29قرار داده است که در جدول  93در جایگاه  2213کشور در سال  152( است، این کشور را در بین 21212)

 
 2116بندی صنعت هند براساس سطح فناوری در سال دسته -29جدول 

 سهم از کل صنعت )درصد( نوع فعالیت

 9511 صنایع بر پایه منابع

 9211 ع با تکنولوژی پایینصنای

 2914 صنایع با تکنولوژی متوسط

 1211 صنایع با تکنولوژی باال

 [44] مأخذ: سازمان توسعه صنعتی )یونیدو(

                                              

 

1 Getting electricity 
3 Trading across borders 
12 Competitive Industrial Performance Index 2018 
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 صنعت برق هند  -9-1-2

ر سال  د یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی برق عنوانبههند پس از آمریکا و چین، سومین تولیدکننده برق جهان است. این کشور    

 درصد از کل برق جهان را تولید کرده است. 1، حدود 2211

 )مقیاس: تراوات در ساعت(تولید انرژی برق هند در مقایسه با سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده برق  -24جدول 

 2211 2211 2215 2214 2219 2212 2211 2212 2223 2221 کشور
رشد 
2211 

رشد 
 هسالده

2125% آمریکا 

 چین

 هند

کل 
 کشورها



سهم 
 هند

--

 BP Statistical Review of world energy [11]مأخذ:

سال     ساس گزارش آژانس بین المللی انرژی در  صرف   ، 2211برا سومین م ست هرچند   بودهکننده بزرگ برق در دنیا هند  که به علت ا

   پایین است. ، مصرف سرانه آنخانمان به برقاز افراد بی زیادی بخشباال بودن جمعیت و عدم دسترسی 

 

و باالترین مصرف سرانه 2111و  2111بیست کشور با باالترین مصرف انرژی برق در دو سال  -19نمودار    

 World Energy Outlook (2018)  [12]ماخذ:
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گذاری کرده است، که تحقق آن نیازمند توسعه بخش   درصد هدف  3الی  1های آتی رشد تولید ناخالص داخلی را حدود  هند برای سال 

گیگاوات   1115( معادل  2211الی  2212های گذاری شده در برنامه دوازدهم توسعه هند )سال   انرژی و برق است. اضافه ظرفیت هدف  

توجه در تدوین برنامه توستتتعه صتتتنعت برق، گیگاوات بوده استتتت. نکته قابل 39( معادل 2222الی  2211توستتتعه ) 19و در برنامه 

 است. و نیز ذینفعان بوده که مورد تائید دولت مرکزی بوده  IEEMAآفرینی انجمن تولیدکنندگان الکتریکی و الکترونیکی هند نقش

، سهم بخش خصوصی در تولید    شد که طی آن  یجدید ایمرحلهوارد  2229قوانین در سال   وضع با  1331صنعت برق هند در سال    

کی داخلی تجهیزات الکتریستتریع و قدرت یافتن صتتنعت تولید  که این امر منجر به توستتعه یافت انتقال و توزیع نیروی برق افزایش 

  12درصتد از کل تولید ناخالص داخلی و   114میلیارد دالر رستید که حدود   25به حدود  2212و  2211های این رشتد در ستال   گردید.

زایش پذیر برای تجهیزات الکتریکی را اف. این رشد فزاینده تقاضای انعطاف  شد درصد از تولید ناخالص داخلی بخش تولید را شامل می  

برای دستیابی به   ( ، ظرفیت هدف را افزایش دهد.2222یزدهم )منتهی به سال  داد که این امر باعث شد دولت در برنامه دوازدهم و س  

شد   صنعت برق و مقابله با موانع تولید، برنامه  ر سال ساله  1112بلندمدت  شد تا هند را به یک   2222الی  2212های ای برای  تدوین 

شارکت ذینفعان و   . برای این کار، گروه [12] میلیارد دالری تبدیل کند 122تولیدکننده جهانی تجهیزات برقی با درآمد  های کاری با م

ستیابی به اهداف تعیین       شدند تا راهکارهای د صی تعیین  صو سایی و تدوین کنند )جدول     بویژه بخش خ شنا (. بدین ترتیب  25شده را 

سرمایه    ضا رو   هایی از گذاری کرد اما این افزایش با چالشصنعت تجهیزات الکتریکی هند در افزایش ظرفیت،  ضه و تقا رو  بهناحیه عر

 شد. 

 برنامه توسعه صنعت برق هند -21جدول 

                                              

 

11.Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022  [12]  

 

 

 کلیدی  موضوعات هدف کارگروه

 ارتقا تکنولوژی برای دستیابی به احتیاجات آتی اول

 ارتقا تکنولوژی در صنعت تولید تجهیزات -

 ارتقا تکنولوژی در صنعت تجهیزات انتقال و توزیع -

 های داخلیازی بخش تحقیق و توسعه از طریق شرکتسبهینه -

 ارتقا امکان آزمایش و بهبود سیستم توزیع -

 ارتقا کیفیت محصوالت - پذیری صنعتسازی رقابتبهینه دوم
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 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022 [12]ماخذ : 

 هند در برقصنعت  ینهاد ساختار -9-1-9

 ینا مرکزی قرار دارد. نیروی هند در بدنه دولت وزارتترین ستتطح ستتاختار صتتنعت برق هند در چندالیه قابل تعریف استتت. در عالی

سئولیت  شد و   یجادا 1332 سال  در وزارتخانه ست   برنامه م سیا صمیم ارزیابی پروژه گذاری،ریزی،    ،گذاریسرمایه  گیری جهتها و ت

 تولید ارتی،های حربرق در نیروگاه تولید به مربوط قوانین تصویب و مدیریت و انسانی، نیروی توسعه و آموزش پروژه، اجرای بر نظارت

  ،(2229مصتوب   ) هند برق قانون مدیریت و اجرا مستئول  رد. همچنین وزارت نیرو در هند،آبی، انتقال و توزیع برق را بر عهده دابرق

صوب   ) انرژی از حفاظت قانون صویب  صورت  در و( 2221م صالحات  لزوم ت ست   اهداف با مطابق مقررات، این مورد در ا کالن   سیا

 اطمینان از عرضه مواد اولیه کلیدی و مواد خام حیاتی جهت تولید -

 ایجاد طبقات در صنعت داخلی -

 سرمایه سازی مدیریتبررسی موانع جهت بهینه -

 وری نیروی کار بهبود بهره -

 سوم
 تبدیل تقاضای بالقوه به تقاضای بالفعل

 

 Power Purchase بهبود قراردادهای خرید برق ) -

Agreementهای مالی( و تسویه 

 بررسی کمبودهای زیرساختی -

 اطمینان از مالکیت زمین و سایر اختیارات -

 هاعرضه نیروی برق در پروژه -

 ی سوختیسازی پیوندهاآماده -

 چهارم
 هاتوسعه مهارت

 

 های مختلف کاریهای مورد نیاز نیروی کار در بخشبرآورد مهارت -

 ایبازنگری عملکرد مؤسسات آموزشی فنی و حرفه -

 های مهندسی خصوصی بازنگری عملکرد دانشکده -

 تعامل سازمانی صنعت -

 های دیپلم و مهندسیبازنگری مباحث درسی برای دوره -

 پنجم
 هیزات برقیصادرات تج

 

 برآورد هزینه تراکنش در صادرات -

 شناسایی بازارهای هدف و افزایش صادرات جهت ایجاد بازار -

 های مبادله شناسایی محدودیت -

 ارتقا سرمایه موجود و افزایش اعتبار خرید بلندمدت -

 حمایت دولتی -

 شناسایی موانع تکنیکی صادرات -

 بررسی و افزایش انگیزه صادرات -

 در صنعتابتکار و نوآوری  -
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ست  هند دولت سی   قانون هفتم برنامه 91 در بند .ا سا ست   برق انرژی هند که مربوط به ا شده ا ست  مقرر  و مرکزی دولت دو هر که ا

 هایدولت و هند مرکزی دولت مسئله در  . اینداشته باشند مشارکت خود برق بخش برای قوانین و سیاست ایجاد در هند ایالتی دولت

 منظورهب ایند. به تازگی ومختلف اقدام نم هایدولت در برق بخش اصتتالح و هاپروژه تقویت منظورکند که بهایجاد انگیزه می ایالتی

 دهد.می قرار خود سایتوب در را های توزیع برقشرکت خرید قدرت هند دولت روزانه عموم، به انتقال و انتشار اطالعات

امودار د شرکت  حرارتی، برق ملی است، شامل شرکت    هند در برق تولیدکننده دولتی هایشرکت  دولت مرکزی هند، مالک نیرو وزارت

سته  انرژی شرکت  آبی وبرق ملی رکتش  ، 12ولی شرکت  ایه سط  نیز هند شبکه برق  هند.   نای شود  می وزارت نیرو هند اداره تو

سئول   ست. این  برق ملی شبکه  توسعه  و های مختلفایالت بین برق انتقال شرکت م   ایالتی لفمخت هایدولت همچنین با وزارتخانه ا

شرکت ایالت .کندمی همکاری هند برق بخش فعال در دولتی هایشرکت  به مربوط امور در ستند   هایی که مالک  های توزیع برق ه

 تی هندهای ایالدولت از باشند. بسیاریکننده برق میهای عرضهمالی خود دارای معوقات پرداختی به شرکت شکالتمهمواره به دلیل 

شتر قرارداد   ها،دره آنصا  برق فروش تعرفۀ کنند. چراکهواگذار می مرکزی بخش برق تولیدکننده هایشرکت  به را خود های برقیبی

 بوده است.  باالتر

 از را مدت و یا بلندمدت برقمدت، میانهای زمانی کوتاهو طی دوره روزانهطور به توانندمی برق خریداران عمدهدر بخش تجارت برق، 

 در توافق مورد های قیمت  از کمتر بستتتیار  طریقاز این  شتتتده مبادله   برق های کنند. قیمت   خریداری  طریق مناقصتتته آنالین 

  هایشتترکت در نظر دارد مناقصتتاتی را برگزار نماید که طی آن تولیدکنندگان و همچنین هند استتت. دولت دوجانبه هاینامهموافقت

د خود را تا حداکثر یک سال )یک سایت معتبر مزایده آنالین( این میزان از مازا eBidکننده برق که مازاد دارند بتوانند در سایت توزیع

 های واقعی بازار دست پیدا کنند.فارغ شده و به قیمت دوجانبه تا از این طریق از انعقاد قراردادهای عرضه نمایند

  و وام هستتند،  مرکزی های بخش عمومی که در مالکیت دولتبر عهده دارد و در پروژه را تأمین مالی انرژی هند، انرژی برق وزارت

  بینانهقعوا ارزیابیکه در برخی موارد بدلیل عدم  کنندمی را فراهم خصوصی   و عمومی بخش زیربنایی هایپروژه زم را برایال تضمین 

 نها باالتر از تعرفه بازار برق بود. آیی تاسیس شدند که هزینه تمام شده هانیروگاه نیاز، مورد ظرفیت از

                                              

 

12  Damodar Valley Corporation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Damodar_Valley_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Damodar_Valley_Corporation
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 ترشگس  حال در سرعت به .بود به همین خاطر جدید هایشغل  برای دیدهآموزش نیروی انسانی  نیازمند هند در برق بخش سریع  رشد 

شور  در حوزه انرژی آموزش ست  ک سات    تا ا س شی  مؤ  تولید ، انرژی، تولید افزایش ظرفیت به مربوط هایدوره بتوانند موجود آموز

 بگنجانند. منظم طوربه خود درسی برنامه در را نگهداری و عملیات

 نتقال و توزیع برق هندتولید، ا -9-1-4

ضر هند به  در سم  یدیتوان تول یدر جهان، دارابرق تولیدکننده  سومین عنوان حال حا ست. با آنکه  GW) یگاواتگ 944معادل  یا ( ا

ست ل  یدیعامل تول ینهمچنان تأثیرگذارتر سنگ زغال در  یرپذ یدجدت یو منابع انرژ یعیگاز طب یندهسهم فزا  یلسهم آن به دل  یکنا

 .(21)جدول  کاهش استحال 

 مجموع ظرفیت اسمی تولید برق به تفکیک منبع انرژی )گیگاوات( -26جدول 

 درصد از کل 2211 2211 2211 منابع

 سنگزغال

 گاز

 گازوئیل

 ایهسته

 آبی

 تجدید پذیر

 جمع کل

 [14] : سایت وزارت نیروی هندماخذ

 تولید برق هند

  یددهای تجیانرژ ظرفیت خوبی برای تولید، فستتیلی استتت ، اما این کشتتور به دلیل موقعیت جغرافیایی  منابععمده تولید برق هند از 

ش  یرپذ شره از اداره اطالعات انرژ داردو باد  یدیخور صرف گاز طب ایاالت ی. طبق اطالعات منت آن  دیاز تول یشدر هند ب یعیمتحده ، م

ست  صرف  یجزء مهمی از انرژ یعیشود که گاز طب بینی میلذا پیش ،بوده ا شد و در ا  یم شور در پ    ینبا ستا ک در منابع  تنوع یجادا یرا

درصد رشد داشته     2/4 یندهدو دهه آ یهند در ط یرود که مصرف انرژ می همچنین انتظار است.  یانرژ یتبه امن یابیدست  یبرا یانرژ

د،  رو به رش یبینی تقاضابه پیش یتپشت سر بگذارد. با عنا   2292در جهان تا سال   یبازار رشد انرژ  ینعنوان بزرگتررا به ینباشد و چ 
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نموده  یبپاک تصتتو یمنابع انرژ یشو افزا یوری انرژبهره یجبرق، ترو یدتول یتظرف یجادهدف ارا با  یطرح انرژ یندولت هند، چند

 است.

درصتتتد از انرژی برق از محل نیروگاه های حرارتی )دیزل، گاز و   12حدود  2211 و 2211طبق گزارش وزارت نیروی هند، در ستتتال

سهم این انرژی      ست.  شده ا سنگ( تامین  سعه دوازدهم هند ) های اولیه در تولیزغال  ( نیز حدود  2211-2211د برق در پایان برنامه تو

 (.21شود. )جدول تغییر چندانی مشاهده نمی دورهدرصد بوده و در این  12

 ساعت( گیگاوات) تولید برق هند براساس انرژی های پایه –21جدول 

 منابع آبی طول دوره
 حرارتی

 جمع کل تجدید پذیر هسته ای
 جمع دیزل گاز زغال سنگ

2211-2211 122،911 344،222 43،234 421 339،511 91،311 11،541 1،295،951 

2211-2211 121،129 311،531 52،221 911 1،291،114 91،941 121،193 1،929،439 

 [11]هند اداره برق، وزارت نیروی مأخذ: 

ساله را محدود   ها و نیل به اهداف پنجروست که دستیابی به کل پتانسیل   ای کلیدی روبههبخش تولید انرژی برق هند با برخی چالش 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاین چالش ازجملهسازد، می

 های ظرفیت تولید این تجهیزاتتجهیزات به دلیل محدودیت موقعبهالف( تحویل 

سیلی:  ب( ارتباط تنگاتنگ با انرژی صد  11های ف ست که به از ظرفیت تولید برق هند از محل انرژی در شدت  های حرارتی ا

 باشند. ، گاز و ... می سنگزغالوابسته به 

 های قانونی و محیطیج( مالکیت زمین و پیچیدگی

سرمایه  ستجو و جذب منابع مالی کم  گذاری در پروژهد( تأمین مالی و  ستلزم ج ست،      های برق که م سر جهان ا سرتا هزینه از 

 های تأمین مالی روندی فزاینده دارد.چراکه با افزایش تورم در هند ، هزینه

 انتقال و توزیع برق هند

در کنترل دولت مرکزی استتتت. ظرفیت داخلی انتقال طی برنامه دوازدهم هند از حیث مقدار و           طورکلیبه بخش انتقال و توزیع برق  

شته و به    سافت افزایش دا ست این   11م گیگاوات بوده  21درحالی است که این ظرفیت در پایان برنامه یازدهم تنها   گیگاوات رسیده ا

 است.
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افزایش داده  بخش این در را گذاریسرمایه پتانسیل ،موجود زیربنای کردن مدرنیزه به نیاز و کافیانتقال و توزیع  هایزیرساخت فقدان

ست  سات   . ا س ستایی  الکتریکی برق شرکت  و( PFC) برق گذاریسرمایه  شرکت  مانند مالی مؤ  برای بودجه تأمین در( REC) رو

 .(14نموداراند )داشته مهمی نقش انتقال و توزیع هایپروژه

 در حوزه انتقال و توزیع )مقیاس هزار کرور ( شدهریزیبرنامه هایگذاریسرمایه -14نمودار

 [12] منبع به نقل از مأخذ: وزارت نیروی هند

سازی  و اءارتق ساخت  نو ستفاده  برای کلیدی موجود در این بخش، هایزیر ست.  منابع از کارآمد ا شرفته  هایهند برنامه دولت ا ای را پی

های و تستتریع در تغییر ستتاختار توستتعه برق و برنامه  Smart Gridشتتبکه هوشتتمند   در این خصتتوص در نظر دارد مانند: طرح

 دهد.ش انتقال و توزیع برق هند را نشان میهای بخ، چالش21. جدول R-APDRPاصالحی
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 در هند یعبخش انتقال و توز هایچالش -23جدول 
 در هند عیبخش انتقال و توز هایچالش

کشور در حال   نیست. ا ا ییکاربران نها یبرق در هند، دسترس   یعرضه انرژ  یاصل شکل  کننده: ممصرف  یدسترس   یبرا یانیبودن اتصاالت  پا  ی. ناکاف1
ضر ظرف  سخگو  یبرا یو انتقال کاف دیتول تیحا ضا را دارد ل  ییپا صاالت در خطوط پا  لیبه دل کنیبه تقا س یانیکمبود در ات ص  یاری، ب کنندگان به رفاز م

ساعت برق   لوواتیک اردیلیم 12نند. تقریباً کناپذیر برق استفاده میاجتناب یازهایرفع ن یقیمت براگران زلیوابسته هستند و از سوخت د یزلید یژنراتورها
 کنند.تن نفت خام را مصرف می ونیلیم 15شود که تقریباً می دیتول یزلید یدر هند توسط ژنراتورها

رساله د. هند هکننعمل می بانیعنوان پشتافت بار، به طیکنند که در شرا استفاده می  یسازی باتر ذخیره یها UPSخانوار از  ونیلیم 12از  شیب نیهمچن 
 کند.وارد می  UPSدالر  اردیلیم 2

ه برق  عرضتت یبرا نییمجزا زیرزمینی با ولتاژ پا هایکابلکم استتت، از  یدر طول باران و بادهای طوفان ییدر دستتترس بودن کابل هوا کهازآنجایی: کارراه
 .ابدی کاهش UPSهای و نصب سیستم زلیمصرف سوخت د قیطر نیاشود تا از در شهرها استفاده می ازمندیکنندگان نتر به مصرفارزان یاضطرار

طور خانوار از مردم هند خارج است، البته به  ونیلیم 93 گرید یانیبه ب اینفر و  ونیلیم 222از  شیبه برق: در حال حاضر برق از دسترس ب   یعدم دسترس   .2
افت تقاضا   لیلبرق به د دیولهای تاز ایستگاه  یاریبس  نیدارند. همچن ی، به برق دسترس  بودن یاز دائم نانیصورت متناوب و نه با اطم همه افراد به یبیتقر

کیلووات در  اردیلیم 12برق را تأمین کند )در حدود  یداخل یازهایتواند ستته برابر نصتتنعت می نیبالاستتتفاده در ا دیتول تیهستتتند، ظرف یلیدر معرض تعط
 ساعت(

صل    ستم یس  نیمتقابل: ا اییارانه ستم یس  .9 ساس ا صرف  ییتوانا»برا صرف  طورکلیبهکند. عمل می« پرداخت یکننده برام صن م   یو تجار یعتکنندگان 
هداف با ا یکه تا حدان،برق آزاد به کشتتاورز یدولت مانند اعطا ماتیتصتتم ن،یکنند، عالوه بر ارا پرداخت می یو کشتتاورز یکنندگان خانگمصتترف ارانهی

 دالر(  اردیلیم 95شده است. ) یرا کاهش داده و منجر به بده یبرق دولت عیتوز ستمیس ینقد رید، ذخاشوانجام می یاجتماع یاسیس
س  یو ثبت شده اعالم تی: ظرفیهای واقععدم اعالم ظرفیت .4 ستقل برق ب از کارخانه یاریب س  یواقع تیاز ظرف شیهای تولیدکننده م ها تمر آنحداکثر م

ست.   شده اعالم شین هزینه قیطر نیاز ا چراکها شان داده می  شیآالت بهای کارخانه و ما  15 یال 12 نیب زانهتولیدکنندگان رو نیشود. معموالً ا از واقع ن
 رسند. خود می شدهاعالم تیندرت به ظرفکنند و بهمی دیخود تول شدهاعالم تیظرف ریدرصد ز

سانی به نبود اطالع .5 ضا  یریاز بارگ یقیروز: اطالعات دقر س  یو تقا صل جامع نیروگاه ست یشبکه برق وجود ندارد. ل  یروزانه جهت برر به  های برق مت
ش  ازجملهها )تمام انواع نیروگاه یبرا شده اعالم تیشبکه، همراه با ظرف  ست  ،یدیباد، خور روز به یصورت هفتگ ها بهشود و داده  هیته دی( بارهیتوده و غزی

 شود.
 سنگ زغال یکند. تولیدکننده انحصار  هیهای کشور هند را تغذ که نیروگاه ست ین یآن به حد دیفراوان، تول سنگ لزغا ری: باوجود ذخاسنگ زغال. عرضه  1

است.   یزددر معرض فساد و د  اریبس  گرید یاست و از سو   تیدچار محدود اریاستخراج بس   ییهای ابتداتکنیک لیاست، به دل  یهند، که تحت کنترل دولت
ساخت  ضع زیر شد  شکالت م نیا سنگ زغالل ونقحمل فیهای  ست. لذا برا  دیرا ت سترش ظرف  ینموده ا ست.   دیبه معادن جد ازی، نسنگ زغال دیتول تیگ ا

 نیر اد رستتاختیز ین برایزم دیخر ایمعدن  تیای قرار دارند  لذا هرگونه فعالهای قبیلهزمین ایها و هند تحت حفاظت جنگل ستتنگزغال شتتتریاگرچه ب
 نگس زغال میکننده عظعنوان مصرف مواجه شده است. هند به   یو منافع عموم یهای اجتماعفعالیت ،یاس یهند، با تظاهرات س  نگس زغالاز  یمناطق غن

  نگس زغال متیطور روزانه قاندازی کند تا بهداده و تجارت آن را در بازار بورس کاال راه انیرا پا سنگ زغالگذاری انحصار در قیمت  دیبا ،یو واردات یمحل
ستانداردها  جادیکار منجر به ا نیگردد. ا نییدر بازار تع سا    یتجار یارهایو مع سنگ زغالبندی رتبه یا شنا ضه   ییو  د، در مرکز هن سنگ زغالمراکز عر

 .انجامدمی یو محل یواردات سنگزغالتجارت  لیشود که به تسهمی یشرق هند، سواحل غرب و ساحل شرق
فراوان در هند را محدود کرده استت،   ستنگ زغالو  یعیگاز طب یهاامر استتفاده از متان و پتانستیل   نیخط لوله: ا فیهای ضتع . اتصتاالت و زیرستاخت  1

 کرده است. دیشد، تولبینی مینسبت به آنچه پیش یگاز کمتر د،یپیکر جدغول ینفت دانیم نیهمچن
 دیتول ،یهای حرارتنیروگاه یدیتول یدرصتتد استتت که شتتامل مصتترف انرژ  92از  شیتلفات ب نیو مصتترف: ا عی. باال بودن تلفات در حوزه انتقال و توز1

 باشد.می رهی( و غIPPمستقل قدرت ) هاییدکنندهو تول یدیهای خورشباد، نیروگاه یتولیدشده توسط ژنراتورها تهیسیالکتر
ساختمان     . عدم بهینه3 صرف  سکون  یهاسازی م ش   یم شهرن شد جمع  ینی:  سکون    شیباعث افزا تیمداوم و ر صرف برق م ست، ل    یم شده ا  ن،کیدر هند 

 هشها بر کاتمانساخ  یساز  قیعا نهیکنند، باال بودن هزمی انیبخش را ب نیدر ا یدر انرژ ییجوصرفه  یبرا ییباال اریبس  لیکارشناسان پتانس    کهیدرحال
 گذارد.می یبخش تأثیر منف نیا یتلفات انرژ

وخت س  یبه مقدار کاف یاز دسترس   نانیاطم د،یجد یهاپروژه یو اجرا تیریمد لیهستند از قب  یا شامل موارد هچالش نی:  ایدیکل ییهای اجرا. چالش12
حفظ  یتالش برا ن،یزم تیموجود در هند، مالک یعیو گاز طب ستتتنگزغالدر حوزه توستتتعه منابع  یآن، عدم ابتکار و نوآور تیفیاز ک نانیو اطم ازیمورد ن
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 در هند عیبخش انتقال و توز هایچالش
از  یریگبهره یمتخصتتص برا یرویاز کمبود ن یریجلوگ یماهر برا یانستتان یرویآموزش ن زیو ن یلت و دولت مرکزدر ستتطح دو زیستتتیطستتالمت مح

 یدیتول هاییآورفن نیآخر
سعه پروژه 11 ستان برق یها. روند تو شرق هند به دل      یآبی در مناطق کوه شمال  سائل ز  مابینیاختالفات ف لیشمال و  ست م  یومو منافع عم محیطیی

 ها کند شده است .پروژه نیاز احاصل 
سرقت انرژ 12 ست حدود      ی.  سرقت برق ممکن ا شی از  شد. ا    11برق: در هند، تلفات مالی نا سال با ستگ    یامر گاه نیمیلیارد دالر در  شک  یمنجر به ور

 شود. می یتوسط کاربران قانون شتریب یالزام پرداخت زیو ن یهای برقشرکت
 شود.مانند ترانسفورماتورها می اییهسرما زاتیزودرس تجه یکه منجر به خراب سیروو س ستمی. افت در اتصاالت س19
س   14 سائل  س ی. م ش یا س  ما،ی: پس از فاجعه فوکو سته  یانرژ دیتول لیپتان س    لیای هند به دله سائل  س یم س  تیخوبی به فعلبه یا ضع  دینر  ییاجرا تیو و

 نمود. فیشدت تضعبه زیای هند را نهای هستهنیروگاه
س   ازجملهاطمینان پاک و قابل ی. کمبود منابع انرژ15 ستر ست که در حدود    یبه انرژ یعدم د شده ا صد( مردم در هند، از   22) ونیلیم 212برق موجب  در

ستفاده کنند.  یداخل یازهاین گریوپز و دپخت یبرا - یوانیو کود ح یهای کشاورز ، زبالهزمیه یعنی - یتوده سنت زیست  یمنابع انرژ حتراق سوخت  ا خود ا
 اندازد.به خطر می زیرا ن یشود و سالمت عمومنفر می 422،222تا  922،222 نیهوا در هند است و ساالنه منجر به مرگ ب یآلودگ یمنبع اصل یسنت

 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022 [12] ماخذ:

صی در توزی     صو سهم بخش خ ست )  با توجه به اینکه  سیار ناچیز ا صد  1الی  5ع برق ب های بهبود این بخش، افزایش یکی از روش (در

شبکه برق ملی انتظار می            سعه دهد. از  شبکه برق ملی را تو سوی دیگر دولت در نظر دارد  ست. از  صی ا صو شارکت بخش خ رود در م

باشد  درصد می  21بر فنی و تجاری است که بالغ  اساسی در این حوزه تلفات  شکل  م چراکهمسیر مصرف بهینه انرژی برق گام بردارد   

ه شده است که ب  هایی توسط دولت هند در نظر گرفته درصد( باالتر است.در این راستا سیاست      15الی  12که از متوسط جهانی )حدود  

  باشد.می 23جدول شرح 
 زیع هندها و راهکارهای توسعه بخش انتقال و توسیاست -23جدول 

 راهکارهای توسعه بخش انتقال و توزیع هند
   19  یهای اصالحساختار توسعه برق و برنامه ییردر تغ تسریع

شاهده قابلواقعی و  عملکرد براین برنامه   ستم    ایجاد آن از کاهش تلفات تمرکز دارد. هدف م ست که سی شد و  خودکار و اعتمادقابل های پایداری ا   اطالعات با
 گردند. مندبهرهدر حوزه برق و انرژی  اطالعات فناوری نموده و بتوانند از آوریجمعدقیقی را 

 فرانچایز   هایمدل
اند از طریق فرانچایز کردن به شیوه انتقال اطالعات اولیه ، کار را به بخش  اند و متضرر شده  در مناطقی که موفق نبوده کهاست   شده توصیه های توزیع به شرکت 

 ادرشده ص  مجوزهایشود، )برای مثال تعداد  شده ، به خریدار اعالم می از قبل تعیین فرضپیشصورت  نمایند. در این روش میزان خرید انرژی به خصوصی واگذار  
 .یابدمیمربوطه کاهش  اطمینان عدم توجهیقابل طوربه شود( بنابراینعنوان  داده اولیه تلقی میبه
     14RGGVY طرح  

سی   د طرح این از هدف شهری و  تمام ستر ستایی  خانوارهای  ست  رو صد  مذکورطرح   این، بر عالوه.به برق ا به  رایگان طوربهرا  فقر زیرخط هایخانواده دارد ق
 است. شدهمصرف طرح این تحت دالر میلیارد 511 درمجموع ،2219 فوریه 21 تاریخ در متصل نماید. برق شبکه

 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022 [12]ماخذ : 
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14. Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana 
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 هند و الکترونیک برق یزاتتجه بخش -9-1-1

س  یکیالکتر یزاتتجه صنعت  ست و ط  یارهند ب س  یفمتنوع ا صوالت با تکنولوژ  یعیو  ینشود. ا می دیدر آن تول یینباال و پا یاز مح

ستق صنعت به  ستقیم طور غنفر را به کار گرفته و به یلیونم یمحدود ن یمطور م شتغال   یزن یرم ست.    یگرفر دن میلیونیکموجب ا  شده ا

 .یکیالکتر یزاتتجه یرو سا یعانتقال و توز یزاتو تجه یدتول یزاتشود: تجهمی یمصنعت به سه بخش تقس این

 وضعیت رشد صنعت تجهیزات برق و الکترونیک 

شد در بخش تجه  ست و برا  جانبههمه یکیالکتر یزاتر سفورماتور ژنراتور،  یلر،، بوینتورب لهازجم یزاتاکثر تجه یا س  و تران   یمکابل و 

شد مذکور پا انتظار می ینوجود دارد. همچن صت    یدار بودهرود ر شاهد فر شد که   ییهاو هند    رفیتظ برافزایشتمرکز دولت  درنتیجهبا

یک نوع تجهیزات در صنعت برق هند سهم تجهیزات الکتریکی را به تفک 15نمودار. شودمیحاصل  یع، انتقال و توزیدتول یهادر بخش

 درصد بیشترین سهم را در تجهیزات برق و الکترونیک هند دارد. 59دهد. بر این اساس تجهیزات انتقال و توزیع با نشان می

 

 سهم  تجهیزات الکتریکی به تفکیک نوع تجهیزات – 11نمودار
 [12به نقل از ] IEEMA (2212)مأخذ: 

 دهد.نشان می 2222میزان تقاضای تجهیزات برق هند را تا سال  92ول جد
 میلیون برحسب)ارقام  توسعه هند 19و  12برای تجهیزات برقی در برنامه  شدهیزیربرنامهتقاضای  - 91جدول 

 (کرور
 توسعه هند 12برنامه  تجهیزات

 (2211الی  2212)
 توسعه هند 19برنامه 

 (2222الی  2211)

 (شدهبینییشپ)  122- 522 925 تجهیزات تولید

 (شدهبینییشپ) 1152-1222  152 تجهیزات انتقال و توزیع
 [12به نقل از ] IEEMA (2212) 15: :مأخذ
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 صادرات و واردات تجهیزات برق کشور هند

صادرات کاال و تجهیزات برقی و الکترونیکی   شور هند از   ( 15)کد میزان  سال   3ک سال   11به  2214میلیارد دالر در  میلیارد دالر در 

را به « کاال و تجهیزات صنعت برق »میزان صادرات   11نموداردرصد رشد داشته است.      1متوسط ساالنه    طوربهرسیده است که    2211

میزان صادرات هند در سال   شود، بیشترین   دیده می نموداردهد. همانطور که در این نشان می  2211تفکیک کشورهای مقصد در سال    

باشد. بعد از آمریکا،  درصد از کل صادرات تجهیزات برق می   14میلیون دالر  بوده است که معادل   1119با « امریکا»به کشور   2211

میلیون دالر بیشتتترین میزان ستتهم را در صتتادرات تجهیزات برقی هند به  511و  1949به ترتیب « آلمان»و « امارات متحده عربی»

 دهند.ود اختصاص میخ

 2113میزان صادرات کاال و تجهیزات برقی کشور هند در سال  -16نمودار

 ITC [45] :مأخذ

 

ستند      صلی تجهیزات انرژی تجدید پذیر، تجهیزات انتقال و توزیع و تجهیزات نفتی گازی ه سه گروه ا تجهیزات برقی وارداتی هند، در 

سه با ح  صاص    سنگ زغالجم نفت و گاز وارداتی و که در مقای سهم کمتری از واردات کل را به خود اخت واردات   91. جدول اندداده، 

 دهد. نشان می 2211تجهیزات برق هند را در سال 
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  2111در سال  سنگزغالواردات تجهیزات برقی هند در مقایسه با نفت و گاز و  -91جدول 
 تجهیزات ات  )میلیون دالر(مبلغ وارد 

 تجهیزات انرژی تجدید پذیر 4,781

 تجهیزات انتقال و توزیع 436

 تجهیزات نفتی گازی 4,976

 [22به نقل ار ] اطلس مبادالت جهانی :مأخذ

، ژاپن، آلمان. (تجهیزات برقیدرصتتد از کل واردات  45شتتود )ستتهم انجام می یناز کشتتور چ یزات هندواردات تجه یزانم یشتتترینب

 باشند.به هند می یزاتتجه ینا ندهکشورهای صادرکن یرسا ازجمله یتالیاو ا جنوبیکره یکا،آمر

 ید، انتقال و توزیع برقتول تولید تجهیزات

 ال حاضر با در ح هاتوربینو  یلرهامثال بو یبرا ید انرژی برقتول تجهیزاتشود.  می یددر کشور هند تول  یمتنوع یبرق یزاتامروزه تجه

شد فزا می خودکار یتحداکثر ظرف سخ دهند.     یندهکنند تا بتوانند ر شور پا ضا را در ک سرمای   یدتول یزاتبخش تجه تقا   یهاگذاریهشاهد 

اردات  واز سوی دیگر تقاضای  است. یادز یانخارج یبازار هند برا هایجذابیتبوده است چراکه  یگذاران خارجسرمایه یگسترده از سو

ست  یلربو ست.  جنوبیکرهو  ینواردات از چ ینخش عمده اکه ب باال  رارتیحهای از نیروگاه یدیبرق تول یاز انرژ یبزرگ سهم  بوده ا

 یزاتوزه تجهح یدر تقاضا یندهاز موارد فزا یکیامر خود  ینهستند لذا ا یو نوساز یدارند که مستلزم بازساز سالهبیستاز  یشقدمت ب

ات استتتت، همچنین  و صتتتادر ید تولدر حال  رها تا کابل     اتوفورم ستتتاز تران یادی ز یزاتتجه ، یعدر حوزه انتقال و توز  استتتت. ید تول

 . اندصنعت وارد شدهاین به  یتوسط بخش خارج یدجد هایتکنولوژی

 یافت که بخش عمده تجهیزات برقی در داخل درخواهیمچنانچه بخش واردات تجهیزات انتقال و توزیع را به تفکیک بررسی نماییم ،  

، از ستوی دیگر صتادرات این تجهیزات نیز به نستبت واردات باال بوده و منجر به تراز    شتوند میندرت وارد هند تولیدشتده و به  کشتور 

 دهد.وضعیت تولید تجهیزات انتقال و توزیع هند را نشان می 92تجاری مثبت در اقتصاد خواهد شد جدول 

 وزیع )ارقام برحسب میلیون دالر(تجهیزات انتقال و ت -92جدول 
2018  2017 2016 2015  

 داخلی تولید کل 22,500  23,700  26,900  28,500 

 کل صادرات 5,700  6,000  6,500  6,800 

 واردات کل 296  418  436  480 

 بازار اندازه از واردات سهم % 111 % 219 % 2 % 2111

 بازار ندازها 17,096  18,118  20,836  22,180 

 [22به نقل ار ] اطلس مبادالت جهانی مأخذ:
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ضر تنها از   یعانتقال و توز یزاتدر بخش تجه ییباال ظرفیت صد ا  12وجود دارد که در حال حا ستفاده می  یتظرف یندر  یشود . برا ا

موجود  یترفاز ظ برداریبهرهمدت در هافت کوتا ادامه دهد. یتخود به فعال یتظرف ینحوزه با باالتر ینا یستی به تقاضا ، با  ییپاسخگو 

نعت  صتت ینا یرو یشهای پاز چالش یکیعنوان مورد به ینبرق استتت. ا یانرژ یع، انتقال و توزیدواردات در حوزه تول یشافزا یلبه دل

 باشد.مطرح می

 ند های صنعت تجهیزات برقی هتهدید و فرصت ،ضعف ،قوتتحلیل نقاط  -99جدول 

 نقاط قوت

  و ظرفیت داخلی نیاز به پاسخگویی برای قوی، تأمین زنجیره با قوی، و متنوع تولیدی پایه

 تقاضا با خانگی الکتریکی تجهیزات سازگار طراحی
 متوسط و کوچک هایشرکت و چندملیتی هایشرکت دولتی، و خصوصی بزرگ هایشرکت از خوب ترکیبی
 داخلی تولیدکنندگان با فنی هایهمکاری طریق از یا مستقیم طوربه ارجی،خ بزرگ تولیدکنندگان حضور

 جهانی استانداردهای با فرعی هایبخش اکثر در پیشرفته تکنولوژی
 هزینهکم کار نیروی
  جهانی شهرت

 

 نقاط ضعف

 فلزات سایر و خام مواد هایقیمت در باال به رو نوسانات
  خام مواد کمبود و ینپای کیفیت باال، هایهزینه

 مواد اولیه واردات به هابخش از زیر برخی وابستگی
 تحقیقات برای ساختاریافته بلندمدت رویکرد فقدان و توسعه و تحقیق در بخش گذاریسرمایه کمبود
 .وریبهره پایین بودن و ماهر ایحرفه فنی پرسنل کمبود
 .الکتریکی تجهیزات برای پرهزینه و نامناسب داخلی هایسنجیو مقیاس  تست
  بندیرتبه و طراحی پارامترهای محصول، مشخصات استانداردسازی عدم

  داخلی تولید ظرفیت از کمتر استفاده
 گوناگون و متناقض هایسیاست

  

 
 هافرصت

 مورد انتظار است خلیدا ناخالص تولید برابر( که منتج شده از رشد 5داخلی رو به رشد در این صنعت )تا  تقاضای
 تجهیزات برقی انتقال و توزیع برای تقاضای ایجاد درنتیجهو  زیربنایی هایپروژه دیگر و هافرودگاه متروها ، در سریع رشد

 نوظهور اقتصادهایصادراتی خصوصا به  پتانسیل

 
 
 

 تهدیدها

  تقاضا  رکمت رشد  بالطبعکشور و   برق بخش در رشد  مانع رهغی و محیطیزیست  اتنمودارم زمین، مالکیت سوخت،  ارتباطات، تانمودارم
 . شودمی الکتریکی تجهیزات برای

 
 الکتریکی تجهیزات یافتهافزایش واردات با رقابت در داخلی صنعت برای یکسان فضای فعالیت وجود عدم

 ها ده بودن آن زیان و های این حوزهوضعیت نامناسب مالی شرکت
 )توسعه پایدار( زیستمحیط و انرژی امنیت اقتصادی، رشد مابینفیارتباط  مورد در جهانی ایهنگرانی افزایش

 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” [12]“ماخذ: 
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 ی صنعت برق در هندخارج تجارت -9-1-6

گذاری شتتده استتت که هدف ینو نپال در ارتباط استتت. همچن طور هماهنگ با کشتتورهای بوتان ، بنگالدشهند به یشتتبکه برق مل

مگاوات از  522و بنگالدش  مگاوات 224121نپال  2215. در ستتال یدبرقرار نما  11النکاستتریبا  زیردریاو از  یانماربا م یزرا ن یمبادالت

 خود را از هند وارد کرده است. یازبرق مورد ن یانرژ

  یعیو پاکستتتان در حال حاضتتر از گاز طب  یانمار. بنگالدش ، میدبرق از هند وارد نما یانرژ واتمگا 121222بنگالدش در نظر دارد   

. لذا  یستتتن یکاف یزن یبرق یرمقاصتتد غ یبرا یهند حت رد یعیگاز طب یداستتت که تول یدر حال ینکنند ابرق استتتفاده می یدتول ایبر

خود را به  یتواند برق اضتتافکشتتورها وجود دارد و هند می ینبا ا یتجارت متقابل ستتودمند در منابع انرژ یفراوان برا هایفرصتتت

تواند با ند میه یب،ن ترتی. به همیدنماگاز طبیعی وارد کشورها   ینتوسط خطوط لوله از ا صادر نموده و در مقابل  پاکستان و بنگالدش  

د توسعه ده یانماررا در بوتان، نپال و م یبرق یی آبهانیروگاه )ساخت، تملک، اجرا و انتقال( 11BOOTیوهبه ش یاستفاده از تأمین مال

نطقه تبت  م برهماپاتراآبی در حوضه رودخانه  برق یلتوسعه پتانس   یبرا ین،برق با چ یدخر مدتطوالنی یهانامهانعقاد توافق یط یزو ن

فت که هند و توان گطور کل میکند. به عرضه  زیردریاییکابل  ینکبا استفاده از ل  یالنکاخود را به سر  یبرق اضاف همچنین وارد شود.  

 دارند. یکدیگربا  یخوب ی، همکاریانرژ یازتأمین ن یخود برا یههمسا یکشورها

 صادرات صنعت برق هند  توسعه یو راهکارها هاچالش -9-1-1

دولت هند  که توستتط وزارت صتتنایع ستتنگین و بزرگ  11« 2222-2212هند  یبرق صتتنعت تجهیزاتماموریت  برنامه» در گزارش 

باال بودن هزینه مبادله »هند در شش محور شامل    ها و راهکارهای افزایش صادرات تجهیزات برقی چالش، تدوین و منتشر شده است   

صادرات  ساخت بنادر »، «در  ،  «ن مالی و اعطای اعتباراتمیتا»، «بازنگری قراردادهای تجاری»، «صادرات به بازارهای نوظهور »، «زیر

 :شودمیطبقه بندی شده اند که در ادامه به نکات اصلی آن اشاره  «دراتموانع فنی صا»و 

                                              

 

11 India–Sri Lanka HVDC Interconnection 
11 build, own, operate and transfer 

11 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022 
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 مبادله در صادرات ینهباال بودن هز

های مربوط به   ها و هزینه  یه مصتتتارف مربوطه، رو  ی،از الزامات قانون   یادی مربوط به تعداد ز   الملل بینمعامله در تجارت     های هزینه 

 یزمان و پول صرف شده در بنادر برا   ،ونقلهای حملهزینه ی،های ارتباط با مشتر هزینه توان بهکه از آن جمله می ،هاست زیرساخت 

 توجهی باالتر است. طور قابل، بهتوسعهدرحالکشورهای  یربا سا یسهدر مقا در هند هاهزینه یننام برد. ا یرهونقل و غحمل

شامل   یبیترک یقدولت هند، از طر  شوق از راهکارها  س   یشافزا یو تالش برا هارویهبهبود  ی،سازمان  ییراتتغ ی،مال هایم ستر به  ید

سر جهان و تنوع بازارها    سرا ستا  اتیصادر  یبازار  ساخت  و ها تالش نمودههزینه ینکاهش ا یدر را صادرات را زیر  نیز های مرتبط با 

 کنلی ،بهبودیافته مراتببه یتکه وضتتع ی. باوجودوده استتتنم حذفرا  غیرمستتتقیمو عوارض  یاتمالهمچنین و ه دیبهبود بخشتت

سائل مربوط ب  بودن برینهو هز بودن برزمان یلصادرکنندگان همچنان به دل  سناد و مدارک و  حمل هم  صادرات و  هایمحمولهونقل، ا

  یصخرصادرات دارد. زمان ت  یرقابت یبر فضا  یتأثیر منف یهایهزینه ینو واضح است که چن   شوند میهای مازاد واردات متحمل هزینه

دهد، بلکه مانع از می یشها را افزاهزینه تنهانه یزمان تأخیراین دارد.  آلایدهتا زمان  یادیهند هنوز فاصتتتله ز هایفرودگاهدر بنادر و 

 شود. تجارت کارآمد می

 راهکارهای مقابله با باال بودن هزینه مبادله در صادرات -94جدول 

 هاه با باال بودن هزینهراهکارها مقابل

صادرات مبتن    ییرتغ - سمت  ستی س  یطمح یکبر اعتماد، در  یبه  ستانداردها آزاد یا ضرورت در   کیالمللی، به بین یتر، مطابق با ا
 است شدهتبدیلمبادالت  یشجهت افزا

های و بهبود هزینه یبررستتت برای(، DGFT) یتحت اداره کل تجارت خارج کارگروه یک یوزارت بازرگاندر ، 2223در اکتبر  -
 ینو در ا ودبتأثیرگذار بر رقابت صادرات هند   یمسائل مختلف معامالت صادرات   یکارگروه، بررس  ین. مأموریت اشد  یلمعامله تشک 

 ههای مربوط بو هزینه تأخیرکاهش  یبرا یزرا ن "ییاجرا" یای از راهکارها اصالحبه دولت ارائه شد و مجموعه ییراستا  راهکارها 
 .نمودآغاز  مرزها ینتجارت ب
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 بنادر  زیرساخت

اداره  یو بخش خصتوصت   هادولتبندر کوچک استت که توستط    222بندر عمده و حدود  12 ی،کیلومتر خط ستاحل  1،511 یدارا هند

مل بار در بنادر ح یتقاضا برا  یکنل ،است  داشته توجهی قابل یشرفت پ یرونقل بندرها در چند سال اخ حمل یتظرف باوجوداینکهشود.  می

شده که   ینبنابرا ست، ا یشدر حال افزا سرعت به شتی در پهلو گرفتن  یقباعث تعو بالطبعمنجر به ازدحام بنادر افتادن  تأخیر و به هاک

  یهایشتتود محموله به کشتتتبزرگ را ندارند که باعث می هایکشتتتیپهلو گرفتن  یتدر هند ظرف یزبندر ن ینشتتود. چندمی یریبارگ

 دهد.می یشونقل را افزاحمل ینهامر هز ینکوچکتر منتقل شود که ا
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ساز  روزرسانی به یازمندپذیرد، نصورت می  بنادراز  آن یدرصد از تجارت خارج  32هند، که  بنادر ستند  یو مدرن    یط ینکه،. باوجود اه

با بنادر  یستتهروز(، اما در مقا 4141ونقل معادل )به نقل از وزارت حمل یافتهکاهش هاکشتتتی یزمان معطل یانگینم یر،ی اخهاستتال

 ساعت( همچنان باال است. 12المللی مدرن )حدود بین

 وری بنادر راهکارهای بهبود بهره - 91جدول 

 راهکارها
 .یند، پرداخت نماگرددمی یلها تحمرا که بدون ارتکاب خطا به آن یمجرا یبالغ احتمالم یدصادرکنندگان نبا •
 ش دهند.کاهرا  یکشوند تا تراف یلبه چهار بانده تبد یستیبا شوندمیبه بنادر  یای که منتهدو بانده جاده مسیرهای •
 شود یریزدحام در بنادر جلوگشود تا از تراکم و ا یشترب یددر بنادر با ینریونقل کانتامکانات حمل •
 .یابدبهبود  یدآهن به بنادر بااتصاالت راه •
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سال   صم  ا، ب2221در  صم وزارت حمل یمت شد که تمام   یمونقل، ت صل  12بر آن  سعه   ی،بندر ا س  یرا برا ساله هفتبرنامه تو عه و  تو

ساز   انگینیم درنتیجه، .یابدبهبود  یزو امکانات در بنادر موجود ن شده ساخته  هاسال  ینا یطهم  یدبنادر جد یتعداد نموده وآماده  ینو

رن المللی مداز بنادر بین ترپایینوری هنوز بهره این هرچند باال رفت، بنادر یوربهره یافته وکاهشدرصتتد  12 ی،کشتتت یمعطل یزمان

 است.

 نوظهور  بازارهایبه  صادرات

ساس گزارش   صنعت تجهیزات برقی هند  »برا صادرات   بازارهای«  2222-2212برنامه ماموریت  و الکترونیک  برق تجهیزات عمده 

شورها   هند شورها  یس،متحده، انگل)ایاالت یغرب یشامل ک سنگاپور  یرهعمان و غ ی،)امارات متحده عرب یجخل یآلمان و هلند( ک   و( و 

 هستند. لیبرز

شور با منابع طب  54قاره با  یک آفریقا، ست   یعیک شور   یدارا کها سعه چند ک ست  نیافتهتو سر  ،ا شد در  ینتریعلذا  جهان  منطقه رو به ر

ست  شد باال بوده. تولیدکنندگان تجه    یرااخکه  ا صادرات به   ندتوانهند می یکیالکتر یزاتشاهد نرخ ر سود ببر این با    ینند. همچنقاره 

 دارند. یبرق یزاتاز صادرات تجه ایبالقوه یتقاضا ینالت یکای آمرکشورها
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 به بازارهای نوظهور هند صادرات  -96جدول 
 صادرات به بازار های نوظهور 

شرکت  یو برخ نیچ - شتند. با درک   قایدر جهت تجارت خود با آفر یراهبرد یگام ییکایو آمر ییهای اروپااز    تیحما تیاهمگذا
در  یریگذاری چشتتمگکشتتورها شتتروع به ستترمایه نینفت و گاز، ا ازجمله ،یعیازنظر منابع طب نیو همچن کیپلماتیازنظر د قایآفر
 ییقایآفر یهای محلبا شتترکت 32دهه  اوایلها از شتتد. آنمی تیخوبی توستتط دولت و حمابه هاآن هایمأموریتکردند و  قایآفر

شورها رو  نی. ااندکردهاندازی را راه یدینات تولکرده و امکا یهمکار وده زیرزمینی ب یغن بخش هایی از آفریقا که دارای منابع یک
 .لحاظ نمودند ییقایآفر نیافتهتوسعهو  ریفق یکشورها یبرا یکرده و اعتبار کمتر اند، تمرکز

و  لیتانس پ یهای هندشرکت  ریسا  کنیضور دارند. ل ح کایدر آمر یبرق زاتیتجه دکنندهیتول یدر حال حاضر تنها سه شرکت هند    -
 کشورها را دارند. نیگذاری در او سرمایه یکیالکتر زاتیصادرات تجه طیشرا

ستان یقرق - ستان یو تاج ز شورها  انیدر م ویژهبه ک س  یک صت  انهیم یایآ آبی را برق یو انتقال انرژ دیتول یهاپروژه یبرا ییهافر
د. امکان گسترش دهن  یمرکز یایآس  یهند را با کشورها  کینزد یاس یروابط س  دیبا مانکارانیند و پکنند. صنعت برق ه فراهم می

 .ردیقرار گ یمورد بررس ربطیذ یهاتوسط وزارتخانه دیدر حال ظهور با یبازارها نیاز ا یهند و برخ نیمشترک ب ونیسیکم جادیا
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 ین. اقرار دارند یاسیو س یدر روند تحول اقتصادکه  در حال رشد در جهان هستند یاقتصادها ترینسریعاز  یمرکز یایآس کشورهای

شورها پ  شرفت ک صالحات بازار و مح قابل ی سب  یطتوجهی در ا شته ک ست و   یمنطقه غن یناهمچنین اند. وکار دا ز این ااز نفت و گاز ا

ستراتژ  اهمیت یثح صادرات تجه  یکا س  یکیالکتر یزاتدارد.  س    یانهم یایهند به آ ضر ب ست و تنها   یزناچ یاردر حال حا دو  یا یکا

و انتقال  دیتول یهاگذاری در بخشبرق هند و سرمایه  یزاتصادرات تجه  یبرا یخوب یلکشورها هستند. لذا پتانس    ینشرکت فعال در ا 

 کشورها وجود دارد. یندر ا

به  یز. عراق نهستند  یخوب صادرات  هایفرصت  یزن یالنکامانند بنگالدش، افغانستان، پاکستان، سر    یههمسا  یمشابه، کشورها   طوربه

 صادرات است. یبرا یفرصت مناسب ی،قرار گرفتن در مرحله بازساز یلدل

 یتجار یقراردادها بازنگری

  ،یجنوبکرهمنعقده با  یقراردادها ازجمله یتجار یهانامهاز توافق یخبر ،مختلف امضتتا نموده ینامه با کشتتورهاموافقت ینچند هند

 یزاتتجه یواردات هایلیکن تعرفه به صتتادرات هند کمک کرده استتت.  یادیدر طول زمان، تا حد ز یره،ژاپن و غ ی،ستتنگاپور، مالز

نعت  است که ص یدر حال ینکاهش است، ا همچنان در حال یکیالکتر یزاتاکثر تجه یبراو  در هند در حال حاضر کم است یکیالکتر

 کند.می خودکار یدرصد 12 یتتنها با ظرف یداخل

سوی دیگر    ضا  رغمبهاز  شورها   یهانامهموافقت یام ستان، ک   یاقرارداده ی،و اندونز یلندتا ی،منطقه مانند مالز یتجارت آزاد با هندو

 .اندنمودهواردات از هند منعقد  علیه یمتعدد
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 تجاری هند یقراردادهاراهکارهای افزایش  -91جدول 

 راهکارها

 صتتادرات  یبرا یادیز هایفرصتتت یب،کارائ یو کشتتورها ینالت یکایآمر ی،مرکز یایآستت یقا،متمرکز آفر یبازارها در
ت رهای این حوزه صور مطالعات و مذاکراتی جهت انعقاد قرارداد با کشو  یستی از هند وجود دارد که با یکیالکتر یزاتتجه

 پذیرد.

 هند  یهای داخلخود را به شتترکت یدخر یتخدمات آب و برق بخواهد که اولوهای شتترکتاز  بایستتتی یرو هندن وزارت
 شده است. ییکشورها اجرا یرو سا یلبرز ین،چ ی،اندونز یلند،تا ی،مالزاین طرح در بدهند، همانطور که 

 بوده و مانع از صتتدمه خوردن به صتتنعت  ینگاعمال مقررات ضتتد دامپ یبرا یاگزینهبه دنبال  طورجدیبه یدبا صتتنعت
 شود. یینهای پاواردات با قیمت یعسر یشبه علت افزا یداخل
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 یدارانخر یاعتبارات بلندمدت برا یو اعطا یتأمین مال وجود

در  هتوسع درحال یجهت صادرات به کشورها   ینتشار اوراق قرضه دولت  ا» عبارتند از:در هند  یتأمین مال هایگزینهال حاضر انواع  ح در

 از بانک صتتادرات دارمدتو وام  کنندهتأمینو  یداراعتبار به خر یاعطا»، «یخطوط اعتبار یاعطا» ، «ینالت یکایو آمر یقاآفر یا،آستت

 «  یهای تجاربانک یقز طرا یتأمین مال»، «هند

 یدارانخرراهکارهای بهبود وضعیت اعتباری  -93جدول 

 راهکارها

 یانوسیه اروپا، اق ین،الت یکایآمر یا،آس  یقا،آفر در کشور  15است  که   یاعتبار یاتیخط عمل 111 یصادرات هند دارا  بانک 
 یدهد که برارا پوشتتش می یکادالر آمر یلیاردم 1،13از  یشب یعتباربا تعهدات ا المنافعمشتتترکمستتتقل  یو کشتتورها

سترس ا    یتأمین مال شورها  ینصادرات هند در د سه نرخ بهره هند در مقا یکنگیرد. لقرار می ک شرکت  ی  رد هابا آنچه 
 ذیرد. پ یستند که بایستی از این حیث مطالعات و اقداماتی صورتن یدارند، رقابت یبه آن دسترس یگرد یکشورها

 در  دیدولت هند با یابد،گستتترش بایستتتی دارند  یازن یطوالن یبه دوره اعتبار عموماًبرق، که  یهاپروژه یخطوط اعتبار
ا دوره ب یی،هاپروژه ینچن یبرا یبا نرخ بهره متناستتب با نرخ بهره جهان ینظر داشتتته باشتتد که خطوط بلندمدت اعتبار

 . ودخواهد ب یدمف 15تا  12اعتبار 
 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” [12]“ماخذ: 

 صادرات یفن موانع

را  کشتتتورها ها تنها تجارب فعالیت در ستتتایر      نبوده و آن قبول موردی خارج  کشتتتورهای  یبرخ یها در هند برا  پروژه یاجرا تجارب 

 چین مورد تائید است. ازجملهفنی کشورهای دیگر  هایتأییدیهها و هپذیرند، این در حالی است که در داخل هند گواهیناممی
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 صادرات فنی موانع رفع راهکار -93جدول 

 راهکارها

 دولت هند  .یستتتندالمللی نبین یبا استتتانداردها تطبیقو  آوریفنکوچک و متوستتط قادر به ارتقاء  یهااز بنگاه بستتیاری
 . یدصادرات فراهم نما یمحصوالت برا یفیترا با هدف بهبود ک یعصنا ینبه ا یتکنولوژ یصق تخصتواند صندومی

 رق، ب یهاپروژه یبرا ویژهبهمشابه در خارج از کشور    یهادر انتخاب پروژه یستی با یداخل یهاهدر پروژ هاشرکت  تجربه
ر تجربه را در نظ یناز کشورها ا  یکه برخ یموارد خاص  . دریردقرار گ یانکارفرما مدنظر یعتوز یهاخطوط انتقال و پروژه

 های معتبر بپردازد.شرکت ییهند به شناسا یوزارت بازرگان یدبا ،گیرندنمی
 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” [12]“ماخذ: 

 برق صنعتگسترش صادرات  ابتکار در

شگاه ر هند د یکیالکتر یزاتتجه صنعت  ص    هاینمای ص ضور محدود بین یفن ینارهایسم  و یتخ شارکت   م یندارد. همچن یالمللی ح

 است. یزناچ رتبهعالیهمراه با مقامات  یتجار یهایئتدر ه یصنعت برق داخل

 راهکارهای گسترش صادرات صنعت برق-41جدول 

 راهکارها
شگاه •  ساز   المللی فبین یتجار هاینمای صت برند  ست  یها براشرکت  برایرا  یر برای ا ر امکان ینا کرده وبه بازار هدف فراهم  یابید

 گانصتتادرکنندفرصتتت به  ینا از این طریقکنند.  یافتها را درآن بازخوردهایو  شتتوندروبرو  یواقع یدارانکنند که با خرمی یجاداآنان 
شان     یایمزا کهشود  داده می سبت به رقبا ن سازندگان تجه خود را ن شرکت در   هند  یکیالکتر یزاتدهند.  ستی جهت  ش  بای  هایگاهنمای
 شوند. دهیسازمانطور منظم هدف بالقوه، به یمتمرکز به بازارها یهای تجارو مأموریت شده یقدر خارج از کشور تشو یتخصص

 موردتوجه ستتتییهای باالتر بابه هزینه یازبدون ن ین،نالآ یابیو بازار هاکاتالوگ ی،اطالعات هایغرفهمانند  یغاتیهای تبلفعالیت یرستتا• 
 .یردقرار گ

 شود. یلتشکالتین  یکایو آمر یمرکز یایآس یبازارها یبررس یبرا هاییکمیته• 
 شود. دهیسازمانهند  یکیبرق الکتر یزاتتولیدکنندگان تجه سازیظرفیت یدر مورد صادرات برا یهای آموزشبرنامه• 
به  یقرط یناز ا ینمنجر شود همچن یانوری و خدمات بهتر به مشتربهره یشتواند به افزامی یو محصوالت صنعت یاتدر عمل ینوآور• 

صوالت، بهبود برنامه  یفیتها، بهبود کچون کاهش هزینه یاهداف ست پ می یرهو غ یلهای تحومح شدن   یبه رقابت ینکرد . ا یداتوان د
 ور منجر خواهد شد.خارج از کش هایدر بازار یمحصوالت هند

 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” [12]“ماخذ: 

 جنوبیکرهصنعت برق  صادراتبررسی الگوی  -9-2

و  ین همکاربه سازما  جنوبیکره یوستن امر منجر به پ یناآل است.  ایده یبا درآمد باال و رشد اقتصاد   یافتهتوسعه  یکشور  جنوبیکره

صاد   سعه اقت ست. ج   22گروه  ینو همچن یتو صاددان بر  یلاون یمشده ا شور  یازدهاز  یکیرا  جنوبیکره یتانیایی،اقت ه در ک داندیم یک
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یکی از سازندگان و صادرکنندگان مهم تجهیزات برقی و     جنوبیکره .یافتتسلط خواهند   یبر اقتصاد جهان  یالدیم 21سده   هاییانهم

 است.  قرارگرفتهمورد بررسی  جنوبیکرهدر این بخش تجربه  روازایناست.  الکترونیکی در جهان

 جنوبیکرهوضعیت اقتصادی  -9-2-1

شهور نظ  یمال یهاسازمان  صاد کره  المللیینصندوق ب  یرم سطه به تواندیکه م جهتازاینرا  یجنوبپول، اقت  یرم و ذخاک یمل بدهی وا

سر    یهابحران ی،ارز یباال سته را  س  یریتمد یعاًناخوا سا اندکرده گذاریارزش باثبات یارکند، ب صاد  یهاسازمان  یر.  بانک  مثل یاقت

شور  عنوانبهرا  جنوبیکره ی،جهان سر  یک صاد    ترینیعبا  شد اقت ست.  یمعرف یندهآ هایسال در  یر ز اندک ا یکی جنوبیکرهنموده ا

رشتتد  کهطوریبهکند  یریبه اقتصتتاد خود جلوگ 2221 یجهان یبحران مال یانرکود در جر یتبود که توانستتت از ستترا ییکشتتورها

 . دهدمینشان  2211را در سال   جنوبیکرهمتغیرهای اقتصادی  ترینمهم 41ل وجد .یدرس ٪2٫1به  2212کشور در  ینا یاقتصاد

  2113در سال  یجنوبکرهاقتصادی  وضعیت  -41جدول 
 رتبه مقدار و متغیر اقتصادی

 تریلیون دالر 1،155اسمی   هایقیمتبه  [22] تولید ناخالص داخلی

 تریلیون دالر 2،193(  PPPبرابری قدرت خرید )

 [22] جهانی تولید ناخالص داخلی بندیرتبه

 

 )قیمت اسمی( 11رتبه 

 )قیمت برابر( 14رتبه 

 211 [54] نرخ رشد اقتصادی

 نفر 51،924،331 [24]جمعیت 

 دالر 92،241اسمی   هایقیمتبه  [22] خالص داخلی سرانهتولید نا

 دالر 41،415(  PPPبرابری قدرت خرید )

 جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه بندیرتبه

 [22] 2211در سال 

 )قیمت اسمی( 21رتبه 

 )قیمت برابر( 23رتبه 

 +114 [22]تورم 

 1522درصد در پایان سال  1414 [24] فقر زیرخطدرصد جمعیت 

 ، فلزاتسازیکشتی، شیمیایی، خودروسازیالکترونیک ، مخابرات ،  [24] صنایع اصلی

 میلیارد دالر 511،4 [24] (2211صادرات )

 ی،تفوالد، کشتت یوتر،کامپ ی،موتور یهنقل یلوستتا ،ستتیمبی یمخابرات یزات، تجههاهادینیمه [24] کاالهای عمده صادراتی

 یمیپتروش

 %1،2، ویتنام %1212 ، آمریکا %25چین  [24] ادراتیاصلی مقصد ص کشورهای

 میلیارد دالر   451،5 [24] (2211واردات )
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 میاییی، مواد شتتونقلحمل یزاتنفت، فوالد، تجه ی،برق یزاتو تجه یک، الکترونآالتماشتتین [24] کاالی عمده وارداتی

 یکپالست ی،آل

 %1215 یکا، آمر%1115 ژاپن، %2215 ینچ [24] واردکنندهاصلی  کشورهای

شورهای   از یکی جنوبیکره شرفته  ک سب سهولت   بندیرتبهشاخص   ازنظرپی ست. روند  وکارک شان  بانک جهانی،  DBشاخص   ا ن

 ارتقا یافته است. 2213در سال  5به رتبه  2221در سال  92که شرایط اقتصاد کره از رتبه ، (11نمودار) دهدمی

 جنوبیکره DBغییرات وضعیت شاخص ت -11نمودار

 Ease of doing business index (DB) [91]: مأخذ

ضعیت   42جدول  سی به برق     »و ستر سهولت      «تجارت خارجی »و « سهولت د شاخص  شور کره را در  سب ک شان   وکارک .  دهدمین

 در جهان را دارد.  2اطالعات این جدول بیانگر شرایط بسیار خوب کره در زمینه دسترسی به برق است که رتبه 

 2113در سال  یجنوبکره وکارکسبشاخص سهولت -42جدول 
 رتبه  شاخص

 5 وکارکسبشاخص کلی سهولت 

 2 13دسترسی به برق 
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 99 22تجارت خارجی 
 Ease of doing business index (DB) [91]: مأخذ

سال  پذرقابت یدر گزارش جهان شتم جهانی   وبیجنکره، 2211یری  صاد کره در   پذیریرقابتکه حاکی از توان  قراردارددر رتبه ه اقت

کشور کره با  21صنعتی پذیریرقابتبر اساس گزارش سازمان توسعه صنعتی )یونیدو(، عملکرد میان کشورهای مختلف است. همچنین 

سیار باالتر از متوسط جهانی )   21911کسب امتیاز   در جایگاه پنجم  2213کشور در سال    152را در بین ( است، این کشور   21212که ب

ست  صادرات     قرار داده ا صنایع مختلف از  سهم  سال   جنوبیکره.  شان   49در جدول  2211در  ست.  شده دادهن   49 اطالعات جدول ا

 دهند. درصد صادرات کره را تشکیل می 15، بیانگر آن است که صنایع با فناوری متوسط و باال

 2116در سال  براساس سطح فناوری جنوبیکرهصنعت  بندیدسته -49جدول 

 سهم از کل صنعت )درصد( نوع فعالیت
 1911 صنایع بر پایه منابع 

 11 صنایع با تکنولوژی پایین

 4112 صنایع با تکنولوژی متوسط

 2111 صنایع با تکنولوژی باال
 [44] : سازمان توسعه صنعتی )یونیدو( مأخذ

  

                                              

 

22 Trading across borders 
21 Competitive Industrial Performance Index 2018 
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 جنوبیکرهتولید و مصرف برق  -9-2-9

ضعیت تولید انرژی برق در   سال   جنوبیکرهو ست. اطالعات این   شده ارائه 11 نموداردر  2211تا  2222از  شان  نمودارا که  دهدمین

 با کاهش موقت همراه بوده است.  هادورهتولید برق کره دارای روند صعودی است، هرچند در برخی 

  یجنوبکرهتولید برق  -13 نمودار

 https://yearbook.enerdata.net[41] سایت  :مأخذ

 (.13نمودار) داشته است. صعودیمصرف انرژی در کره روند  2211مطابق با اطالعات مندرج در سایت آمار انرژی جهانی سال 

  یبجنوکرهمصرف انرژی برق در  -13 نمودار

 https://yearbook.enerdata.net[41]  سایت :مأخذ
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 ،است که آهنگ تغییری شدهدادهنمایش  22 نمودارو تغییرات آن، مصرف سرانه برق در  جنوبیکرهجمعیت ثابت  نسبتاًرشد  با توجه به

 .متناسب با تغییرات مصرف کل برق در کشور دارد

  جنوبیکرهه برق مصرف سران -21نمودار

 https://yearbook.enerdata.net [41] سایت: مأخذ
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 جنوبیکرهساختار نهادی صنعت برق   -9-2-4

  یمحل هایانرژی هایسیستممستقل برق و  یدیشرکت تول 1 ،کرهدر صنعت برق . دهدمیساختار صنعت برق کره را نشان  21نمودار

صلی انتقال و توزیع برق،    نوانعبه 22KEPCOو  کنندمی یتبرق فعال یدتول و از  کندمی یداریخربرق را ها شرکت  یناز ا شرکت ا

 رساند.یکنندگان مبه دست مصرف یعانتقال و توز یهاشبکه یقطر

  جنوبیکرهساختار صنعت برق  -21نمودار

 KEPCO [41]سایت رسمی وب : ماخذ

                                              

 

22 Korea Electric Power Corporation 
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انتقال و  ید،مسئول تول  را در اختیار دارد،برق کره  یدتولاز درصد   39 که جنوبیکرهرکت برق ش  ینبزرگتر عنوانبه KEPCOشرکت  

و   یممستتتق طوربه) جنوبیکرهدولت . استتت ستتنگزغالباد و  یانرژ ،ایهستتته یانرژ ازجملهبرق،  یهاپروژهبرق و توستتعه  یعتوز

 است.این شرکت  سهم ٪51111 ی( داراغیرمستقیم

KEPCO 29 یک عنوانبهIPP ( موقع تولیدکنندهبزرگ ،)رده ک یتتقو یانهو خاورم یاآستت یروگاهیخود را در بازار ن یتمستتتقل برق

ضر     ست و در حال حا  یانه،در خاورم شرکت  ینا ین. همچندهدمیادامه  یقاو آفر یو جنوب یمرکز یکایآمر یفعال به بازارها طوربها

 و اردن گسترش داده است. یامارات متحده عرب ،یفعال تجارت خود را به عربستان سعود طوربه

KEPCO  سته و   هایشرکت با سم  یتظرف یتابعه خود دارا هایشرکت واب ست.   15،919معادل  یا شرکت مگاوات ا ضو   این  ع

،  2211در ماه اوت   Fitchبندیرتبهطبق است.   ایهسته  یاپراتورها یو انجمن جهان یجهان ایهسته انجمن  ی،جهان یانرژ یشورا 

KEPCO یرتبه اعتبار A .بندیرتبهرتبه این شتترکت در  2213می  19در حال حاضتتر و طبق گزارش مورخ  + را به دستتت آورد  

Fitch معادلAA- باشدمی. 

 KEPCOتولید برق  هایشرکت -44جدول 

  KEPCOبرق  یدتول هایشرکت

 ایهستتته یو انرژ آبیبرق نیروی ( کرهKHNP  :)در کره با  آبیبرق یروگاهن 21و  ایهستتته هاینیروگاه 21تأستتیس
 مگاوات  11215 یاسم یتظرف

 برق ( جنوب و شرق کرهKOEN  با :)یحرارت یتدر اجرا سا یاسم یتمگاوات مجموع ظرف 1311   

 یبرق داخل انرژی ( کرهKOMIPOاحداث ن :)مگاوات  3933 یترفظبا مجموع  یحرارت یروگاه 

 صب  یتغرب کره: کل ظرف برق نیروی سوخت   1 یقمگاوات از طر 3،124معادل  شده ن واحد  24، سنگ زغالواحد با 
 برق  یروین سازیذخیرهواحد  4و  یلیواحد با سوخت فس 4 یبی،ترک یکلس یروگاهن

 جنوبیکره یبرق جنوب نیروی (KOSPO مد :)مگاوات   3،191 شدهنصب یتبا ظرف یحرارت یبخش انرژ یریت 

 سنگ زغال یروگاهن هایکارخانهمدیریت رق و غرب کره: ش  برق Dangjin  وHonam صب  یتبا ظرف   3،512 شده ن
 مگاوات 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Electric_Power_Corporation [41]ماخذ: 

 یروگاهن نیششمدارای کره  یجمهورتوسعه دارد.  هایبرنامه ایهستهیکی از کشورهایی است که برای تولید برق از انرژی  نوبیجکره

ست  تاکنونمگاوات است.   22523 شده نصب  یتدر جهان با ظرف ایهسته بزرگ  و  یدنما یبرداررا بهره ایهسته اه یروگن 29 هکره توان

                                              

 

29.  independent power producers 

https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Electric_Power_Corporation
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سته  یروگاهپنج ن ساخت     در زیرا ن ایه ست  سته  هاینیروگاه ینکه ا داردد ساخت  ایه  یراجهان ب یمنیسطح ا  ینبا باالتر ،در حال 

 .اندشده یزغلبه بر زلزله تجه

 در کره ایهستهی تولید برق از انرژی هاپروژهوضعیت  – 41جدول 
 روژهوضعیت پ اجراشدهی هاپروژه در حال ساخت شدهیزیربرنامه

1 5 24 
 تعداد واحد

1122 1222 22،523 
 (مگاواتظرفیت )

 KEPCO [41]: سایت رسمی  مأخذ

 یانرژ یهاپروژهاست و   ایهسته  هاینیروگاهجهت ساخت   یدی،تول هایشرکت  یربا سا  یجهان رقابت در KEPCO ین،عالوه بر ا

سته  شور را   ایه سب  یک عنوانبهدر خارج از ک صل  وکارک ساس تجربه و تکنولوژ  یآت سودهای  یدولت یبرا یا   گذاریهدفخود  یبر ا

 نموده است.

نشست  یکمین و یستپس از ب ایگلخانه یو کاهش انتشار گازها ییآب و هوا ییراتمقابله با تغ یبرا یجهان یتقاضا ینکهتوجه به ا با

ورد و  به دست آ  یرپذ یدتجد یانرژ یدتول یبرا را یشتری ب وکارکسب تا منابع   تالش نمود KEPCO یافت، یشافزا یسکنفرانس پار

 و گوام گسترش داد.  متحدهایاالت ،خود را به ژاپن هایسایت

 امر منجر به ینآغاز کرد. ا یجهان هایتکنولوژی ینبا برتر یعانتقال و توز ینهخود را در زم یتجارت خارج KEPCO، 2212سال   از

موجود، مانند ساخت    یهاوکارکسب از  یر، به غخصوص به. شد  یخارج یدر بازارها هازمینه یردر سا  یشتر ب یتجار هایفرصت کسب  

شاوره،   یعانتقال و توز هایشبکه  سته برق کره   هایتکنولوژی ینهتا در زم کندمیتالش  KEPCOو م ستم س  ازجملهبرج ر،  خودکا ی

 دهد. صادرات خود را گسترش یسنجش از راه دور و برنامه آموزش منابع انسان یستمس

KEPCO  با  وکارکستتب  هایفرصتتت راه  ینو از ا یردبر عهده بگ یزپروژه را ن یهر مرحله، مرحله بعد یانقصتتد دارد تا پس از پا

نتقال و  ا یهاپروژهاز  یتعداد یقاز طر یفیک هایآوریفنو  یانسان  هایشبکه کار با گسترش   ینکه ا ید،نما یجادباال را ا افزودهارزش

 .آیدمیبه دست  یمحل هایشرکتبا  یردر همکا یعتوز
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  جنوبیکرهصادرات و واردات صنعت برق  -9-2-1

است. در حال حاضر صنعت برق و تجهیزات برقی با     شده دادهنشان   22 نمودار، در جنوبیکرهبرق  صنعت  وضعیت صادرات و واردات  

 درصد از صادرات را به خود تخصیص داده است. 21رد و میلیارد دالر باالترین سهم را در کل صادرات این کشور دا 119مبلغ 

  جنوبیکرهصادرات و واردات کل  -22نمودار

 Tradingeconomics  [21]: سایت مأخذ

صادرات تجهیزات برقی طی دوره    شته در   ساله دهتغییرات  شان   29 نمودارگذ صادرات      شده دادهن شمگیر  شد چ ست، که بیانگر ر در  ا

 است. 2211سال 

 )مقیاس میلیارد دالر( جنوبیکرهصادرات تجهیزات برقی  -29نمودار

 Tradingeconomics  [21] یت: سامأخذ
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صادرات   24نمودار سال     « برقیکاال و تجهیزات »میزان  صد در  شورهای مق شان   2211را به تفکیک ک . همانطور که در این دهدمین

سال     شود میده دی نمودار صادرات کره در  شترین میزان  شور   2211، بی ست که معادل   11121با « چین»به ک  91میلیون دالر بوده ا

شور کره می     صادرات تجهیزات برق ک صد از کل  شد. بعد از چین،  در میلیون  24514و  94993به ترتیب « ویتنام»و « کنگهنگ» با

 دهند.زات برقی کره به خود اختصاص میدالر بیشترین میزان سهم را در صادرات تجهی

 به تفکیک کشورهای مقصد 2113کشور کره در سال برقی میزان صادرات کاال و تجهیزات   -24نمودار 

 ITC  [45]: مأخذ

دومین بخش بزرگ  انعنوبه میلیارد دالر،   3/13درصتتتدی از کل واردات کره، به ارزش    11واردات برق و تجهیزات برقی با ستتتهم  

 .دهدمیبرقی کره را نشان  تجهیزاتروند واردات  25نمودار وارداتی کشور )پس از مواد معدنی و نفت( مطرح است.
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 )مقیاس میلیارد  دالر( جنوبیکرهواردات برق و تجهیزات برقی  – 21نمودار

 Tradingeconomics  [21] یت: سامأخذ

 های رفع چالشسیاستصنعت برق کره و  هایچالش   -9-2-6

 وابستگی به واردات 

ست و تنها   یکره فاقد منابع نفت ست برا  یعیگاز طب مترمکعب یلیاردم 9و  سنگ زغال یرتن ذخا یلیونم 921ا حفظ   یدارد. کره ناچار ا

س  یو برونئ یعمان، مالز ی،قطر، اندونز کره از یعیواردات گاز طب عمده .یدوارد نما یعیرا در سطح وس   یانرژ ی،رشد اقتصاد   الم  دارال

و   یهکانادا، روستت ی،اندونز یا،استتترال ین،چ که آن را از کشتتورهای استتت ستتنگزغالعمده  واردکننده یناستتت. کره پس از ژاپن دوم

ساختار  .نمایدمیخریداری  متحدهایاالت ضا    همچنین  ضه و تقا ست مدتکره  یانرژ یعر شد  ها سته ب  یداًکه  ده  ش  یه نفت وارداتواب

این  برای رفع اولیه ، تالش نموده استتت که این کمبود را جبران نماید. هایانرژیلذا کره با استتتفاده و جایگزین نمودن ستتایر  استتت.

 چالش، راهکارهای زیر را بکار گرفته است:

سعه    ؛ایهسته  انرژی توسعه  سوختی متعارف، منجر به تو سته ی ی در انرژتوجهقابلفقدان منابع  ست   جنوبیکره ایه  ی. براشده ا

ضا      ضه و تقا ساختار عر صالح  سته به نفت، احداث   یانرژ یا سوخت   هاینیروگاهواب سیلی با  سعه واحد   شدت به ف شد و تو   یهاکنترل 

سته  یانرژ یدتول سته  یانرژ اخیر، هایسال در . یافت یشافزا یعیو گاز طب سنگ زغال ،ایه ستر  یتاولو یک ایه دولت   یابر اتژیکا

 .یابد یشدرصد افزا 9211به  2222برق در سال  یدکل تول یتسهم آن از ظرف رفتمیو انتظار  بودکره 
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 یرا برا ایعمده یاستتتاعالم نمود که ستت ی، و2211در ماه مه  جنوبیکره یدجد جمهوررئیسکار آمدن  یبالفاصتتله پس از رولیکن 

سته  یاز انرژ ییرتغ ست و گاز در نظر  یدپذیرتجد هایرژیان سوی بهو  سنگ زغالو  ایه ز چرخش کامل ا یامر به معنا ین. اگرفته ا

  یدتول 2211درصتتد کل برق کره را در ستتال  92و  42 یببه ترت ستتنگزغالو  ایهستتته یانرژ چراکهاستتت،  یقبل هایستتیاستتت

وا ه یفیت ک یشو افزا ایهستتتته  یانرژ یت ندر مورد ام المللیبینو  یروابط داخل یشافزا ، کمک به  حرکت  یناهدف از  . اند کردهمی

به  یابیدست  یکشور در راستا   ایگلخانه یگازها یمنبع اصل  عنوانبه سنگ زغالاستفاده از   یتمحدود ین،. عالوه بر اعنوان شده است  

صد  91بر کاهش  یهدف کره مبن سال   جنوبیکره ایگلخانه یگازها یدر ستانداردهای جهت اخذ  2292تا  خواهد   مؤثر المللیبین ا

 بود.

سال     ینا یدجد دولت سامبر  شتم  یانرژ تأمینجهت  2211برنامه را از د ست.     ینه شور آغاز نموده ا سعه ک طرح  ینهرچند ا برنامه تو

 یشدر افزا یندهفزا هایچالش یانگرب . این امرنبوده است موفق مورد انتظار،  اندازهبه یکنداشته ل  یانرژ یبدر ترک توجهیقابل ییراتتغ

 .پدید آمده است سنگزغالو  ایهسته یکاهش استفاده از انرژ موجببهکه  استکشور  یهاول منابعدر  یرپذ یدتجد هایانرژیسهم 

شترین ب یجنوب کره دارا یساحل  هطقن ؛پذیر تجدید هایانرژی توسعه  صاد  ی ستفاده از انرژ  یبرا یتوان اقت ش  یا ست.  دییخور  ا

ش  ش  2221سال   از یدیبخش خور شمگ با ر سه سهم خود را در مقا  یر،د چ سال قبل   ی صد افزا  21111با  سال به   یانداد و در پا یشدر

، کره شد. پس از این رشد  عنوان  یدیخورش  هاینیروگاهبه  الانتق هایشبکه رشد، اتصال    ینا یل. دلیدساعت رس   یگاواتگ 214 یدتول

 وده است.از این انرژی در جهان ب مندیبهرهیکی از پیشتازان  عنوانبه

  یینداشتتته و تا زمان تع ایفزایندهباد رشتتد  یاز انرژ یدیتول یکیالکتر یدارد. انرژ یمزارع باد یبرا یخوب یتشتترق کره موقع جنوب

  941آن به حدود  شده نصب  یتاحداث شده بود که ظرف  یاز دوازده مزرعه باد، در مناطق ساحل  یش( ب2212کره ) یانرژ هایسیاست  

سید میمگاوات  س  ر سعه ب  یبرا توجهیقابل یلو پتان شتر تو ساحل  ی شت. انتظار   یدر مناطق  صب    2213سال   یانتا پا رودمیدا با ن

 باد برسد. یبرق از محل انرژ یدکامل تول یتکره بتواند به ظرف ید،جد یباد هایتوربین

  یهامکان عنوانبهاز آن،  یآب ناشتت یاالجزر و مد و ستترعت ب یندر ارتفاع ب یادز هایتفاوت یلبه دل جنوبیکرهاز ستتواحل  بعضتتی

ستند برق  تولید یآل برایدها شرکت  ه شرق    POSCO ،ایکره. دو  شرکت برق جنوب  شارکت با   یو  سعه    یبرا یکدیگرکره در م تو

 عنوانبه یهوا،س  یاچهجزر و مد در یروگاهدر ن 2211سال   ازمربوطه  وساز ساخت . اندکردهحوزه ورود  ینجزر و مد و باد به ا هایفناوری

 و شروع به کار نمود. یلمگاوات، تکم 254در جهان با  یروگاهن ینبزرگتر



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

13 

 

ستم  برق از  تولید همچنین ست  هایسی شته به م  هایسال  یدر ط  (Biomass)تودهزی و   یافته یشدر کره افزا توجهیقابل یزانگذ

  .شودمی ینتأم یاکثراً از کانادا و اندونز یواردات تودهزیستست. ا آبیبرقدر کشور پس از  تجدید پذیر هایانرژی منبع توانمند یندوم

صوص  دربا عنایت به مندرجات بند قبل  تظار تجدید پذیر در تولید برق، ان هایانرژیسهم   برافزایشرویکرد جدید دولت کره مبنی  خ

 رشد چشمگیری را در آینده تجربه نماید. هاانرژی، کاربرد این حوزه از رودمی

 یانرژ وریبهرهش یزااف

سعه پا  ستا    شده تعریفاهداف جدیدی  یانرژ وریبهره یشافزا یبراکره  یداردر طرح تو ست که در را  یانرژ وریبهرهحفاظت و  یا

شد می یعموم ست که ا  یدرحال ین، ابا ضر ن  یانرژ ییکارا ینا شتر باالتر از ب یکم یزدر حال حا شورها  ی ضو آژانس   یک   المللیبینع

 است.   شدهارائه 41 که در جدول شدهطراحیبرای تحقق این اهداف راهکارهای متعددی  ت.اس یانرژ

 انرژی برق و  وریبهرهراهکارهای افزایش -46جدول 

 راهکار بخش

 صنعت

 .2292مگاوات تا سال  1192تا  یهدف کاهش مصرف انرژ •
 بزرگ کنندگانمصرف یابر باریکسال  5هر  یانرژ یاجبار یزیمم •
 به تغییرات ساختاری کاهنده مصرف مربوط هایهزینه به صنایع جهت پوشش هایارانهاعطا  •

 یرفاه خدمات
 

 .2292تا سال  یرپذ یدبا منابع تجد یزاتبه تجه درصدی 11 زینهکمک ه •
 یبیترک یکلس هاینیروگاه یجترو •

 ونقلحمل
 

 2292بخش تا سال  یندر ا یف انرژمصر یدرصد 13کاهش  جهت گذاریهدف
ستانداردها  یینتع •  تولیدشده  دیجد یهنقل یلوسا  یبرا اجراقابل یه،نقل یلوسا  یکاهش سوخت مصرف   یا

 در کشور 

 مسکونی
 

هوا،  یه، تهو یخچال) یلوازم خانگ یبرا زنیبرچستتتب هایبرنامه و  یانرژ وریبهره یاستتتتانداردها    •
 و ...( ایرشته هایالمپ

  یو لوازم خانگ یادار یزاتتجه یبرا زیستمحیطبا  یسازگار ینامهصدور گواه •
 داوطلبانه صورتبه یانرژ وریبهره ینامهصدور گواه هایبرنامه •
 LED ییروشنا هایطرح سازیپیاده •

 عمومی
 

ر  و دوستتتتدا یرپذ یدتجد هایانرژیو توستتتعه در بخش  یقتحق یهاپروژهدر  یدولت گذاریستتترمایه •
 زیستمحیط

 یعموم هایساختماندر  یرپذ یدتجد هایانرژیاستفاده از  یشافزا •
 هانایابدر خ   LED یینصب روشنا •

 Policy & regulatory overview[23] ماخذ:
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 توسعه صنعتی کره هایسیاست -9-2-1

  .است شدهدادهنشان  41آن در جدول  اهداف ترینمهمبخش صنایع داشته است که  گذاریسیاستدولت کره اهداف مشخصی را در 

 کره در بخش صنایع هاییاستساهداف -41جدول 

 هدف توضیحات

و فناوری، خصوصاً در صنایع  هامهارت، گذاریسرمایهصنعتی متمرکز در  سویبهسوق دادن 
 ایسرمایهسنگین و 

 بهبود ساختار صنعت

 انسازندگحمایت از و  پشتیبان برای داخل کشور  وان ساخت ت باالو سیاست های  قوانین 
 در قراردادهای سرمایه گذاری خارجیداخلی 

 24افزایش استفاده از توانمندی داخلی

FDI  که نیاز به بهبود تکنولوژی جهت توسعه صادرات ،  شودمیتنها در مواردی استفاده
 تشویقی باشد  مجوزهایمشارکت و یا 

 گذاریسرمایه جذب هایاستراتژی
 FDI خارجی 

یازمند تکنولوژیک که ن هایزیرساختتشویق به تحقیق و توسعه داخلی در صنایع پایه، ایجاد 
 کالن هستند هایگذاریسرمایه

 تالش در بهبود فناوری

اعطای امتیاز به کارآفرینان داخلی بزرگ ، جهت ایجاد بخش خصوصی بزرگ و گسترش بازار 
 یجاد برند در صادرات توسط صنایع سنگین خواهد شدداخلی که منجر به ا

تداوم در سوق دادن بخش خصوصی به 
 فعالیت 

 Romana, S., & Leonardo, L. (2014) [5] :ماخذ

 صادرات توسعه های سیاست -9-2-3

 جنوبیرهکپذیر، کشور پاک و تجدید هایانرژیانرژی و گسترش استفاده و تولید از    در خصوص کلی کره  هایگذاریسیاست  عالوه بر 

ست    ست، که            هاییگذاریسیا شور اعمال نموده ا ستگی ک صادرات و کاهش واردات و واب شویق  صادی جهت ت نیز به ابعاد کالن اقت

 خواهد بود. هاسیاستی اقتصاد تابع این هابخش تریناصلییکی از  عنوانبهبخش برق و تجهیزات برقی نیز 

برداشته شد و تاکنون نیز با اعمال تغییرات به اقتضای وضعیت اقتصادی و جهانی با       1312ت در سال  تنظیم این مقررا هایقدماولین 

 هدف یکسان)توسعه صادرات( ادامه یافته است.

  

                                              

 

های خارجی در کره است. با اجرای این  المللی و سرمایه گذاری های داخلی در قراردادهای بیناره دارد که هدف از آن استفاده از توانمندی اش  local contentبه موضوع   24
 .یابد یشافزا یخارج گذاریسرمایه یسهم استفاده از توان ساخت داخل در قراردادهارود سیاست انتظار می
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 یجنوبکرهتشویق صادرات  هاییاستس-43جدول 
 اقدام توضیحات

 آن از هک نمود وضع یاتیمال فیتخف و تیمعاف کنترل قانون کره دولت صادرات، توسعه ریمس یابتدا در
 استهالک محاسبه روش در رییتغ ،یصادرات عیصنا در سود بر اتیمال یدرصد 12 کاهش به توانمی جمله

 عیصنا ، یمیپتروش ، فوالد مانند کیاستراتژ عیصنا یاتیمال تیمعاف ،آالتماشین و ایسرمایه کاالهای
 اشاره اتیمال یدرصد 52 فیتخف سال دو تا آن از پس و اول سال سه در زیساکشتی و آالتماشین ساخت

 که یا عیاصن به خصوصاً شد متمرکز توسعه و قیتحق هایفعالیت به یاتیمال هایتخفیف آن، از پس. نمود
 ،اهیاستس نیا کردیرو حاضر حال در. پرداختندمی ایسرمایه یکاالها دیتول به یجادیا دانش کارگیریبه با

 جذب در ،ایتوسعه و قیتحق هایفعالیت بر عالوه که است یعیصنا به یاتیمال فیتخف یراستا در
 .باشند موفق زین یخارج گذاریسرمایه

 یاتیمال هایمشوق

 رد .نمود استفاده صادرات جیترو جهت هاتعرفه بازپرداخت طرح از صادرات، توسعه ریمس یابتدا در دولت
 زا پس ماه زدهیس تا چنانچه ،یصادرات محصوالت دیتول در استفاده مورد یواردات هیاول مواد مقررات، نیا

 و ستمیس نیا نمودن اداره هرچند. شدندمی معاف یاتیمال و یگمرک هایتعرفه از دندیرسیم مصرف به ،ورود
 .بود دشوار نیمسئول یبرا قانون، نیا مشمول اقالم صیتشخ و نییتع

  تعرفه استرداد طرح

 در تالیتسه نرخ هاییارانه از استفاده و بهره نرخ کنترل قیطر از ابتدا در کره صادرات، توسعه ریمس در 
 استقراض هایهزینه و کردند دایپ هیسرما به یشتریب یدسترس ع،یصنا قیطر نیا از. نمود مداخله یمال بازار

 از التیهتس نیا. گرفتند قرار تیاولو در منابع نیا از استفاده در یصادرات عیصنا. افتی کاهش هاآن در زین
 .گرفتمی قرار طیشرا نیواجد اریاخت در کره توسعه بانک به دولت یصیتخص اعتبار قیطر

 و است نموده آزاد را بهره نرخ سویک از و داده رییتغ خصوص نیا در را خود کردیرو کره ریاخ هایسال در 
 یابر یگاه تنها دولت ،یفعل طیشرا در. نموده اگذارو یخصوص بخش به را توسعه بانک گرید یسو از

 با یباطارت ماًیمستق که نمایدمی اعمال را کره در التیتسه هایسیاست متوسط، و کوچک عیصنا از تیحما
 .ندارد صادرات توسعه هدف

 التیتسه هایسیاست

. تاس قرارگرفته فادهمورداست استیس کی عنوانبه کره در یصادرات عیصنا یمال تأمین 1311 سال از 
 رشتیب کره واردات و صادرات بانک. اندبوده برخوردار بهره نرخ هاییارانه از هاسال نیا در صادرکنندگان

 ملهازج ایسرمایه یکاالها عموماً ،یمال تأمین نیا. است داده قرار یصادرات هایبنگاه اریاخت در را خود منابع
 122 تا ،بودمی درصد 25 صنعت یارزآور حداقل کهدرصورتی. رفتگبرمی در را آالتماشین و زاتیتجه

 .است بوده بانک یسو از تأمین قابل زین قرارداد ارزش از درصد

 ظحف بازار در استقراض نرخ از کمتر ،یصادرات عیصنا یمال تأمین یبرا را بهره نرخ هاسال نیا در دولت
 عیصنا اخذشده التیتسه بازپرداخت ضمانت کره، اعتبار نیتضم صندوق ،2223 سال از نیهمچن. نموده

 .گرفت عهده بر را یصادرات متوسط و کوچک

 یصادرات هایپروژه یمال تأمین

 را هاآن صادرکنندگان به کمک با تا شد وارد کره به صادرات قانون تحت 1313 سال در صادرات مهیب طرح
 اترصاد هایبیمه .کند محافظت یاحتمال یضررها برابر در
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 اقدام توضیحات

 .شد تأسیس صادرکنندگان از تیحما یبرا (EIF) اتصادر مهیب صندوق

FTZ هستند، یمل گمرک مرز از خارج منحصراً که شوندیم اداره آزاد تجارت منطقه قانون تحت کره در ها 
 نیا در فعال عیصنا نیهمچن .هستند معاف یگمرک طیشرا از ،یامنطقه یهادولت درخواست اساس بر که

 به یکینزد علت به عیصنا متقابل ارتباطات و ونقلحمل مناسب یهارساختیز همچون ییایزام از مناطق
 .شوندیم مندبهره زین گریکدی

 (FTZs) یتجار آزاد مناطق

 

 در کنیل است بوده مواجه ارزش افت با دالر برابر در یالدیم  1314 سال از شیپ تا جنوبیکره وون
 پول ارزش کاهش هرچند(. دالر کی هر برابر در وون 414.)دیگرد تیبتث ارز نرخ1312 یال1314 هایسال

 استیس نیا رتأثی تحت کره اقتصاد که بود نیا قتیحق کنیل شود، کشور صادرات توسعه باعث تواندمی یمل
 آن از. دیگرد شناور ارز نرخ 1312 سال لیاوا در لذا. دیگرد مواجه زین یتجار تراز یکسر با و افتین بهبود

 طیشرا یبرخ در تنها و شودمی نییتع بازار یروهاین توسط ،یخارج مبادالت بازار ارز نرخ تاکنون انزم
 رد دولت( شودمی یتجار سکیر شیافزا به منجر که ارز نرخ دیشد راتییتغ و ثبات عدم زمان در) محدود

 کندمی مداخله ارز بازار

 ارز نرخ تیتثب

 را هاشرکت ،( KOTRA) کره تجارت جیترو تجارت شرکت و( KITA) کره المللیبین تجارت سازمان
 .نندکمی تیحما منابع از یناش یاتیعمل و یاطالعات ،یزشیانگ موانع مانند صادرات موانع بر غلبه جهت

 هاسازمان

 Mah, J. S. (2011). [1]:ماخذ
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 هیترکبررسی الگوی صادرات  -9-9

کشور قرار دارد.   یدر شمال غرب  یرانا یگینفر در همسا  یلیونم 12 بربالغ یتیو با جمع بعکیلومترمرهزار   119با مساحت   یهترک کشور 

ر و  خز یایستتابق در اطراف در یشتتورو یراتحاد جماه خیزنفت یکشتتورها ینو در تقاطع ب یکمنطقه استتتراتژ یکدر  کشتتور ترکیه

 کیهترجهان واقع شتتده استتت،  یعیبازار  بزرگ گاز طب ینمدو عنوانبهاروپا  یبا مراکز تقاضتتا فارسخلیجحوزه  خیزنفت یکشتتورها

رو به رشد  یدارد و با توجه به توسعه اقتصاد  یارکه در اخت یاندک یانرژ یربا ذخا ایمنطقه یانرژ یتبر قرار گرفتن در مرکز ترانزعالوه

ضا  تقریباًآن  صرف  یک عنوانبهو  کندمی تأمینواردات  یقنفت و گاز خود را از طر یداخل یتمام تقا شد ن  کنندهم مطرح  زیدر حال ر

 است.   

 وضعیت اقتصادی ترکیه  -9-9-1

صاد ترک  س     هایشوک  باوجود یهاقت شته ب سال گذ ست. ا   یعسر  یارناگوار، در دو  شد کرده ا صل  ، عملکرد ینر و   سی یاس  هایمحرکحا

سب  ست. با ا  یزمتنوع و متما یا،پو وکارک ساب جار  ینا ضا  ازحدبیشاز اتکا  یش نا یحال، عدم تعادل ح  تأمین هیاز بن ی،داخل یبه تقا

سک ر لیکن، کندمی یترا تقو یخارج یمال سیب و  ی ست   . دهدمی یشرا افزا یخارج هایشوک به  پذیریآ ست  شایان ذکر ا   هایسیا

 .داد یشو اشتغال را افزا  گذاریسرمایه ، هاهزینهنیز دولت  یافت وگسترش   شدت به 2211اقتصاد کالن از زمان کودتا در اواسط سال    

شته      ا سال گذ شور در طی دو  سعه در اروپا           ترینسریع ین ک صادی و تو شورهای همکاری اقت ضای انرژی در بین ک شد را در تقا ر

(OECD  داشته است و )در امان مانده است. مدتطوالنیتعدادی از کشورهای عضو این سازمان از رکود  برخالف 

 سویهباخیر و حرکت  هایسالحکایت از بهبود عملکرد اقتصادی در  یافتهتوسعهکشوری تازه  عنوانبهاقتصادی ترکیه ی هاشاخص

 است. شدهدادهنشان  43. آمار اقتصادی ترکیه در جدول صنعتی شدن دارد

 2113اقتصادی کشور ترکیه در سال  وضعیت  -43جدول 
 مقدار متغیرها

 میلیارد دالر 111،421اسمی   هایقیمتبه  [22] لیتولید ناخالص داخ

 تریلیون دالر 2،232(  PPPبرابری قدرت خرید )

 جهانی تولید ناخالص داخلی بندیرتبه

 [22] 2211در سال 

 )قیمت اسمی( 13رتبه 

 )قیمت برابر( 19رتبه 

 915 [54] نرخ رشد اقتصادی

 جهان( 13نفر )رتبه  12،229،112 [94] (2211جمعیت ترکیه )

 دالر 3،941اسمی   هایقیمتبه  [22] تولید ناخالص داخلی سرانه
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 دالر 21،351(  PPPبرابری قدرت خرید )

 جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه بندیرتبه

 [22] 2211در سال 

 )قیمت اسمی( 19رتبه 

 )قیمت برابر( 52رتبه 

 +11145 [22] تورم

 2215د در پایان سال درص 22 [94] فقر زیرخطدرصد جمعیت 

  ، آهنذوبفوالد و  صتتنایع1 یمیاییشتت صتتنایع ، ییغذا صتتنایع ،نفت  یشپاال،  ینستتاج [94] صنایع اصلی

  سازیماشین و خودروسازی

 میلیارد دالر 51،1 [94] (2211صادرات )

 ونقلحمل یزاتتجه ی،فلز یعصنا ی،نساج غذایی، مواد پوشاک، [94] کاالهای عمده صادراتی

 %1امارات ،  %1 یسانگل،  %12آلمان [94] اصلی مقصد صادراتی کشورهای

 میلیارد دالر   94،2 [94] (2211واردات )

 ونقلحمل یزاتتجه ین،بنز ،ایواسطه یکاالها یمیایی،، مواد شآالتماشین [94] کاالی عمده وارداتی

 %5 یکاآمر %4 یه، روس%3، آلمان %12 ینچ [94] واردکنندهاصلی  کشورهای

  وکارکسب . این روند بیانگر بهبود محیط دهدمیرا نشان  بانک جهانی  DBشاخص   بندیدسته تغییرات رتبه ترکیه در روند  21نمودار

 ارتقا یافته است.  2213در سال  49به  2221از در سال  39رتبه آن از  کهنحویبه باشدمیترکیه 

 DBشاخص  بندیدستهشور ترکیه در جایگاه ک -26نمودار

 Ease of doing business index (DB)[91]: مأخذ

صوص همچنین در گزارش بانک جهانی  شور ترکیه،           در خ سی به برق و تجارت خارجی ک ستر سهولت د شاخص در زمینه  سی این  برر

شور از میان   شرح     132رتبه این ک شور به  ست.    52جدول ک شده ا صنعت برق ترکیه    اطالعات این جدو آورده  ست که  ل بیانگر آن ا

 است. ترپایین، با چالش مواجه است و رتبه آن از رتبه کل هابخشنسبت به سایر 
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 2113در سال  ترکیه وکارکسبشاخص سهولت  -11جدول 
 رتبه  شاخص

 49 وکارکسبشاخص کلی سهولت 

 12 25دسترسی به برق 

 42 21تجارت خارجی 
 Ease of doing business index (DB) [91]مأخذ: 

شاخص  یکی عنوانبه یمل پذیریرقابت صل  یهااز  شرفت پ یا صاد  ی س  یهاو چالش هایتکه محدود یاقت قابت  ر یربه وجود آمده در م

  یابت در بازارهادر رق یخصتتوصتت شبخ یهاو چالش یبنددولت در بودجه یمال هاییتمحدود کند،یم یانرا نما یجهان یدر بازارها

سال  پذرقابت ی. در گزارش جهانکندیم یابیارز یزرا ن المللیینو ب یداخل سبت  9، ترکیه با تنزل 2211یری  شته و      رتبه ن سال گذ به 

 است. یافتهدستکشور  142در بین  11به رتبه  1111کسب امتیاز 

 2116در سال  ح فناوریبراساس سط ترکیه صنعت بندیدسته -11جدول 

 سهم از کل صنعت )درصد( نوع فعالیت
 11 صنایع بر پایه منابع 

 42 صنایع با تکنولوژی پایین

 42 صنایع با تکنولوژی متوسط

 915 صنایع با تکنولوژی باال
 [44] : سازمان توسعه صنعتی )یونیدو( مأخذ

صنعتی )یونیدو(، عملکرد رق        سعه  سازمان تو ساس گزارش  صنعتی ابتبر ا سب امتیاز     21پذیری  شور ترکیه با ک که باالتر از  21124ک

سط جهانی )  شور را در بین   21212متو ست، این ک سال   152( ا شور در  ست. جدول   23در جایگاه   2019ک سته  51قرار داده ا بندی د

 دهد. نشان می 2211صنعت ترکیه بر اساس سطح فناوری را در سال 

 ترکیه برقصنعت  -9-9-2

ش  سیلی سوخت منابع  یقاز طر یهبرق ترک تربی شور در نظر دارد در آ  ینکه دولت ا هرچند شود می یدتول های ف از  شی ل بخحداق یندهک

 هاینیروگاهر که د یه،متعارف ترک یمنبع انرژ ینمهمتر  کند. تأمین ایهسته  هاینیروگاه یقکشور را از طر  یازمورد ن یکیالکتر یانرژ

                                              

 

25 Getting electricity 
21 Trading across borders 
21 Competitive Industrial Performance Index 2018 
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انتشتتتار  یزان، مدهدمی یشرا افزا یامر استتتتقالل انرژ ینکه ا یاستتتت. در حال ستتتنگزغال، گیردمیقرار  حرارتی مورد استتتتفاده

 خواهد داد.  یشافزا شدتبهرا  کربناکسیددی

 را ترکیه در برق تولید درصد  55 تقریباً فسیلی  هایسوخت  ،2211در سال   اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه توسط  شده  منتشر  آمار طبق

 انرژی منابع انواع. است  کرده رشد  پذیر تجدید انرژی قانون تصویب  ، با2225 سال  از تجدید پذیر هایانرژیبخش  .دهندمی تشکیل 

  موجود یروین بیوگاز، منابع یا تودهزیست  منابع ریزش، مد، و جزر موج، ،گرماییزمین خورشیدی،  باد، :از عبارتند ترکیه در پذیر تجدید

 خورشید  و آب باد، حاضر،  حال در .کیلومترمربع 15 از ترکوچک مخزن با هیدروالکتریک برق تولید تأسیسات   کانال، یا رودخانه آب در

صلی  منبع ستفاده  پذیر تجدید ا ست  ترکیه در شده  ا  در پذیر جدیدت منابع سهم  اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه، ساالنه  گزارش طبق. ا

 .است بوده ٪49121  معادل 2211 سال در ترکیه شدهنصب ظرفیت

به  برق تولید جهت درصد استفاده از این منابع   ،2211 سال  در( ) انرژی بازار بر نظارت اداره توسط  شده  منتشر  آمار اساس  بر

  1،393 وارداتی سنگ زغال، (٪25121) مگاوات 13،321(: سد ) برق آبی، (٪92111) مگاوات 21،421: طبیعی تفکیک برابر است با گاز 

  مگاوات 1،123: ، ژئوترمال(درصتتد 1/1) مگاوات 1،115: ، باد(٪3129) مگاوات 1،512(: رودخانه نوع) برق آبی، (٪3129) مگاوات

 (درصد 2119) مگاوات 2293: دیگر ، منابع(1191٪)

 مصرفی پایه در صنعت برق ترکیه هایانرژیترکیب  -21نمودار

 [1]انرژی و منابع طبیعی ترکیه : سایت وزارت مأخذ

1211421 گاز طبیعی

1131321 (سد)هیدرو 

131211 لیگنیت

111393 زغال سنگ وارداتی

111512 (رودخانه)هیدرو 

111115 باد

111123 زمین گرمایی 121293 سایر
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شرح  جدول     صرف و واردات انرژی ترکیه به  ضعیت تولید، م شد می 52 و سال     21نمودار  .با ضعیت تولید انرژی برق در ترکیه را از  و

چند در دهد. اطالعات این نمودارحاکی از روند صعودی تولید انرژی برق در دوره مورد بررسی است، هر   نشان می  2211تا پایان  2222

 یافته است.شش درصد کاهش 2211نسبت به سال  2211ها با کاهش همراه بوده است. تولید در سال برخی دوره

 exajoule – EJ:  یاسمق –پایه  هایانرژیتولید و مصرف و واردات -12جدول 
 21مصرف انرژی   

 سال      
   سنگزغال     

  نفت و گازوئیل     
 -- گاز طبیعی     

-- -- ایهسته -- -- -- -- --
  آبی     

  سایر تجدیدپذیرها     
  کل     

تولید انرژی
 سال      

  و لیکنیت سنگزغال     
  نفت و گازوئیل     

 -- گاز طبیعی     
-- -- ایهسته -- -- -- -- --
  آبی     

  سایر تجدیدپذیرها     
  کل     

صادرات –= واردات خالص واردات 

 سال      

 صادراتخالص       

                                              

 

 های ثانویههای اولیه به عالوه خالص واردات انرژیمصرف انرژی برابر است با مصرف انرژی21 
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 [91به نقل از ] (MENR: وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه  ) مأخذ

 تولید برق در ترکیه -23نمودار

 https://yearbook.enerdata.net[41] : سایت مأخذ

صرف  سال   ترکیه برق م شدی  2223تا پیش از  شته، در  پایدار تقریباً ر صرف  2214 سال  دا  به و شد  2224 الس  از باالتر ٪1112 م

سید  ساعت واتترا 22114 سال    . (23 نمودار) ر شد تا  ادامه یافته و انتظار  2211به گزارش وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، این ر

سال   رودمی صرف برق بیش از   2229تا پایان  شود. هرچند در برخی     4951م ساعت  این تغییرات نزولی بوده و یا  هاسال ترا وات در 

 تغییرات رشد متغیر بوده است.آهنگ 

 

 مصرف انرژی برق در ترکیه  -23نمودار

 https://yearbook.enerdata.net[41] : سایت مأخذ

است که آهنگ تغییری متناسب با    شده دادهنمایش  92 نموداربا توجه به جمعیت ترکیه و تغییرات آن، مصرف سرانه برق در ترکیه در   

 ات مصرف کل برق در کشور دارد.غییرت
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 مصرف سرانه برق ترکیه -91نمودار

 [41به نقل از ] World  Factbook: مأخذ

  است. شدهدادهنشان  91 نمودارو در مقایسه با یکدیگر در  طورکلیبهوضعیت صادرات و واردات برق ترکیه، 

 درات و واردات برق ترکیه صا -91نمودار

 [41به نقل از ] World  Factbookمأخذ: 
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 ترکیهصنعت برق  نهادیساختار  -9-9-4

صنعت برق    ساختار از  ساختار نهادی  صالح کنونی نموداربه  2219تا  1314طی چهار مرحله تجدید  ست.   شده ا شته، اداره برق   درا گذ

، انحصار آن در  9231قانون شماره   یب، پس از تصو 1314بود. در سال   یعانتقال و توز ید،تول هایفعالیت( مسئول تمام  TEK) یهترک

به دو  1339ابتدا در سال   TEK در بازار را به دست آوردند.  برداریبهرهفرصت   یخصوص   هایشرکت شد و   یفبرق تضع  هایفعالیت

برق  یع)شرکت توز  یعتوز یبرا یگری(( و دTEAS) یهو انتقال )شرکت برق و انتقال ترک  یدتول یبرا یکیشد:   یمتقس  یشرکت دولت 

 هیبرق ترک ید)شتترکت تول یدتول یبرا یکیشتتد:  یمتقستت یبه ستته شتترکت دولت  TEAS، 2221((. در ستتال TEDAS) یهترک

(EUAS ،))شتتترکت انتقال برق ترک یبرا یکی( یهانتقال (TEIASو د) )یهبرق ترک فروشتتتیعمدهتجارت )شتتترکت  یبرا یگری 

(TETAS) ).    2224در سال ،TEDAS  شد و    یفتعر سازی خصوصی   عالیشورای از  یبخش  عنوانبه سازی خصوصی  در بخش

در ساختار فعلی    است.  یدبخش تول سازی خصوصی  در حال  یزن EUASشد.   یلتکم یعه توززدر حو سازی خصوصی  روند  یبترت ینبد

  هایشرکت »و « ترکیه قرارداد و بازرگانی شرکت »، «ترکیه نیروی انتقال شرکت »، «برق تولید شرکت » ، «انرژی بازار تنظیم اداره»

 . دهدمیاین ساختار نهادی را نشان  92نمودار. کنندمیایفای نقش « توزیع

 ساختار کلی بخش برق ترکیه -92نمودار

 IAEA [91]: مأخذ
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. استتت( LPG) مایع گاز نفت محصتتوالت بازار و نفت طبیعی، گاز بازار برق، کنندهتنظیم( EMRA) 23انرژی بازار تنظیم اداره

EMRA  سئول شده  برق ازجمله) برق و گاز بازار هایفعالیت مجوز اعطای م   وزیع،ت انتقال، تولید، تجدیدپذیر( برای منابع از تولید

 اجرایی مسئول  که است  یدولت تولیدی شرکت  92(ASUE) برق تولید شرکت  .است  صادرات  و واردات فروشی، خرده ،فروشی عمده

 أمینت و بازار ناقص عملکرد صورت  در دارد وظیفه شرکت  این همچنین. ست هانیروگاه ظرفیت افزایش و موجود عمومی هاینیروگاه

 .نماید مرتفع را ایجادشدهمشکالت  مقتضی راهکار ارائه با ظرفیت، کمبود از ناشی تقاضا نشدن

صب  ،ریزیبرنامه سئولیت م( TEIAS) 91ترکیه نیروی انتقال شرکت    این همچنین و دارد عهده بر را انتقال شبکه  اندازیراه و ن

ستی  شرکت  ستم    امنیت بای ساند  حداقل به را انتقال هایمحدودیت و برده باال را انتقال سی   افق در ار تولید ظرفیت همچنین. بر

 شرکت  یک( TETAS) 92ترکیه قرارداد و بازرگانی شرکت  .نماید تنظیم را مربوطه توسعه  طرح و نموده بینیپیش ساله  22 بلندمدت

شی عمده ست  فرو شی  که تولیدکنندگان به تحمیلی هایهزینه در تعادل و توازن ایجاد باهدف که ا ست  یگذارقانون تغییرات از نا  ا

سیس  ست  گردیده تأ سئول  شرکت  این همچنین. ا شی عمده م شد می ترکیه در برق خرید و فرو ص  با ، یعتوز هایشرکت  .با ص خ   یو

ست  نمودن ساس  مختلف، ییایجغراف مناطق در عیتوز شرکت  ویکبی  به یقانون لحاظ از ییاجرا وحقوقحق ، TOOR قرارداد بر ا

  نگیو در کنترل شرکت هولد  ماندهباقی دولت تیمالک در عیتوز شبکه  هایدارایی که است  یحال در نیا. شد  واگذار یخصوص   بخش

TEDAS   گیردمیقرار. 

 گری بازار برق ترکیهتنظیم

ضا قابل   مجوزها ینا  شوند میساله اعطا   43ساله و حداکثر   12و انتقال برق حداقل  یعتوز ید،تول هایدر ترکیه گواهینامه پس از انق

شند میسال   43تا حداکثر  یدتمد ستفاده از هر  ینامهاخذ گواه یطشرا  یگر،د یسو  از .با متفاوت  ریپذ یدتجد هایانرژیاز  یکجهت ا

 .یستندن یدحوزه قابل تمد یندر ا یدتول یبوده و مجوزها

 که یاستتتت، در حال یازو عرضتتته مورد ن یدتول ینامهگواه یصتتتادرات هایفعالیتدارد. جهت  یاجمجوز مربوط به خود را احت یتفعال هر

  مجزا ندارند. ینامهبه اخذ گواه یازن یداتو وار یصادرات هایفعالیت. باشدمی یسرعرضه م ینامهواردات تنها با گواه هایفعالیت

                                              

 

23 The Energy Market Regulatory Authority 
92 The Electricity Generation Company 
91 The Turkish Electricity Transmission Company 
92 he Turkish Electricity Trading and Contracting Company 
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 هایواهینامهگوجود دارد(. طبق ضوابط  یدتول یکه در مورد مجوزها یموارد خاص استثناءبه)البته  یستندن یربه غ انتقالقابل هاگواهینامه

 نیشرکت، متفاوت است. همچن   یتآن بسته به فعال  یزاناست، که م  یازمورد ن هاشرکت  یبراای یه( حداقل سرما EMLRبازار برق ) 

 شرکت مورد نظر دارد. یتبه فعال یبستگ یزن هاگواهینامه ینههز

 :باشدمینبه اخذ مجوز  یازین یرز هایفعالیتمانند  هافعالیتبرخی  برای

 یستند متصل ن یعانتقال و توز هایسیستمکه به  یدیتول یاضطرار هایگروه -

 مگاوات  1حداکثر  شدهنصب یتبا ظرف یدپذیرتجد یرژمنابع ان یبر مبنا یدیتول امکانات -

  122 شده نصب با مجموع ظرفیت  تأسیسات   EMLکوچک )طبق قانون  یبیترک یکلس  هاینیروگاهبرق در  تولیدکنندگان -

 و کمتر( کیلووات

، مطابقت شود می ینیعت یروکه توسط وزارت ن  ییکارا یربا مقاد هاآن ییکه کارا یبیترک یکلس  یروگاهبرق در ن تولیدکنندگان -

 دارد.

 .دکننمین یتفعال یعانتقال و توز ینهو در زم کنندمی یدکه تماماً برق تول یرپذ یدتجد هایانرژی یقاز طر تولید -

است و    هاشهرداری متعلق به  یرمستقیم غ یا مستقیماً  هاآن یهسرما  یتکه اکثر یمتعلق به اشخاص حقوق  یدیتول واحدهای -

 .کنندمی یتفاضالب و سدها فعال ونقلحملال آب، خطوط لوله خطوط انتق ینهدرزم

 فروش برق تعرفه

شان خرده یتعرفه برا تعیین وقانون  اعمال صرف به  فرو شی عمده، کنندگانم ضه نها  هایپایگاهو  EUAS فرو  یکدیگربرق با  ییعر

را با   دوجانبه  برق  ید خر های نامه  موافقت د ن توانمی ،ایتعرفه برق  ید خر جای به  یط،واجد شتتترا  کنندگان  مصتتترف متفاوت استتتت. 

ضه  شی عمده هایشرکت برق و  یدتول هایشرکت برق مانند  کنندگانعر سال  یندمنعقد نما فرو صرف  یتمحدود 2211. تا   کنندگانم

 یمتقس  فپرمصر و  مصرف کمبه دو گروه  کنندگانمصرف  ینا 2211سال   یابتدا رساعت بود. د  یلوواتک 2222ساالنه   یط،واجد شرا 

 شد. یبمربوطه تصو هایتعرفهو  یینجداگانه تع طوربه یکشدند و مقررات هر

 ترکیه در بخش انرژی راهبردی هایبرنامهو  هاسیاست -9-9-1

 پایدار وسعه ت و اقتصادی  هدفمند رشد  به که نحوی به. است  شده بندیزمان گذاریسیاست   یک انرژی، تأمین زمینه در ترکیه سیاست  

  شده دوینت طبیعی منابع و انرژی وزارت توسط  اصلی  مالحظه سه  با مطابق ترکیه معدن و انرژی ملی سیاست  . کند کمک رکشو  این

 :  است
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 قابلیت و پایداری انرژی  بازارهای و منابع تنوع به دستیابی  از عبارتند عرضه  در امنیت اصلی  اهداف ؛ عرضه  بخش در امنیت ایجاد

ست  بدیهی. انرژی وارداتی محصوالت  هزینه شکاه منابع و انتقال اطمینان ضه  در امنیت ا شور  یک در عر  امنیت و قوی اقتصاد  با ک

  کنندهعرضه  کشورهای  و انرژی منابع تنوع: گیردمی قرار بحث مورد زیر بخش پنج در عرضه  در امنیت مسئله . گرددمی حاصل  ملی

 .انرژی وریبهره و انرژی انتقال زیرساخت سیستم  به طبیعی گاز عرضه ظرفیت نفت  و گاز سازیذخیره امکانات

ستفاده  با انرژی تولید ؛داخلی منابع محل از تولید ستقالل  به دستیابی  در ملی منابع از ا ستا،  همین در. است  مهم انرژی ا  برای را

ست  اهمیت حائز ترکیه ست    به جدیدی ابعاد که ا ستراتژی  و هاسیا ستگی  از تا بیافزاید خود هایا شور  مدتطوالنی واب   واردات هب ک

ضر  حال در. بکاهد سیاری  حا صی،    و دولتی هایسازمان  و نهادها از ب صو  تالش( MENR) طبیعی منابع و انرژی وزارت ویژهبه خ

  سنگ لزغا یر،تجدیدپذ انرژی منابع از استفاده  افزایش برای نیز هاییو برنامه کنندمی ملی انرژی منابع از استفاده  افزایش برای زیادی

 .است شدهگرفته نظر در طبیعی گاز و نفت منابع سازیذخیره همچنین و ایهسته انرژی و داخلی

صد  ترکیه ؛بینیپیش قابل بازار شیده  بهبود را خود برق بازار دارد ق سب  بازار و بخ  بخش هادهاین نیز ایجاد نماید، طبیعی گاز منا

و   بینیپیش قابل انرژی بازار یک ایجاد برای هدف و استراتژی  چندین .کند ازسازی ب را انرژی تأمین هایزیرساخت  و اصالح  را انرژی

 انرژی بزرگ یهاپروژه تعدادی اخیر، هایستتال در داشتتته باشتتد  گذارانستترمایه برای که جذابیت کافی ،قرارگرفته مدنظرشتتفاف 

شده    ضا شتن  برای ترکیه هدف به شک  بدون هاپروژه این که ام شتر  نقش دا  با .کرد خواهد کمک انرژی تجارت مرکز عنوانبه بی

 .کند تکرار را اخیر هایسال دستاوردهای کندمی تالش و داشته را خود قوی گیریموضع ترکیه معدن، و انرژی ملی سیاست

نامه بر درستتت. راهبردی نموده ا هایبرنامهوزارت انرژی ترکیه برای دستتتیابی به یک توستتعه پایدار در حوزه انرژی اقدام به تدوین  

  59مشتخص کرد. اجزا این برنامه در جدول   2214-2212 برای بازه یاهداف و مقاصتد  ترکیهانرژی ، وزارت 2214-2212 یراهبرد

 .اندکردهی را طراحی هایبرنامه ،اهدافکه برای تحقق  باشدمیآمده است. هدف از این برنامه توسعه پایدار حوزه انرژی ترکیه 
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 وزارت انرژی ترکیهبرنامه راهبردی  -19جدول 

 برنامه راهبردی 
 یعیو منابع طب یاز انرژ زیستمحیطکارآمد و دوستدار  برداریبهرهبا  یسطح ممکن رفاه مل ینبه باالتر یابی: دستمأموریت

 یعیو منابع طب یدر انرژ اعتمادقابل ینده: آاندازچشم
 :هاارزش

 اطالعات به عموم در چارچوب قانون ارائه :یتشفاف •
 المللیبینو  یمل مقررات بستر در معتبربه اهداف  یلجهت ن هافعالیت یبودن: اجرا اطمینانقابل •
 یو احترام به اصول زندگ یطیمح یداریدر چارچوب پا هافعالیت اجرای: محیطیزیست یطدرک شرا •
  گذاریسیاست یندهایدر فرا ینفعان،نتظارات ذو ا یشنهادهامشارکت: در نظر گرفتن نظرات، پ  •
 یدو جد یداخل هایآوریفنو توسعه و استفاده از  یقاز مطالعات تحق یتحما برای: ینوآور •
  وریبهره ینبا باالتر یو اختصاص یاز منابع عموم استفاده: وریبهره •
 هایپیشترفت  و مطابق با بلندمدتمتوستط و   اطمینانقابل هایبینیپیش با توجه به یدارپا صتورت به هافعالیت اجرای: بینیپیشانطباق و  •

 یجهان

 :فاهدا
 المللیبین اطمینانقابلو  یساختار قو یجاد: ا1 هدف
 به منابع  بخشیتنوع: 2 هدف
 تقاضا مؤثر یریت: مد9 هدف
  یهموجود در ترک هایانرژیاز  ینه: استفاده به4 هدف
 یانرژ یکارا یدتول یتظرف یش: افزا5 هدف
 وزارتخانه یسازمان یتظرف یت: تقو1 هدف
 یرواطالعات در وزارت ن یاز فناور مؤثر مندیبهره: 1 هدف
 مختلف وزارتخانه یهابخش یندر ب ی: هماهنگ1 هدف
 منطقه کشورهای یرو سا یهترک یانرژ بازار سازییکپارچه: 3 هدف
 المللیبیندر عرصه  ی: توانمند12 هدف
 یعیو منابع طب یدر انرژ یبوم یر: فناو11 هدف
 یجبر نتا یو توسعه مبتن یقتحق یکرد: رو12 هدف
 و شفاف یرقابت ی: بازارها19 هدف
 گذاریسرمایه: بهبود روند 14 هدف

 [52] 2213-2215ماخذ: برنامه استراتژیک ترکیه در سال های 

موجود در  هایپیشتترفتطرح با توجه به  این. گردیدتدوین  2213تا  2215، برنامه دیگری برای دوره 2214در ادامه برنامه راهبردی 

، «یمشتتارکت» هایویژگیبا  یستتاختار یجادو با هدف ا یکنقشتته راه استتتراتژ  یک عنوانبهدر جهان،  یعیو منابع طب یانرژ ینهزم

ساس    یاعتبارسنج »، «چندمنظوره»، «نوآورانه»   یهمکار یجادا»، «هرچند دشوار  دسترس قابلاهداف »، «یقو دق معتبر معیارشده برا

  یعملکرد»، «محیطیزیستدادن به مسائل   یتاولو»، «وزارت هستند  یتمسئول  یکه دو حوزه اصل  یعیو منابع طب یانرژ ینو تعادل ب
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یت  از سا  به نقل ، طراحی گردید.«کشور  هایاستراتژی کالن و   هایسیاست   یرو هماهنگ با سا  یجهان یو آت یفعل ییراتمطابق با تغ

 است. قرارگرفتهدر این برنامه راهبردهای زیر مدنظر  رسمی آژانس بین المللی انرژی،

 های وزارت انرژی ترکیهدراهبر -14جدول 
 راهبردها

 مدرن  یو تکنولوژ روزبه یوهایسنار یهبر پا یستمعرضه و ثبات س بلندمدت یتامن تأمین -

صی   تکمیل - صو سات   سازی خ سی صول اطم  و یدولت یدیتول تأ ضا  یجاداز ا ینانح توانمند  ایهشبکه  یجادقانونمند و ا یف
 و شبکه برق. یدنسل جد هایزیرساختالزم در  گذاریسرمایه یبرا یبرق و بسترساز

تجارت برق با  ینقوان ستتازیهماهنگ: یقاز طر یروزانه و مال یدر بازارها فروشتتیعمدهبازار  یتعملکرد و شتتفاف بهبود -
ست محیطمجاز  هایرویهو  المللیبینمقررات  ستا  اعطای و زی ه ب موقعبهو  یکاف گذاریسرمایه از  یتحما یمجوز در را

 یانرژ کنندگانمصرفنفع 

 و صرفه بهمقروناز عرضه برق   ینانحال اطم یندر ع ،گذاریقیمتمرتبط با  هایمحدودیتو  ایهزینه هایتعرفه حذف -
 .پذیرآسیب یانهدفمند به مشتر یاجتماع هایکمکعرضه و  یفیتک یمتنظ یقباال از طر یفیتبا ک

 Energy Policies of iea countries [91]ماخذ: 

 صادرات و واردات صنعت برق ترکیه -9-9-3

 مبادالت برق ترکیه با سایر کشورها

 برای .کرد وارد یا و صادر  عرضه،  مجوز دارندگان یا و تولیدکنندگان توسط  توانمی را برقاین کشور   در  ،برق ترکیه بازار قانون طبق

  تنظیم اداره ( وEMRA) طبیعی منابع و انرژی وزارت توسط  و شود  برقرار ترکیه و ثانویه کشور  بین الزم ارتباطات بایستی  کار این

 .گیرد قرار تائید ( موردMENR) انرژی بازار

ستفاده  با ار برق ندتوانمی مرزی شهرهای  در برق تولید هایشرکت  ستقیم  خطوط از ا .  کنند صادر  ملی و توزیع انتقال خطوط نه و م

 .یردپذمیصورت  عمومی هایمزایده طریق از برق تجارت و است کرده برقرار خود همسایگان با ایشبکه ارتباطات اکنونهم ترکیه

ستم    سال     ملی انتقال برق سی سط  ستم    اروپایی شبکه  به 2212ترکیه در اوا صل ( 99E-ENTSO) نیرو لانتقا سی در فاز . شد  مت

ن داشته با بلغارستان و یونا آمیزیموفقیت محدود توانست تجارت ترکیه برق، غیرمستقیم انتقال طریق از 2211آزمایشی تا پایان سال 
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 بلندمدت نامهوافقت ،برق انتقال  یستمس یاپراتورها ییشبکه اروپابه  مربوط یهامسئولیت و استانداردها ترکیه از کامل پیروی باشد. با

 . شد منعقد 2215 آوریل در به این شبکه دائمی اتصال

، واردات خالص  2215و حجم تجارت کوچک است. در سال    یتدارد  هرچند ظرف یمبادالت برق یههمسا  یبا کشورها  یهترکهمچنین 

و در سال  یافت یشافزا 2212است. واردات از سال  برق کشور بوده   تأمین کل از ٪211 یا TWh 414 یزانبه م یهترک المللیبینبرق 

شترین به ب 2211 سید  TWh 1 یعنیخود  یزانم ی سال     ر صادرات برق در  ست. در   TWh 9معادل  2215.   یراخ هایسال بوده ا

ستان  از برق واردات کل ٪1111حدود  ست  بوده  بلغار ستان  ،(٪2119) یراناز ا باقیمانده و ا  یونان و( ٪119) آذربایجان ،(٪911) گرج

 است. بوده( ٪1/23) عراق و( 1211 ٪) یونانکه عمده صادرات برق به  حالی در ،(2125٪)

 صادرات و واردات برق و خالص صادرات در بخش برق -99نمودار

 [91] (2211پول. اطالعات صنعت برق ) المللیبین: آژانس مأخذ

 رکیهتی تجهیزات برق و واردات صادرات

میلیارد دالر در  111به  2214میلیارد دالر در سال   311در کشور ترکیه از   (15)کد  میزان صادرات کاال و تجهیزات برقی و الکترونیکی 

ساالنه      2211سال   سط  سیده که با نرخ متو ست.      9ر شته ا صد کاهش دا صادرات   94نموداردر صنعت برق »میزان  و  کاال و تجهیزات 

سال     را به ت« الکترونیک صد در  شورهای مق شان   2211فکیک ک شترین میزان  شود میدیده  نمودارکه در این  طورهمان. دهدمین ، بی

سال    شور   2211صادرات ترکیه در  ستان »به ک ست که معادل   11221با « انگل صادرات تجهیزات    14میلیون دالر بوده ا صد از کل  در

شور ترکیه می  ستان،    برق ک شد. بعد از انگل سه »و « آلمان» با سهم را در     132و  149به ترتیب « فران شترین میزان  میلیون دالر بی

 دهند.صادرات تجهیزات برقی ترکیه به خود اختصاص می
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 2113کشور ترکیه در سال برقی صادرات کاال و تجهیزات  -94نمودار

 ITC [45]سایت : مأخذ

صنعت برق  شور ترکیه از   میزان واردات کاال و تجهیزات  سال   111341به ک سال   111513به  2214میلیون دالر در  میلیون دالر در 

ی و  کاال و تجهیزات برق»میزان واردات  95 نموداردرصتتد کاهش مواجه بوده استتت.   2رستتیده که با نرخ متوستتط ستتاالنه    2211

سال    « الکترونیکی شور در  شان   2211را به تفکیک ک شترین میزان واردات  شود میدیده  نمودارین که در ا طورهمان. دهدمین ، بی

سال   شور   2211ترکیه در  صد از کل واردات تجهیزات برق می  94میلیون دالر که معادل  51513با « چین»از ک شد. بعد از چین،   در با

نام »و « آلمان » به ت    11241و  11519به ترتیب   « ویت به خود   میلیون دالر بیشتتتترین میزان واردات تجهیزات صتتتنعت برق  رکیه را 
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 2113کشور ترکیه در سال برقی واردات کاال و تجهیزات  -91نمودار

 ITC [45]: سایت مأخذ
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 بازارهای هدف صادرات صنعت برق ایرانی وضعیت بررس -4

 افغانستانایران به صنعت برق صادرات بررسی وضعیت  -4-1

ستان یکی از م  صادراتی    افغان صد مهم  ست و   )کاال و تجهیزات برقی( برق ایران صنعت قا صادرات انرژی برق،    ا صوص  از  پسدر خ

صادراتی ایران قرار دارد.   عراق  صد  صنعت برق     در جایگاه دوم مقا ضعیت  ستان در این بخش و سهم ایران از این بازار مورد   افغان و 

 است. قرارگرفتهبررسی 

 تان افغانس اقتصادیوضعیت  -4-1-1

سالمی  جمهوری ستان  ا شور  افغان صور  ک شکی  در مح سیای  در خ ست  جنوبی آ شور  این .ا صل  ک سیای  حدفا سیای  میانه، آ   و یغرب آ

ست  کابل آن پایتخت و خاورمیانه سایگان . ا ستان،  هم ستان  غرب، در ایران افغان ستان  شرق،  و جنوب در پاک س  و تاجیک   و تانازبک

 .هستند قیشر شمال در چین و شمال در ترکمنستان

ستان  ساحت  کیلومترمربع 152٬114 با افغان شور  ویکمینچهل م سیع  ک ست  دنیا و  نفر میلیون 91 حدود 1931 سال  در آن جمعیت و ا

 . دهدمی قرار دنیا کشورهای ترینپرجمعیت نهم و سی رتبه در را آن که بوده

س    المللیبینهای دالر کمک میلیاردهابه دلیل تزریق  سال پول از  شورها کار    که  افغانوی مهاجران و ار سایر ک صاد  ، اکنندمیدر  قت

 خارجی به دست آمد، پس از سقوط رژیم   گذارانسرمایه هایی که از داشته است. کمک   توجهیقابلافغانستان در دهه گذشته پیشرفت    

 25نیا است.  در د یافتهتوسعه  کمترطالبان و افزایش اعتماد سیاسی افزایش داشت. با این وجود افغانستان همچنان یکی از کشورهای       

  هایعالیتفستیزه جوی خارجی یا   هایگروه. بسیاری از بیکاران به  کنندمیفقر زندگی  زیرخطآن بیکار هستند و   فعال درصد جمعیت 

 .ی اقتصادی آورده شده استهاشاخصبرخی از  55در جدول  قاچاق پیوستند. ویژهبه، غیرقانونی

 

 2113اقتصادی کشور افغانستان  در سال  یآمارها -11جدول 

 مقادیر متغیرهای اقتصادی

 میلیارد دالر  131515اسمی   هایقیمتبه  [22]تولید ناخالص داخلی 

 میلیارد دالر 121113(  PPPبرابری قدرت خرید )

به  ندی رت خالص         ب نا ید  هانی تول ج

 [22]داخلی

 (2211)قیمت اسمی در سال  114رتبه 

 (2211)قیمت برابر در سال  33رتبه 

 درصد GDP [22] 214رشد 

 219 [54] نرخ رشد اقتصادی



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

112 

 

 مقادیر متغیرهای اقتصادی

 95،592،211 [51جمعیت افغانستان ]

 دالر 549اسمی  هایقیمتبه  [22]تولید ناخالص داخلی سرانه

 دالر 2211بری قدرت خرید ابر

جهانی تولید ناخالص داخلی  بندیرتبه

 [22]سرانه

 (2211)قیمت اسمی در سال  111رتبه 

 (2211)قیمت برابر در سال  113رتبه 

 (2211درصد )5 [22]تورم

 (2211درصد ) 24 [51] بیکاری

 درصد 5415 [51] فقر زیرخطدرصد جمعیت 

  هاینوشتتیدنی غذایی، مواد پوشتتاک، کود، کفش، مبلمان، صتتابون، پارچه، کوچک هایتولیدی [55] صنایع اصلی

 مس ،سنگزغال طبیعی، گاز دستباف  فرش سیمان  ،معدنیبآ ،غیرالکلی

 (2211میلیون دالر ) 114 [55] صادرات

 دارویی گیاهان و قیمتی هایسنگ پوست، پنبه، پشم، افغان، هایفرش آجیل، ، میوه [55] کاالهای عمده صادراتی

 اصتتلی مقصتتد صتتادراتی کشتتورهای

[55] 

 ٪5115 هند

 ٪2311 پاکستان

 ٪911 ایران 

 ٪211 عراق

 (2211) ٪113 ترکیه

 (2211میلیارد دالر  )  1،111 [55] واردات

 نفتی محصوالت و منسوجات غذایی، مواد ،ایسرمایه کاالهای سایر و آالتماشین [55] کاالی عمده وارداتی

 ٪21 چین [55] واردکنندهاصلی  کشورهای

 ٪2215 ایران

 ٪1111 پاکستان

 ٪11 قزاقستان

 ٪111 ازبکستان

 (2211) ٪519 مالزی
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 111 رتبه 2211در سال  اقتصاد 132 میان در افغانستان ،وکارکسب سهولت خصوص در جهانی، بانک ساالنه گزارش آخرین براساس

 .بهبود یافته است گیریچشم طوربه (119) 2211 نموده که نسبت به سال اخذ را

 
 افغانستان وکارکسبلت تغییرات شاخص سهو-96نمودار

 Ease of doing business index (DB) [91] :مأخذ

سال   شور، رتبه      شاخص  در  ،2213همچنین در گزارش بانک جهانی  سی به برق ک ستر سهولت تجارت     111سهولت د صوص  و در خ

 کشور به دست آورده است. 132را از میان  111خارجی رتبه 

ساس   صنعتی )    بر ا سعه  سازمان تو ضعیت یونیدو(گزارش  سب امتیاز    94صنعتی  پذیریرقابت ، و ستان با ک سیار   21221افغان از  ترپایینب

سط جهانی )  ست 21212متو شور در بین  و  ( ا شور   152این ک سال   شده ارزیابیک ست. به گزارش    144در جایگاه  2213در  قرار داده ا

در  درصدی یکنایع با تکنولوژی پایین بوده و سایر صنایع سهم    ص  ازجملهدرصد از صنایع افغانستان،     33،  2211این سازمان در سال   

 کل صنعت این کشور دارند.
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 صنعت برق  افغانستان -4-1-2

 یکی از کشورهای با دسترسی پایین به    اکنونهممتمادی جنگ، دچار صدمات زیادی شده و    هایسال  دلیلبهصنعت برق افغانستان   

بنابراین به برق دسترسی دارند.    افغانستان درصد جمعیت   15در حال حاضر   توسط بانک جهانی  دهش ارائه. بر اساس آمار  باشد میبرق 

ادی و اجتماعی  ی اقتصهابخشدیدگاه استراتژیک افغانستان جهت رشد    . باشد میتوسعه افغانستان نیازمند رشد صنعت برق این کشور      

 .دهدمیدی توسعه صنعت برق افغانستان را نشان و اقدامات کلی هاسیاست 51است. جدول مستلزم رشد صنعت برق 

 و اقدامات کلیدی برق افغانستان هایاستس -16جدول 

 و اقدامات کلیدی توسعه برق افغانستان هاسیاست
 هاسیاست

  و باکیفیت اطمینانقابلگسترش سطح پوشش برق و فراهم آوری انرژی 

  ستفاده از  رژی برقولیدی انی تهاپروژهاجرای سیل  با ا ستیابی به خودکفایی برق با توجه به ویژگی    پتان شور و د های داخلی ک
 از کشور منطقه هر

  هااستانانرژی برق با قیمت مناسب و عادالنه در تمام  تأمینتهیه و 

 انرژی تجارت و ترانزیت بستر کنندهفراهم عنوانبهای کشور تقویت نقش منطقه 

 روی منابع آبی مشترک در جهت تولید انرژی برق ایطقهمن گذاریسرمایه 

 اقدامات کلیدی

  و باکیفیت اطمینانقابلآوری انرژی برق انرژی برق و فراهم هایشبکهتوسعه 

  ی تولیدی انرژی برق از منابع مختلف داخلی کشورهاپروژهافزایش خودکفایی انرژی و اجرای 

 به تمام اتباع کشور عادالنه وقیمت مناسب  عرضه انرژی برق باکیفیت و استاندارد با 

 ایمنطقهتجارت انرژی  ، اتصال ومبادله، ترانزیت بستر کنندهفراهم عنوانبهساختن نقش کشور  برجسته 

  روی منابع آبی مشترک در جهت تولید انرژی برق ایمنطقه گذاریسرمایهجلب و ترغیب 

  نرژیتوزیعی برق برای تقویت امنیت ا هایشبکهتوسعه 

  تولید انرژی برق منظوربهتجدید پذیر  هایانرژیاستفاده بیشتر از 

 به روستاها رسانیبرق 

 مدیریت مصرف برق نهادهای بخش انرژی 

 هاپروژه، تهیه منابع مالی و مدیریت گذاریقیمت 

  برای بخش خصوصی هاسهولتترغیب، تشویق و ایجاد 

 مشخص نمودن مالیات و یارانه 

  زیستمحیطانرژی برق با حفظ  یهاپروژهگسترش  
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 و اقدامات کلیدی توسعه برق افغانستان هاسیاست
 و کاهش فقر در جامعه زاییاشتغال 

  ی انرژی برقهاپروژهدر قبال تحقق بخشیدن  ایمنطقه هایهمکاریگسترش 
 [15] سایت رسمی وزارت آب و انرژی افغانستان ماخذ:

 کشور افغانستانصنعت برق واردات  -4-1-9

میلیون دالر در  292به  2212میلیون دالر در ستتال  429به کشتتور افغانستتتان از  95یکیو الکترون میزان واردات کاال و تجهیزات برق

ساالنه       2211سال   سط  سیده که با نرخ متو ست.     19ر صد کاهش مواجه بوده ا و   کاال و تجهیزات برق»میزان واردات  91نموداردر

 . دهدمینشان  2211را به تفکیک کشور در سال « الکترونیکی

 2116کشور افغانستان در سال   برقی واردات کاال و تجهیزات -91نمودار

 ITC [45]91سایت : مأخذ

                                              

 

  HS code 15کد   95
 رت بین الملل گردآوری شده است که با اطالعات اخذ شده از سایت گمرک ایران مغایرت دارد.  اطالعات این نمودار براساس آمارهای سایت مرکز تجا 91

 آورده شده است. 51اطالعات گمرک ایران درخصوص صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به افغانستان در جدول 
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سال        طور که در این نموداردیده میهمان ستان در  شترین میزان واردات افغان شور   2211شود، بی میلیون دالر که 121با « چین»از ک

میلیون دالر   13و  22به ترتیب « هندوستتتان»و « پاکستتتان». بعد از چین، باشتتددرصتتد از کل واردات تجهیزات برق می 55معادل 

 دهند.بیشترین میزان واردات تجهیزات صنعت برق به افغانستان را به خود اختصاص می

 ایران و افغانستان در صنعت برقمبادالت تجاری   -4-1-4

 در صنعت برق مبادالت ایران و افغانستان

مگاوات برق خود را از ایران،  1222، این کشتتور حدود 91از ستتوی شتترکت ملی برق افغانستتتان برشتتنا  هشتتدارائهبراستتاس اطالعات 

انویه، باشتتند. در ماه ژ اعتمادغیرقابلتوانند کند. با این حال منابع انرژی خارجی میترکمنستتتان، ازبکستتتان و تاجیکستتتان وارد می  

درصدی  122اختالف قیمت، قطع کرد و خواستار افزایش  دلیلبهافغانستان را  در شمال دورافتادهترکمنستان عرضه برق به روستاهای 

،  2213افغانستان مجبور به تسلیم شود، موفق نبود و برق سریعًا وصل شد. اخیراً، در ماه ژوئن سال         کهاینقیمت شد. این تالش برای  

  .پایین بودن آب پشت سدها در اثر افزایش دمای هوا، کاهش دادبه  دلیلبهناگهانی میزان صادرات خود به افغانستان را  طوربهایران 

ز و گا ،نفت، ومیاوران ستتنگزغالمعادن  ی. افغانستتتان دارااستتت ماندهباقیو اکثراً دستتت ناخورده  عیدر افغانستتتان وستت یانرژ ریذخا

  ازجمله باشد یمگاوات م 24222کشور   نیقوه ابال یانرژ دیتول تیو آب افغانستان، ظرف  ی. طبق گزارش وزارت انرژباشد یها مرودخانه

  خام نفت نوع از مگاوات 922–125 و یعطبی گاز از مگاوات 522–952 ،ستتنگزغال از مگاوات 5242–514از آب،  آن 292222

 .باشدمی

ستان نسبت به سایر کشورهای هم        91نمودار  شان   1931الی  1912ز سال  ا ارجوار سهم صادرات انرژی برق ایران به افغان  . دهدمین

 است. صادرشدهافغانستان  کشور به ،درصد از کل انرژی برق صادراتی ایران 1حدود  1931در سال بر اساس این اطالعات 

                                              

 

91 DABS 



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

115 

 

 
  جوارهمکشورهای  افغانستان نسبت به سایر سهم صادرات انرژی برق ایران به -93نمودار

 [34عت برق شرکت توانیر ]استخراج محقق از آمار صن: مأخذ

 ایران به افغانستان صادرات کاال و تجهیزات برقی

صادرات تجهیزات برقی ایران  51جدول  ستان   میزان  سال  به افغان شان   1931را در  شاهده   دهدمین ساس این آمار م که  شود می. بر ا

و سهم عمده صادرات تجهیزات برقی ایران را تشکیل     باشد میدرصد   19کل صادرات تجهیزات برقی ایران برابر با  سهم افغانستان از   

   .دهدمی

 1936سال صادرات کاال و تجهیزات برق ایران در -11جدول 
  )میلیون دالر( ارزش دالری )میلیارد ریال( ارزش ریالی )تن( وزن

 صادرات تجهیزات برقی ایران به افغانستان 141 5،242 11،111

 مجموع صادرات تجهیزات برقی ایران 299 1،342 94،511

 [11] ایران جمهوری اسالمی محاسبات محقق از آمار گمرک: مأخذ

 برق ایران به افغانستان صادرات خدمات فنی و مهندسی

سی برق را گردآوری نموده     1931الی  1932 هایسال نیرو طی  وزارت صادرات خدمات فنی و مهند ست )  آمار  ستثنا ا عات  اطال به ا

کشور افغانستان   اطالعات موجود،  بر اساس آورده شده است.    51که خالصه آن در جدول شماره    ( 1931مربوط به این حوزه در سال  

شورهای اخیر به یکی از  هایسال در  ست،   شده تبدیلهدف ایران جهت صادرات خدمات مهندسی    ک کاهش مقدار  وجود باهمچنین ا
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شو    صادرات این خدمات به ک سی برق ایران طی دو مقطع          مطلق  صادرات خدمات فنی و مهند ستان از کل  سهم افغان ستان،  ر افغان

 افزایش داشته است.  1931و  1935

و صادرات این خدمات به کشور  1931الی  1932 هایسالصادرات خدمات فنی و مهندسی برق ایران در  -13جدول 
 ن دالرارقام به میلیو -افغانستان

 1932 1939 1934 1935 1931 1931 

 و فنی خدمات صادرات کل
 برق مهندسی

115135 31115 2111145 2541312 

ت
العا

اط
 

ود
وج

م
 

ت
یس

ن
 

11111 

 25111 42141 2 2 2 افغانستان

 %29 %1111 2 2 2 کل از افغانستان سهم
 [11] : آمار وزارت نیرومأخذ 

 عراقایران به بررسی وضعیت صادرات صنعت برق  -4-2

اخیر بوده است. در این بخش وضعیت صنعت برق عراق و میزان صادرات  هایسالبازار صادراتی صنعت برق ایران در  ترینمهمعراق 

 است.  قرارگرفتهایران به این کشور مورد بررسی 

 وضعیت اقتصادی کشور عراق  -4-2-1

یا است که از شرق با ایران، از شمال با ترکیه، از غرب با سوریه و اردن و از عراق کشوری در منطقه خاورمیانه واقع در جنوب غربی آس

 .اندکردهمیدرصد از جمعیت جهان در این کشور زندگی  5/2حدود  2211جنوب با عربستان و کویت همسایه است. در سال 

، بعد از 2211خود اختصاص داده است و در سال     درصد از ذخایر خاورمیانه را به  11میلیارد بشکه ذخایر نفت خام،   144کشور عراق با  

میزان صادرات، دومین کشور در سازمان کشورهای صادرکننده نفت       ازنظرایران، جایگاه پنجم ذخایر نفتی بزرگ جهان را دارا است و  

 نفت االیشپ رده، این در عمده صنایع . است  بوده وابسته  نفت صنعت  به شدیداً  عراق تولیدی هایفعالیت اکثر .رودمی)اپک( به شمار  

 در تنوع ایجاد 1332 دهه المللیبین هایتحریم تأثیرات و سازی خصوصی   هایمحدودیت دلیل به. است  کود و شیمیایی  مواد تولید و

 غیر تصنع  یک عنوانبه سیمان  صنعت  عراق، هایجنگ از ناشی  وسازهای ساخت  گسترش  دلیل به تنها. است  نشده  میسر  صنعت 

 ی اقتصادی آورده شده است:  هاشاخصبرخی از  59جدول  .یابد دست توجهیقابل پیشرفت به است توانسته هیدروکربن به وابسته

 2111ی اقتصادی کشور عراق در سال هاشاخص -13جدول 

 مقدار متغیر اقتصادی
 یلیارد دالر  م13211اسمی  هایقیمتبه  [51]  تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی

 51رتبه  [51] جهانی تولید ناخالص داخلی بندیرتبه

 115 [54]نرخ رشد اقتصادی
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 نفر 91،214،111 [51]جمعیت عراق 

 دالر 5115اسمی   هایقیمتبه  [51]تولید ناخالص داخلی سرانه

جهانی تولید ناخالص داخلی به قیمت   بندیرتبه
 [51] اسمی سرانه

 33رتبه 

 درصد 212 [51]تورم

 2211درصد در پایان سال  41،2 [51] فقر زیرخطدرصد جمعیت 

سوجات،  شیمیایی،  مواد نفت، [51] صنایع اصلی  و دتولی کود، غذایی، مواد ساختمانی،  مواد چرم، من
 فلزات پردازش

 میلیارد دالر 19،4 [51]صادرات

 %33مواد خام نفتی  [51] کاالهای عمده صادراتی

 قصد صادراتیاصلی م کشورهای
(2215) [51] 

 % 2211چین 

 % 2214هند 

 %1119 جنوبیکره
 %1آمریکا 

 میلیارد دالر  91،41 [51]واردات

 غذا ، دارو [51]کاالی عمده وارداتی

 %22،9ترکیه  [51]واردکنندهاصلی  کشورهای

 %13،2سوریه 

 %13چین 

که در این  طورهمان. دهدمینشتتان  2213تا  2221از را  عراق وکارکستتبستتهولت  DBشتتاخص  روند تغییرات رتبه  93 نمودار

 تنزل یافته است. 2213در سال  111به  2221در سال  144است و از رتبه  بوده، روند این شاخص رو به وخامت شودمیدیده نمودار
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 2113تا سال  عراق وکارکسبشاخص سهولت  ییراتتغ-93 نمودار

 of doing business indexEase  (DB) [91]: مأخذ

  شود میکه در این جدول دیده  طورهمان. دهدمیرا نشان   شاخص دسترسی به برق و تجارت خارجی کشور عراق    وضعیت   12جدول 

 وضعیت نامطلوب دارد.رتبه این کشور در بخش دسترسی برق و در تجارت خارجی 

 2113عراق در سال  وکارسبکشاخص سهولت  -61جدول 

 رتبه  شاخص

  وکارکسبشاخص کلی سهولت 

  91دسترسی به برق 

  93تجارت خارجی 
 Ease of doing business index (DB) [91] مأخذ:

( است،   21212از متوسط جهانی )  ترپایینکه بسیار   21221کشور عراق با کسب امتیاز   ، صنعتی  پذیریرقابتشاخص  گزارش  بر اساس 

سال    152در بین  شور در  ست  قرارگرفته 141در جایگاه   2019ک ساس  . ا صد از   3312، 2211سال   گزارشبر ا صنایع  صادرات  در

 عراق، مبتنی بر منابع بوده و جایگاه صنایع بر پایه تکنولوژی بسیار ناچیز است.

                                              

 

91 Getting electricity 
93 Trading across borders 
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 ساختار صنعت برق عراق -4-2-2

صلی در    ست   وزارت برق عراق نقش ا حال  در از آنجا کهبر عهده دارد. و اجراکننده  کنندهتنظیم، تولید برق، ارائه خدمات، اریگذسیا

  هایتالشهای اخیر با . با این وجود، در سال باشد میاساسنامه قانونی وزارت برق مبهم است، تشخیص اختیارات ارکان دشوار      حاضر  

 است.  شدهتهیه ( 42MOE) راق ع برقتوسط وزارت  قانون نویسپیشگسترده شعب اجرایی، دو 

شرکت انتقال برق )شامل شمال،      5، وسط، وسط فرات، ناصریه و بصره(،     الدینصالح شرکت تولید برق )شمال،    1کشور عراق دارای  

سط فرات، باالی فرات و جنوب( و     سط، و سط فرات و جنوب(              1و سط، و شمال، و صدر،  صافه، کرخ،  شامل ر شرکت توزیع برق )

شد. تو می سط دولت ایالتی     طوربهزیع برق در عراق با سترده تو صد این امر   1الی  5و تنها  گیردمیصورت  گ صی     به در صو بخش خ

شده  ست.  واگذار سعه دهد و     ا شبکه برق ملی را تو صی به تدریج        گرددمی بینیپیشدولت در نظر دارد  صو سعه، بخش خ در این تو

 وصی افزایش یابد.خص-عمومی هایمشارکتو سهم نموده مشارکت بیشتری 

، تا آن زماندر بخش خصوصی صنعت برق عراق به وجود آمده است. شبکه انتقال و توزیع عراق       توجهیقابلتحوالت  2214از سال  

ست و  عراق نیرو وزارت  در اختیارکامل  طوربه صی در حوزه انتقال و توزیع وجود      بوده ا صو ستقیمی در اختیار بخش خ هیچ مالکیت م

کند، گرچه هیچ گام  ستتازیخصتتوصتتیبه بانک جهانی اعالم کرده استتت که قصتتد دارد این دو بخش را عراق  برقرت وزا. نداشتتته

صی               صو ساس، تنها دخالت بخش خ ست. بر این ا شده ا شته ن صی در ارتباط با آن بردا شخ  أمینتانتقال و توزیع، خرید و  حوزه درم

 ست.اهپروژهتحقق، ساخت و اجرای جهت احتیاجات وزارتخانه 

 هاژهپرورا برای چهار پروژه مستقل تولید برق برگزار کرد. مجموع برق تولیدی این   ایمناقصه ، وزارت برق 2211-2212 هایسال در 

صوص بهساختاری خاص،   شکالت مگاوات بود. با این حال، به علت م 2،152 ضه  در خ ضه    چراکهسوخت )  عر سک عر وزارت برق ری

ش  هایانرژی صه   المللیبیند( واکنش اولیه را متقبل ن ساس، فقط    تقریباًبه این مناق شارکت  مح هایشرکت صفر بود. بر این ا لی )با م

سیوم   در  المللیبین سر ستقل برق )  ایسابقه ( و در حالی که هاکن شتند  IPPاز تولیدکنندگان م شنهاد ( ندا ارائه دادند. اندکی   هاییپی

سط تیم    ازآنکهپس شنهادات تو شد که با    وتحلیلتجزیهمورد  وزارتخانه IPPپی صوب  قرار گرفت، لیکن در این بین یک وزیر جدید من

برگزار  وسازساختقراردادهای مهندسی، تهیه و  هایقالبرا تنها در  هامناقصهاین پروژه موافق نبود. بنابراین، او این روند را لغو کرد و 

 کرد.

                                              

 

42 Ministry of Electricity 
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ستقل  م هاینیروگاهور داد تا مذاکرات با سه شرکت مستقل عراقی را آغاز کند تا    ، کابینه عراق به وزارت برق دست 2219در اواخر سال  

سال     سعه دهند. در ماه فوریه  سال   32، کابینه عراق قطعنامه 2214در عراق را تو صویب کرد و اجازه داد وزارت برق در   2214در  را ت

 مگاوات توسعه داشته باشند. 3222تا  شدهادهداجازه  هاشرکتاین قرارداد با این سه شرکت توافق نموده و به این 

 عبارتند از: هاپروژهاز دیدگاه نظارتی، مسائل کلیدی این 

قل در  شتتتکالتالف( وجود م قال ن که . ها پروژهزمین  وانت فاق       چرا به ات یه عراق     ها زمیناکثریت قریب  مال به وزارت  در عراق متعلق 

(MOF ست، که تمایلی به انتقال زمین )حتی از سعه طریق اجاره( به  ( ا د.  ی برق ندارهاپروژه ازجملهی مختلف، هاپروژه دهندگانتو

 شدند. هاپروژهسایر نهادهای دولتی به پیروی از وزارت مالیه ،مانع از انتقال زمین به 

ا توجه به باشتتد اما ب شتتدهوضتتعی انتقال به بخش خصتتوصتتی. شتتاید در نگاه اول مقررات در این خصتتوص هاپروژهب( عملی نبودن 

 کامل اجرایی نشده است. طوربهبسیار دشوار بوده و تاکنون  هاپروژهموجود، اجرایی نمودن این  شکالتم

  زیست طمحیتوسط وزارت   عموماً. هر شرکت بایستی جهت شروع پروژه با قوانین و مقررات محیطی که    محیطیزیست ج( نبود تطابق 

ع است و مقررات خاصی را برای این بخش وض تجربهبیدر بخش برق بسیار  زیستمحیطموافقت نماید. لیکن وزارت  شوندمیتدوین 

ی اه پروژهمالی   تأمین به   ها پروژهمالی این   تأمین  که ازآنجایی نکرده استتتت. در عمل، این مرحله، هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته و     

جهانی  انکب، بهداشتتت و ایمنی گروه زیستتتمحیط هایدستتتورالعمل با هاپروژهبستتتگی ندارد، اطمینانی از اینکه آیا این  المللیبین

 مطابقت دارند یا خیر، وجود ندارد .

 گاز طبیعی که عراق فاقد آن است.  ازجملهسوخت  تأمین شکالتد( م

 استاندارد. هایفرمتخرید برق طبق  المللیبین قراردادهایه(عدم صدور 

 . شوندمین تعیی هاشرکتتعیین توسط مکانیسم بازار توسط توافقات بین کابینه و  یجابه هاقیمتدستوری . این  هایقیمتو( 

پیش از شتتروع قدم بعدی  هاگواهینامهز( عدم وجود قوانین مشتتخص جهت صتتدور گواهینامه. در این شتترایط در هر مرحله، قوانین و 

 .دشومیدر انجام پروژه  تأخیرکه این امر منجر به  شوندمیبررسی و صادر 

 بخش برق کردستان

ست        شد که ظرفیت تولیدی دولت مرکزی نتوان ست. از آنجا که معلوم  ستان تا حدودی متفاوت ا سیر تکامل بخش برق در منطقه کرد

تصتتمیم گرفت که ظرفیت  ( کردستتتان  ایمنطقهدولت ) KRGتقاضتتای برق در مناطق تحت کنترل دولت مرکزی را برآورده کند، 
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بودجه محدودی برای انجام این کار وجود داشت، از بخش خصوصی نیز درخواست      کهاینهد و با در نظر داشتن  تولید خود را توسعه د 

 شروع به توسعه آن نیز کرد. ،گرفتن اداره شبکه موجود دست درعالوه بر  KRG، همچنینمشارکت نمود. 

سعه این بخش این بود که     سئله مهمی برای تو سئولیت دریافت گاز طبیعی  KRGم صنعت برق را بر عهده گرفت و این   موردنیاز م

 منظوربه ،منابع مالی الزم به دلیل نبود  گاز طبیعی در منطقه کردستتتان، میدان خرمور انجام داد. نیافتهتوستتعهکار را از یکی از منابع 

شارجه     ایتوسعه توسعه منطقه، قرارداد   ستقر در  ست از طریق خطوط   منعقد نمود، که این شرکت  Dana Gasبا یک شرکت م توان

پتانسیل استفاده از    تنهانهبود، که  KRG  آمیزموفقیت هایداستان مختلف عرضه کند. این یکی از   هاینیروگاهخود گاز طبیعی را به 

ر زمان انعقاد ساعته منطقه کردستان مورد استفاده قرار داد. هرچند د    24برق  تأمینرا برای  هاآنمنابع موجود را به فعلیت رساند، بلکه  

شروع به نقض تعهدات مالی خاصی  KRG نظرهااختالفبودجه و  شکالتم دلیلبهو نیز  هاپرداخت در خصوصقرارداد و پس از آن 

قاد                هت انع لت ج طات دو با ید و همچنین ارت قدرت خر هدات بر  بدیهی استتتت این نقض تع های کرده استتتت.  ید آتی   قرارداد خر

 هد گذاشت.خوا تأثیرانرژی  کنندگانعرضه

 تولید و مصرف برق عراق -4-2-9

گیگاوات  52به بیش از  2292رشد تقاضای برق عراق تا سال  رودمیصورت گرفته توسط وزارت برق عراق، انتظار  بینیپیشبراساس 

 .(42نمودار) برسد

  

 2191تقاضای برق عراق تا سال  بینیپیش -41نمودار

 [1گزارش ] ماخذ:
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 است. شدهدادهنشان  41 نموداردر  2211پایه مصرفی در صنعت برق عراق در سال  هایانرژیترکیب 

  2113در سال بر حسب منابع  عراق  برق عرضه ترکیب -41شکل 

 [1گزارش ] ماخذ:    

 واردات تجهیزات برقی عراق -4-2-4

صنعت بر  سال     و الکترونیک قمیزان واردات کاال و تجهیزات  شور عراق در  ست.   21514به  2214به ک  42 نمودارمیلیون دالر بوده ا

صنعت برق »میزان واردات  سال    « و الکترونیک کاال و تجهیزات  شور در  شان   2214را به تفکیک ک که در این  طورهمان. دهدمین

سال    شود میدیده نمودار شترین میزان واردات عراق در  شور  2214، بی صد از کل   21میلیون دالر که معادل  123با « آمریکا» از ک در

میلیون دالر بیشتتترین میزان واردات تجهیزات  422و  111به ترتیب « کره»و « چین»باشتتد. بعد از آمریکا، واردات تجهیزات برق می

 دهند.صنعت برق به عراق را به خود اختصاص می

توربین گازی

42%

برق آبی

واردات 2%

4%

دیزل

2%

نیروگاه حرارتی

29%

سرمایه گذاری بخش

خصوصی

21%

ترکیب عرضه برق عراق برحسب منابع
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 2114در سال کشور عراق  برق و الکترونیکی و تجهیزات واردات کاال -42نمودار

 ITC [45]41: سایتمأخذ

  

                                              

 

 ارد.  اطالعات این نمودار براساس آمارهای سایت مرکز تجارت بین الملل گردآوری شده است که با اطالعات اخذ شده از سایت گمرک ایران مغایرت د 41
 آورده شده است. 11اطالعات گمرک ایران درخصوص صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به عراق در جدول 
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 ایران و عراق تجاری مبادالت -4-2-1

بر استتتاس آمارهای گمرک تراز تجاری ایران و عراق طی ده ستتتال اخیر همواره مثبت و به نفع ایران بوده استتتت. این امر حاکی از     

و میزان  1425برابر  1931قایسه با واردات آن است. میزان صادرات ایران به عراق در سال      صادرات بیشتر ایران به کشور عراق در م   

 (.49نمودار) استمیلیون دالر بوده   11واردات برابر 

 1936تا  1931تراز تجاری ایران و عراق از سال  -49نمودار

 [11]  ایران ماخذ: آمار گمرک

شور  هایسال در  سال      اخیر ک ست. در  صادراتی ایران بوده ا صد از ارزش وزنی و   31/3، 1931عراق یکی از بازارهای مهم    35/19در

 1روند وزنی و ارزش دالری صادرات ایران در   44 نموداردرصد از ارزش دالری صادرات ایران به این کشور اختصاص یافته است. در      

شان    ست.   شده دادهسال اخیر ن ساس ا ش  بر این ا سال     نرخ ر شور عراق به لحاظ وزن از  صادرات غیرنفتی ایران به ک  1939تا  1932د 

آن  دهندهنشان روند کاهشی داشته است. در مقابل آن ارزش دالری افزایش یافته است، که      1931افزایشی بوده ولی در ادامه تا سال   

 است.بیشتر همراه بوده افزودهارزشاست که اقالم صادراتی با 
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 1936تا  1931روند صادرات ایران به عراق از سال  -44نمودار

 [11] آمار گمرک ایرانمحاسبات محقق از : مأخذ

گذاری است تا بتواند میلیارد دالر سرمایه 93بینی کرده است که این کشور نیازمند پیش 2213المللی انرژی در سال گزارش آژانس بین

مورد نیاز، حاکی از یک بازار رو به رشتتد  گذاریستترمایهگیگاوات برستتاند. این میزان  12نرژی برق خود را به ، تولید ا2222در  ستتال 

 تجهیزات برقی است. تأمینبرقی و  تأسیساتبرای ساخت 
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 )میلیارد دالر( ذاری مورد نیاز برای کشورهای منطقه مناگمیزان سرمایه -41نمودار

 MENA power industry outlook. [51]: ماخذ

 ایران و عراق در صنعت برقمبادالت تجاری  -4-2-6

اخیر بوده است    هایسال اصلی مبادالت تجاری ایران و عراق در   هایحوزهایران و عراق در بخش صنعت برق، یکی از   هایهمکاری

 .گیردمیکه در این بخش مورد بررسی قرار 

 رقیب صادرات کاال و تجهیزات

ست بهاطالعات  شان   یرانآمار گمرک ا از آمدهد صادرات تجهیزات برقی ایران به     دهدمین سهم عمده  ست     که  شور عراق بوده ا  ک

میلیون دالر بوده  13برابر با  1931میزان صتتادرات تجهیزات برقی ایران به عراق در ستتال  شتتودمیدیده  11که در جدول  طورهمان

 داده است.ات تجهیزات برقی ایران را تشکیل میدرصد صادر 92حدود  است که
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  1936سال ایران در  یبرق تجهیزات صادرات کاال و -61جدول 
 ارزش دالری  

 )میلیون دالر(
 ریالی ارزش

 (یالر میلیارد) 
 وزن)تن(

 94،511 1،342 299 ایران برقی تجهیزات صادرات

 12،412 2،953 12 به عراق صادرات تجهیزات برقی ایران
 [11] محاسبات محقق از آمار گمرک ایران: مأخذ

 صادرات خدمات فنی و مهندسی

ست     1931الی  1932 هایسال وزارت نیرو طی  سی برق را گردآوری نموده ا صادرات خدمات فنی و مهند ستثنا اطالعات    ،آمار  ) به ا

سال   صه آن در ج  1931مربوط به این حوزه در  ست.    12دول شماره  ( که خال ساس آورده شده ا شور عراق   بر ا در اطالعات موجود، ک

و  34بوده است. افزایش ناگهانی صادرات سال    ارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی   باز تریناصلی گذشته یکی از   هایسال 

سایر   سی، به دلیل یک پروژه نیروگاهی به مبلغ دو میلیار  هایسال اختالف آن با  ست    د دالرمورد برر صره بوده ا در  حتی لیکن، در ب

م مقصد سه کشورهایصورت حذف این یک پروژه از اطالعات، باز هم صادرات خدمات فنی و مهندسی برق به عراق، نسبت به سایر 

 هدف صادراتی ایران است. عنوانبهباالیی داشته و این بیانگر اهمیت این کشور 

و صادرات این خدمات به کشور  1931الی  1932 هایسالرات خدمات فنی و مهندسی برق ایران در صاد -62جدول  
 ارقام به میلیون دالر -عراق

 1932 1939 1934 1935 1931 1931 

 11111 - 2541312 2111145 31115 115135 کل صادرات خدمات فنی و مهندسی برق

 4211 - 14121 2199142 23114 35119 عراق

 %9115 - %515 %31 %9211 %1412 کل از عراق مسه
 [11]مأخذ: وزارت نیرو

 صادرات انرژی برق به عراق

مالحظه   نموداردر که  طورهمان. دهدمینشتتان  1931الی  1919میزان صتتادرات برق ایران به کشتتور عراق را از ستتال   41 نمودار

بوده که به  1931ت برق به این کشور در سال   اشته و بیشترین صادر   صعودی و رو به رشدی دا   روندیک 1919از ابتدای سال   شود می

 ساعت بوده است. تراوات 1میزان بیش از 
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 1936الی  1939 های سالمیزان صادرات برق ایران به کشور عراق طی  -46نمودار

 [34استخراج محقق از آمار صنعت برق شرکت توانیر ] مأخذ

 پاکستانوضعیت صادرات صنعت برق ایران به  بررسی -4-9

پاکستان یکی از کشورهای پرجمعیت منطقه بوده که به دلیل مراودات تجاری با ایران در بخش برق، از اهمیت زیادی برخوردار است.    

 است. قرارگرفتهدر این بخش بازار این کشور مورد بررسی 

 وضعیت اقتصادی پاکستان -4-9-1

ستان  سال   29میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی رتبه  211یون نفر جمعیت و میل 212با  پاک ست.    2211را  شته ا برخی   19در جدول دا

 .ی اقتصادی آورده شده استهاشاخصاز 

 

  2113ی اقتصادی کشور پاکستان در سال هاشاخص - 69جدول 
 مقدار متغیر اقتصادی

  یمت استتمتولید ناخالص داخلی به قی

[22] 

 میلیارد دالر  21112اسمی   هایقیمتبه 

 تریلیون دالر 1،141(  PPPبرابری قدرت خرید )

به  ندی رت خالص         ب نا ید  هانی تول ج

  [22]داخلی

 (2211)قیمت اسمی در سال  42رتبه 

 (2211)قیمت برابر در سال  29رتبه 

 درصد GDP  [22] 514رشد 

 511 [54] نرخ رشد اقتصادی
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 نفر 212،142،191 [51]پاکستان  جمعیت

 دالر 1141اسمی  هایقیمتبه  [22] تولید ناخالص داخلی سرانه

 (March 2019درصد ) 314 [22] تورم

 درصد 511 [51] بیکاری

 (2214درصد )  2315 [51] فقر زیرخطدرصد جمعیت 

 خودرو، ،افزارستتخت و افزارنرم ی،مهندستت فوالد، ،آالتماشتتین معدن، ستتیمان، شتتیمیایی، مواد [51] صنایع اصلی

 دفاعی، محصتتوالت میگو، کود، کاغذی، محصتتوالت الکترونیک، خودرو، قطعات و موتورستتیکلت

 سازیکشتی

 میلیارد دالر 24،124 [51] صادرات

 نساجی، مواد غذایی ، صنایع نفتی [51] کاالهای عمده صادراتی

 اصلی مقصد صادراتی کشورهای

(2215) [51] 

 %1511ا آمریک

 %111بریتانیا 

 %1چین 

 %1افغانستان 

 میلیارد دالر  51222 [51] واردات

 ، نساجی، کشاورزی، شیمیایی، فلزاتونقلحمل، آالتماشینغذا ،  [51] کاالی عمده وارداتی

 % 2215چین  [51] واردکنندهاصلی  کشورهای

 % 11امارات 

 % 1اندونزی 

 % 515عربستان سعودی 
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سهولت      41 نمودار شاخص  ستان در  سب روند تغییرات رتبه پاک شان   وکارک ستان  دهدمین ست    د اخیراً. اگرچه تغییراتی که پاک شته ا ا

 در این شاخص دارد.  نامطلوبیجایگاه  191اما همچنان با رتبه  نجر به بهبود جایگاه این کشور شده استم

 2113 الی 2113از سال  پاکستان وکارکسبتغییرات  شاخص سهولت -41نمودار

 Ease of doing business index (DB) [91]: مأخذ

ستان       وضعیت شاخص   شور پاک سب کار در جدول    بندیرتبهدر  سهولت دسترسی به برق و تجارت خارجی ک ارائه شده   14سهولت ک

ست.   شان   طورهمان ا ستان   دهدمیکه اطالعات این جدول ن شور پاک سیار   111دسترسی به برق، با رتبه    شاخص  ازنظر ک ، وضعیت ب

 نامطلوبی دارد. 

 2113پاکستان در سال  وکارکسبشاخص سهولت  -64جدول 
 رتبه  شاخص

 191 وکارکسبشاخص کلی سهولت 

 111 42دسترسی به برق 

 142 49تجارت خارجی 
 Ease of doing business index (DB) [91] مأخذ:
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ساس  صنعتی )یونیدو(      بر ا سعه  سازمان تو سب امتیاز      44صنعتی  پذیریرقابت رتبهگزارش  ستان با ک شور پاک از  ترپایینکه  21225ک

درصد از   1211، 2211در سال  . به گزارش این سازمان  باشد می 12،  2213کشور در سال    152( است، در بین  21212متوسط جهانی ) 

ستان ، در بخش تکنولو     افزودهارزش درصد از کل  3پایین بوده و صنایع مبتنی بر تکنولوژی متوسط و باال حدود    سطح  ژیصنایع پاک

 .دهندمیصنعت این کشور را تشکیل 

 برق پاکستانساختار صنعت  -4-9-2

 کراچی برق تأمین شرکت و( 45WAPDA)  برق و آب توسعه اداره: است بوده عمومی بخش دو  مالکیت تحت پاکستان برق بخش

(41KESC .) KESC  است،  آن اطراف مناطق و کراچی شهر  در برق توزیع و انتقال تولید، مسئول WAPDA برق امور سایر  بر 

لذا  روند نامطلوبی داشته است   یارانه و ایتعرفه ساختار  و نهادی هایضعف  دلیل به پاکستان  انرژی بخش عملکرد. دارد نظارت کشور 

 گرفته است.شکل با مشخصات زیر  41دجدی نهادی چوبچار یک برق، بخش عملکرد بهبود برای

 تیرقاب شفاف، برق بازار یک ایجاد برای مستقل کنندهتنظیم یک عنوانبه( 41NEPRA) برق نیروی بر نظارت ملی اداره .1

 . شد تأسیس پاکستان در تجاری و

2. WAPDA عمومی بخش تولیدکننده شرکت چهار به را قدرت (GENCO) ، و انتقال ملی کتشر و توزیع شرکت ده 

 .کرد تفویض( 43NTDC) پخش

 . شد ایجاد برق بخش در خصوصی گذاریسرمایه تسهیل برای( 52PPIB) زیرساخت و خصوصی هیات .9

 .شد دارعهده را تجدیدپذیر انرژی منابع توسعه بر نظارت( 51AEDB) جایگزین انرژی توسعه هیئت ایجاد .4

 .را بر عهده گرفت( 52PAEC) پاکستان اتمی انرژی کمیته مسئولیت ایهسته انرژی توسعه .5

 هستند. ملی هایبرنامه تهیه برای اصلی ابزار ،ریزیبرنامه کمیته انرژی و بخش ریزیبرنامه کمیسیون .1

1. NTDC کندمی تهیه را کشور ملی بلندمدت و مدتکوتاه توسعه هایبرنامه. 

1. NEC کندمی تصویب را برق و انرژی بخش توسعه به مربوط هایسیاست و هابرنامه همه . 

                                              

 

44 Competitive Industrial Performance Index 2018 
45 Water and Power Development Authority 
46 Karachi Electric Supply Corporation 

 استخراج شده است IAEAای سایت رسمی انرژی هستهو از  بوده است  2213سال  تااین اطالعات   41
48 National Electric Power Regulatory Authority 
43 National Transmission and Dispatch Company 
52 Private Power and Infrastructure Board 
51 Alternative Energy Development Board 
52 Pakistan Atomic Energy Commission 



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

192 

 

 هر و بر عهده دارد را حکومت توسط انرژی سیاست اجرای بر نظارت( 59ECNEC) ملی اقتصادی شورای اجرایی کمیته .3

 .کندمی تصویب ،شودمی ساخته دولتی بخش توسط که را انرژی پروژه

 هستند : برق بخش در عمده ذینفعان یرز نهادهای،  است کشور در برق و آب منابع توسعه مسئولکه  انرژی وزارتدر زیرمجموعه 

ستان  در شرکت تولیدی  چهار  دولتی بخش تولیدکننده هایشرکت  ستند  فعال پاک شور  شرکت . ه جموع م با کارخانه دو که دارای ژام

ست  مگاوات 224 1 تولید ظرفیت ست  تولید کارخانه دو دارای مگاوات، 2491 تولید ظرفیت با مرکزی، ژنراتور تولید. ا  تولید کتشر . ا

  ظرفیت با سنگ زغال کارخانه یک تنها  Lakhraژنراتور شرکت  است و  نیروگاه چهار شامل  مگاوات، 2151ظرفیت  با شمالی،  انرژی

 .دارد مگاوات 152

  WAPDA حاضر، حال در. است آبیبرق بزرگ یهاپروژه اجرای و ریزیبرنامه مسئول WAPDA  پاکستان برق و آب توسعه اداره

 .کندمی کار مگاوات 1،322 آبیبرق ظرفیت با

 حال در. است  ایهسته  هاینیروگاه نگهداری و برداریبهره ،سازی پیاده ،ریزیبرنامه مسئول  PAEC  پاکستان  اتمی انرژی کمیسیون 

 است. ایهسته نیروگاه پنج شامل که است شدهنصب ایهسته ظرفیت مگاوات 1492مجموع  حاضر

 انتقال خطوط شامل  که است  کشور  برق انتقال هایزیرساخت  نگهداری و اداره ساخت،  مسئول  NTDCع  توزی و انتقال ملی شرکت 

ستگاه  و کیلوولت 522 و کیلوولت 222 ست  ایشبکه  هایای شور  هاینیروگاه تمام که ا صل  یکدیگر به را ک  این ینهمچن. کندمی مت

 .نمایدمی دهیخدمات ،شبکه هایایستگاه و کیلوولت 192 انتقال خطوط ساخت و طراحی در توزیع هایشرکت به شرکت

ضر  حال در  توزیع هایشرکت  شور  در فعال برق توزیع شرکت  11 حا ستان وجود  ک   ،Electric-K جز به هاآنکه همه  54دارد. پاک

 که است  آن رافاط مناطق و کراچی شهر  به برق توزیع و انتقال تولید، مسئول  K-Electric. هستند  عمومی نهادهایو  هاشرکت 

 .کندمی تولید برق مگاوات 2،194 شرکت این. شده است سازیخصوصی
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54 Peshawar Electric Supply Company; Islamabad Electric Supply Company; Gujranwala Electric Power Company; 

Lahore Electric Supply Company; Faisalabad Electric Supply Company; Multan Electric Power Company; 
Hyderabad Electric Supply Company; Quetta Electric Supply Company; Sukkur Electric Power Company; Tribal 

Areas Electricity Supply Company;K-Electric. 



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

199 

 

شتیبانی  گروه این  55PPIB زیرساخت  و خصوصی   بخش هیأت  ازجمله معمولی، برق تولید یهاپروژه اجرای در را خصوصی   بخش از پ

 ظرفیت مجموع با( IPP) انرژی مستقل  تولیدکننده 91 پاکستان،  در. کندمی فراهم مگاوات، 52 از بیش ظرفیت با آبیبرق یهاپروژه

 .هستند فعالیت حال در مگاوات 219 شدهنصب ظرفیت با آب انرژی با مستقل تولیدکننده 5 و مگاوات 12،421 شدهنصب

سعه  هیأت سئول  51AEDB  AEDB جایگزین انرژی تو سترش  م سهیل  و گ ستان  در پذیر تجدید انرژی منابع از برداریبهره ت  پاک

 مگاوات 941 ظرفیت با بادی نیروگاه هفت. شدند  عملیاتی مگاوات 112 کل ظرفیت با بادی نیروگاه 15 ،2211 می سال  ماه تا. است 

 .است فعال کشور پاکستان در خورشیدی، انرژی اساس بر ،شدهنصب ظرفیت مگاوات 422 این، بر عالوه است. ساخت حال نیز در

 ی هریک در زیر تلخیص شده است: هامسئولیتلی بخش برق پاکستان و اص گذاریقانونسه   گذارانقانون

 (: NEPRA) برق ملی مقررات تنظیم الف( اداره

  برق  توزیع و انتقال تولید، برای مجوز صدور -

   تولیدکنندگان و کنندگانتوزیع ،هافرستنده ،کنندگانمصرف برای برق هایتعرفه تعیین  -

 .توزیع و انتقال تولید، هایشرکت برای عملکرد دهایاستاندار اجرای و مجوز صدور  -

 : (PNRA) پاکستان ایهسته مقررات تنظیم ب( اداره

  ایهسته هاینیروگاه ازجمله کشور، ایهسته تأسیسات تمام به مجوز اعطای -

  ایهسته هاینیروگاه ازجمله ،ایهسته تأسیسات کلیه کارکرد از اطمینان برای مؤثر مقررات اجرای و بندیفرمول -

 :( IRSA) هندو رودخانه سیستم ج( اداره

 اراید حاضر حال در رودخانه این. هااستان میان در آب توافقات به توجه با هندو رودخانه آب منابع توزیع بر نظارت و تنظیم -

 .است بزرگ آبی هاینیروگاه

  

                                              

 

55 Private Power and Infrastructure Board 
51 Alternative Energy Development Board 
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 پاکستان برقی تجهیزات واردات -4-9-9

میلیون دالر در  41235به  2214میلیون دالر در ستتال  91941پاکستتتان از  (15و الکترونیکی )کد  برق میزان واردات کاال و تجهیزات

و  کاال و تجهیزات برق»میزان واردات  41 نموداردرصتتد رشتتد مواجه بوده استتت.  1رستتیده که با نرخ متوستتط ستتاالنه  2211ستتال 

، بیشتتترین میزان واردات شتتودمیدیده  نمودارکه در این  طورانهم. دهدمینشتتان  2211را به تفکیک کشتتور در ستتال « الکترونیک

باشد. بعد از چین، درصد از کل واردات تجهیزات برق می 12میلیون دالر که معادل  91211با « چین»از کشور  2211پاکستان در سال 

صنعت برق به پاکستان را به خود اختصاص میلیون دالر بیشترین میزان واردات تجهیزات  129و  195به ترتیب « ویتنام»و « امارات»

 دهند.می

 2113در سال  کشور پاکستان برقی واردات کاال و تجهیزاتمیزان  -43نمودار

 ITC [45]51مأخذ: سایت

  

                                              

 

 ات اخذ شده از سایت گمرک ایران مغایرت دارد.  اطالعات این نمودار براساس آمارهای سایت مرکز تجارت بین الملل گردآوری شده است که با اطالع 51
 آورده شده است. 15اطالعات گمرک ایران درخصوص صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به پاکستان در جدول 
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 مبادالت تجاری ایران و پاکستان -4-9-4

یر همواره مثبت و به نفع ایران بوده استتت. این امر حاکی از بر استتاس آمارهای گمرک تراز تجاری ایران و پاکستتتان طی ده ستتال اخ

سال               ستان در  صادرات ایران به پاک ست. میزان  سه با واردات آن ا ستان در مقای شور پاک شتر ایران به ک  1121برابر  1931صادرات بی

و تراز تجاری کشتتورهای همستتایه و  ارزش صتتادرات، واردات  43 نموداراستتت. میلیون دالر  214و میزان واردات برابر میلیون دالر 

 کشور پاکستان بعد از عراق و افغانستان در مقام سوم به لحاظ تراز تجاری با ایران قرار دارد.که  دهدمیپاکستان را نشان 

 1931سال  ماههیازدهکشور همسایه طی  6مبادالت تجاری ایران با  -43نمودار

 [11] ن: آمار گمرک ایرامأخذ

 روابط ایران و پاکستان در صنعت برق -4-9-1

که در هر سه بخش تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و انرژی برق، با    باشد میاکستان یکی از شرکای تجاری ایران در بخش برق   پ

 ایران مراوده تجاری دارد.

 صادرات کاال و تجهیزات برقی

صادرات   15جدول  سال   تجهیزات برقی ایران به پمیزان  ستان را در  شان   1931اک ساس  . دهدمین سهم بازار   بر این ا ضر  در حال حا

 .باشدمیدرصد  21225پاکستان از صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران بسیار ناچیز بوده و در حدود 
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  1936سال در آمار میزان صادرات کاال و تجهیزات برق   -61جدول 
 دالر( یلیون)م دالری ارزش (یالر یلیون)م ریالی زشار )تن(وزن 

 299 1393141 94511 صادرات تجهیزات برقی ایران 

 212/2 411 4/1 انپاکست صادرات تجهیزات برقی ایران به

 [11اسالمی ایران ] : محاسبات محقق از داده های گمرک جمهوریماخذ

 برق به پاکستان صادرات خدمات فنی و مهندسی

سی   صادرات خدمات فنی و اخیر  هایسال در  ستان    برق مهند شور پاک سیار  به ک سال  محدود بوده و طبق آمارب  نهات رو،ین وزارت یار

بوده میلیون دالر  2/1انتقال نیرو از سد تاریال با ارزشی حدود    و مربوط به 1935به پاکستان در سال    صادرشده  خدمات مهندسی برق  

 .است

 انبه پاکستبرق صادرات انرژی 

سال         52 نمودار ستان را از  شور پاک صادرات برق ایران به ک شان   1931الی  1919میزان   شود میکه مالحظه  طورهمان. دهدمین

ستان    ست و     صادرات انرژی برق به پاک شته ا صعودی دا شده   حالتابهاز ابتدا روند  صعودی تکرار  ست.  این الگوی روند  این  رغمعلیا

 در رده آخر قرار دارد.  جوارهمیزان صادرات برق ایران به پاکستان در مقایسه با کشورهای مبا توجه به روند صعودی و رو به رشد 

 1936الی  1932 هایسالمیزان صادرات برق ایران به کشور پاکستان طی  -11نمودار

  [11]ینه آمار صنعت برق ایران در آیگزارش پنجاه و یک سال استخراج محقق از : مأخذ
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 سوریهبررسی وضعیت صادرات صنعت برق ایران به  -4-4

 وضعیت اقتصادی سوریه -4-4-1

  رکیه،ت با شمال سمت از کشور این. است مدیترانه دریای شرقی سواحل  کنار در و آسیا  غرب جنوب در کشوری  سوریه  عربی جمهوری

. است ههمسای فلسطین و اردن با جنوب از و مدیترانه دریای با غرب از و ائیلاسر با غربی جنوب از و لبنان با غرب از عراق، با شرق  از

شق  ست  آن شهر  ترینبزرگ حلب و سوریه  پایتخت دم سیا  غرب در سوریه  موقعیت .ا  تاریخ طول در مدیترانه شرقی  ساحل  و آ

  گسترده هایناامنی و هاویرانی موجب و شده آغاز 2211 سال از سوریه داخلی جنگ. است بخشیده کشور این به استراتژیک جایگاهی

  یهسور  خارجی توازن روی بر بیشتری  فشارهای  المللبین تجارت در اختالالت و نفتی درآمدهای شدید  افت .است شده  کشور  این در

ست  نموده اعمال ست  شده  آن المللیبین ذخایر سریع  کاهش به منجر که ا صادی   متغیرهای مهمبرخی از  11در جدول  .ا آورده اقت

 .شده است

 اقتصادی کشور سوریه  یآمارها -66جدول 
 مقدار [51] متغیر اقتصادی

 (2211میلیون دالر )  45 [51]  تولید ناخالص داخلی

 درصد GDP [51] -12رشد 

 نفر 11،451،191 [51]جمعیت سوریه 

 دالر 2114معادل  2215به قیمت برابر در سال  [51]تولید ناخالص داخلی سرانه

 (2211درصد ) 92 [51]تورم

 (2211درصد ) 52 [51]بیکاری

 (2211درصد ) 1215 [51]فقر زیرخطدرصد جمعیت 

  روغنی، هایدانه سیمان،  فسفات،  سنگ  استخراج  و دخانیات نوشابه،  غذایی، صنایع  منسوجات،  نفت، [51]صنایع اصلی

 خودرو مونتاژ

 (2211د دالر )میلیار 1،111 [51]صادرات

شت  لباس، پنبه، فیبر سبزیجات،  و هامیوه نفتی، هایفرآورده معدنی، مواد خام، نفت [51]کاالهای عمده صادراتی  یواناتح و گو

 گندم زنده،

 ٪9411 لبنان [51]اصلی مقصد صادراتی کشورهای

 ٪1111 اردن  

 ٪314 چین  

 ٪112 ترکیه  

 ٪111 عراق  
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 (2211) ٪413 تونس  

 (2211میلیارد دالر ) 5،143 [51]داتوار

 وادم فلزی، محصوالت و فلزات دام، و غذا الکتریکی، هایماشین ،ونقلحمل تجهیزات و آالتماشین [51]کاالی عمده وارداتی

 کاغذ نخ، پالستیک، شیمیایی، محصوالت و شیمیایی

 ٪22 روسیه [51]واردکنندهاصلی  کشورهای

 ٪22 ترکیه  

 (2211) ٪1119 چین  

در سال  را 113 رتبه اقتصاد 132 میان در سوریه ،وکارکسب سهولت ارزیابی شاخص در جهانی، بانک ساالنه گزارش آخرین براساس

که  طورهمان. دهدمیروند این شاخص را نشان  51نمودار .کمی تنزل داشته است (114) 2211 نموده که نسبت به سال کسب 2211

 تنزل یافته است. 2211در سال  113به  2223در سال  149رتبه این کشور از  ودشمیدیده  نمودار این در

 سوریه وکارکسبتغییرات شاخص سهولت -11شکل 

 Ease of doing business index (DB) [91]: مأخذ
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سوریه، رتبه         شور  سی به برق ک ستر شاخص د ست.     132ن را از میا 151همچنین در گزارش بانک جهانی  ست آورده ا شور به د بر  ک

ساس  سوریه         ا شور  صنعتی )یونیدو( ک سعه  سازمان تو شاخص  گزارش  سب امتیاز   51صنعتی  پذیریرقابتدر  از  ترپایینکه  21223با ک

ل در سا  بر اساس نتایج این گزارش،  است.  قرارگرفته 112در جایگاه  2213کشور در سال    152( است، در بین  21212متوسط جهانی ) 

صد از  4114،  2211 سوریه، در بخش مبتنی بر منابع    افزودهارزش در سهم  صنایع  ست.  صد   91صنایع با تکنولوژی پایین   بوده ا  و در

 .  دهندمیصنعت این کشور را تشکیل   افزودهارزش درصد از کل 2212ی متوسط ژمبتنی بر تکنولو صنایع

 سوریهصنعت برق  -4-4-2

صادی  هایعالیتف از مهمی بخش انرژی بخش ست  سوریه  داخلی اقت   وزارت سوریه،  انرژی بخش در تأثیرگذارنهادهای  ترینمهم. ا

 گاز از را محدودی برق طبیعی، منابع و نفت وزارت .استتت ستتوریه ایهستتته انرژی کمیستتیون و برق وزارت معدنی، منابع و نفت

 به وابسته هایتشرک و نفت تولید تأسیسات از برداریبهره در تولیدی قبر این که ،کندمی تولید نفت، استخراج  فرایند در آمدهدست به

 برق کل از درصد  5 هانیروگاه این. است  آبی هاینیروگاه و آب منابع مدیریت مسئول  آب سوریه  وزارت .شود می استفاده  نفت وزارت

  مسئول برق وزارت .است گاز هایتوربین از استفاده با برق تولید کل درصد از 9 نفت وزارت سهم که حالی در ،کنندمی سوریه را تولید

ست    فرمول و ریزیبرنامه ،هاتعرفه ،گذاریسرمایه  ست  برق بخش در گذاریسیا ستم   . ا سط  برق سی سات    تو سی  53قبر عمومی تأ

(PEE) است. شدهدادهنشان  11در جدول  که شودمی اداره 

 وزیع و انتقال برق سوریهی تولید، تهابخش -61جدول 

 هامسئولیت مخفف نام واحد

 12PEEGT تولید و انتقال
 درصد از کل برق سوریه 11تولید و انتقال  -

 به صنایع بزرگ کیلوولت 292 و کیلوولت 422انتقال برق در سطوح  -

 11PEDEEE یالکتریک انرژی از برداریبهره و توزیع
 کیلوولت 214 و تکیلوول 22 ،کیلوولت 11انتقال برق در سطوح -

 ایمنطقهواحد توزیع برق   14مسئولیت اداره  -
 IAEA [91]: سایت  مأخذ
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 مربوط سوریه رقب سیستم ساختار. سوریه است برق بخش در سیاست تشکیل و ،ریزیبرنامه ،هاتعرفه ،گذاریسرمایه مسئول برق وزارت

 .است شدهداده نشان 52 نمودار در برق وزارت به

 

 سوریه ساختار سازمانی وزارت برق -52نمودار

 IAEA [91]مأخذ : سایت 

 سوریه بخش برق هایبرنامهو  هاسیاست -4-4-9

بوده  گذشته دهه دو در برق ترکیب از درصد 12 از سهم آن بیش که است متکی فسیلی هایسوخت بر عمدتاً سوریه تولید برق بخش

 :دارد تمرکز زیر مسائل بر سوریه برق سیاست آینده،برق در  یدتول سیستم توسعه برای است.

  دیدهآسیب زیرساخت بازسازی .1

 موجود  هاینیروگاه فنی عملکرد بهبود .2

 برق  سیستم در الکتریکی بار فاکتور افزایش .9

 طبیعی  گاز توسط( HFO) سنگین نفت جایگزینی .4

  (CC) سیکل ترکیبی سهم افزایش با سیستم کارایی افزایش .5

  ایهسته و پذیر تجدید هایانرژی تشویق با پاک هایآوریفن سهم فزایشا .1
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 .توزیع هایشبکه غیرقانونی مصرف و فنی تلفات کاهش .1

   تا کندمی کمک سوریه دولت به استراتژی این  است  شده تهیه سوریه  دولت درخواست  به و جهانی بانک توسط  برق بخش استراتژی 

 : است بوده مدنظر راهکارها این تدوین در زیر موارد .بخشد بهبود را برق بخش در فنی و مالی وضعیت

 تقاضاست  درصد 21 معادل حاضر حال در که حاضر تجاری و فنی تلفات کاهش ازجمله برق، بخش وریبهره افزایش .1

 طعق هشکا و برق امنیت افزایش آن، درنتیجه و ظرفیت افزایش طریق از برق عرضه و تقاضا رشد به رو شکاف کاهش .2

 برق 

 یدتجد هایانرژی از کاربردی هایبرنامه ایجاد و( پایدار توسعه) زیستمحیط حفظ با برق عرضه و تأمین امنیت افزایش .9

 پذیر 

  طبیعی  گاز و برق زمینه در هدفمند هایگذاریسرمایه سری یک طریق از ایمنطقه انرژی ادغام تشویق .4

 دگانتولیدکنن طریق از پذیر، تجدید هایانرژی در ازجمله تولید، ظرفیت افزایش جهت خصوصی بخش گذاریسرمایه جذب .5

 (IPP) برق  مستقل

 .برق تولید نیازهای با طبیعی گاز تولید هایبرنامه کردن هماهنگ و برق صنعت مالی بخش به بخشیدن تنوع .1

 سوریه تجهیزات برقی واردات -4-4-4

سال   523سوریه از   برقیمیزان واردات کاال و تجهیزات  سال   113به  2221میلیون دالر در  سیده که با نرخ   2212میلیون دالر در  ر

را به تفکیک کشور در  « و الکترونیک کاال و تجهیزات برق»میزان واردات  59 نموداردرصد رشد مواجه بوده است.     15متوسط ساالنه   

با « چین»از کشور   2212ین میزان واردات سوریه در سال   ، بیشتر شود میدیده نمودارکه در این  طورهمان. دهدمینشان   2212سال  

  129و  111به ترتیب « آلمان»و « ایران»باشتتد. بعد از چین، درصتتد از کل واردات تجهیزات برق می 22میلیون دالر که معادل  131

 دهند.میلیون دالر بیشترین میزان واردات تجهیزات صنعت برق به سوریه را به خود اختصاص می
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 کشور سوریه برقی واردات کاال و تجهیزات -19نمودار

 ITC [45]12: سایتمأخذ

 ایران و سوریه در صنعت برقروابط  -4-4-1

سال           کهاینبا توجه به  سوریه که در  شور  ست، ک ساختی ا صنایع زیر وده این مختلف ب هایجنگهای اخیر درگیر صنعت برق یکی از 

سیل را دا  شورهای  رد که از همکاریپتان سعه        جوارهمهای تجاری ک سریعتر در جهت تو ستفاده کند تا بتواند هر چه  خود نظیر ایران ا

ساخت  شتر حرکت کند. در       هازیر صادی بی شد اقت سترهای الزم برای ر صادرات       ادامه و ب صادرات کاال و تجهیزات برقی و  ضعیت  و

  .شودمیبررسی ها بخش و سهم برق سوریه از اینخدمات فنی و مهندسی 

 صادرات کاال و تجهیزات برقی

سوریه حدود  ایران برقی صادرات کاال و تجهیزات   11طبق جدول  ست، که   دالر بوده  میلیون 9به  ست که  ا بازار  سهم  بیانگر آن ا

 . باشدمیدرصد  93/1 از صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران حدود سوریه

  

                                              

 

 ارد.  اطالعات این نمودار براساس آمارهای سایت مرکز تجارت بین الملل گردآوری شده است که با اطالعات اخذ شده از سایت گمرک ایران مغایرت د 12
 آورده شده است. 13در جدول اطالعات گمرک ایران درخصوص صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به سوریه 
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  1936آمار میزان صادرات کاال و تجهیزات برق سال   -63جدول 
 دالر( یلیون)م دالری ارزش (یالر یلیون)م ریالی ارزش )تن(وزن 

 299 1393141 94511 ایران برقی تجهیزات صادرات

 به ایران برقی تجهیزات صادرات
 سوریه

411 121932 9 

 [11] محاسبات محقق از آمار گمرک ایران: مأخذ

 درات خدمات فنی و مهندسیصا

ستثنا اطالعات        1931الی  1932 هایسال وزارت نیرو طی   ست، ) به ا سی برق را گردآوری نموده ا صادرات خدمات فنی و مهند آمار 

سال   صه آن در جدول   1931مربوط به این حوزه در  ست.    13( که خال شده ا ساس آورده  سوریه    بر ا شور  سال  اطالعات موجود، ک در 

صادرات تنزل یافته و         ترینرگبز 1932 ست، لیکن پس از آن این  سی برق بوده ا صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهند صد  مق

یاسی و  س  مشکالت . بدیهی است عمده دلیل افت صادرات به این کشور، مسائل و      نیست افزایش صادرات سال گذشته نیز چشمگیر      

 داخلی سوریه بوده است.  هایدرگیری

خدمات به کشور  ینو صادرات ا 1931 یال 1932 هایسالدر  یرانبرق ا یو مهندس یصادرات خدمات فن -63جدول 
 دالر میلیون بهارقام -سوریه

 1932 1939 1934 1935 1931 1931 

کل صادرات خدمات فنی و 
 مهندسی برق

115135 31115 2111145 2541312 
- 

11111 

 15192 - 11159 91115 5111 512121 سوریه

 %1911 - %415 %111 %5111 %1511 کل از سوریه سهم

 [11] نیرو وزارت آمار: مأخذ
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 بندیجمع

شور در دهه اخیر      صادی ک سعه اقت شده با توجه به تحوالتی که در تو ست،          ایجاد شده ا ساختی کندتر  شد نیازهای زیر ست، نرخ ر ا

شده    سازنده و پیمان  هایشرکت بازار  درنتیجه شور دچار رکود  صنعت برق در داخل ک شرکت  19کار  ها ناگزیرند برای ادامه حیات و این 

خارجی بپردازند. بنابراین توسعه صادرات برای صنعت برق و انرژی کشور  هایشرکتالمللی شوند و به رقابت با خود وارد بازارهای بین

ستراتژیک باالیی برخوردار ا       ست و از اهمیت ا ضروری ا سیار  سعه      ست.  ب صنعت با توجه به تجاربی که در روند تو سوی دیگر این  از 

ساخت  شور  زیر ست بههای ک ست، واجد توانمندی  د شده که  آورده ا شور      را آنهایی  سی ک صادرات خدمات فنی و مهند به رتبه یک 

ضر مجموع      ست. در حال حا سانده ا صنعت برق که مت  ر صا    شکل  صادرات  صادرات تجهیزات برق،  سه بخش  درات خدمات فنی و  از 

د صادرات این بخش  رکه رکو هرچندرسیده است    1931میلیارد دالر در سال   9/1باشد که به  مهندسی برق و صادرات انرژی برق می  

هایی که در آن وجود دارد و در وضتتعیت صتتادرات این صتتنعت نستتبت به ظرفیت حالبااینمیلیارد دالر در ستتال نیز بوده استتت.  4تا 

سه با سه   شه راه صادرات صنعت برق در          مقای سیاری با وضعیت مطلوب آن دارد. لذا برای ترسیم نق صله ب م رقبا در بازارهای هدف، فا

ود. در ترسیم ش   درستی بهصنعت   هایواقعیتو  هادادهجهت دستیابی به وضع مطلوب، ابتدا الزم است تصویر وضع موجود بر اساس        

سی   ضعیت موجود  منابع اطالعاتی داخلاین گزارش با برر سی قرار     صادرات ی و خارجی، و صنعت برق و بازارهای هدف آن مورد برر

 گرفت.

ست و         سیار ناچیز ا صنعت ب سهم ایران از تجارت جهانی این  ست که  د رو به رون رغمعلینتایج بخش اول این گزارش بیانگر آن ا

نیاز به توستتعه دارد. در بخش دوم با مرور بر ستتال گذشتتته وجود داشتتته استتت، همچنان   15رشتتدی که در صتتادرات این بخش در 

اثرگذار در صتتادرات صتتنعت برق، مدلی برای ترستتیم نظام حکمرانی صتتادرات صتتنعت برق طراحی شتتد و کارکردها و   هایستتازمان

 .شد گذاری، توسعه زیرساخت و ارائه خدمات شناساییگری و مقرراتدر سه محور تنظیم اثرگذاری هریک از نهادهای هامسئولیت

پرداخته شد. در این بخش تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشورهای      صادرکننده در بخش سوم گزارش، به مطالعه تجارب کشورهای   

شامل هند،   صاد و    جنوبیکرهمنتخب  ستفاده از متغیرهای کلیدی اقت سپس   هاشاخص و ترکیه با ا صورت گرفت.   هایرنامهبی جهانی 

 مورد بررسی قرار گرفت. هاآموخته درس عنوانبهن کشورها این کشورها برای توسعه صادرات ای

                                              

 

 )  1931مرکز پژوهش مجلس شورای اسالمی، گزارش بررسی مسائل کلیدی و مشکالت مالی صنعت برق و  اصالحات مورد نیاز ) 19



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

145 

 

سی قرار               سوریه مورد برر ستان و  ستان، پاک شامل عراق، افغان صادراتی ایران  ضعیت بازارهای هدف  در بخش پایانی گزارش، و

د ه ایران در این بازارها دارک هاییمزیتاخیر بوده و با توجه به  هایسالمقاصد صادرات صنعت برق در  ترینمهمگرفت. این کشورها، 

ه بازار و سهم ایران از صادرات ب  وضعیت  کسب کرده است، وضعیت اقتصادی، ساختار نهادی صنعت برق و        هاآنو نیز تجاربی که در 

 تحلیل شده است.  هاآن

ضع موجود       درنهایت صویری که از و ستفاده از ت ست بهبا ا ش  توانمی آمدهد  ه راه در مرحله بعد مدنظرنکات زیر را برای تدوین نق

 داشت:

مناستتب و اشتتتراکات   هایزیرستتاختمتعددی برای صتتادرات از قبیل تجربه و دانش باال،  هایمزیتصتتنعت برق ایران از  -

 فرهنگی و مجاورت با کشورهای منطقه برخوردار است

ستر      صادرات نظام حکمرانی  - سجام، یکپارچگی و هدفمندی برای ایجاد ب صادرکنندگان    صنعت برق، فاقد ان سب برای    منا

 و برنامه مدونی برای آن تدوین نشده است باشدمی

ادراتی ص اندازچشمو رسیدن به  وکارکسبمدونی برای بهبود محیط  هایبرنامهکشورهای منتخب صادرکننده صنعت برق،   -

راهبردی  هایبرنامه و هاستتیاستتتدر فرایند تدوین  مؤثرنقش  و ذینفعان. در این کشتتورها، نهادهای تخصتتصتتی اندداشتتته

 .اندداشتهصادرات 

ضای زیادی برای     - شورهای هدف منطقه، همگی تقا شد      گذاریسرمایه بازار ک سعه بخش برق دارند و بازارهای روبه ر و تو

 ند.مواجه هست وکارکسبمحیط غیرشفاف که با تهدیدهایی مانند کمبود منابع مالی، ضعف ساختار نهادی و  باشندمی
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 فصل دوم

 توسعه صادرات هایمکانیزم و هانظام یطراح

 یبرق و انرژ صنعت یکاال و خدمات مهندس 
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 فصل دوم مقدمه

صل دوم گزارش  ست که به مدل تدوین ،هدف از ف شرکت    ها و راهکارهایی ا ضای کاال و خدمات  سطه آن بتوان تقا های ایرانی را در وا

ا ی صادرکننده )سمت عرضه( ر   هاشرکت های تشویقی و تقویتی،  و از سوی دیگر با استفاده از مکانیزم   افزایش دادبازارهای هدف را  

در زنجیره تأمین جهانی توانمندتر ستتاخت. همچنین برای نیل به این دو هدف )ارتقای تقاضتتا و افزایش قدرت عرضتته(،  برای حضتتور

سی به این خدمات مورد     ستر شتیبان و افزایش کیفیت و د ست. برای این منظور    راهکارهایی برای ارتقای خدمات پ سی قرارگرفته ا برر

سی قوانین و مقررات موجود  مدل ها و راهکارهایی جهت      با توجه به نتایج گزارش مرحله اول، با  صنعت برق و برر صاحبه با فعاالن  م

 توسعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق و انرژی تدوین گردید.

هایی جهت افزایش سهم بازار کاال و تجهیزات برقی ها و مکانیزمشده است. در بخش اول، نظامیمتنظدر سه بخش  فصلاین گزارش 

یز خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی تدوین شده است که منجر به ارتقای تقاضای این کاال و خدمات خواهد شد. برای نیل به       و ن

سایی به        شنا سی به اطالعات بازارهای هدف و  ستر صت این هدف، ابتدا نظام د ضای بالقوه طراحی موقع فر شده و در ادامه  ها و تقا

  های ایرانی به بازارهای کشورهای المللی در جهت ورود محصوالت شرکت  استفاده از تعامالت بین دیپلماسی اقتصادی و تجاری برای   

سک          شش و یا کاهش ری ست. همچنین در این بخش راهکارهایی برای پو شده ا شریح  سی       طرف همکاری ت سیا شوری و  های ک

 و خدمات برقی ایران باشد. تواند عاملی تأثیرگذار بر افزایش تقاضای خریداران کاالشده است که میارائه

ست که منجر به افزایش رقابت  در بخش دوم، مدل شده ا شرکت ها و راهکارهایی طراحی و تدوین  ضور در  پذیری  های ایرانی برای ح

ی به بها را از زنجیره تأمین جهانی افزایش دهد. برای دستیا المللی شده و با افزایش قدرت عرضه تولیدکنندگان، سهم آن   بازارهای بین

شرکت         ست. در ادامه راهکارهای تقویتی  شده ا شنهاد  صادرکننده طراحی و پی شرکت های  عال های فاین هدف، ابتدا نظام رتبه بندی 

شرکت      صنعت برق و نیز مکانیزم ارتقای ظرفیت تولید  صادرات  ست.           در  شده ا شریح  صادرات تدوین و ت شرایط برای  های واجد 

های ایرانی برای حضتتور  های همکاری تجاری بین بنگاهایش قدرت عرضتته صتتادرکنندگان، مدلهمچنین در این بخش، با هدف افز

شتتده استتت. در پایان  های ایرانی و خارجی، شتتناستتایی و طراحی ها بین بنگاهتوانمندتر در بازارهای جهانی و نیز ایجاد این همکاری

توان فضای تجارت جهانی را  که از طریق آن، می شده است  سازوکارهای پوشش ریسک سیاسی و تجاری صادرکنندگان ایرانی ارائه       

 ها را کاهش داد.تر نموده و مخاطرات صادرات آنهای ایرانی امنبرای بنگاه
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استفاده جهت توسعه صادرات صنعت برق و انرژی     در بخش سوم صنایع خدمات پشتیبان ازجمله بانک و خدمات و ابزارهای مالی قابل   

بخش شامل دو بند تدوین راهکارهای استفاده از شبکه بانکی پشتیبان صادرات برای ارائه خدمات کارآمد پولی و        شده است.این  معرفی

 های صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برق و انرژی است.بانکی و نیز تدوین راهکارهای استفاده از تأمین مالی برای پروژه
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شرکت    ها جهت افزایها و مکانیزمتدوین نظام -2-1 صوالت و خدمات  سهم بازار مح های ایرانی )ارتقای ش 

 تقاضا(

هدف از این بخش، ارتقای تقاضای کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی صنایع برق و انرژی است  پیش نیاز  دستیابی به      

منظور نظام شناسایی و انتشار اطالعات  این هدف، شناسایی و اطالع از وضعیت تقاضا در بازارهای هدف صادراتی می باشد. برای این       

ست که به   شده ا صت  بازارهای هدف طراحی  سیله آن، فر شود. همچنین      و صنایع مذکور قرار دادِه می  صادراتی در اختیار فعاالن  های 

مالت و  االمللی، بویژه بخش خصتتوصتتی فعال در این صتتنعت، استتتفاده از تعبرای پشتتتیبانی از صتتنعت برق و انرژی در بازارهای بین

یابد. لذا الزم است راهکارهایی برای توسعه  مابین ایران و کشورهای هدف صادراتی، ضرورت میهای اقتصادی و سیاسی، فیهمکاری

سیاسی و چگونگی استفاده از دیپلماسی تجاری بررسی و تشریح گردد تا از طریق ایجاد بستر اعتماد و فضای          -های اقتصادی همکاری

 های غیرتجاری شناسایی و به حداقل برسد.د امکان ریسکامن مبادالتی تا ح

 المللیتدوین نظام پویای شناسایی و انتشار اطالعات بازارهای بین -2-1-1

صادرات به          سر راه  ضای بازار وجود دارد و مانعی بر  سمت تقا شکالتی که در  ساب می یکی از م آید، فقدان اطالعات کافی،  ح

 ینههزشود فرآیند کسب اطالعات از بازارهای هدف و مقصد، فرآیندی پر   ای هدف است که منجر می مناسب و سیستماتیک از بازاره   

حساب آید و مستلزم صرف انرژی و زمان زیاد باشد. همچنین ابهامات موجود در بازار، منجر به باال رفتن های صادرکننده بهبرای بنگاه

دهد. مستتئله عدم ای کاهش میبرای ورود به چنین فضتتاهای ناشتتناخته گذاران راریستتک تجاری و ستتیاستتی شتتده و تمایل ستترمایه

سی به اطالعات به   ستر شرکت  روز از بازار هدف، علید صوص  صادراتی را با چالش جدی مواجه می های تازهالخ کند.  وارد به بازارهای 

سایی و تولید اطالعات بازا       شنا ست که یک نظام پویا برای  سئله، الزم ا رهای هدف طراحی گردد. در ادامه این بخش برای حل این م

بانک اطالعات  »و « مقصد صادرات یکشورهاتجاری و مقررات  عمومیبانک اطالعات »اجزای این نظام تولید اطالعات در دو بخش 

 شود.ارائه می« صنعت برق یصادرات یهافرصت

صا        2-1-1-1 صد  شورهای مق شکیل بانک اطالعات تجاری و قوانین و مقررات ک سی  ت درات برق و واحد حقوقی برر

 قراردادها

 رازنظشده  یابیارزبوده و اطالعات صحیح ) « قوانین و مقررات»و « اطالعات تجاری»ایجاد بانک اطالعاتی که دارای دو محور اصلی  

دولتی مانند  های مختلفحاضتتر ستتایت درهرحالرا ارائه نماید، یکی از نیازهای اطالعاتی فعاالن اقتصتتادی استتت.  روزبهصتتحت( و 

 نیستند: هاتشرککه به دو دلیل جوابگوی نیاز  کنندمیاعتمادی را ارائه یرقابلغو  سازمان توسعه تجارت و غیردولتی اطالعات پراکنده
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های تجاری و  یتفعالبرای  اتکاقابلاین اطالعات توستتط هیچ مرجعی بررستتی نشتتده استتت،      وستتقم صتتحت الف( به دلیل آنکه 

 ستند گذاری نییهسرما

 شوند.ینم روزبهباشد و یمقدیمی و فاقد ارزش  شدهارائهب( در بسیاری موارد، اطالعات 

ی برای تولید و عرضه این اطالعات ارائه شود. یکی وکارکسببنابراین ضروری است که پایگاه اطالعات موجود ارزیابی شوند و مدل  

سامانه  از مدل ست که  سرمایه اولیه بخش ها آن ا شود و برای     ای با  سعه و تجارت ایجاد  سازمان تو های عمومی مانند اتاق بازرگانی و 

 ، استفاده شود.هاسامانهی از این برداربهرهمتقاضی برای  هایشرکتی و پشتیبانی آن از حق عضویت روزرسانبه

ادی و مبادالت تجاری با ایران از کشتتورهایی استتت که دارای روابط اقتصتت اطالعات تجاری محور اول این ستتامانه حاوی این بانک 

ت  و واردا ، آمار صادرات ایران و کشورهای هدف تراز تجاری باشد، تحلیل  یم عرضه قابلباشند. ازجمله اطالعاتی که در این بخش  می

عمده از جهان، شتترکای این کشتتورها ، اقالم عمده وارداتی این کشتتورها، اقالم عمده صتتادراتی به کاال و خدمات در کشتتور موردنظر

ها جهت  این ستتامانه یک اطلس اطالعات تجاری مفید و ضتتروری برای شتترکت   درواقعتواند باشتتد. ها میآن صتتادراتی و وارداتی

 صورتهبکه  نماید. در این منابع عالوه بر اطالعات اقتصادی و آمار تجاری هر کشورگیری و طراحی برنامه بازاریابی فراهم میتصمیم

ضوابط و مقررات حاکمیتی آن   یک پروفایل مجزا، به  شور وجود دارد، کلیه  ست از نگاه    نام آن ک شور حاکم ا ها که بر تجارت با آن ک

لذا در درگاه دوم بانک  شوند.روزرسانی میمستمر و منظم به طوربهشود. این اطالعات مقررات داخلی و مقررات کشور مقصد آورده می

حاکم بر صنایع مختلف )با در اولویت قرار دادن صنایع صادراتی و ارزآور مانند صنعت برق(     ، مقررات و ضوابط  اال شاره اطالعاتی فوق 

صادراتی گردآوری می      صد  شورهای مق شورهای هدف         در ک شی از مقررات ک ستردگی قوانین حاکمیتی، تنها بخ شود. با توجه به گ

ین کننده تأثیرگذار باشد. دسترسی به آخرین تغییرات قوان   گیری صادر تواند در تصمیم ها میموردنظر است که دسترسی به اطالعات آن   

ی تستتهیل تجارت و وضتتع   گاهها در امور بازرگانی و یا ها، موانع و ممنوعیتو مقررات این کشتتورها که شتتامل وضتتع محدودیت  

ست    صادرکننده ایرانی کمک می   های ترجیحی میسیا شد، به  صت موقع از تهکند که بتواند عالوه بر اطالع بهبا ها، هنگام  دیدها و فر

سودآوری و توجیه      شروط الزم را قید نموده و در برآورد  شرط و  شی از اخذ مجوز پذیری پروژه، هزینهانعقاد قرارداد،  های  های مالی نا

انی این روزرساحتمالی و یا هزینه فرصت و زمان الزم بروکراسی اداری را در نظر بگیرد. هرچند به دلیل باال بودن هزینه گردآوری و به

سی             ستر ستان و معرفی مراجع اطالعاتی معتبر جهت د صادراتی مانند عراق و افغان شورهای هدف عمده  ضوابط ک سی  اطالعات، برر

 کند.مستقیم تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نیز واردکنندگان به اطالعات، کفایت می
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تمامی آمارهای تجاری و مقررات جاری کشورهای مقصد صادراتی      مند،ضروری است که در این بانک اطالعاتیِ مرجع و اطلسِ نظام  

سب با هر   صنعت برق(، به صنعت ) متنا شود و مقررات    مانند  سانی  شده( با در نظر گرفتن زمان     روزبهروزر شده )تغییریافته و یا ملغی 

شنامه      سوابق ذخیره شود و چنانچه بخ شا  تغییر یا انقضا، در  ستند، با ا ها را به ره به شماره مصوبه در هر بخش، آن  ها مکمل یکدیگر ه

سلیس و روان         سی  صد، به زبان فار شورهای مق ست نمایند. همچنین مقررات تجاری ک ضیان  و در اختیار متقا شده ترجمهیکدیگر پیو

شتیبان »قرار گیرد. همچنین یک بخش  س          «پ سخگوی ابهامات و  سان حقوق تجارت بوده و پا شنا شکل از کار ست که مت االت ؤنیاز ا

صادرکنندگان   صادرکنندگان می   حقوق تجارت  شد.  ستفاده نموده و با کمک    با شتیبانی این بخش در زمان انعقاد قرارداد، ا توانند از پ

ضرر و زیان در          مغایرت ازنظر، قراردادها را آنان شگیری از  شروط الزم را جهت پی سی کنند و  صد برر شور مق ضوابط ک های احتمالی با 

 ظ نماید.قراردادها لحا

 های صادراتی صنعت برقایجاد واحد تسهیلگری فرصت 2-1-1-2

سی برق و       یکی دیگر از چالش صادرات خدمات فنی و مهند صنعت برق )در دو بخش کاال و تجهیزات برقی و نیز  صادرکنندگان  های 

بازارهای کشورهای مقصد است. چنانچه   موقع از تقاضای موجود درهای صادراتی، ناشی از عدم اطالع بهانرژی(، از دست دادن فرصت

ر بهتری نسبت  حضو  یرند و در بازار هدف،گبه دست توانند ابتکار عمل را شناسایی نمایند، می   موقعبهصادرکنندگان بتوانند تقاضاها را   

 صورتبه واندتت میضروری است  این تشکیال« های صادراتییلگری فرصت تسه »ایجاد یک واحد  به رقبا داشته باشند. از این منظر،  

زنان رای) یرانای )یک اداره در سازمان( در نهادهایی مانند اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، یا میز صادرات     سازمان درون

 صتتورتبهو یا  های ایران در کشتتورهای هدف، نمایندگی ستتازمان توستتعه تجارت در کشتتورهای هدف  خانهبازرگانی( در ستتفارت

های صادراتی، وظیفه دارد از طریق   یلگری فرصت تسه ( ایجاد شود. این واحد  14EMCهای مدیریت صادرات ) سپاری به شرکت  برون

شگاه    سات  شرکت در نمای سب ها، برگزاری جل سایت    B2B)15)وکار ک شریات و  صت ها، و مرور ن سایی و به     هافر شنا صادراتی را  ی 

رات ایرانی را با مذاک هایشرکتتواند زمینه ایجاد فضای صادراتی برای یماین واحد های واجد شرایط برساند. همچنین، اطالع شرکت

 (54های صنایع ایرانی فراهم نماید. )نمودار یتوانمندو معرفی 

به این اطالعات نیازمند سیستم یکپارچه و پویا با برخورداری از افراد متخصص است که مناقصات        موقعبهبدیهی است که دسترسی    

صنایع مختلف   ی و فراخوانتجار شورهای هدف را در  سایر       یعلهای ک سایی نماید و پیش از  شنا صنعت برق و الکترونیک  صوص  الخ

                                              

 

14 Export Management Company 
15 Business to Business 
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شینه        صحیح زبان و فرهنگ، جغرافیا، مقررات و پی شناخت  صادرکنندگان ایرانی قرار دهند. همچنین با  رقبا این اطالعات را در اختیار 

سی    هرکدام شورها، به برر شورها بپردازند. این   از این ک س بازارهای بالقوه در این ک صل از آن تنها  ینههزها یبرر بر بوده و اطالعات حا

ر ه بنابراین اداره چنین واحدی نیازمند یک مدل مالی است که   روزرسانی دارد ی کوتاه نیاز به بههادورهکاربرد دارد و در  مدتکوتاهدر 

ای ینههزازای میزان برخورداری از خدمات آن،  ی صتتادرات، بههافرصتتتواحد شتتناستتایی  مندی از اطالعاتصتتادرکننده برای بهره

صورت ثابت ) یماین هزینه    کهپرداخت نماید ریافت  د صادرکننده شرکت   ی هر قرارداد( ازدرازا( و متغیر )مبلغی آبونمانتواند به دو 

 نماید.

 

 بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در اتاقی صادرات هافرصتفرآیند شناسایی  -14 نمودار
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ستفاده از تعامالت بین     2-1-2 صادی برای ا سی اقت سهیل ورود محصوالت و  تدوین مدل دیپلما  المللی در جهت ت

 های ایرانی به بازار کشورهای طرف همکاریخدمات شرکت

ص    امروزه با افزایش روند جهانی سترش تعامالت اقت سعه تجارت       شدن و گ سی برای تو ستر دیپلما ستفاده از ب شورها، ا های  ادی بین ک

وابط  یافته از رالمللی استتت. اگر درگذشتتته کشتتورهای توستتعهوکارهای بینازپیش موردتوجه فعاالن تجاری و کستتبمرزی بیشبرون

صادی را می    شترین بهره اقت صادهای درحال دیپلماتیک خود بی سعه نیز ت بردند امروزه اقت سی ب الش میتو رای کنند از مجرای دیپلما

 های سیاسی را حول محور مبادالت اقتصادی شکل دهند.برداری نمایند و ائتالفتوسعه تجارت خود بهره

صادی این امکان را فراهم می    سی اقت شورها از مزیت      دیپلما صادی گره بخورد و ک سی با اهداف اقت سیا سبی  های ننماید که تعامالت 

ل، ایجاد الملتدریج فضتتا را برای گستتترش تجارت بینبرداری نمایند و بهازپیش بهرهاال و محصتتوالت و خدمات بیشخود در تولید ک

 وکار برای صادرکنندگان و ... آماده نمایند.های خارجی، امن نمودن فضای کسبگذاریتقاضا برای محصوالت ملی، جذب سرمایه

یابی عنوان یک عامل فشار برای دست  تواند برای اهداف سیاسی بکار گرفته شوند و به   های اقتصادی، می در جهت معکوس نیز، سیاست  

ستفاده از منابع           سی را با ا سیا صادی، اهداف  سی عمل نمایند  ابزارهایی مانند تحریم و یا ایجاد محدودیت در روابط اقت سیا به اهداف 

صادی دولت  ست    ها دنبال میاقت سیا شوری را که اهداف و  سی تحت   هاکند و ک سیا شار قرا ی متعارض با اهداف ملی دارد، از حیث  ر ف

ست           سیا ستفاده کرده و تأثیر  شورها ا شتر با این ک شورهای متحد برای مقابله بی ر های بازدارنده و محدودکننده را بداد. همچنین از ک

 ها فزونی بخشید.آن

 تعریف دیپلماسی اقتصادی 2-1-2-1

صر جهانی     صادی در ع سی اقت شاخص دن یکی از مهمش دیپلما سیل    ترین  سب برای فهم پتان شمند و منا ضعف های ارز صد  ها و مقها،  ا

سعه  شمار می   یافته یا درحالیک دولت تو سعه به  صادی می   تو سی اقت خارج از  ها را درتوان منافع دولترود. در حقیقت از طریق دیپلما

ستفاده از ابزار        ضمن ا سترش داد و  صاد جهانی گ شور و در اقت صادی، پیوند بین قدرت و   ک ستیابی به منافع اقت های مختلف در جهت د

 گذارد، دیپلماسی اقتصادی پویا امری ضروری است.رفاه ایجاد کرد. برای هر کشوری که در مسیر توسعه قدم می

ست ازجمله این تعاریف م         شده ا صادی آورده  سی اقت صورت گرفته تاکنون، تعاریف متعددی از دیپلما ارد زیر توان به مویدر مطالعات 

 اشاره نمود:

شرکت در             سرمایه خارجی و  صادرات، جذب  ست که بر افزایش  سمی دیپلماتیکی ا شامل اقدامات ر صادی  سی اقت   هایسازمان دیپلما

 [12( ]Baranay,2009:2المللی تأکید دارد. )اقتصادی بین
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شتتوند تا منافع ملی را درزمینه تجارت،  ون وصتتل میدیپلماستتی اقتصتتادی فرآیندی استتت که از طریق آن کشتتورها به دنیای بیر  

 [11( ]Rana.2007ای به حداکثر برسانند. )گذاری و سایر مبادالت سودآور اقتصادی در ابعاد دو و چندجانبه منطقهسرمایه

صاد و به         صه اقت سی در عر صادی به معنی کارکردی کردن دیپلما سی اقت سی برای  فعل دهای بالقوه و بالکارگیری تواناییدیپلما یپلما

 [114( ]1911:2تحقق اهداف اقتصادی کشورهاست. )طباطبایی،

 تفاوت دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری 2-1-2-2

ستفاده می       سی مالی، تجاری و بازرگانی نیز ا صادی از عباراتی مانند دیپلما سی اقت صوص دیپ   امروزه در کنار دیپلما سی   شود. در خ لما

گونه گفت که در دیپلماسی اقتصادی رویکرد سیاسی و تأمین منافع دولت و      توان اینآن با دیپلماسی تجاری می  اقتصادی و وجه تمایز 

 گیری از منابع مالی و اقتصادی کشور در پیشبرد اهداف سیاسی، در     دیگر بهرهعبارتها نهفته است. به دستیابی به اهداف سیاسی دولت   

شکل می      صادی  سی اقت سهیل مراودات بنگاه     گیرد. قالب دیپلما صلی به ت سی تجاری، رویکرد ا سایر   های داخلیلیکن در دیپلما با 

 .اندبنابراین این دو مفهوم باوجود اشتراکات، ازنظر مفهوم و کارکرد و ابزارهای مورداستفاده با یکدیگر متفاوت  کشورهاست

قتصتتادی باید به مشتتاهده و ارائه گزارش در مورد های ادیپلماستتی اقتصتتادی به مستتائل ستتیاستتی اقتصتتادی مربوط استتت. دیپلمات

ا موجب آن دولت بتواند بهترین روش رهایی را به دولت داخلی ارائه دهند که بههای اقتصادی سایر کشورها پرداخته و توصیه    سیاست  

ه )محرومیت(  وان پاداش و یا تنبیعنها به کار ببندد. در دیپلماسی اقتصادی ابزارها و منابع مالی به  برای افزایش اثربخشی این سیاست   

زار پیشبرد  عنوان ابهای اقتصادی به دیگر سیاست  بیانشود تا بتوانند اهداف سیاست خارجی مشخص را به دست آورند. به      استفاده می 

 گیرند.اهداف سیاسی مورداستفاده قرار می

به  یمجوزهای صتتادرات یفها و توق، ارائه مشتتوقیو حقوق یهای خود در قالب مشتتاوره صتتادراتاز بنگاه یبانیاند با پشتتتیلها مادولت

صاد    سعه اقت شت  ینکمک کنند. ا یمل یتو شرکت    یبانیپ س  یبرا یهای داخلشامل کمک به  سا شرکت  یستأ بازارها   یرهای تابعه در 

 کنند.می یتو حما یبانیگذاری در کشور را پشتمند به سرمایهعالقه یخارج یهاگاهها بنحال، آناست. درعین

 یکشتتور برا یوکار و مالهای کستتباز بخش یتحما یرا برا یپلماتیکهای دو مأموریت یت، فعالیگرد یاز ستتو یتجار یپلماستتید

 یگذاری داخلمایهارتقاء سر  به دنبال یپلماسی دنوعی  ینکند. امی یفتوص  یبه اهداف کشور از توسعه مل   یابیو دست  یاقتصاد  یتموفق

، ارائه اطالعات در مورد   یتجار  یپلمات د یک های مهم کار   استتتت. جنبه  دو کشتتتور تجارت  یت ود وضتتتعبهب ینو همچن یو خارج 

ها را است تا بتوانند به سهولت کاال و خدمات آن   یتجار یزباناندهی و کمک به مسازمان  یزگذاری و نو سرمایه  یصادرات  یهافرصت 
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 یبرا یو خارج یهای داخلاز شتتترکت یبانیتوانند با مشتتتاوره و پشتتتتمی ینهمچن یهای تجاردیپلمات .یندر خود وارد نماوبه کشتتت

 .تحکیم کنندرا  یگذاری، روابط اقتصادسرمایه یماتتصم

شناخت اهم  سرمایه تجارت بین یتبا  صاد مل    یهای خارجگذاریالملل و  سعه اقت   ندگیینما یتتقو یها تالش خود را برا، دولتیدر تو

و   یولتد یننوعی مأمورشوند که به انتخاب می یاز بخش دولت یا یهای تجار. دیپلماتتوسعه دادند ، یکشر  یخود در کشورها  یتجار

ستند و  آموزش یژههای ودیپلمات صنف و انجمن یهای بازرگاناتاق یندگاننما یادیده ه سفارتخانه   یهای  ستند که به  س ه تقر در های م

 شده است.نمایش داده 55های تجاری و اقتصادی در نمودار تفاوت دیپلمات شوند.اعزام می یمهم خارج یبازارها

 تفاوت دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری -11 نمودار
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 گونه تشریح کرد:توان تفاوت بین دیپلماسی تجاری و اقتصادی را ایندیگر میبیانبه

ست، به    یندهنما «دیپلمات تجاری» شور خود ا شرکت ارائه می ها خدماتگاهبنمنافع ک شور حفظ   را  یهای ملدهد )منافع  در خارج از ک

ها و  ستتایر ستتازمان  یاهای خود را به وزارت امور خارجه کند( و گزارشبه کشتتور خود جذب می گذاران خارجی راستترمایهکند و می

 های خارج از کشور مستقرممکن است در سفارتخانهها این دیپلماتدهد، ارائه می نهادهای دولتی مربوطه مانند سازمان توسعه تجارت 

 .نمایند یتفعالصورت مجزا از دولت اینکه به یاشوند 

صادی » شورها   یندهنما «دیپلمات اقت شور خود در ک سولگر   یگرد یک سفارت، کن سازمان  یا( ی) صاد در  ملل  سازمان  یو مال یهای اقت

صندوق بین سازمان تجارت جهانی ) س   و ... 11المللی مخابراتادیه بیناتحپول،  یالملل،  ست،  ست ( ا صاد  هاییا شورها را   یرسا  یاقت ک

به  دهد.میارائه  یجمهور یاستتتروزارت امور خارجه و یا به  اهای خود رگذارد و گزارشتأثیر می هاو در مواردی بر آنکند دنبال می

 گویند.ها، کارگزاران تجاری صادراتی نیز میاین دیپلمات

 ارگزاران تجاری صادراتی )بخش خصوصی(ک 2-1-2-9

ر های اخیهای تجاری، نقش بستتزایی در روابط اقتصتتادی بین المللی هر کشتتور دارد. در ستتال کارگزار تجاری صتتادراتی یا دیپلمات

کشور دنیا   12های تجاری ها در کشورهای پیشرفته گسترش یافته است. جهت اطالع بیشتر، تعداد دیپلمات     گیری از این دیپلماتبهره

 آورده شده است. 1با بیشترین سهم از تجارت جهانی، در پیوست شماره 

صنعت برق ایران ندارند که با توجه به اهمیت              صادرات  سعه  صی فعالیتی در جهت تو صو ضر کارگزاران تجاری بخش خ درحال حا

ضور این دیپلمات بهره سی تجاری و تاثیر بر  ها جهت فعالیت در حوزه های زیر بگیری از این کارگزاران، ح ا هدف بهبود و ارتقاء دیپلما

 تقاضای کاال و خدمات صنعت برق به عنوان راهکار توسعه صادرات مطرح است.

 هامنظور دسترسی به آنریزی بهای و به فراخور آن شناخت بازارهای هدف و برنامهای و فرامنطقهدرک تغییرات منطقه 

 امل با ستتایر کشتتورها و نیز درک منافع ملی ستتایر کشتتورها جهت تقویت تعامالت  درک صتتحیح از منافع ملی ایران در تع

 دوجانبه که هر دو طرف را منتفع سازد

  های سیاسی و اقتصادی کشورتوجه به جایگاه سیاسی و استراتژیک ایران و هماهنگی میان دستگاه 

                                              

 

ست.     واب المللیینسازمان ب  یک( ITU) یو یت یآ یامخابرات  المللیینب یهاتحاد 11 سازمان ملل متحد ا ضا  یریتو مد یگذارقانون یفهوظ یهاتحاد ینسته به    ی،س فرکان یف
 به رشد و توسعه ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد. مکک ینتبادل داده و اطالعات و همچن یاستانداردها ینتدو
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 المللیتبیین و تحکیم جایگاه بخش خصوصی در بازارهای بین 

 11گذاری مستقیم خارجیبرای جذب سرمایه بهبود شرایط 

 زنی و مذاکره در قراردادهای اجرایی و حل مشکالت طرفینچانه 

 ایایجاد شبکه اطالعات و تقویت ارتباطات شبکه 

 های ایرانی به بازار هدفارائه خدمات متنوع تجاری و بازرگانی جهت تسهیل ورود محصوالت و خدمات شرکت 

 در کشور میزبانسازی فروش و توزیع شبکه 

 ایجاد ارتباطات سیاسی تجاری الزم در کشور میزبان در تعامل با سفارت 

 بنیان جهت تأمین محصول یا تکنولوژیهای دانشتعامل با شرکت 

 رصد بازار و شناسایی نیازهای تکنولوژیکی 

 یرانالمللی صنعت برق و انرژی اراهکارهای تقویت نقش کارگزاران با هدف ارتقای تقاضای بین 2-1-2-4

 الف( تفکیک دیپلماسی تجاری از دیپلماسی اقتصادی در ایران.

صحیح بازیگران آن، ابزارها و اهداف هریک و نیز تعریف          شناخت  سی از یکدیگر و  ضای متفاوت دیپلما صورت تفکیک این دو ف در 

مبادالت خارجی فزونی بخشید. در فضای  توان نقش کارگزاران تجاری را در گسترش ها، میصحیح از مأموریت و نتایج مورد انتظار آن

سفارتخانه      شور، رایزنان بازرگانی در  سی امروز ک ستگاه دیپلما شورها، این نقش را تا حدودی بر عهده  د سایر ک رند تا از داهای ایران در 

ران هستند  و متحد ای های خود به نحو مطلوبی استفاده نمایند. این تقویت باید خصوصاً در کشورهایی که ازنظر تجاری شریک     ظرفیت

 شود.صورت بگیرد. در صنعت برق و انرژی نیاز به این کارگزاران در کشورهای عراق و افغانستان بیشتر احساس می

رتر، ها برای ایفای نقش مؤثها در کشتتورهای بازار هدف ایران و حمایت و پشتتتیبانی آنبنابراین تقویت رایزنان بازرگانی و انتخاب آن

  اتی است که الزم است برای تقویت دیپلماسی تجاری صورت پذیرد.ازجمله اقدام

                                              

 

11 FDI (Foreign Direct Investmet) 
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 های تجاری خصوصی.استفاده از کارگزاران غیردولتی و دیپلمات (ب

کننده  ها و ستتندیکاها یکی از راهکارهای تقویتهای مشتتترک و نیز تشتتکلهای بازرگانی و اتاقهای اتاقگستتترش فعالیت

های گستتترده و ایجاد تعامالت بین کشتتورها، با هدف باال بردن  ت. این فعالیتمبادالت تجاری ایران در صتتنعت برق استت 

 المللی افزایش خواهد داد.کیفیت و سرعت مبادالت تجاری، تقاضای کاال و خدمات ایرانی را در بازارهای بین

 گسترش تبادالت الکتریکی. (ج

های اولیه باالیی استتت که این امر خود منجر به اریگذها و ستترمایهمبادالت از نوع برق و انرژی نیازمند ایجاد زیرستتاخت

گسترش مراودات بین کشورها خواهد شد. چراکه این مراودات به دلیل ماهیت صنعت برق، بلندمدت و پایدار هستند. هرچه       

اده از فتر باشتتد، تداوم اتحاد بین دو کشتتور باالتر خواهد رفت. لذا استتت های مشتتترک دو کشتتور پایدارتر و بلندمدتفعالیت

شورهای هم  صنایع      جوار، خود میمبادالت برقی بین ایران و ک سایر  سطح مراودات آتی در  تواند یک عامل مثبت در ارتقا 

 باشد.

 اقدام مشترک برای افزایش تعامالت تجاری. (د

بل نیز ق گونه که در بنداقتصادی کشور است. همان    های بین کشوری یکی از عوامل پیشبرد اهداف سیاسی    ایجاد همکاری

ذکر شد، داشتن متحدان اقتصادی به افزایش قدرت کشور در منطقه و جهان کمک خواهد کرد. لذا افزایش تعامالت تجاری  

 های مشترک مورد تأکید است.قراردادها و معاهده و انعقادالخصوص کشورهای همسایه با سایر کشورها علی

 رتجاری خریداران محصوالت ایرانیهای سیاسی و غیطراحی سازوکارهای پوشش ریسک 2-1-9

ها چنانچه  ها )خطراتی( مواجه هستتتتند. وجود این ریستتتکالمللی، هر دو طرف صتتتادرکننده و واردکننده با ریستتتکدر معامالت بین

سک   پیشغیرقابل شند و یا بیش از توان ری شرکت بینی با شند، به      پذیری  صد با شورهای مق شرکای تجاری در ک عنوان های خریدار و 

گیری و به سرانجام رسیدن این معامالت را   شود و یا مسیر شکل   مابین میعامل بازدارنده، مانع از انعقاد قراردادها و ایجاد تعامالت فی

 سازد.یمبرای طرفین ناهموار 

ی غیرتجاری یا هاهای تجاری و ریسک ها مواجه است. ریسک  متفاوت از ریسک  دسته  دوی، با طورکلبههر واردکننده کاال و خدمات  

ن ترین موارد آیاصل های تجاری ناشی از موارد متعددی است که   های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی(. ریسک    کشوری )شامل ریسک   

 اند ازعبارت

 کنندهمربوط به عدم ایفای تعهدات عرضه مشکالت 
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 کیفیت نهایی محصوالت خطر 

 یتزدر حال تران یکاالهابه  یخسارت احتمال یارفتن  ینب از 

 ونقلخطر حمل 

 بندرها کاال در یاحتمال توقفو ارسال کاال در حمل و  تأخیر 

سک    شش ری ضمانت های تجاری روشبرای پو های بانکی و بیمه وجود دارد. همچنین باهدف کاهش  نامههای مختلفی ازجمله ارائه 

سک تجاری قراردادها، واردکنندگان از روش  س هایی مانند ری ضه اعتبار  یبرر سوابق کاری و تجارب وی، ارائه گزارش کننعر ای  هده و 

س کنترل کیفیت،  سط   یبازر شخص ثالث،   یکاز طرف واردکننده تو صادرکننده،     آژانس  سی کاال قبل از پرداخت وجه قرارداد به  بازر

شور تأمین  شی از تأخیر در حمل مانند تعیین   وجود نماینده از طرف واردکننده در ک شش خطرات نا   «ونقلملح یختار ینآخر»کننده، پو

 نمایند.استفاده می در گشایش اعتبار اسنادی و ...

سک  سک   عالوه بر ری شاره شد، هر واردکننده با ری سیاسی   های تجاری که به آن ا شوری یا  ست     -اجتماعی -های ک اقتصادی مواجه ا

کاری و قصتتور صتتادرکننده و شتترکت    کم گردد و ناشتتی ازکه به دالیلی خارج از نقش طرفین در قرارداد صتتادرات و واردات بازمی

ست. به حمل شرایط و قوانین و مقرراتی حاکم، می    عبارتونقل نی ستند که  ضایی در معامالت خود مواجه ه تواند دیگر واردکنندگان با ف

 مابین را تحت تأثیر قرار دهد.دستخوش تغییراتی شود و فضای تجاری فی

ذا  تری پیش روی واردکننده خواهد بود و لتصادی کمتری برخوردار باشد، فضای نامطمئن   هرچه کشور صادرکننده از ثبات سیاسی و اق    

تنیده  رهمکشور ددو سیستم سیاسی و اقتصادی تمایل وی برای خرید کاال و خدمات از آن کشور تقلیل خواهد یافت. از طرف دیگر هر 

ثباتی  ر یکی منجر به ثبات دیگری خواهد شد و به همان نسبت بی  ها حاکم است. لذا ثبات و وجود امنیت د بین آنای تعامل گسترده و 

 در هرکدام به دیگری سرایت خواهد کرد.

های  از شتتاخص شتترکای تجاری خودثباتی ستتیاستتی بی ریستتک های تجاری و ارزیابی برای بررستتی گان در هر کشتتوری واردکنند

ستفاده می      سی و اجتماعی ا سیا سامانی  شوب    ینماید. ازجمله عوامل بناب سی، آ سیا ست که ثباتی  ستتتتترده،       ها ضتتتتات گ شامل اعترا

ثباتی،  این بی همچنین ، جنتتتگ داخلی و جنگ مرزی است.نظامیها، تروریستتتم، جنتتتگ ، شورشتظاهراتاعتصتتتابات عمتتتومی، 

یت اقتصادی در منها، اثباتیها و بیباشد. در مقابل این نابسامانی ها واکنش دولت نسبت به ناآرامی  حاصل از آشفتگی   تواند ناشی از می

تواع فشتارهایی که خارج از        های اقتصادی تا چته حتد موفتق متی     که دستگاهبه این معناست تعریف  تر ان تا از متردم در براب شتوند ت

ته درآن       دیگر ابیان. بهحفاظت کنند هاستآنکنترل  تعیتی ک تی وض تادی یعن تت اقتص تد بدون   منی تدی بتوانن گرانی از نواحدهای تولی
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ته     ته برنام تت ب تزی  خطرهای محیطی، دس تد.  بلندمدتری تر    بزنن تی دیگ تای حقوقی، اجتماعی،      »در تعریف تک فض ترد ن ی تراهم ک ف

برداری و از مرحله های اقتصتادی بتوانتد از آغتاز اجترا تتا مرحله بهرهگذاری و فعالیتهای سرمایهسیاستی کته در چتارچوب آن طرح

ر ایتن د بته امنیتت اقتصتادی تعبیتر شتده استت. «های بیرونتی عمتل کنتد ها و آشتفتگی دوراز اخاللی تتا پایتان کتار به   برداربهره

 .تعریتف عتالوه بتر عوامتل درونتی، بتر عتواملی بیرونتی )شتامل حقتوقی، سیاستی و اجتماعی( نیز تأکید شده است

شور ب    ضیحات فوق چنانچه ک صادرکنندگان و           ه بیبا توجه به تو سک واردکنندگان،  شود، ری سی دچار  سیا صادی و  ثباتی و ناامنی اقت

 پردازند، افزایش خواهد یافت.ها به معامله میگذارانی که از سایر کشورها با آنسرمایه

 های کشوری )ملی(انواع ریسک 2-1-9-1

ستفاده طبق مدل سه     های ا س سبه   11EIUشده در مو سک ربرای محا شور  ی شاخص  یک ستفاده می  یفیو ک یهای کماز  شود که  ا

 شود.به شرح زیر شناسایی می یسکدسته ر 1ها، واسطه آن شاخصبه

کند که گیری میرا اندازه یو محل یخارج یهای ارزبهره بدهی یاو  یهای معوقه اصل بدهی یجادخطر ا یتحاکم یسک ر .1

 شده است.تضمینکشور توسط دولت و بخش حاکمیت  است یا دولت یمتعهد مستقدر 

 ی( را برایورواوقات   ی، گاه یکا در برابر ارز مرجع )معموالً دالر آمرپول محلی خطر حداکثر کاهش ارزش    یارز یسکککر .2

 دهد.نشان می آتیماهه  12 یدوره زمان

از کل  یشتتترب یا ٪12 موجب آن بانککند که بهگیری میرا اندازه ستتیستتتماتیک خطر بحران  یبخش بانک ریسککک .9

 .یستگذاران و طلبکاران نقادر به انجام تعهدات خود در قبال سپردهلذا کند و را ورشکسته می یهای بانکدارایی

 ییواند بر تواناتکند که میمی یابیرا ارز یاسی س  کاراییمربوط به ثبات و  یاسی از عوامل س  یعیوس  یفط یاسی س  یسک ر .4

 شود.کشور بازار ارز  یباعث آشفتگ یاتأثیر بگذارد و  های خودکشور در ارائه بدهی یکتعهد  یاو 

است که ساختاری است و ناشی از سیکل و چرخه       اقتصاد کالن   یرهایمتغ یسر  یکشامل   یساختار اقتصاد   ریسک  .5

 طبیعی تغییرات اقتصادی نیست.

سک  .1 شور  ری سط ر  یانگینبا در نظر گرفتن م کل ک سک متو سک ، ریتیحاکم ی سک و ر یارز ی صل    ،یبخش بانک ی حا

 شود.می

                                              

 

11 Economist Intelligent Unit 
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 کننده ریسک کشوری )ملی(متغیرهای تعیین 2-1-9-2

ری یا ملی کشو هایریسک برعوامتتل متتؤثر       شده توسط سرویس اطالعاتی اقتصاددانان )اکونومیست(،مطابق با مدل ریسک تعیین

ته     ت تی    پنج گروه ب ت یک از ظر گرفتن ضریب تأثیر برای هرشود که هریک متأثر از متغیرهای مختلفی است. با در نزیر تقسیم میکل

 گیری خواهد بود.اندازهاین متغیرها، ریسک کشوری قابل

تی و بین         گروه از متغیرها بیانگراین  و نهادی. سیاسی متغیرهای .1 تطح مل تی در س تات سیاس تدرت و ثب و وجود  المللیق

تگ، ناآرامی  موارد و مشکالتی مانند ترم و جن    جن تاد، ج تاعی، فس تت و . های اجتم ریسک سیاسی خود تحت تأثیر دو  است. ..ای

تارجی   ازنظر تهدیتدهای امنیتتی داخلتی و خ   را ثبتات سیاستی وضتعیت سیاستی     است. ثبات سیاسی و کارایی سیاسی فاکتور 

تگ و ناآرامی   تد جن تت    کارایی سیاسی نشانکه درحالی .دهدنشان میهای اجتماعی مانن تور اس توب کش ت  دهنده اداره مطل ه و ب

تاد نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تأمین اهداف اقتصادی          تت، فس ترم و جنای تزان ج تد می تواملی مانن بستگی  ع

 دارد.

ضات         شات و تعار سی و نهادی مناق سیا سک  سی،    ی، ناآرامیخارجازجمله متغیرهای ری سیا سک رهای اجتماعی و  ،  یتحاکم ی

 باشد.می دیون و... به پرداخت ی، تعهد دولتش بانکفساد در بخی، نهاد یاثربخش کارایی و

های دهنده کیفیتتتتت و ثبتتتتات سیاستنشان گروه از متغیرها،این  ی.گذاری اقتصادسیاستتعیین نحوه  متغیرهای  .2

 .باشندمیهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی اقتصتادی شامل سیاست

 یتعادل مال ،ینرخ بهره واقع یرمستقیم، غ یاستفاده از ابزارها ی، ثبات پول ،گذاریسیاست  توان به کیفیت ازجمله این متغیرها می

ست   انعطاف ی،ناخالص داخل یدتول و تعادل در سیا ستم    ی،عمومبخش  یمال یتشفاف  ی،های مالپذیری  شاره   و ... نرخ ارز سی ا

 کرد.

حساب مانده، سطح درآمددی هستند که شامل های کالن اقتصا. این گروه از متغیرها، شاخصمتغیرهای ساختار اقتصادی .9

ی مقررات مالی، توان پرداخت خارج ی، شاخص عموم یبده ی،خارج ی، شوک ناخالص داخل یدنوسانات رشد تول   ماهه، 41 یجار

 باشند.می نظارت و

صاد کالن متغیرهای  .4 دارند.  ایورهاند و ماهیت ستتیکلی و دمتفاوت . این متغیرها با گروه متغیرهای ستتاختاری اقتصتتاداقت

نوستتانات ی، نرخ ارز واقعماهه،  41ماهه، تورم  41و  12ی، رشتتد ناخالص داخلی واقعی ناخالص داخل یدتول یواقع ازجمله رشتتد

 و ... صادرات ماهه 12 رشد، نرخ ارز
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تابع و تع      گروه از متغیرهااین  و نقل و انتقاالت پول.نقدینگی  متغیرهای .5 تان من تالقوه می تادل ب تدات ، عتدم تع ته  ه ی را ک

ه نقدینگی، ثبتات پشتتوانه سترمای    هایریسکهمچنین  کند.آشتفته ستازد، ارزیتابی می   را تواند نهادهتا و بازارهتای متالی    می

 گیرد.کشتور را انتدازه می

شی از ازجمله این متغیرها می شت یل پول، انتقال و تبد توان مخاطرات نا س   ، المللیبین یمال یبانیپ ستر نابع تأمین مالی، مبه  ید

عیت  ، وضهااعتبار بانک ی عمومی، مدیریتارز یرذخای، ساختار بده ،نسبت نرخ بهره ی،شاخص خدمات بده ،ناخالص یمال یازن

 13و ... را نام برد.ها بانک یخارج ییدارا

 های کشوری ایران در صنعت برق و انرژیراهکارهای کاهش و یا پوشش ریسک 2-1-9-9

ضامین حاکمیتی  .1 سط دولت ارائه می   ؛11ت ضمین که تو سک    این نوع ت شش ری سی   شود برای پو سیا صادی ب  –های  ه اقت

 یا گذاری مستقیم وهای کشور مشارکت کرده و از طریق سرمایهشود که تمایل دارند در تأمین مالی پروژهخارجیانی داده می

شارکت نمایند. این نوع تضامین   سایر روش  ستفاده    معموالً در پروژههای تأمین مالی در پروژه م شور موردا های زیرساختی ک

 گیرد.قرار می

سک    موظفدولت در این نوع گارانتی، ، یتئور ازنظر ست ری سک هایی مانند نرخ ارز و را سی س  ی ریت یمد یراز یردرا بپذ یا

ست     سیا صادی برای کاهش اثرات منفی این  صحیح  سک رهای اقت ست ی شرایطی که  در   اما در عمل، ها به عهده دولت ا

ود های مرتبط به عهده دولت خواهد بپوشش هرگونه ریسک یتمسئولکشور دستخوش مشکالت سیاسی و اقتصادی است، 

 تری شود.که ذینفعان از دولت بخواهند که به تعهدات خود عمل کند، ممکن است کشور دچار مشکالت جدیو درصورتی

ضامین دولتی، در جذ    ستفاده از ت سرمایه اما تنها کاربرد ا شرایط تحریم و بی   ب  ست. بلکه با توجه به  ثباتی  گذاران خارجی نی

ست           سیا شی از  صادی نا سی و اقت سک      گذاریسیا سانات نرخ ارز، ری شکالت مرتبط با تحریم و نو های دولت برای حل م

میل کند. لذا برای تواند خریداران خارجی را برای معامله و خرید کاال و خدمات ایرانی بیستتیاستتی و اقتصتتادی حاصتتل، می

اطمینان الزم را به  پوشتتش ریستتک مذکور، الزم استتت که دولت از طریق ارائه ستتاورین گارانتی )تضتتامین حاکمیتی(    

                                              

 

، 92، جرائم و امنیت  92محور ساختاری  5( امتیاز ریسک کشوری ایران در May 2019زارش مرکز امور جهانی و مطالعات استراتژیک )به گ 13

 [ 42محاسبه شده است.] 122از  45و ریسک توسعه انرژی  52، ریسک ثبات و پایداری 55تجارت و سرمایه گذاری 

 
12 Sovereign guarantees 
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واردکنندگان ارائه کند و تعهد نماید که شرکت صادرکننده را در نوسانات اقتصادی و سیاسی پشتیبانی خواهد نمود و قرارداد        

 اقتصادی و اجتماعی( متوقف نخواهد شد.–سی به دالیل مسائل کشوری )سیا

سترش خدمات بیمه  .2 ضر اکثر خدمات بیمه ای؛ گ سک     در حال حا شش ری ضامین بانکی، باهدف پو   های تجاریای و ت

و   هایی است که صادرکننده  های سیاسی تحت پوشش نیز، ریسک    اند و منظور از ریسک شده خریداران و فروشندگان طراحی 

ی  های سیاسهدف با آن مواجه خواهد شد. صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در پوشش ریسک کشوری در یا واردکننده ایران

سط بیمه  سک   نامهتو ست لیکن کلیه این ری شی از تغییرات و بی ها، راهکارها و ابزارهایی را ارائه نموده ا ها و نیز ثباتیها، نا

ی  های سیاسی و اقتصاد   ها و تضامین، سخنی از پوشش ریسک    امهنیک از این بیمههای کشور مقصد است و در هیچ   ناامنی

صادرات ایران        ضمانت  صندوق  ست. مطابق اطالعات  صادرکننده و واردکننده به عمل نیامده ا شش  11ایران برای  ، برای پو

قابل های مذکور در صدور خدمات فنی و مهندسی، سازوکاری در حال طراحی است که صادرکنندگان ایرانی را در م      ریسک 

سارتی از           شتیبانی نموده و چنانچه خ سی ایران پ سیا سک  شد،       یناری سی وارد  صادرکننده خدمات فنی و مهند جانب به 

 پرداخت آن را به عهده بگیرد. لیکن این فرآیند در حال حاضر در حال تصویب است و تاکنون اجرایی نشده است.

سوی دیگر تعهد بر اجرای قرارداد، علی  ست در طول دوره اجرای قرارداد بروز نماید، از  رغم تغییرات از  حاکمیتی که ممکن ا

ضامین معتبر بین  شتیبانی می طریق ارائه ت ضر ارائه این خدمات به خریداران کاال و خدمات     المللی، پ شود. لیکن در حال حا

ست تا زمان برط          ضروری ا ست. لذا  ستم بانکی و بیمه مقدور نی سی شرایط تحریم  شدن  ایرانی، به دلیل  ، هادیتمحدورف 

سازوکار مناسب صدور تعهدنامه معتبر و مورد تائید خریداران غیر ایرانی برای ارتقای تقاضا کاال و خدمات صنعت برق ایران      

 ی و اجرا شود.طراح

توانند در کشور مقصد با شناخت و     های میانجی میاین سازمان  های میانجی در کشور مقصد؛  استفاده از سازمان   .9

شرکت با بانکمذاکره  صادراتی ایرانی در قبال مبالغ حق بیمه     های معتبر بیمه، آنها و  سک قراردادهای  شش ری ها را به پو

 تر ترغیب نمایند.پایین

های میانجی، نقش بستتیار مهمی در ارائه اطالعات به کشتتور عنوان دیگر ستتازمانهای مشتتترک بازرگانی بههمچنین اتاق

ست       ترتیاینمیزبان دارند. به سیا صادی،  ضعیت اقت ضع   ب که و صادی و قوانین و مقررات و یار  شده را در اخت های کالن اقت
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دهند که به دلیل دستتترستتی یمهمتای خود در کشتتور مقصتتد قرار داده و از این طریق به تقاضتتاکنندگان این فرصتتت را  

 قرار دهند.تر به اطالعات کشور صادرکننده، خود را در معرض ناآگاهی و ریسک کمتری گسترده
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 یبندجمع 2-1-4

ازارها  استقرار یک نظام اطالعات بدر این بخش برای ارتقای تقاضای کاال و تجهیزات برقی ایرانی و نیز خدمات فنی و مهندسی، ابتدا 

برای کاال  دالمللی دسترسی داشته باشند و سطح تقاضای موجوشد که طی آن صادرکنندگان بتوانند به اطالعات بازارهای بین پیشنهاد

  یمقصتتد صتتادرات برق و واحد حقوق یو مقررات کشتتورها ینو قوان یبانک اطالعات تجار یلتشتتکو خدمات خود را تخمین بزنند. 

  ی در خصتوص رستان اطالعالمللی و عنوان راهکار تدوین نظام پویای شتناستایی و انتشتار اطالعات بازارهای بین   ، بهقراردادها یبررست 

ال و صادرکنندگان صنعت برق )در دو بخش کا یهااز چالش یگرد ود صنعت برق در بند اول تشریح گردید. یکیتقاضای بالفعل و موج

قع مواز عدم اطالع به یناش  ی،صادرات  یها(، از دست دادن فرصت  یبرق و انرژ یو مهندس  یصادرات خدمات فن  یزو ن یبرق یزاتتجه

ان عنوبه صنعت برق  یصادرات  یهافرصت  یلگریواحد تسه  یجادالذا در ادامه  مقصد است.   یکشورها  یموجود در بازارها یاز تقاضا 

 راهکار شناسایی تقاضای بالقوه و به فعلیت رساندن آن بررسی شد.

های آن با دیپلماستتی تجاری ارائه گردید. در ادامه وظایفی که  و تفاوتشتتد  در بند دوم این بخش دیپلماستتی اقتصتتادی تشتتریح    

عنوان کارگزاران تجاری صتتادراتی در ارتقای ستتطح تقاضتتای کاال و محصتتوالت ایرانی در بازارهای هدف بر  به های تجاریدیپلمات

ضای بین    عهده شد و مطابق با این اطالعات، راهکارهایی برای تقویت نقش این کارگزاران با هدف ارتقای تقا سی  مللی در الدارند، برر

 صنعت برق و انرژی ارائه گردید.

صنعت برق و روش       ازآنکه پس ضای بالقوه و بالفعل  سایی تقا شنا سی قرار گرفت، با    نظام  سی تجاری مورد برر های مذاکره و دیپلما

سبت به ثبات قراردادها و            هدف آماده ست که طی آن اعتماد خریداران را ن سازوکاری نیاز ا ضا، به  سخگویی به این تقا ستر پا سازی ب

، های کشوری و متغیرهای تأثیرگذار بر آن جلب نماید. لذا در بخش آخر، پس از بررسی ریسک  گرفته ارتباطات و تعامالت شکل  تداوم

 های مذکور ارائه شد.راهکارهایی برای کاهش و یا پوشش ریسک
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بت      تدوین  -2-2 قا های افزایش ر های بین    پذیری شککرکت   راهکار بازار المللی  های ایرانی برای حضککور در 

 )افزایش قدرت عرضه(

شرکت   برای افز سهم بازار  ضه و توان رقابت   ایش  ست که قدرت عر سایر رقبا، ارتقا یابد پذیری بنگاههای ایرانی، نیاز ا . به ها در مقابل 

سپس راهکارهای تقویت        ست.  صادرکننده ارائه گردیده ا شرکت های  شوق این منظور، ابتدا نظام رتبه بندی  های تشرک  کننده و م

شته   صادرکننده کاال و خدمات که تج  صادرات دا شرکت   ربه مثبتی در  شود. عالوه بر این  های ها، گروه دیگری از بنگاهاند ارائه می 

ل بر عدم اند، هرچند که این مسئله دلیالمللی را نداشتهاقتصادی فعال در  صنعت برق هستند که تاکنون تجربه حضور در بازارهای بین 

ستگی آن    شرکت     دمات تولیدی آنها و یا پایین بودن کیفیت کاال و خشای ست که آمادگی این  ست. لذا راهکارهایی نیاز ا ها را ها نی

 المللی فراهم نماید.ها را در بازارهای بینافزایش داده و بستر حضور آن

ستفاده از توانایی  شرکت همچنین ا شکیل همکاری  های ایرانی بههای  فزایش های امابین یکی دیگر از روشهای فیصورت جمعی و ت

 هایایجاد همکاری بر آنگردد. عالوه های مربوط به آن ارائه میها و مدلتوان رقابتی صتتتادرکنندگان ایرانی می باشتتتد که مکانیزم

های ایرانی و خارجی جهت حضتتتور در زنجیره تأمین جهانی با هدف افزایش قدرت عرضتتته کاال و خدمات برقی  المللی بین بنگاهبین

های کارا و عملی استت که در این بخش ارائه شتده استت.  در بخش پایانی، ستازوکارهای پوشتش      د مدلگران ایرانی، نیازمنصتنعت 

سک  سایی       ری شنا صادرکنندگان ایرانی  سی و غیرتجاری  سیا شرکت   های  صادرکننده را در محیط غیرقاب شده تا قدرت رقابتی  ل های 

 بینی حفظ نماید.پیش
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 های ایرانی برای ورود به بازارهای صادراتیبندی شرکتهتدوین چارچوب نظام ارزیابی و رتب 2-2-1

شوق     صیص بهینه مزایا و م ست       برای تخ سیا ست گروه هدِف این  ضروری ا صادراتی  شخص گذاریهای  شود تا    ها م شده و تالش 

نمودن صادرات بخش  ها تخصیص یابد تا بازدهی منابع برای حداکثر  ها، مشوق مند آنو با شناخت نظام  هامتناسب باصالحیت شرکت   

ندی از مدهی در فرآیندهای صادراتی و گمرکات، بهره های مالی، تسهیالت ترجیحی، اولویت برق بهینه شود. درواقع تخصیص مشوق   

د هایی که مستتتععنوان عامل تشتتویقی، شتترکتهای واجدالشتترایط، هنگامی مؤثر استتت که بتواند بهاطالعات بازار و غیره به شتترکت

هایی باشتتد که با عملکرد بد خود در را و یا در صتتادرات عملکرد مطلوبی دارند را تقویت نماید و بازدارنده شتترکت صتتادرات هستتتند

 شوند.های ایرانی میبازارهای هدف، موجب بدنامی شرکت

شرکت برای ایجاد نظام ارزیابی و رتبه شکیل می   بندی  صادراتی، ابتدا ارکان آن ت سپس مطابق فرایند ا   های  ساس    رزیابی وشود،  بر ا

و   «فرایند ارزیابی  »، «بندی ارکان نظام رتبه   »شتتتوند. در ادامه این بخش   بندی می های متقاضتتتی رتبه   معیارهای ارزیابی، شتتترکت    

 شود.ارائه می« معیارهای ارزیابی»

 دهنده نظام ارزیابیارکان تشکیل 2-2-1-1

  نظارت تحت و شود می گذارییهپا ی وزارت نیروو مهندس  فنی خدمات رصدو  و صادرات  توسعه  دفتر توسط  یبندو رتبه ارزیابی نظام

شکیل  .نمایدمی فعالیت دفتر این کلی شرح نمودار    دهنده نظام ارزیابی و رتبهارکان ت صنعت برق به  شد می 51بندی  در ادامه    کهبا

 هریک از ارکان آن تشریح خواهد شد.

 

 دهنده نظام ارزیابیشکیلارکان ت -16 نمودار
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شورا به بندیشورای عالی ارزیابی و رتبه  ست     این  سیا صادرات و    بندیگذاری رتبهعنوان باالترین رکن نظام ارزیابی وظیفه 

شکل از      شورا مت سایر ارکان را بر عهده دارد. این  ست که به   5نظارت عالی بر عملکرد  ضو ا شکیل می اینع شود: رئیس دفتر  ترتیب ت

شرکت        تو شورا(، نماینده  سی وزارت نیرو )رئیس  صدور خدمات فنی و مهند صادرات و  شرکت      سعه  صی توانیر، نماینده  ص های مادرتخ

صنعت برق ایران.        سندیکای  سعه و تجارت و نماینده  سازمان تو سال انتخاب و با حکم      ساتکاب، نماینده  شورا برای دو  ضای این  اع

 شوند.وزیر نیرو منصوب می

ارزیابی ریاضی و   هایبررسی مدل متشکل از متخصصین و کارشناسان و خبرگان مهندسی و صنعتی است که مسئولیت        ی؛ کمیته فن

تواند یمآزمایی ارزیابی ها، محاستتبه ضتترایب خطا و راستتتیتداوم بررستتی در صتتورتدارند. بازنگری در معیارهای ارزیابی را بر عهده

 کند. ترآل نزدیکسازوکار مذکور را به ایده

 شوند.بندی توسط رئیس شورا انتخاب و منصوب میاعضای این کمیته با پیشنهاد اعضای شورای عالی ارزیابی و رتبه

مدارک و مستندات الزم جهت ارزیابی را بر عهده دارد. اعضای دبیرخانه زیر نظر رئیس شورای عالی      آوریجمع مسئولیت دبیرخانه؛ 

نمایند. این دبیرخانه، اطالعات را گردآوری نموده و پرونده ایجادی را جهت بررستتتی به           لیت می بندی منصتتتوب و فعا  ارزیابی و رتبه  

سال می یزیمم ستندات    ها ار ست مدارک و م سال هر پرونده به ممیزها، با توجه به معیارهای تأثیرگذار بر  موردننمایند. لی یاز جهت ار

ا لیست   شده را ب شده و دبیرخانه موظف است، مستندات ارائه   یته فنی تعیینتشریح خواهد شد( توسط کم    9-1-2-2ارزیابی )که در بند 

 های ممیزی ارسال نماید.مذکور مطابقت داده و در صورت کامل بودن اطالعات پرونده، جهت بررسی به شرکت

تبه شرکت ارزیابی مصوب، رهای شده در کمیته فنی و مدلاشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با استفاده از سازوکار تعیین  ممیزها؛ 

شرکت و            صورت لزوم با بازدید از محل فعالیت  شرکت به دبیرخانه تعیین و در  سالی  ستندات و اطالعات ار ستفاده از مدارک، م را با ا

 حاخذ استعالم، صحت اظهارات شرکت و اعتبار مستندات را موردبررسی قرار داده و درنهایت با تهیه گزارش، رتبه شرکت را جهت طر      

 نمایند.و تصویب نهایی به دبیرخانه پیشنهاد می

شکایات؛     ضات و  سیدگی به اعترا سنجش       کمیته ر سبت به عملکرد ممیزها و یا دبیرخانه و یا  ضیان ن چنانچه هریک از متقا

ضای                شود. اع سیدگی  سی و ر ستی در این کمیته برر شند، مراتب بای شته با ضی دا سلیمی، اعترا ستندات ت ین کمیته ااعتبار مدارک و م

شد     شکل از ذینفعان هر دو طرف با ستقل از دبیرخانه و ممیزها بوده و الزاماً باید مت سندیکا   )م ی متقاضی صدور گواهینامه مانند رئیس 

 کند.طرف به موارد اختالف رسیدگی عنوان عضو بیصنعت برق و نماینده دبیرخانه( و شخص سومی نیز به
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 های صادراتیتفاده از مشوقفرآیند صدور گواهینامه اس 2-2-1-2

ضیحات مربوط به ارکان نظام ارزیابی و رتبه  شوق    طبق تو ستفاده از م صدور گواهینامه ا شرکت  بندی، فرآیند  صادراتی برای  های  های 

 باشد.می 51صادرکننده متقاضی به شرح نمودار 

 یصادرات یهاقمشو از استفاده نامهیگواه صدور ندیفرآ -11 نمودار
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 های صادرکنندهمعیارهای ارزیابی شرکت 2-2-1-9

ها طراحی شود. ارائه این مدل بر عهده کمیته فنی است. در اینجا   امتیازدهی شرکت  مدلی برایاست که   یازن هاشرکت  بندیرتبه برای

سوابق  »شده است. این معیارها در سه دسته     رائههای کلیدی و اساسی که در هر مدل ارزیابی باید لحاظ شوند، ا   برخی از برخی از معیار

 گیرند.قرار می« توان مدیریتی و فنی»و « توان مالی»، «کاری

 الف( معیارهای مرتبط با سوابق اجرایی

صنعت برق به      سابقه فعالیت وی در  صادراتی،  صادرات کاال و خدمات این    یکی از عوامل ارزیابی هر بنگاه  سابقه آن در  طور کل و 

های خدمات فنی و مهندسی که تجربه صادرات دارند، نسبت    های تولیدکننده کاال و تجهیزات برقی و یا شرکت است. شرکت   صنعت 

ب با  این امتیاز متناستتت     که به تولیدکنندگان کاال و خدمات با هدف تأمین نیازهای بازار داخلی از امتیاز باالتری برخوردار خواهند بود                 

سترس بودن اطالعات(           تعداد و مبلغ قراردادهای  صورت در د ضاکننده )در  ضایت تقا شرکت در جلب ر صادراتی و میزان موفقیت آن 

 متغیر خواهد بود.

 ب( معیارهای مرتبط با توان مالی

 جزاطور مهایی که بهالخصوص در پروژه آوری، علیها و سود ها و بدهیها از حیث توان مالی با توجه به وضعیت دارایی ارزیابی شرکت 

 نمایند، بسیار حائز اهمیت است.گذاری میکننده مالی نداشته و از محل منابع مالی خود شرکت اقدام به سرمایهتأمین

صورت    سی  سبت      لذا برر شده و ن سی  سابر سبت های مالی ازجمله نقدپذیری داراییهای مالی ح شرکت،     های جاری، ن سودآوری  های 

ضعیت بدهی  سبت ها و صول         ها و طلبدهیآن به کل دارایی، ب و ن سبت مالکانه، دوره و شرکا(، ن شرکت )جاری  سهامداران از  های 

ر شده و مفاصا حساب مالیاتی، وضعیت جاری یا غی    های پرداختمطالبات و ... در تعیین رتبه شرکت تأثیرگذار هستند. همچنین مالیات  

صادره، اعتبارات   12هایتباری بانکی )مانند نامه تأییدیهجاری بودن تسهیالت و تعهدات و چک برگشتی نزد سیستم بانکی و سوابق اع     

 ها، رتبه اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و ...( نیز باید در محاسبات لحاظ گردد.نامهیافته، ضمانتاسنادی گشایش

 

                                              

 

12Bank Confirmation Letter (BCL) 
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 ج( معیارهای مرتبط با توان مدیریتی و استانداردهای فنی

  بندی شتترکتتواند در رتبهفعالیت شتترکت ازجمله مواردی که در زیر آمده استتت، می ها و استتتانداردهای مرتبط با موضتتوعگواهینامه

ست آورد:           شرکت را به د صیص امتیاز به هریک، امتیاز نهایی  ستی با تخ شد که بای ستاندارد مدیریت کیفیت تأثیرگذار با  ISO) ا

شدا)تتتت )        EFQMیا   9001 مدیریت ای و  ه ا ندارد  تا مدیریت       (،HSEMSیا   OHSAS 18001(، استتت ندارد  تا استتت

(، گوا   استتتاندارد ISO 17025) یشتتها  آزما(، استتتاندارد مدیریت ابترار HSEMSیا  ISO 14001محیط  )یستتتز

صول خارج  نظیر        ستاندارد مح ست، گوا   ا صول / تایپ ت ستاندارد مدیریت پرهژه  CE markمح  ISO، دارا اودن گوا یوامه ا

یافته اه پرهژه، ارائه طرح یصتخصتتتوستتم مدیربام / مدیر کوترل پرهژه/ مدیر  PMP ، دارا اودن مدرک مدیریت پرهژه10016

ساس را و ای  Project Execution Plan( یا طرح اجرای پرهژه )Project Management Planمدیریت پرهژه ) ( ار ا

PMBOK ... ارای حداق  یک پرهژه گذ)ته ه 

 المللیاجد شرایط برای حضور در بازارهای بینهای وکننده شرکتتدوین راهکارهای تقویت 2-2-2

عنوان الگو پرداخت شتتده بود. در این در بخش دوم از فصتتل اول گزارش، به بررستتی تجارب کشتتورهای هند، کره جنوبی و ترکیه به

ست     سیا ست که  ست اثر مثبتی ب      بخش الزم ا سته ا ستفاده قرارگرفته و توان صادها موردا سایر اقت صادرات    ر تهایی که تاکنون در  سعه  و

ها متناستتب با واحد اجرایی مربوطه و قوانین و مقررات جاری کشتتور و تحلیل شتتده و هریک از این ستتیاستتت داشتتته باشتتد، تجزیه

سازی شود. در ادامه چنانچه اهداف موردنظر آن، در شرایط صادراتی ایران، موردنظر و مفید باشد، ابزارهای الزم بررسی شود. بعد یبوم

ها مهیا سازی آن در کشور و شرایط فعلی تحریم   که دسترسی به ابزارها و بستر پیاده   ایی ابزارها و هدف هر سیاست، درصورتی   از شناس  

 عنوان راهکار توسعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق در ایران در نظر گرفته می شود.بود، آن سیاست را به

ست، باید منابع        /لی در ادامه ماهیت هریک از این ابزارها  از نظر ما ست،  و چنانچه آن ابزار دارای ابعاد مالی ا شده ا سی  غیرمالی برر

شود. پس از گردآوری کلیه اطالعات فوق و تعیین منابع مالی هریک از این ابزارها، این     مالی تأمین هزینه شخص  شتیبان آن م ها یا پ

 راهکارها معرفی خواهند شد.

های واجد شتتترایط و نیز راهکارهای ارتقای ظرفیت        کننده شتتترکت  ا عنوان راهکارهای تقویت   این راهکارها در دو بخش مجزا و ب   

 المللی شناسایی و تدوین شده است.های فعال داخلی برای حضور در بازارهای بینشرکت

ضه و باال بردن رقابت  شرکت همچنین برای تقویت توان عر ست که های همکاریهای ایرانی، مدلپذیری   با همگرا کردن های نیاز ا

کاری تجاری  های همهای ایرانی تولیدکننده با یکدیگر به هدف مذکور دست پیدا کنند. همچنین شناسایی و طراحی شیوهتوان شرکت
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های ایرانی و خارجی جهت حضور در زنجیره تأمین جهانی از دیگر مباحثی است که بر توسعه صادرات صنعت برق تأثیرگذار      بین بنگاه

 های سیاسی و تجاری صادرکنندگان ایرانی طراحی و تدوین گردد..  در پایان الزم است که سازوکار پوشش ریسکخواهد بود

 انواع ابزارهای توسعه صادرات 2-2-2-1

صادرات خدمات فنی     سعه  س ابزارهای تو شتیبانی مالی      و کاالهای برق و مهند سته به اینکه تا چه میزان نیازمند پ و تجهیزات برقی، ب

ش  سیم  با ستند که     یمند به دو گروه مالی و غیرمالی تق شامل ابزارهایی ه صادرکننده را ت ینههزشوند. ابزارهای مالی  حت  های گمرکی 

دهند. از دیگر ابزارهای مالی،  یمقرار  الشتتعاعتحتمالی شتترکت را  تأمیندهند و یا دستتترستتی و هزینه خدمات بانکی و یمقرار  تأثیر

، بعد  های توسعه صادراتیاستس ای هستند. از طرف دیگر برخی  های مالیاتی و یارانهیاست س وش ارز وارداتی، های انتقال و فریاست س 

 .گیرندیمیرمالی قرار غدهی و دسترسی به اطالعات دارند. لذا در گروه ابزارهای یتاولوی دارند و بیشتر نقش ترکمرنگمالی 

 .اندشدهدادهخالصه شرح  طوربهاند، ر کشورها مورداستفاده قرارگرفتههای توسعه صادرات که در ساییاستس 2در پیوست 

 ی مکانیزم توسعه صادراتسازادهیپمنابع مالی  2-2-2-2

المللی، با هدف مشتتخصتتی تدوین  کننده تولیدکنندگان جهت حضتتور در بازارهای بینهای توستتعه صتتادرات و تقویتگذاریستتیاستتت

  ر هنگامدبنابراین   باشتند یم نیازمند منابع هاآنکه تحقق  ز این اهداف، ابزارهایی موردنیاز استت شتود. برای دستتیابی به هریک ا  می

ست که هزینه   هدف صادرات، الزم ا سک  هاهای اجرای این راهکارها، منبع مالی آنگذاری و تعیین ابزارهای تقویت  های هریک و ری

زینه یاز را خلق و در مصارف آن هموردنی از بیرون بتواند منابع هاکمکای و هکه بدون وابستگی به منابع یارانینحوبهمشخص شوند  

 کند.

صنعت برق برای   ست س مالی  تأمینیکی از راهکارهای خوداتکا  صی            یا صا صندوق اخت شکیل یک  صنعت ت صادراتی در این  های 

صندوق پشتیبانی از صادرات صنعت برق و  »صادرات برق و انرژی از محل نشت جریان مالی حاصل از صادرات انرژی برق است. این      

صادرات انرژی برق، در آن متمرکز می       « انرژی صل از  صدی از خالص درآمدهای حا شکیل و در سط وزارت نیرو ت سپس این   تو شود. 

سرمایه      صل با رویکرد  شتیبانی از پروژه یهسرما پذیر، جهت گذاری خطرصندوق، از منابع حا صادرات خدمات فن گذاری و پ و   یهای 

ستفاده می    سی حوزه برق و انرژی ا سرمایه   مهند صل از  ، برای امور ترویجی و شده انجامهای گذارینماید، همچنین از محل عواید حا

 نماید.حمایتی اقدام می
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 برق صنعت در خدمات و کاال صادرکننده هایشرکت کنندهتیتقو یراهکارها 2-2-2-9

 قررات داخلیالف( ایجاد بانک اطالعات از ضوابط و م

ن که از آ ها و نهادهای حاکمیتی، بر صتتنعت برق ایران تأثیرگذار هستتتندطور که در فصتتل اول به آن پرداختیم، برخی ستتازمانهمان

سعه           جمله می شورای عالی تو سی وزارت نیرو، وزارت نفت، بانک مرکزی،  صدور خدمات فنی و مهند صادرات و  سعه  توان به دفتر تو

ونقل کشور، توانیر، گمرک و ... اشاره نمود. همچنین هیئت وزیران، وزارت    شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل   صادرات غیرنفتی،  

صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق توسعه          

از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در حوزه تولید و صادرات صنعت برق اقدام به      نامه اجرایی حمایتآیین 13ملی و کمیته ماده 

 نمایند.نامه اجرایی میصدور مصوبه و یا آیین

صوب این نهاد    صلی،     ضوابط و مقررات م ضر عالوه بر ابالغ و ارجاع به واحدهای اجرایی و عملیاتی مرتبط و مخاطبان ا ها در حال حا

ها در طول زمان تغییر شتتوند. لیکن ازآنجاکه این بخشتتنامه ها نیز در اختیار عموم قرار داده میهای آنو پورتالها معموالً در ستتایت

ماند، افراد را با عدم اطمینان نسبت به قوانین جاری  شوند و گاهاً بخشی از آن همچنان معتبر باقی می  یمیا اصالح و حذف  و کنند می

سته آن کند و در برخی موارد مواجه می شرایط نقض قانون قرار می نیز ناخوا سریع و      ها را در  سی  ستر دهد. همچنین به علت عدم د

 شوند.رسانی نمیخوبی اطالعگیرند بهها و مزایای که به صادرکنندگان تعلق میآسان به اطالعات، گاهی مشوق

حدهای صادرکننده بخشنامه و تفاوت در رویکردها،    ها آن است که به علت یکسان نبودن وا  گذاریاز دیگر مسائل محتمل در سیاست   

ها شتتتود که تناقض بین آنها دیده مینامه ها و آیین هایی بین بخشتتتنامه   ها و یا همپوشتتتانی  ها، گاهی مغایرت   اهداف و اختیارات آن  

 نماید.  صادرکننده را سردرگم می

و با  ودش حاصل از صادرات در مقابل واردات به کشور بازگردانده می    ازآنجاکه به دلیل موانع انتقال ارز در شرایط تحریم، بخشی از ارز  

گذاران حوزه صادرات،  هستند، بسیاری از واحدهای تأثیرگذار حاکمیتی و قانون   19توجه به اینکه صادرات و واردات دو رکن تراز تجاری 

 نمایند.های واردات را نیز تنظیم و تصویب میضوابط و محدودیت

                                              

 

19 Balance Of Trade 



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

114 

 

در اتاق بازرگانی، صتتنایع و معادن ایران « اطالعات داخلی صتتادرات و واردات»ضتتیحات باال، ضتتروری استتت واحد   با توجه به تو 

ع صادراتی صنای قرار دادنشده و اقدام به ایجاد بانک اطالعاتی جامع از مقررات و ضوابط حاکم بر صنایع مختلف )با در اولویت تشکیل

روزرستتانی و  مند، تمامی مقررات جاری را بهناستتان این بانک اطالعاتیِ مرجع و اطلسِ نظامو ارزآور مانند صتتنعت برق( نماید و کارشتت

ییریافته و یا ملغی شتتده را با در نظر گرفتن زمان تغییر یا انقضتتا، در ستتوابق ذخیره کنند )جهت مواردی که عطف به تغهای بخشتتنامه

 کنند.ها را به یکدیگر پیوست میاشاره به شماره مصوبه در هر بخش، آنها مکمل یکدیگر هستند با شود(. چنانچه بخشنامهسابقه می

جستجو در این بانک اطالعاتی، باید نسبت به کلید واژگان و کلمات مشابه و مترادف و متضاد، حساسیت باال داشته باشد و دسترسی             

شتراک  صاحبان    به آن نیز در قبال اخذ ا ضیان ازجمله  ساالنه، در اختیار متقا شرکت      های  ضیان مانند  سایر متقا های بیمه، صنایع و نیز 

 ها، مؤسسات مالی و ... قرار گیرد.بانک

ست این واحد، در قبال اخذ کارمزد مجزا،      ضروری ا ضیان،  شاوره    »با هدف رفع ابهامات متقا ستعالم و م شتیبانی ا به  را نیز« خدمات پ

تا مرحله  ها داده و در صتتورت نیازها به وجود آمد، مشتتاوره الزم را به آننمتقاضتتیان ارائه دهد و چنانچه ستتؤاالت و ابهاماتی برای آ

 نامه، وی را پشتیبانی نماید.پیگیری از واحد صادرکننده بخشنامه یا آیین

ضوابط با یکدیگر و اطالع  صورت وجود مغایرت بین آن    از دیگر وظایف این واحد، مطابقت  صادرکننده در  سانی به مراجع  ه وده کها بر

 شده باشد.شده و به این واحد منعکسممکن است توسط خود کارشناسان و یا کاربران شناسایی
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سخه رونوشت از کلیه ضوابط و           شنامه و ارجاع یک ن سامانه، همکاری نهادهای صادرکننده بخ بدیهی است یکی از الزامات ایجاد این 

صادرات و واردات، به اتاق بازرگانی   صوص ابتدا موافقت الزم از جانب آن      مقررات مرتبط با حوزه  ست در این خ ضروری ا ست که  ا ها

 نیز اعالم شود.

 
 شیوه عملکرد واحد اطالعات ضوابط و مقررات داخلی -13 نمودار

 خریداران اعتبارسنجیب( 

بار خریدار و اطم           یاز صتتتادرکنندگان در هنگام عقد قرارداد، اعت به        یکی از اطالعات موردن با توجه  بازگشتتتت پول استتتت.  نان از  ی

سک به روش       محدودیت سیم و کاهش ری شرایط تق شی از تحریم،  ست. لذا         های نا سر نی سنادی و ... می شایش اعتبار ا هایی مانند گ

 ند.کصادرکننده باید به شناخت نسبی از وضعیت مالی و اعتباری خریدار برسد تا با اطمینان بیشتر نسبت به عقد قرارداد اقدام 

سقف اعتبار برای آن            ضعیت اعتباری خریداران خارجی و تعیین  سی و صادرات، برر ضمانت  صندوق  ست. بخش  یکی از خدمات  ها

صادرکننده، به تهیه و جمع          ست  صورت درخوا صندوق، در  سنجی خارجی  از طریق  )آوری و تحلیل اطالعات اعتباری خارجی اعتبار
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پردازد و سپس در صورت دسترسی به اطالعات مالی و یا وضعیت اعتباری مناسب         لمللی( میاهای معتبر بیندسترسی به پایگاه داده  

 نماید.نامه اقدام میخریداران و صدور بیمه 14خریدار، در خصوص تعیین سقف اعتبار

مالی، با  هایمدل )با صتتتورت 9ها و الگوهای متنوعی جهت ارزیابی اعتباری مشتتتتریان خارجی وجود دارد که در حال حاضتتتر روش

گیرد. اخیراً در ارزیابی خریداران، سابقه مثبت  اطالعات فروش و فاقد اطالعات مالی( در صندوق ضمانت صادرات مورداستفاده قرار می    

 شود.تجاری خریداران با دیگر صادرکنندگان ایرانی هم لحاظ می

رغم اهمیت  ( علی1931رات )عملکرد ستتال و مطابق با آخرین گزارش صتتندوق ضتتمانت صتتاد   12طبق اطالعات مندرج در جدول 

درصدی    3که رشد   فقره بوده 921معادل  1931در سال   شده انجامموضوع اعتبارسنجی خریداران در بحث صادرات، کل اعتبارسنجی     

 نسبت به سال قبل داشته و بیانگر کاهش رشد اعتبارسنجی توسط صندوق ضمانت صادرات بوده است.

 1936 به یمنته سالهسه در رانیا صادرات ضمانت صندوق یاعتبارسنج گزارش-11 جدول

 درصد رشد تعداد اعتبارسنجی نسبت به سال قبل تعداد اعتبارسنجی خارجی 

34 111 95% 

31 921 11% 

36 921 3% 

 [125] سایت صندوق ضمانت صادرات ایران 1931مأخذ: گزارش ساالنه عملکرد سال 

ید  المللی، ناشی از تشد  های اعتبارسنجی معتبر بین ، کاهش دسترسی و ارتباط با شرکت   1931ش رشد اعتبارسنجی در سال    دلیل کاه

ست که نمایندگان و مذاکره    تحریم صوص الزم ا ست. در این خ شکالت را مرتفع   ها بوده ا سطح بازارهای جهانی، م کنندگان ایرانی در 

ور طها منعقد نمایند و در صتتورت امکان، بههای اطالعات اعتباری و مالی بنگاهی به پایگاهنموده و قراردادهای جدید برای دستتترستت 

تا عالوه بر کاهش ریستتک نکول، واردکنندگان را برای حفظ ستتوابق اعتباری  ها قرار دهندمتقابل نیز اطالعات را در اختیار این پایگاه

 موقع تعهداتشان ترغیب نمایند.مثبت، به ایفای به

                                              

 

قف تعیین  گردد. مدت اعتبار س ی: حداکثر مبلغی است که با توجه به ریسک عدم بازپرداخت بدهی از سوی خریدار خارجی )احتمال قصور( با استفاده از الگوهای مصوب تعیین م      سقف اعتبار  14

 می باشد. ز تاریخ اعالم سقف به متقاضی اعتبارسنجی بوده و تعهد صندوق جهت پوشش زیان حاصل از قصور خریدار، در قبال اخذ بیمه نامه توسط متقاضیماه پس ا 1شده 
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ری به تطور گسترده چنین با عنایت به لزوم شناخت صحیح خریدار در هنگام صادرات، این خدمت صندوق ضمانت صادرات باید به      هم

هزینه اعتبارسنجی، آن را به یک امر مؤکد در صادرات خدمات فنی    شده و با تخصیص کمک  های فعال در صنعت برق معرفی شرکت 

یگر اش واقف کرده و از سوی د سو صادرکننده را نسبت به ریسک قرارداد صادراتی     یرا از یکز  مهندسی و تجهیزات برقی تبدیل نمود 

سوابق و اطالعات آن            سی به  ستر صادرکنندگان به عقد قرارداد با همان خریدار در آینده، د سایر  صورت تمایل  سر بوده و   در  ها می

 های آتی لحاظ کرد.نجیها را نیز در اعتبارستوان شناخت حاصل از تجربه پیشین شرکتمی

 اعتباری نامهضمانت ( صدورج

کنندگان خدمات فنی و مهندسی، برای فعالیت به منابع مالی و مواد اولیه و تجهیزات و  تولیدکنندگان کاال و تجهیزات برقی و یا عرضه

  های الزم شرکت را نداشته باشد   گذاریها و سرمایه آالت احتیاج دارند. در مواردی که منابع مالی داخلی شرکت، تکافوی هزینه ماشین 

سرمایه در دارایی      صرف  شرکت بخواهد با هدف  سود در هر دوره زمانی، منابع داخلی و نیز در مواردی که  اش را در های با باالترین 

سرمایه سایر پروژه  سایر فعالیت ها  سایر منابع مالی      گذاری کرده و یا به  شرکت از  ست که  صیص دهد، نیاز ا ارهای  موجود در بازها تخ

د که  ده دار آن، به تولیدکننده این امکان را می    یزات و بازپرداخت مدت   و تجهمالی استتتتفاده نماید، همچنین خرید اعتباری مواد اولیه        

 تأمین  های مربوط به تولید کاال و خدمات خود را به تعویق انداخته و یا بتواند وجوه آن را از محل درآمدهای ایجادی در آینده                  هزینه 

 کند.

یکی از منابع مالی در دستتترس تولیدکنندگان، استتتفاده از تستتهیالت بانکی و مؤستتستتات اعتباری استتت که دریافت آن عالوه بر     

ست.  ها از بازگشت اصل و سود تسهیالت ا    های فنی شرکت، مستلزم اعتبار کافی متقاضی نزد بانک و موسسه و اطمینان آن     یتصالح 

سهام،       بری باالی فعالیتیهسرما به  در این موارد و با توجه سناد ملکی،  ستم بانکی ازجمله ترهین ا سی های حوزه برق، وثایق رایج در 

ی، باال بودن هزینه ترهین و وصتتول مطالبات و غیره کارایی الزم را ندارند. لذا  نقد شتتوندگبه دالیلی ازجمله قدرت پایین  ستتفته و ...

منابع مالی را تضمین نمایند. در حال حاضر سازوکار ارائه چنین تضامینی در صندوق ضمانت         الزم است یک نهاد پشتیبان، بازپرداخت  

صادرکنندگان ارائه می هانامهضمانت شده که در قالب  صادرات ایران طراحی  ضمانت ی اعتبار بانکی این خدمات را به  نامه نماید. این 

ست که به      ضمانتی ا سند  سات اعتباری     ها وعنوان وثیقه به بانکبانکی،  س سهیالت و تعهدات ا به اعتباردهندهمؤ رائه عنوان وثیقه ت

 شود.می
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 نسبت به که دهدنامه اعتبار تولیدی، به صادرکنندگان این امکان را میاز سوی دیگر، صندوق ضمانت صادرات ایران، با صدور ضمانت

اقدام نموده و بدین ترتیب به     ها  های وابستتتته به آن   یا شتتترکت  به تولیدکنندگان و     ، در قبال ارائه تضتتتامین الزم   دار کاال خرید مدت  

 .کندها کمک میهای آنتخصیص بهینه دارایی

الی   35بانکی و تولیدی( در سه سال   ) یاعتباری هانامهضمانت شرح عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص صدور این        

 بوده است. 11به شرح جدول  31

)ارقام  31الی  31های های اعتباری، در سالنامهعملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در صدور ضمانت -11جدول 
 به میلیون ریال(

 عنوان
1931 1936 1931 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1،941،215 991 1،493،332 991 1،415،911 911 نامه اعتباری ریالیضمانت

 21،195،231 11 19،119،111 129 1،192،315 12 عتباری ارزینامه اضمانت

 21،311،911 424 22،259،113 441 14،921،291 491 جمع

 [121] مأخذ: اطالعات صندوق ضمانت صادرات

بودند و تسهیالت    31های هدف صندوق در سال   های پیمانکاری صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، از گروه   شرکت  

  1،112،222تا ستتقف  هامورد تائید کارفرمایان عراقی آن شتتدهانجامهای یتوضتتعصتتورتهای مذکور در قبال ولت ج.ا.ا به شتترکتد

 15میلیون ریال مورد تضمین قرارگرفته است.

سال      هانامهضمانت تعداد  53در نمودار  صادرات ایران طی  ضمانت  صندوق  صادره   شده ادهدنمایش  1931الی  1931های ی اعتباری 

 است.

                                              

 

 [21صندوق ضمانت صادرات ایران ] 1931ماخذ: گزارش عملکرد سال  15
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 1931-1931های اعتباری صادره صندوق ضمانت صادرات ایران طی سال هاینامهضمانت تعداد -13 نمودار 

 [125صندوق ضمانت صادرات ایران ] 1931گزارش عملکرد سال مأخذ: 

ضمانت      صدور  صوص  صندوق در خ صدور ا با توجه به عملکرد  ضمانت نامه اعتباری و افت  سال نامهین  از حیث تعداد و باال   31 ها در 

شخص می  ضمانت   رفتن مبلغ عددی آن، م صنایع محدودتر و با مبالغ باالتر پرداخت نامهشود که این  صو اند. علیشده ها به  ص الخ

ضمانت   صدور  صادرات   تغییرات مذکور مربوط به تغییر در  ست. با هدف حمایت از  سی و   نامه اعتباری ارزی بوده ا خدمات فنی و مهند

هت  یداکرده و جپنامه باید در صتنعت برق گستترش   های صتدور ضتمانت  نیز صتادرات کاال و تجهیزات برقی، استتفاده از این ظرفیت  

ها با همکاری مشترک صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق       برطرف نمودن مشکل سقف تعهدات صندوق، بخشی از این ریسک     

 پوشش داده شود. (2-2-2-2 بند دراال و خدمات صنعت برق )مندرج پشتیبانی از صادرات ک

 ای صادراتد( پوشش بیمه

ستفاده از خدمات بیمه است. صادرکننده در صورت اطمینان از دریافت به        ای موقع درآمدهیکی از ابزارهای مدیریت ریسک صادرات، ا

بات و نیز هزینه زمانی پول مواجه نخواهد بود. در صتتادرات های وصتتول مطالحاصتتل از صتتادرات، عالوه بر ریستتک نکول، با هزینه

شرکت     صنعت برق و انرژی و کاال و تجهیزات برقی،  سی  ضور چندانی ندارند و لذا دولت      خدمات فنی و مهند صی ح صو های بیمه خ

صندوق ضمانت صادرات    ها، این امر را با هدف حمایت از صادرات به  جهت باال بردن امنیت مالی صادرکنندگان و پوشش ریسک آن   

 ایران محول نموده است.

 باشد:های زیر توسط صندوق ضمانت صادرات مجاز مینامهصدور بیمه











      

تعداد ضمانتنامه های اعتباری صادره صندوق ضمانت صادرات ایران طی سال های 

1931-1931



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

112 

 

 مدتهای کوتاهبیمه -

 بیمه خاص صادرات 

 بیمه کل گردش صادرات 

 بیمه بالاثر شدن قراردادهای صادراتی 

 تضمین مطالبات بانک بابت اعتبار اسنادی 

 یپوشش خرید دین اسناد صادرات 

 بیمه نمونه قراردادهای صادراتی 

شش           شورهای پو صادراتی، تعداد خریداران، تعداد ک شور هدف و مبلغ قرارداد  سک ک ست از دوره پرداخت، ری حق بیمه متعلقه تابعی ا

 شده طی یک سال و حجم کلی معامالت.داده

د، لیکن در بیمه کل گردش صتتادرات، کل گیرای قرار میدر بیمه خاص صتتادرات، یک قرارداد خاص منحصتتراً تحت پوشتتش بیمه  

شتتتود که در صتتتورت گستتتتردگی فعالیت صتتتادراتی شتتترکت، از حیث پرداخت حق بیمه های صتتتادراتی شتتترکت بیمه میفعالیت

 تر است.صرفهبهمقرون

 یارد ریال(مدت صندوق ضمانت صادرات )ارقام به میلهای کوتاهنامهحجم پوشش  بیمه -61 نمودار 

 [125مأخذ: گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات ]

شش بیمه  12با توجه به نمودار  سال های کوتاهای، بیمهپو صدور بیمه    مدت در  ست. دلیل این افزایش  شته ا نامه های اخیر، افزایش دا

حت  های پیش تدر ستال  لی کههای قببرای سته شترکت بزرگ فعال درزمینه تولید محصتوالت پتروشتیمی بوده که در کنار شترکت     











  

حجم پوشش بیمه نامه های کوتاه مدت صندوق ضمانت صادرات
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صندوق بوده    شش بیمه  صاص دهند. لذا این افزایش دلیلی بر بهبود عملکرد        پو شش را به خود اخت ست این حجم از پو سته ا اند، توان

 ها نبوده است.مدت، در سایر بخشصندوق در صدور بیمه کوتاه

 های میان و بلندمدتبیمه -

 نامه اعتبار خریدارضمانت 

در توسعه صادرات و فروش کاال و خدمات، اعطای اعتبار خریدار است که بازار مطمئنی برای صادرات کاال        مؤثرمعتبر و های از شیوه 

شورهای هدف را فراهم   شرط بازپرداخت مدت یمو خدمات به ک صادرکنندگان کاال و پیمانکاران   آورد.  دار باعث افزایش قدرت رقابتی 

مؤثر جهت نفوذ به بازار جدید و ماندگاری در آن بازار است. اساس مکانیزم اعتبار خریدار بر روش    ایایرانی در کشور موردنظر و شیوه  

ست با این تفاوت که یک بانک به     ستوار ا سیه ا را  شود و وجه کاال/ خدمات ستد می وکننده مالی وارد جریان دادعنوان تأمینفروش ن

 نماید.سررسید اصل و سود اعتبار را از خریدار اخذ میو در  پردازدمیپس از انجام صادرات به فروشنده 

نامه صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک بانک تسهیالت دهنده ناشی از خطرات ایجادشده توسط خریدار خارجی، دولت و یا           بیمه

ت از بانک به صندوق ضمانو درنهایت  دهندهوامدیگر ریسک فروش اعتباری صادرکننده به عبارتدهد و بهبانک خارجی را پوشش می

درصد مبلغ  122های تجاری یا تخصصی برای کاالهای مصرفی )تا گردد و امکان تأمین مالی از طریق بانکصادرات ایران منتقل می

 نماید.درصد ارزش طرح( را فراهم می 15های خدمات فنی و مهندسی )تا ای و طرحیهسرما یمهنای و یهسرماقرارداد تجاری(، 

، اعطای اعتبار خریدار توستتط بانک شتتورای پول و اعتبار 4/1/1919مصتتوب نامه تأمین مالی صتتادرات کاال و خدمات جب آیینموبه

صادرات ایران         ایرانی به خریدار، کارفرما، بانک ضمانت  صندوق  ضمین از  صادراتی در قبال اخذ ت شور هدف  های خارجی و یا دولت ک

ست و در چارچوب این ت    سر ا صادراتی را      ممکن و می صادرکننده، کاال یا خدمت  ساس سهیالت  سنادی یا قراردادهای   بر ا اعتبارات ا

های تائید شتتده، از بانک دریافت  وضتتعیتتجاری برای خریدار ارستتال یا اجرا نموده و وجه آن را پس از ارائه مدارک حمل و صتتورت

یرنده خارجی استتتت و نرخ حق بیمه جهت صتتتدور این نوع نامه به عهده اعتبار گنماید. پرداخت حق بیمه صتتتدور این ضتتتمانتمی

نامه با توجه به گروه ریستک کشتور خریدار، نوع تضتمین دریافتی و طول دوره اعتبار )دوره برداشتت و بازپرداخت( محاستبه      ضتمانت 

 گردد.می

صادرات خدمات فنی  سال در  س های اخیر، در بخش  صادرکنند   و مهند شی از مطالبات پیمانکاران  صادرات به    ه علیی، بخ صوص  الخ

سال         صادرکنندگان، دولت در  شد. جهت افزایش نقدینگی این  صول ن صادرات    1934عراق و سعه  ضمانت   با عاملیت بانک تو و با 

صادرکنندگان         صادرات ایران، به این  ضمانت  شنده پرداخت نمود. لیکن با     222صندوق  سهیالت در قالب اعتبار فرو میلیون دالر ت



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

112 

 

اند. این در حالی است که این قراردادها  چهار سال از این اقدام، خریداران نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده   گذشت نزدیک به 

سنجی موردقبول، در قالب اعتبار خریدار مورد        می صورت اعتبار سی قرارگرفته و در  سک نکولِ خریدار موردبرر ست بدوًا از حیث ری توان

صادرکننده به  گرفت. ازای قرار میپوشش بیمه  شده و عدم ایفای تعهدات       این طریق  صادرات قلمداد ن عنوان بدهکار صندوق ضمانت 

تبارات ها، صدور این نوع اع های اخیر، به دلیل افزایش فشار تحریم شد. در سال  خریدار، منجر به ثبت رکورد منفی به نام فروشنده نمی 

های ضمانت   مابین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق    دوجانبه فی هایدر این خصوص الزم است همکاری  11شده است.   متوقف

 کشور  وکه صندوق ضمانت صادرات ایران     یاالمللی و منطقهها و مؤسسات بین  تحادیهکشورهای مقصد صادراتی، از طریق وساطت ا    

المللی، خط های بینبا توسعه همکاریصورت گرفته و  11امان و یا اتحادیه 11پراگ کلوپ-برن مقصد در آن عضو هستند مانند اتحادیه

 اعتباری مذکور مجدداً فعال گردد.

 گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسینامه سرمایهبیمه 

گذاری در سال و همچنین ریسک سیاسی مورد نامه متأثر از ریسک کشور هدف، مبلغ سرمایهحق بیمه صندوق در صدور این نوع بیمه

شی از      سک نا شش ری ست )پو ست. به   درخوا سلب مالکیت و محدودیت در انتقال ارز( ا شماره     9موجب بند ج ذیل ماده جنگ،  صوبه  م

ی  هاهای تجاری و سیاسی و اعتبارات صادراتی و نیز ریسکهیئت وزیران، حق بیمه ریسک 22/23/34هت مورخ  51199/ت 129424

س    سرمایه  شورهای عراق و افغان صادراتی ک صادراتی، تقلیل داده   تان، بهگذاری متعلق به قراردادهای  شور عمده   13اند.شده عنوان دو ک

 بوده است. 12به شرح جدول  31الی  35های گذاری در سالهای صادره جهت سرمایهنامهتعداد و مبلغ بیمه

ارقام به میلیون ) 9311 -1931های گذاری صادره صندوق ضمانت صادرات  در سالهای سرمایهنامهبیمه -12جدول 
 ریال(

 1931 1936 1931 عنوان

 گذارینامه سرمایهبیمه
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

4 29،191،224 9 91،229،511 4 11،119،114 

                                              

 

 میان و بلندمدت هاینامهبیمهطبق اظهارات معاون صدور  11
11 Prague club committee-Berne Union 
11 Aman Union 

 23/24/1931در تاریخ  صندوق ضمانت صادرات بلندمدتمیان و  هاینامهبیمهبا معاونت بخش تلفنی مصاحبه  13
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 [121مأخذ: اطالعات صندوق ضمانت صادرات ایران ]

سک عدم بازپرداخت م    در بیمه سی، ری صادرات خدمات فنی و مهند شرکت نامه خاص  سی ایرانی از  طالبات پیمانکاران و یا  های مهند

  های ستتیاستتی و تجاری، پیمانکار/که به دلیل بروز ریستتکدیگر درصتتورتیعبارتگیرد. بهکارفرمایان خارجی، تحت پوشتتش قرار می

اس  گردد، صندوق بر اس  های تائید شده ن وضعیت صادرکننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از کارفرمای خارجی در قبال صورت   

صادرکننده اقدام می       بیمه سارت وارده به  سبت به جبران خ صادره ن صدور خدمات فنی  نامه  س نماید. حق بیمه  ستگی و مهند به  ی ب

 ریسک کشور هدف، مبلغ قرارداد و دوره بازپرداخت دارد.

سعه تجارت،       سازمان تو سوی  صندوق، طبق آمار اعالمی از  سال  به نقل از گزارش عملکرد  صادرات   41حدود  1931در  میلیارد دالر 

  4/151حدود  31میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است که بر اساس گزارش مذکور، در سال         1غیرنفتی و 

خشی   بی تحت پوشش قرار گرفت که با توجه به شروع   و مهندس گذاری با محوریت صدور خدمات فنی  های سرمایه میلیون دالر طرح

میلیون دالر از مبلغ پوشش فوق مرتبط با صدور خدمات فنی     221ربط، صرفاً  های ذینامهها در سنوات قبل و تمدید بیمه از این طرح

 باشد.می 31ی در سال و مهندس

 های بانکی معتبرنامهضمانته( صدور 

ضمانت  صورت تداوم          به خریدار  نامهدر انعقاد قراردادهای فروش کاال و خدمات، ارائه  ست. در  شرط الزم ا صه  شرکت در مناق جهت 

نامه پرداخت، ضمانتنامه پیشهایی مانند ضمانتنامهکننده ضمانتالخصوص در قراردادهای پیمانکاری، خریدار از عرضههمکاری علی

دور  یم سیستم بانکی ص   و تحرنماید. در شرایط فعلی  نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار طلب می  الضمان، ضمانت  کسور وجه 

ضمانت  سطح بین نامهاین  ست. یکی از روش   ها در  سر نی ضمانت      المللی می صدور این  ضر  شکل در حال حا ر ها دنامههای حل این م

 د.تواند در این خصوص راهگشا باشهای شرکت در مناقصات به نفع خریداران مینامهمؤسسات غیر بانکی است. همچنین صدور بیمه

س   صوبه  1934ال در  ضمانت   هیئت وزیران طی م صدور  صادرات ارائه نمود که طی آن     ای، مجوز  ضمانت  صندوق  نامه بانکی را به 

شده بود، برای  نامه خاص صندوق تعیین پرداخت متفاوت با سیستم بانکی که طبق نظام  های کارمزد و پیشتوانست با نرخ صندوق می 

به دلیل عدم وصول درخواست مشخص و   1931تا  1934های لیکن در سال نامه نماید.ضمانتمتقاضیان واجد شرایط، اقدام به صدور 

ستم بانکی بود، هیچ   نبود نرخ سی ضمانت های ترجیحی و همچنین به دلیل آنکه این خدمت، موازی با خدمات  المللی به نبی نامهگونه 

 نفع خریداران کاال و خدمات خارجی صادر نشد.
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 نامه درنامه به خریداران و ازآنجاکه صتتدور ضتتمانتهای ستتیستتتم بانکی و الزام صتتادرکنندگان جهت ارائه ضتتمانت با تداوم تحریم 

های گزاف )نرخ کارمزد باال( بوده و عالوه بر آن ضتتمانت کننده وجه نقد های محلی مقصتتد صتتادراتی، نیازمند پرداخت هزینه بانک

 نامه مواجه شدند.کرد، صادرکنندگان با مشکل صدور ضمانتطلب میپرداخت از صادرکننده عنوان پیشزیادی را به

ای صادر نمود که طی آن مقرر  مدیره صندوق ضمانت صادرات، مصوبه    ، هیئت1931با هدف حمایت از صادرکنندگان در آذرماه سال    

حستتن انجام کار، استتترداد کستتور  پرداخت، نامه شتترکت در مناقصتته، پیشنامه بانکی )ضتتمانتگردید نرخ نامه صتتدور انواع ضتتمانت

ضمانت  وجه ضمان و  سهیل گردد.        ال صدور ت شرایط  صادراتی،  شورهای عمده  صوص ک ض  نامه گمرکی( تغییریافته و در خ ر در حال حا

شده و سازوکار آن در صندوق در حال    نامه جهت تائید نهایی به هیئت وزیران ارسال درخواست تغییر نرخ نامه و شرایط صدور ضمانت    

صندوق، تاکنون      تن ستندات دریافتی از  ست. طبق م ضمانت  2ظیم ا صندوق          فقره  سط  ستان تو صه به نفع قزاق شرکت در مناق نامه 

 میلیون ریال( 152،151کند. )میلیون دالر تجاوز نمی 9که مجموع مبالغ آن از  صادرشده است

حال باشد و درعین طور خاص مشمول تحریم نمی ، به12میلیارد ریال 19222در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات، با سرمایه ثبتی        

ستفاده           صادرات ا سعه  ست از این توان بالقوه در تو سته ا سیل باالیی برای ارائه خدمات اعتباری بانکی نیز دارد، لیکن تاکنون نتوان پتان

ستفاده از ظرفیت  شناخ    نماید. یکی از دالیل این عدم ا ست که خریداران خارجی  صندوق، آن ا شته و اعتبار   های  صندوق ندا تی از این 

یزیکی صورت ف ها بهنامهالمللی، ضمانت از سوی دیگر به دلیل عدم اتصال به شبکه بانکی بین    11ها محرز نشده است.  صندوق برای آن 

ست     موردپذبوده که غالباً  ارائهقابل صوص الزم ا ستند. در این خ سی   طریق دیپو از  شده انجامهایی یزنیرایرش طرف واردکننده نی لما

سب علی  صادرات افزایش داد.           منا ضمانت  صندوق  ستان، اعتماد خریداران کاال و خدمات را به  شور عراق و افغان صوص در دو ک الخ

صادراتی و ایجاد همکاری   همچنین از طریق مذاکره با قانون شورهای عمده هدف  ستقرار یک نماینده از    گذاران ک شترک، با ا های م

ها را در جریان پروستته اعتبارستتنجی، شتتناخت اهلیت و صتتالحیت  د صتتادراتی ایران در صتتندوق، بتوان آنکشتتورهای اصتتلی مقصتت

 نامه قرار داد.خواه، بررسی وثایق و اعتبار رکن صادرکننده ضمانتضمانت

 دگان ایرانی نیزخوبی به صتتادرکنن، خدمات مذکور بهزمانهمطور های حمایتی صتتندوق از صتتادرات، باید به باهدف توستتعه فعالیت 

سات و همایش  معرفی صادرکنندگان را در جریان حدود اختیارات، خدمات قابل    شده و از طریق برگزاری جل شور،  سال برو   ارائه وها و ار

                                              

 

 [21: گزارش سالیانه صندوق ضمانت صادرات ایران ]مأخذ 12
 ،های میان و بلندمدت صندوق ضمانت صادراتبه نقل از معاونت بخش بیمه 11
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صادرکنندگان را ترغیب نمود که نه      شابه قرار داد. تا به این طریق  صندوق در موارد م سنج سوابق فعالیت  ی، تنها خود از خدمات اعتبار

مند شتتوند، بلکه در هنگام عقد قراردادهای صتتادراتی خود، در خصتتوص معرفی صتتندوق و پذیرش    بیمه و ضتتمانت صتتندوق بهره 

 های منتشره با طرف واردکننده، مذاکره نمایند.نامهضمانت

 .12و کفایت سرمایه استهای سیاسی و تجاری ای صندوق برای پذیرش ریسکتوان سرمایههمچنین این امر مستلزم  

ضمانت  ضمانت نامهچراکه این  صادر می     ها در قالب بانکی مانند  سن انجام تعهدات و ...  صه و ح شرکت در مناق ق شود، لیکن طب نامه 

، ازآنجاکه صندوق ضمانت، تابع مقررات بانک مرکزی نیست، لزومی جهت رعایت ضوابط آن نیز   19اظهارات معاونت امور مالی صندوق 

شا  صندوق، به وجود ندارد. به گفته ای صادراتی    عنوان ن  سه بیمه اعتبار  س سمی ایران،  ECA)14 (مو ضو  ر سات    اتحادیه ع س ها و مؤ

سرمایه   »، «11اتحادیه امان»، «15کلوپ پراگ-اتحادیه برن»ازجمله  ایمنطقه والمللی بین ضمین  ، «11)میگا( گذاریآژانس چندجانبه ت

سرمایه     » سالمی بیمه  سه ا س صادراتی مو شت  بوده و «(CIECI) 11گذاری و اعتبار  سات   با همکاری نامهموافقت یا تفاهم یاددا س  مؤ

نیز منعقد  گران اعتباری خصتتوصتتی و ... در کشتتورهای مختلف، بیمههابانک، اگزیم  (ECAs) 13یمل صتتادراتی اعتبار بیمه همتای

ضع   ، لذا تابع چارچوب32نموده ستانداردهای و سط آن   ها و مقررات و ا ست و به  شده تو صادرات      عننهادها سه بیمه اعتبار  س وان یک مو

 شده است( نیازی به رعایت استانداردهای بانک مرکزیدولتی )که تأمین کسری ناشی از پرداخت خسارات آن نیز توسط دولت تضمین

 ندارد.

ها تنها به دلیل ور آندنوعی جانشین اسناد بانکی هستند، باید تابع ضوابط بانکی باشند چراکه ص      ها، بهنامهلیکن ازآنجاکه این ضمانت  

صندوق    محدودیت شی از تحریم، به  شده های نا ضمانت       واگذار ستای افزایش اعتبار این  ست در را ست، لذا الزم ا  ها و باال بردننامها

ضمانت      موقع وجهقدرت مذاکرات و اطمینان خاطر ذینفع از پرداخت به صول مربوط به  ضوابط و ا ضمان،  صندوق نامهال   های بانکی در 

                                              

 

ریسک   باید سرمایه کافی برای پوشش دادن   در مؤسسات مالی و پولی است. به عبارتی صندوق     ثبات مالی و سنجش سالمت عملکرد   ، یک نسبت  نسبت کفایت سرمایه   12
 جودیت و اعتبار آن به خطر نیفتد.ها از محل منابع صندوق قابل پرداخت بوده و مونامهپرداخت خسارات و وجوه ضمانت باشد تاهای خود را داشته یتناشی از فعال

 91/24/31تماس تلفنی در تاریخ  19
14 Export Credit Agency 
15  Berne union-Prague club Committee 
11  Aman Union 
11 Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
11 The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC( 
13 Export Credit Agency (ECA) 

 [23المللی صندوق ]ینبهای یهمکارسایت صندوق ضمانت صادرات ایران، بخش  32
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دور  شده و ضوابط مربوط به ص   ای از نمایندگان صندوق و بانک مرکزی تشکیل  یتهکمنیز رعایت شود. در این خصوص الزم است که    

صوص آیین نامه و علیضمانت  سرمایه الخ ضوابط  31نامه کفایت  سرمایه بانک   و 32 کمیته بال، مطابق با  سب با  ها شروط حداقل  متنا

 فضای کار و سرمایه و حدود اختیارات صندوق تنظیم شود.

منفی محدود باهدف ورود  باسابقههای نامه برای شرکتمندی از خدمات بانکی و صدور ضمانتو( مجوز بهره

 المللیمجدد به بازارهای بین

شرکت چ سوابق کاری آن   نانچه  صالحیت فنی و اعتباری برخوردار بوده و  شد که در رتبه ها از  تیاز ، امشده انجامبندی ها به نحوی با

 البیع استفاده نمایند.نامه بانکی با اخذ وثایق معتبر و سهلتوانند از خدمات صدور ضمانتکافی را کسب نمایند، می

  بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نماید»یی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مقرر شده است     نامه اجراآیین 5مطابق با ماده 

ضمانت    صدور  سط بانک     که  صادرکنندگان تو ست این  سایر وثایق موردقبول     2ها در مقابل حداکثر نامه به درخوا صد وجه نقد یا  در

نامه حداکثر به نیم درصد معادل  م گیرد و نرخ کارمزد صدور ضمانت  نامه انجادرصد سفته نسبت به ارزش ضمانت     31سیستم بانکی و   

پرداخت حسن انجام تعهدات و  ی شرکت در مناقصه، پیشهانامهضمانتنامه در سال محدود شود. همچنین صدور ریالی ارزش ضمانت

 «ی به سیستم بانکی( معاف شوند.الضمان از اخذ استعالمات مالیاتی و بانکی )چک برگشتی و بدهی غیر جاراسترداد کسور وجه

ایی تواند در اجرنامه، مستقیماً متوجه بانک خواهد بود و این امر میبدیهی است ریسک اعتباری ایجادی از محل اجرای این ماده آیین  

،  هاروشزجمله این ا .ها استفاده شود  های تشویقیِ پذیرش ریسک توسط بانک   شدن این ماده خلل ایجاد کند. لذا در ابتدا باید از روش 

ها در تستتهیل صتتادرات این (، متناستتب با میزان مشتتارکت آن%12ها نزد بانک مرکزی )استتتفاده از نرخ حداقل ذخیره قانونی بانک

ست     شرکت  سیا سازوکار این  ست.  شکل از بانک مرکزی ج.ا.ا و نمایندگانی از کمیته ماده   ها ا شویقی با ایجاد کارگروهی مت   13های ت

اجرایی حمایت از صتتادرکنندگان خدمات فنی و مهندستتی و نیز نمایندگانی از این صتتادرکنندگان در بخش خصتتوصتتی قابل  نامهآیین

 بررسی و طراحی خواهد بود.

 ها، شرایط تکمیلی برای اجرای این ماده اضافه شود.ها و بانکدر قدم دوم در راستای بستن راه تخلفات احتمالی شرکت

                                              

 

31 CAR یا Capital Adequacy Ratio 
تعدادی از   های مرکزیبانک مرکب استتت از نمایندگان ارشتتد ( (BCBSیا  Basel Committee on Banking Supervisionکمیته باستتل یا کمیته بال 32

 شود.یمسوئیس تشکیل  باسل دبیرخانه دائمی آن در شهر عنوانبهالمللی های بینتوسط بانک تسویه باریککه معموالً هر سه ماه کشورها 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84&action=edit&redlink=1
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صادرکنند    شرایط  سی جهت بهره ازجمله  سهیالت و     گان خدمات فنی و مهند ضوع قرارداد در ت ست که باید مو مندی از این امتیاز آن ا

ص تعهدات  شرکت )تولید کاال و تجهیزات برقی و یا ارائه خدمات فنی و      یصتخ ضوع فعالیت  شتی، با مو یافته غیر جاری و یا چک برگ

از فعالیت تخصتتصتتی شتترکت در حوزه ارائه خدمات فنی و مهندستتی نباشتتد. مهندستتی برق و انرژی( متناستتب بوده و به دالیلی غیر 

شی از عدم ایفای به  ساب    همچنین بدهی ایجادی نا شرکت بوده و ح سایر قراردادهای  های  موقع تعهدات خریداران در آن قرارداد و یا 

 شده باشد.های مالی شرکت منعکسدریافتنی موضوع این قراردادها در صورت

سوی دیگر  شرکت معادل    از  سبت مالکانه  شود   22حداقل ن صد در نظر گرفته  شرکت در پرداخت بدهی  در ها از که بیانگر توان باالی 

شرکت در قالب یک هلدینگ معتبر و بهره        ست. همچنین فعالیت  سهام ا صاحبان  سایر  محل حقوق  مندی از حمایت آن و نیز وجود 

ا به اعطای هین نمایند )مانند ظهرنویسی سفته( در کاهش ریسک و تمایل بانک   شرکای دارای صالحیت که شرکت را تائید و یا تضم    

 ها به بازار مؤثر است.تسهیالت و تخصیص تعهدات و ورود مجدد این شرکت

ستثنی              شخص، برای م صیص کد م سازوکار الزم جهت تخ ست  سپام بانک مرکزی، الزم ا سامانه  با توجه به لزوم ثبت تعهدات در 

 ها از سامانه استعالم تسهیالت و تعهدات غیر جاری و چک برگشتی ایجاد شود.وه شرکتنمودن این گر

 دهی ترخیص کاال در گمرکز( اولویت

های انبارداری که ناشتتتی از ترافیک کاالی وارداتی  المدت بودن پروستتته ترخیص کاال در گمرکات و تحمیل هزینهبا عنایت به طویل

ست، کاالهای      ضروری ا ست،  سطه ا شین اوا ستفاده قرار   ی و مواد اولیه و نیز ما صادراتی موردا آالت و تجهیزات که در تولید کاالهای 

گمرک   نهاد حمایتی درشتتده و در اولویت ترخیص قرار گیرند. این الزام، نیازمند ایجاد یکیکتفکگیرند از ستتایر کاالهای وارداتی می

 که نقش مهمی در تولید کاالهای صادراتی دارند، شناسایی و تفکیک کند. ترین زمان ممکن، اقالمی رایعسراست که بتواند در 

 39ح( قرارداد تجارت سوویچ

با  که فصل اول گزارش بررسی گردید، بخش عمده صادرات صنعت برق به کشورهای عراق و افغانستان است         4 دربندطور که همان

ست    سیا شورها و وجود تحریم توجه به  صادرکنندگان علی ها علیه اهای داخلی آن ک صادرکنندگان تجهیزات برقی و     یران،  صوص  الخ

                                              

 

39 Switch Trading 
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سوی دیگر با توجه به         صد منعقد نمایند. از  شور مق ستند که قراردادهای خود را با واحد پول محلی ک سی، ناچار ه خدمات فنی و مهند

 باشد.اطالعات گمرک ج.ا.ا، سهم واردات ایران از این کشورها ناچیز می

ض  سال       »وابط با در نظر گرفتن  صادرات در  صل از  شت ارز حا شیمی غبهصادرکنندگان ) « 1931نحوه برگ ها(، باید یراز مجموعه پترو

درصد از ارز حاصل را در سامانه نیما به فروش برسانند. بدیهی است حجم عرضه با تقاضای آن متناسب نبوده و در راستای  52حداقل 

، بتوانند با هماهنگی بانک 2/2/31مورخ  1193/55922نامه شماره  تصویب  1بند  حل این مشکل، مقرر گردید صادرکنندگان مشمول   

 مرکزی ج.ا.ا نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند.

  در این شرایط صادرکننده مجبور است ارز غیر رایج تحصیل شده را با ارزهای رایج تعویض کند و سپس آن را به ایران منتقل نماید.        

ستفاده از روش          سپس با ا صد اقدام نموده و  شور مق سبت به تبدیل ارز مذکور در داخل ک ال ارز های انتقصادرکنندگان در این مواقع ن

صرافی  سک نوسانات شدید       ها وجوه حاصل را به ایران وارد  مانند حواله از طریق  کنند. لیکن اوالً هزینه ناشی از دو بار تبدیل ارز و ری

شورها  نرخ ارز این  صادرکننده تحمیل می  (12و  11نمودار )ک صرافی   به  سیر    شود. ثانیاً  سندهای انتقال پولی که م ها به علت ایجاد 

 نمایند.ورود ارز را به ایران نشان ندهند، کارمزدهای باالتر از عرف درخواست می

 

 ساله 1یکا در دوره دالر امرتغییرات نرخ ارز عراق )دینار( نسبت به  -61 نمودار 

 www.xe.com [11]مأخذ: سایت 

http://www.xe.com/


 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

113 

 

 

 ساله 1 دوره در یکادالر امر به نسبت( یافغان) افغانستان ارز نرخ راتییتغ-62 نمودار

 www.xe.com [11]مأخذ: سایت 

ها و شتترایط تبدیل و انتقال ارز را در ها، ریستتکند صتتادرکنندگان باتجربه در هنگام ارزیابی پروژه و پیش از انعقاد قرارداد، هزینههرچ

سود و زیان خود لحاظ کرده و با روش مدل سعی در حداقل کردن این هزینه های برآورد  اتی  ثبها دارند، لیکن به دلیل بیهای مختلف 

ستتو و به اشتتتراک نگذاشتتتن اطالعات و تجارب هر بنگاه با ستتایرین از ستتوی دیگر، نوعی ابهام و  منطقه از یک اقتصتتادی حاکم بر

 ماید.نکند و صنعت را با مشکالت زیادی مواجه میشود که صادرکنندگان را برای گسترش فعالیت، کم انگیزه میسردرگمی ایجاد می

که پرداخت وجه واردات کاال و خدمات از ینحوبهی واردات از کشتتور ثالث استتت، راردادهاقدر این مورد، استتتفاده از  هاحلراهیکی از 

عراق یا افغانستان( باشد. در این خصوص الزم است که یا صادرکنندگان       مثالعنوانبهکشور سوم، به عهده کشور واردکننده از ایران )   

های مرتبط با صتتنعت برق بوده و یا متعلق به ستتایر صتتنایع باشتتد.( بدواً    تواند حوزه کاالو واردکنندگان ایرانی )واردات به ایران می

شرکت  صادرات قراردادهای الزم را منعقد نموده و یا  سازمان  34های مدیریت  مابین را برای های همکاری فیهای میانجی، زمینهو یا 

ه های دوجانبجلسات به انعقاد قراردادها و همکاری ها فراهم کرده باشند. در این خصوص الزم است نهاد واسطی ایجاد و با تشکیل   آن

                                              

 

34 EMC – Export Management Company 

http://www.xe.com/


 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

132 

 

صورت لزوم، روش    شنهاد    صادرکنندگان و واردکنندگان بپردازد. همچنین این نهاد باید در  سب برای ورود کاال به ایران را پی های منا

 گردد.های ناشی از تحریم، مقصد نهایی کاال و جریان پولی محرز نکه با توجه به محدودیتینحوبهدهد، 

های اخیر دسترسی به اطالعات در بازارهای جهانی تسهیل شده، مسیر پول و کاالی مبادله شده در سطح         با عنایت به اینکه در سال  

ست. این نهاد با ارائه راهکارهای به ردقابلالمللی بین صادرکنندگان و واردکنندگان، روش     یابی ا سایر  ستفاده از تجارب  ایی را هروز و ا

روزرسانی ههای جدید و بین هزینه و باالترین شرایط امنیتی، صادرات و واردات میسر شده و با یافتن روشترکمدهد که با می پیشنهاد

صادرات به داخل           صل از  شت ارز حا صادرکننده و اطمینان از بازگ سیر انتقال پول، عالوه بر نظارت بر فعالیت  آن و در نظر گرفتن م

 های مالی ایران، جلوگیری به عمل آید.توسط کشورهای تحریم کننده فعالیتکشور، از بلوکه شدن پول 

 اقتصادی -ط( استفاده بهینه از مناطق آزاد تجاری

  د،یتول یبرا یاو  شتتوندیم یرهو ذخ یریاستتت که در آن کاالها بارگ یاییمنطقه جغراف یک( FTZ) یبنا به تعاریف ، منطقه آزاد تجار

 ندشو یو مقررات خاص منطقه انجام م یناعمال متناسب با قوان  یناز ا یکگیرند. هراستفاده قرار می  د موردصادرات مجد  یااستفاده و  

 .یستندن یگمرک هایینهو معموالً مشمول هز

،  یاصل یهاونقل مانند بندرگاهاغلب در سراسر جهان و در اطراف مراکز حمل اند وشده یطراح یرشد اقتصاد   یکتحر یمناطق برا این

سا  یالمللبین یهافرودگاه س   یرو  ستر شبکه حمل  یقو یمناطق با د سازمان ملل متحد )یونیدو(    طبق .شوند یم یجادونقل ابه  تعریف 

 واردات اتژیاستر تغییر در توانمی را اصطالح این فلسفهگردد. عنوان محرکه در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی میمناطق آزاد به

 .دانست ادراتص توسعه استراتژی به

 :منطقه آزاد وجود دارد که عبارت است از 1اکنون در ایران هم

 (قشم شهرستان هرمزگان، استان) قشم اقتصادی - منطقه آزاد تجاری 

  (بندرلنگه شهرستان هرمزگان، استان) کیش صنعتی - تجاری آزاد منطقه 

  (جلفا شهرستان شرقی، آذربایجان استان) ارس صنعتی - تجاری آزاد منطقه 

  (چالدران و ماکو شهرستان شرقی، آذربایجان استان) ماکو صنعتی  -آزاد تجاری  منطقه 

  (آبادان شهرستان خوزستان، استان) اروند صنعتی - تجاری آزاد منطقه 

  ( بلوچستان و سیستان استان) چابهار صنعتی - تجاری آزاد منطقه  
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 تان انزلی(سهرش گیالن، استان) انزلی صنعتی - تجاری آزاد منطقه 

کلیه اشتتخاص حقیقی و حقوقی و  ،35یرانا یاستتالم یجمهور یصتتنعت - یدر مناطق آزاد تجار گذاریمقررات ستترمایه 2طبق ماده 

جمهوری اسالمی ایران   صنعتی  -مناطق آزاد تجاریهریک از توانند در المللی میهای بینمؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان   

ررسی، نماید که پس از بای به سازمان هر منطقه تسلیم مینامهبرای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش یند.گذاری نماسرمایه

 گردد.گذاری صادر میمجوز سرمایه

 :توان به موارد ذیل اشاره کردطورکلی ازجمله مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد میبه

 گان مجوز فعالیت اقتصادیکنندساله برای دریافت 15معافیت مالیاتی  .1

آالت و قطعات یدکی جهت    معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و ستتتود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشتتتین           .2

 تولیدکنندگان منطقه

شین  .9 ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی،    ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ما صالح  آالت، قطعات یدکی، مواد اولیه و م

 ی و خدماتی در منطقهتجار

 افزودهشده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزشمعافیت گمرکی برای ورود کاالهای ساخته .4

 امکان ترانزیت و صدور مجدد کاال بدون محدودیت  .5

 عدم نیاز به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان  .1

سرمایه    .1 شارکت  سقف  آزادی م صد و مالکیت   122گذاری خارجی تا  سرمایه   122در صد  سبت به اعیانی  در گذاران خارجی ن

 .مستحدثات در اراضی استیجاری

 .آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت  .1

 .های اقتصادیآزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت  .3

 هاهای خارجی و سود حاصل از آنتضمین کامل سرمایه  .12

                                              

 

 1919122113مورخ  ک 29ت 99492به شماره  35
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 ور و ارزانمقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهره  .11

 امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه  .12

 است. ها و مزایای مناطق آزاد کشورهای حوزه رقابتی ایران، آورده شدهمشوق 9جهت مقایسه این مزایا، در پیوست 

 موانع موجود بر سر راه توسعه تولید و صادرات در مناطق آزاد

گذاران این امکان را داده که با کنندگان در دنیا نقش بستتزایی داشتتته و به قانونمناطق آزاد همواره در افزایش توان صتتادراتی عرضتته

از ستوءاستتفاده ستایرین و کاهش بازدهی      های الزم را وضتع نموده و های حمایتی و مشتوق هدف تقویت تولید صتادراتی، ستیاستت   

 های مذکور جلوگیری نمایند.سیاست

ساخت    شته و زیر شکل در ایران نیز این مناطق توان بالقوه باالیی دا گرفته های مقرراتی و خدمات زیربنایی تا حدودی در این مناطق 

  ها و نیز تستریع فرآیند تولید رادارند، لیکن اهش هزینههای الزم جهت کاربرد در افزایش تولید ناشتی از ک استت. مناطق آزاد پتانستیل  

 توان به موارد زیر اشاره نمود.موانعی بر سر راه استفاده از این توان بالقوه وجود دارد که از آن جمله می

  توسعه صادراتاهداف  دستیابی بهها در تأثیر آن اعتقاد بهاز سازوکار مناطق آزاد و  واحدتعریف  نبود 

 دیریت یکپارچه در مناطق آزادفقدان م 

 تعمیم برخی از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق 

 المللی در مناطق آزادگذاری بینمتناسب با جریان سرمایه (پول، سرمایه و بیمه) گیری نظام مالیعدم شکل 

 های مناطق آزادعدم تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمان 

 شودارائه می ای مناطق آزادرقبای منطقهگذاران که توسط تر برای سرمایهمزایای جذابو  هامشوق 

   اری و  گذجلب سرمایه برای در مناطق که  موردنیازهای دولت در تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت  محدود مشارکت

 ضروری استدرنتیجه گسترش تولید و صادرات 

 بودن هزینه نیروی کار ماهر و توانمند باالو درنتیجه  وی انسانیوری پایین نیربهره 
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 اقدامات الزم

ست. این        پنجره  نظامدر قالب  خدمات ارائه .1 ستفاده قرارگرفته ا شورهای منطقه موردا سایر ک واحد در مناطق آزاد 

فعاالن حوزه برق و انرژی کند. لذا امر به تستتریع فرآیند آغاز به فعالیت و ادامه همکاری در مناطق آزاد کمک می

محیطی، صدور اجازه   ثبت شرکت، صدور مجوزهای زیست   توانند از طریق این پنجره واحد، اقدامات مربوط به می

و ... را انجام صتتتدور مجوزهای معافیت مالیاتی، ثبت امور گمرکی  ،گاز وکار، هماهنگی امور زیربنایی آب و برق 

 دهند.

مدیران »نون احکام دائمی توستتتعه کشتتتور، مصتتتوب مجلس شتتتورای استتتالمی: قا 15مطابق با بند الف ماده  .2

شتتوند و کلیه وظایف،  های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محستتوب میستتازمان

ر استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی ب های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به های دستگاه اختیارات و مسئولیت 

های هاستتت. ضتتمن اینکه به استتتناد تبصتتره یک این ماده، واگذاری وظایف و اختیارات و مستتئولیت   عهده آن

 «پذیرد.های تحت نظر مقام معظم رهبری نیز با موافقت ایشان صورت میدستگاه

ستناد ماده    صنعتی،   11از طرفی به ا هرگونه  صدور مجوز برای انجام »قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 

اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در اختیار        فعالیت

 «باشد.سازمان منطقه آزاد می

های اجرایی  ها و دستتتتگاه  یک از وزارتخانه   ریزی و هماهنگی امور مناطق، هیچ  به نقل از گزارش معاونت برنامه      

رخی باند  از سوی دیگر این نهادها، با تسری بخشیدن    طور کامل تفویض ننمودهرات را بهکشور تاکنون این اختیا 

صلی به مناطق     ، تصویر نامطلوبی از وضعیت ثبات قوانین  از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین ا

ستتت این تغییرات ایجادی در اند. بدیهی اگذاران خلق کردهو مقررات در منطقه برای فعاالن اقتصتتادی و ستترمایه

وکار را تحت تأثیر قرار های توجیهی و برآوردهای هزینه درآمدی صاحبان کسبضوابط و مقررات، محاسبات طرح

 کند.بینی مواجه میپیشها را با شرایط غیرقابلداده و آن

ق االشاره اهتمام ورزند   الزم است که نهادهای مرتبط و دارای قدرت اجرایی، در راستای اجرایی شدن مقررات فو   

 ریزی، نسبت به ایجاد حداکثر ثبات در قوانین و مقررات بکوشد.و شورای عالی از طریق معاونت برنامه
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های گذشته، بانک مرکزی ج.ا.ا نیز با تفکیک منابع ایجادی در مناطق آزاد و تأکید بر صرف این منابع در   در سال  .9

ت با سرزمین اصلی، ازجمله تعیین نرخ سپرده قانونی متفاوت، تعیین     همین مناطق و وضع ضوابط و مقررات متفاو  

های پولی اعتباری و نظارتی متفاوت و دستتتورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی مختص مناطق آزاد ستتیاستتت

قیمت تالش نموده بود که با تخصیص منابع مناطق آزاد به مصارف همین مناطق و عدم ترکیب آن با منابع گران  

ران و گذاهای سرمایه هزینه حاصل از گردش سپرده  شده در سرزمین اصلی، با تخصیص بهینه منابع کم     ردآوریگ

مند ستتازد. مطابق با یک هزار و تر بهرهها را از تستتهیالت بانکی با نرخ پایینفعاالن اقتصتتادی این مناطق، آن

شورای پول و اعتبار که در خبر        سه  شتمین جل ست و ه سایت بانک مرکزی ج.ا.ا   1934سال   مهرماه 21دوی در 

شر گردید   سپرده    »منت سپرده قانونی انواع  سبت  سات اعتباری غیر بانکی در دامنه   های بانکن س های تجاری و مؤ

شود. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابالغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط         درصد تعیین می  19-12

شده    بانک سات اعتباری یاد س سپرده قانونی آن  ها و مؤ سبت  سبت ، ن های ها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. ن

سه     تعیین سوی بانک مرکزی در مقاطع زمانی  سب عملکرد بانک شده از  سات اعتباری غیر    ماهه و ح س ها و مؤ

ست   درحالی« .بانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت سیا سال  که با عنایت به  که در  1934های پولی و اعتباری 

سپرده    11/22/1934تاریخ  سپرده قانونی در مناطق آزاد برای انواع  صد در   12ها معادل ابالغ گردیده بود نرخ  در

ست. همچنین مطابق با بند   شده گرفتهنظر  شماره مب/   1ا شنامه  واحدهای بانکی فعال  12/4/11مورخ  1941بخ

سهیالت در مناطق از م  شده در مناطق آزاد بوده و نرخ  آوریحل منابع جمعدر مناطق آزاد فقط مجاز به اعطای ت

 شود.سود تسهیالت توسط مسئولین مربوطه تعیین می

لیکن در خصوص عملکرد سیستم بانکی در مناطق آزاد و میزان دسترسی صادرکنندگان به تسهیالت و تعهدات          

شرکت       بانکی اطالعاتی به ست و  سترس نی صادرکنن صورت گزارش در د دگان اطالعات کافی از های تولیدی و 

 های ویژه به خدمات بانکی در مناطق آزاد ندارند.ها و دسترسیتخفیف

در صورت ثبات هرچه بیشتر در بازار پولی حاکم بر مناطق آزاد و تالش برای تفکیک منابع پولی در این مناطق از 

رز و کنترل ورود و خروج ارز این طریق بانک مرکزی و کنترل بر ستتتایر بازارهای مالی ازجمله بازار ستتترمایه و ا    

کند  تری روبرو میتر و شفاف یافته و خریداران را نیز با فضای روشن  های تجاری در منطقه کاهشمناطق، ریسک 
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دهندگان خدمات فنی و مهندسی در حوزه زنی تولیدکنندگان کاال و ارائهتواند منجر به باال رفتن قدرت چانهکه می

 برق و انرژی شود.

 :های زیرروزرسانی این اطالعات در بخشاد بانک جامع اطالعاتی و بهایج .4

 یازجمله دارندگان کارت بازرگان یگذاران و فعاالن اقتصادسرمایه یروزرسانی بانک جامع اطالعاتو به یهته -

 یاقتصاد یژهو و یت صنعت یدر مناطق آزاد تجار یو پروانه کسب صنف

صادرات، صادرات  ید،شامل تول یاقتصاد یژهو و یصنعت یاطق آزاد تجاراز من یکهای هر آمار فعالیت یهته -

عملکرد هر  یمبدأ و بررس  یو صدور گواه  یخارج یتواردات و ترانز ی،و خارج یگذاری داخلمجدد، سرمایه 

هبود ب یبه مناطق با عملکرد بهتر برا یشتتر ب یهای دولتکمک یصها و تخصت آن یسته از مناطق و مقا یک

 هااختزیرس یتوضع
 

ستانداری   .5 ای، خدماتی، مخابراتی و اطالعاتی  جادههای سازی زیرساخت  ها نسبت به فراهم وزارت کشور از طریق ا

ساماندهی مبادالت تجاری   سترش فعالیت جهت  سرمایه و گ اقدام نماید و از  مناطق آزاددر گذاری های تولیدی و 

دهی بهبود وضتتتعیت   فزایش دهد. در خصتتتوص اولویت  گذاران خارجی را نیز ا  این طریق انگیزه ورود ستتترمایه  

 گیری خواهد بود.ذکر شد، عملکرد منطقه مالک تصمیم 4 دربندطور که ها، همانزیرساخت
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 های واجد شرایط برای صادراتتدوین راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکت 2-2-9

شرکت  صادرات که طبق بند  عالوه بر  شرایط ا  1-2-2های باتجربه در  شرکت       واجد  ستند،  صادراتی ه های فعال ستفاده از مزایای 

مللی را الدیگری نیز در صتتنعت برق حضتتور دارند که تاکنون تنها در بازارهای داخلی فعالیت نموده و ستتابقه حضتتور در بازارهای بین 

ل صادرات را  فناورانه، پتانسی  هایندارند  ولی ممکن است به دلیل داشتن نیروی کار متخصص، سرمایه و توان مالی کافی و یا توانایی    

 داشته باشند هرچند که از تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند.

تر و  منجر به کسب امتیاز پایین  های معمولها به شیوه بندی آنها، امکان ارزیابی و رتبهبا عنایت به فقدان سابقه صادراتی این شرکت   

ها به تستتهیالت و  صتتادراتی خواهد شتتد. لذا ضتتروری استتت ستتازوکار دستتترستتی این شتترکت ها از مزایایمندی آننتیجتاً عدم بهره

 المللی در نظر گرفته شود.ها از بازارهای بینهای صادراتی به نحوی تعیین شود که فرصت حضور آنمشوق

زه صتتادرات خدمات فنی و ویژه در حوها ضتتروری استتت، به مندی از این مشتتوقها برای تداوم بهرهنظارت بر عملکرد این شتترکت

 شود.های صادرکنندگان این حوزه، پس از انعقاد قراردادها و بافاصله زمانی بیشتری مشخص میمهندسی، چراکه نتیجه فعالیت

ای تشویقی  هپردازیم و سپس روش المللی را ندارند میهای واجد شرایط که سابقه فعالیت بین  دربندهای زیر ابتدا به معیارهای شرکت 

 .المللی را خواهیم گفتحمایتی این تولیدکنندگان جهت ورود به بازارهای بینو 

 های صادراتیهای تولیدی کاال و خدمات از مزایا و مشوقمندی شرکتشروط اولیه بهره 2-2-9-1

شته    حالتابههایی که شرکت  ش    اند،صادراتی ندا صادرات بخش برق و انرژی، نیازمند احراز  رایط در دو معیار زیر جهت ورود به بازار 

 باشند:یم

ع، معادن و بندی اتاق بازرگانی صنایبندی اتاق بازرگانی ایران  در حال مرکز ملی رتبهالف( ارزیابی و کسب گواهینامه از مرکز ملی رتبه

این  رای بررسی صالحیت  بندی، شرط الزم ب گواهینامه از مرکز رتبه وکارها نموده است. اخذ بندی کسب کشاورزی ایران اقدام به رتبه 

 ها جهت استفاده از مزایای صادراتی خواهد بود.شرکت

شد.            ست باید تجربه موفقی در بازار داخلی با ضی ورود به بازارهای جهانی ا شرکت متقا سهم بازار داخلی   صدی از  ب( دارا بودن در

 در رقابت داخلی بوده و آمادگی آن برای ورود به های تعیین توانمندی شتترکتستتهم از بازار داخلی یکی از مالک داشتتتن حداقلی از

 المللی است.فضای رقابت بین
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شرکت  سط نظام رتبه در قدم بعد، این  شد، ارزیابی می   1-2-2بندی که در بند ها تو سازوکار   شوند. پس شرح داده  ازآنکه کمیته فنی، 

شرکت ارزیابی و رتبه شویقی به این گروه از     المللی را ها برای ورود به بازارهای بینبندی  صوص امتیاز ت ست در خ تعیین نمود، الزم ا

صمیم    صنعت ت صیص می   گیری نماید. این امتیاز تنها برای یکفعاالن  شرکت تخ س   بار به هر  ست از فاکتورهای  ابقه یابد و تابعی ا

شرکت از بازار داخلی، نوآوری و         سهم  شرکت(،  شاغلین )کارآفرینی  ستانداردهای     ب ...فعالیت داخلی، تعداد  ست دارا بودن ا دیهی ا

 بندی اولیه اتاق بازرگانی لحاظ شده است و از شروط اولیه بررسی است.ها و داشتن صالحیت فنی در رتبهالمللی و گواهینامهبین

 های واجد شرایط جهت ورود به بازارهای جهانیراهکارهای حمایت از شرکت 2-2-9-2

 الف( آموزش

استتت. آگاهی از  المللینصتتادراتی و فعالیت اقتصتتادی ببازارهای یک شتترکت در  ورود برایمهم در  هاینیازیشپ آموزش ازجمله

 ، نقل و انتقاالت مالی و آشتتنایی با ادبیاتالملل )اینکوترمز(ینونقل بمستتیرهای ورود به بازارهای صتتادراتی، مباحث مرتبط با حمل 

صادرکن    المللینتجارت ب ست که هر  شد.     ازجمله مباحثی ا سیده با سلط کافی ر ست که  ، الزم ابا درک این نیاز نده باید در آن به ت

رادارند( بتوانند در  1-9-2-2مندی از مزایای ارتقای ظرفیت صتتادراتی طبق بند های واجد شتترایط )که شتترایط اولیه بهره شتترکت

،  للیالماستتتتانداردها و مجوزهای بین     ،الملل الی بیننقل و انتقاالت م    ،الملل بازاریابی بین  ، بازرگانی و صتتتادرات و واردات  های  حوزه

جهت تأمین نیاز آموزشتتتی     یژهو های یت حما المللی و... آموزش ببینند، ستتتپس به این بازارها وارد شتتتوند. برای       قراردادهای بین 

 یآموزش  یهادوره درهای شرکت  شده شرکت، بخشی از هزینه   متناسب با امتیاز کسب  ، هاآنو مدیران بازرگانی مذکور های شرکت 

های مربوطه توسط صندوق پشتیبانی از صادرات     هزینه شود. پرداخت می صورت بالعوض های آموزشی معتبر به مؤسسات و سازمان   

 شوند قابل پرداخت است.صنعت برق و انرژی به واجدین شرایط که از طرف اتاق بازرگانی معرفی می

گواهینامه موفقیت در دوره موردنظر به همراه مدارک و مستتتتندات مالی مربوطه به            مبلغ حمایتی پس از گذراندن دوره و دریافت     

در صورت عدم موفقیت در گذراندن دوره و عدم دریافت گواهینامه شرکت در دوره آموزشی موردنظر،  گردد. لیکن شرکت پرداخت می 

 مبلغی به شرکت پرداخت نخواهد شد. هیچ

 جهانی بازارهای به دورو بدو در یهاول هاییسکر ب( پوشش

المللی در هر دو مقوله های ناشتتی از عدم شتتناخت خریداران و بازارهای بینها در بدو ورود، ریستتکبه دلیل تجربه پایین این شتترکت

سک  سی افزایش می   ری سیا شی از           یابدهای تجاری و  صادرات وزارت نیرو، بخ شتیبانی از  صندوق پ شتوانه منابع موجود در  که با پ

سک شرکت    های صدور بیمه هزینه های مذکور باید از اعتبار کافی برخوردار شود. شرکت  گذار پوشش داده می های بیمهصادراتی و ری



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 

131 

 

سک این شرکت    شتن به گروه شرکت  ها متناسب با رتبه اعتباری آن بوده و سقف پذیرش ری ر در قالب  های معتبها خواهد بود. تعلق دا

س   هلدینگ و یا همکاری به شرکت       صورت کن سقف اعتبار این  صادراتی  سیوم در پروژه  مندی از این مزایا افزایش ها را جهت بهرهر

های معتبر داخلی، ارائه تضتتتمین و تعهد پرداخت این     های مالی و کاری با شتتترکت     خواهد داد. همچنین در صتتتورت وجود همکاری  

 پذیرشدر صادرات به هر دلیل( سقف تعهدات قابل  ها جهت جبران خسارت وارده به صندوق )در صورت عدم موفقیت شرکت     شرکت 

 توسط صندوق را افزایش خواهد داد.

 المللیبین هاینمایشگاهدر  شرکتجهت  یالتتسه ج( پرداخت

های  شده نیستند، ضروری است که شرایطی فراهم شود که شرکت        المللی شناخته های نوظهور، در فضای رقابتی بین ازآنجاکه شرکت 

عالوه بر  المللی معتبر شرکت کرده و های بینو متقاضی صادرات بتوانند با استفاده از دریافت تسهیالت در نمایشگاه      دارای صالحیت  

شرکت    شنایی با خدمات و کاالهای  شگاه      آ ست پیدا کنند. این نمای ضاکنندگان نیز د شناخت از تقا تواند می ها همچنینهای رقیب، به 

 های ایرانی و خارجی را نیز جهت حضور در زنجیره تأمین جهانی ایجاد کنند.های تجاری بین بنگاهبستر همکاری

  ندوقص توانند با ارائه تضمین معتبر از تسهیالت صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی وزارت نیرو و یا    های واجد شرایط می شرکت 

هیالت تسهیالت دریافت نمایند. ازآنجاکه تس، تجارت یت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و    حما

های واجد شتترایط داده مندی از این تستتهیالت به شتترکت، نرخ ستتود پایینی دارد، تنها اولویت بهرهاالشتتارهاعطایی دو صتتندوق فوق 

 شود و بازپرداخت اصل و سود آن به عهده متقاضی خواهد بود.می

ها، استتفاده از منابع بانکی ممکن خواهد بود که در قدم اول ضتروری استت که    ین صتندوق از ستوی دیگر به دلیل محدودیت منابع ا 

شکل سازمان  سهیالت       های میانجی مانند ت شوند و پرداخت ت صادی، برای اخذ مجوزهای مربوطه با بانک عامل وارد مذاکره  های اقت

تر مندی بیشتر و ارزان معرفی نمایند. همچنین برای بهره عنوان یک موضوع قرارداد، به شعب عامل  ها را بهجهت شرکت در نمایشگاه  

 آورده شده است. 1-1-9-2از تسهیالت بانکی، راهکارهایی در خصوص تعیین بانک عامل انرژی در بند 

دف صرف هبا در نظر داشتن قوانین بانکداری بدون ربا، الزم است نوع عقد، شیوه بازپرداخت، وثایق و موضوع قرارداد تعیین شود که با

ستفاده      سوءا ضوع قرارداد و جلوگیری از  سهیالت در مو شرکت  ت سهیالت باید تنها به متولیان اعزام  ضی  های مهای احتمالی، وجه ت تقا

  حضور در نمایشگاه پرداخت شود.
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 از شرکت صادرکننده یابتبه ن هانمایشگاههای خدمات صادرات در شرکت د( حضور

شگ   ضور در نمای شگاه  ها علیاهازآنجاکه هزینه ح صوص نمای شرکت  که در خارج از ایران برگزار می المللیهای بینالخ های  شوند برای 

شرکت    سابقه کاری محدود و یا  سابقه فعالیت بین با شرکت هایی که  ص المللی ندارند پرهزینه خواهد بود،  ادرات های مدیریت خدمات 

و تجربه  کنند )ازجمله فقدان توان مالیها شرکت نمی ه هر دلیل در نمایشگاه توانند به نمایندگی از چندین شرکت صادرکننده که ب  می

شناخت از فضای تجارت بین   شگاه      و کمبود  شگاه(، در این نمای شتن شرکت برای حضور در نمای ضور یافته و   ها حالمللی و یا تمایل ندا

سته به        ازیک سوی دیگر ب شرکت را معرفی نماید و از  صوالت و خدمات  شرکت     طرف مح سایر  شرکت، آن را به  های فعال در نیاز 

 ها فراهم نماید.های آتی را برای آنصنعت معرفی نموده و بستر همکاری

ها ( معموالً به نیروی کار بومی دسترسی دارند، لذا مکالمه به زبان محلی و آشنایی آن   EMCهای مدیریت خدمات صادرات ) شرکت 

 های طرف قرارداد در مذاکرات باشد.تواند عامل موفقیت شرکتبه روابط اجتماعی و فرهنگ تجاری، می

 کشور جاری مقررات و قوانین و هدف بازار اطالعات به رایگان ه( دسترسی

شور برای       9-2-2-2و  1-1-2طور که دربندهای همان صادراتی و نیز بانک قوانین و مقررات جاری ک شد اطالعات بازار هدف  ذکر 

صتتورت رایگان در اختیار  نعت برق ایجاد خواهد شتتد که دستتترستتی به این اطالعات برای ستتال اول به استتتفاده صتتادرکنندگان صتت

 های واجد شرایط قرار خواهد گرفت.شرکت
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 های ایرانی جهت حضور در بازارهای صادراتیهای همکارهای تجاری بین بنگاهشناسایی مدل 2-2-4

مکاری  دهد، هالمللی است  مطالعات نشان می  کسب مزیت رقابتی در بازارهای بین های تجاری یکی از راهبردهای همکاری بین بنگاه

ها  . الگوهای هماهنگی و همکاری )داخلی و خارجی( میان بنگاه       31ها به کاهش ریستتتک در زنجیره تأمین کمک خواهد کرد       بنگاه 

ها کاهش را در اجرای پروژه 99آورای زیانهو ریستتک ناشتتی از انتخاب 31، مخاطرات اخالقی97توانند مستتائل عدم تقارن اطالعاتمی

لی و به های اص کنندگان و نظارت توسط شرکت  ریزی بین تأمینها باهدف مشابه، از طریق برنامه دهند. الگوهای همکاری میان بنگاه

 کنند.ها کمک میگذاری اطالعات به کاهش ریسک فعالیتاشتراک

 که شتتودمطالعه اثرات تقویت ارتباط ستتایر تولیدکنندگان با یکدیگر، مشتتاهده می گرفته وبا بررستتی ارتباطات بین ستتازمانی شتتکل 

رق در صنعت ب . شود می منجر پذیریانعطاف افزایش و هزینه در جوییصرفه  جدید، هایهای بین بنگاهی به شناخت فرصت  همکاری

افزایش  المللی رااهی قدرت رقابت در بازارهای بینپیوستگی تجهیزات در ساخت تأسیسات برقی، همکاری بین بنگ     بهمبهنیز با توجه 

 ها، جهت حضور در بازارهای صادراتی، موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:های بین بنگاهدهد. در همکاریمی

 بازار )شامل نیازهای داخلی و استفاده از حداکثر پتانسیل صادرات به بازارهای هدف( نیازهای -

 ه تولید در حد ظرفیت کامل(ظرفیت تولید )نزدیک شدن ب -

 ها و متعاقباً افزایش سود شرکت(های کارآمد جهت کاهش هزینهشناسایی روش) ازیموردن تکنولوژی -

پذیری )با توجه به اینکه صنایع وابسته به برق و انرژی، جزء صنایع با تکنولوژی متوسط و پیشرفته هستند، سازگاری و انعطاف -

تن ها الزم است. همچنین با در نظر گرفهای جدید، جهت بقای توان رقابتی شرکتاده از فناوریروزرسانی تکنولوژی و استفبه

توسعه و نیز تحوالت سیاسی که منجر به تغییر در قوانین و مقررات، عنوان یک کشور درحالتغییرات اقتصادی ایران به

شرایط و مقررات جدید، در حداقل زمان ممکن وفق داده ها باید بتواند خود را با شود، شرکتالخصوص حوزه بازرگانی میعلی

 و همواره آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد.(

                                              

 

 [22] 2221، 96نوج و منتزرما[ 21]  1332ازجمله میلر،  31

31 Information asymmetries 
31 Moral hazard 
33 Adverse selection problems 
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این  روزرسانی)رعایت اصول تولید باکیفیت ازجمله رعایت استانداردهای تولید در سطح جهانی و به کیفیت از اطمینان -

 زیست(حیطاستانداردها ازجمله استانداردهای توسعه پایدار و دوستدار م

 ها(ها و متعاقباً افزایش سود شرکتهای کارآمد جهت کاهش هزینهشناسایی روش)ها هزینه کاهش -

در دسترس بودن عوامل تولید و رسیدن به امنیت در تأمین نهادهای تولیدی، برای ثبات در ) تولید عوامل در دسترس بودن -

« زمان میت،ک کیفیت،»همیت است. این عوامل تولید باید از سه جهت تولید و حفظ جایگاه تولیدکننده در بازار بسیار حائز ا

 (باثبات باشد.

های بدو خدمت و در طول خدمت، برگزاری استخدام نیروهای متخصص، آموزش) دارتیصالح نیروی متخصص برخورداری از -

 های آموزشی و ...(دروس گروهی و کارگاه

ن سو و از سوی دیگر داشتفرد از یکای منحصربهها به شیوهایی تلفیق ایدههای نو و تواننوآوری و خالقیت )داشتن ایده -

 ها به محصول(های خالقانه و تبدیل آنفرآیند، جهت به کار بردن این ایده

 هایچالشو  هاهزینهو مشارکت،  یهمکار یجادبا ا هاشرکتبه موارد فوق،  یابیمناسب شرکت و دست یریتو مد دهیسازمان برای

 هایهمکاری با توانندمیصادرات  یرکوچک و متوسط در مس هایشرکت ویژهبه دهند میخود و صنعت را کاهش  یرو یشپ

 شوند: یرهچ یرموارد ز ازجمله یرمس اینبه مسائل و مشکالت  یرانیا هایبنگاه یربا سا یتجار

 های جدید تولیددسترسی محدود به فناوری و تکنولوژی -

 افزاری و تشکیالتی مناسبمهای نرنبود زیرساخت -

 های موجود و واکنش سریع نسبت به سایر رقبامندی مناسب از فرصتعدم بهره -

 های مالیضعف در ارتباط مؤثر و کارا با سیستم بانکی و شبکه -

 هامابین بنگاههای همکاری فییافته با شبکهنبود ارتباط سازمان -

 زنی و مذاکرهضعف در چانه -

 های گردش مالیحدودیتکمبود نقدینگی و م -

 پایین بودن سهم بازار و توان رقابتی -

 ها و منابعضعف در استفاده بهینه از ظرفیت -
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 عدم شناخت از بازارهای هدف -

های مختلف مانند تحقیق و توستتعه، تولید، مجوزها و استتتانداردها،   بنگاه اقتصتتادی مجموعه متنوعی از فعالیت که هربا توجه به این

سب مزیت رقابتی نیاز دارد ازاریابی و فروش و ... کنترل کیفیت، ب سی به همه آن   را برای ک ستر ها لبد، بنگاهطها منابع زیادی را میو د

رای ب دهی به همکاری بین بنگاهی به نیازهای مقابل و ارزش حاصل از همکاری باید توجه نمایند. در انتخاب شرکای تجاری و شکل  

های اصلی همکاری بین بنگاهی، باهدف افزایش  گرفته است که در ادامه این بخش مدل ی شکل های همکاری مختلفاین منظور مدل

 های فوق، تشریح خواهد شد.حجم صادرات و سهم بازار ایران و دستیابی به موفقیت

 های ایرانیهای اصلی همکاری بین بنگاهمدل 2-2-4-1

 های مالیالف( همکاری

لی  ها به دو صورت اص  بندی کلی این نوع همکاریها اشکال گوناگونی دارد. در یک دسته  پروژه ها باهدف تأمین مالیهمکاری شرکت 

 شوند:ی میبندطبقه

یاز و با موردنهای ها و فعالیتهدف تأمین مالی پروژه های مالی با: این نوع همکاری122همکاری مالی مبتنی بر استتتتقراض -

 انواع مختلفی مانند وام، اوراق مشارکت، صکوک، خرید دین و غیره دارند. شود وی استقراضی انجام میهامدلاستفاده از 

سرمایه  - ستفاده از مدل : این نوع همکاری121گذاریهمکاری مالی مبتنی بر  سرمایه های مالی با ا های گذاری بین بنگاههای 

 شرکت پروژه دارند.شوند و روش مختلفی مانند تبادل سهام، تشکیل اقتصادی که هدف صادراتی دارند انجام می

اض،  های مالی مبتنی بر استقر گذاری تشریح شده است و همکاری   مالی مبتنی بر سرمایه  های همکاریدر ادامه این بخش بیشتر مدل 

 یل خواهد آمد.تفصبه 9-2در بخش 

  

                                              

 

122 Debt Financing 
121 Equity Financing 
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 انتقال و اشتراک سهام شرکتی(  1-الف

با هدف همسو   گیرند که دو یا چند شرکت یم( قرار 122M&A) هااباکتس های ادغام و این مدل از همکاری در چهارچوب استراتژی 

نمایند. در این نوع   المللی ستتتهام یکدیگر را خریداری می   های خود و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب در فضتتتای بین    نمودن فعالیت  

 ردد.گشرکت به دیگری منتقل می های دائمی است، بخش یا کل سهام یکها که از نوع همکاریهمکاری

 شود.اصلی تقسیم می دو گروههمکاری از نوع تبادل سهام به 

 :129گروه اول ( انتقال و اشتراک سهام افقی

شرکت  شابه در یک بازار را تولید می   های همدر این حال  صوالت م کنند با هدف افزایش توان رقابتی، با یکدیگر ادغام عرض که مح

 ای مزایا متعددی ازجمله این موارد را دارد:ین نوع تملک سرمایهآیند. اشوند و یا به اکتساب دیگری درمیمی

 افزایی.افزایش ظرفیت تولید برای دستیابی به سهم بازار بیشتر و اصل هم -

های ثابت و جاری ازجمله هزینه های ناشتتتی از مقیاس به دلیل حذف عملیات تکراری و کاهش برخی هزینهجوییصتتترفه -

 بازاریابی

ها در بازار  موجب این همکاری قدرت شتترکتهاستتت. چراکه بهستتهم بازار از دیگر مزایای این همکاریافزایش درآمد یا  -

 ها وجود خواهد داشت.یافته و امکان افزایش قیمت فروش برای آنافزایش

  

                                              

 

122 Mergers and acquisitions 
129 Horizontal Merger / Acquisition 
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 124گروه دوم( انتقال و اشتراک سهام عمودی

باشتتند با هدف افزایش توان صتتوالتشتتان مکمل دیگری میهایی که در طول یک زنجیره ارزش قرار دارند و محدر این حال شتترکت

ن نوع تملک آیند. ایشتتوند و یا به اکتستتاب دیگری درمیپذیری و کنترل بر منابع دیگری، با یکدیگر ادغام میرقابتی و قدرت انعطاف

 ای مزایا متعددی ازجمله این موارد را دارد:سرمایه

است. به این صورت که صادرکننده  125ه کاال و خدمات مکمل، فروش متقاطعهای تولیدکنندیکی از مزایای همکاری شرکت -

تواند در ادامه فروش محصتتتول خود به خریدار، نیاز وی به کاال یا خدمات مکمل را از طریق همکار خود تأمین نماید و                 می

رای است. پس هریک ب  ازآنجاکه هر یک در شرکت دیگری سهامدار هستند، انتفاع یکی به معنی افزایش سودآوری دیگری    

 ورود دیگری به بازار هدف و معرفی مشتریان خود، از انگیزه کافی برخوردار است.

صنعت خود با رکود مواجه          - شرکت در  شرایطی که یک  صاً در  صو ست. خ تنوع در فعالیت از دیگر مزایای این نوع همکاری ا

یروی کار متخصتتص خود را در شتترکت همکار خود تواند برای خروج موقت از کاهش ستتودآوری، منابع مالی و نشتتود می

 متمرکز نماید.

شت که از آن جمله می       همکاری صادرکننده در بر خواهد دا صنعت برق، نتایجی برای  سهام در  توان به های مالی از نوع تبادل 

 موارد زیر اشاره نمود.

 هاهمسو کردن اهداف بنگاه -

 ورود به بازارهای جدید و نوظهور -

 قیمتی در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت مخربپرهیز از جنگ  -

 کاربهبود تقسیم -

آورد. هر یک از طرفین برای خریدن   یدرمهایی از ستتتهام دیگری به تملک     بخش ها، دو یا چند طرف،   برای ایجاد این نوع همکاری  

ترین کار نیازمند فرآیند ارزیابی است. یکی از مهمگذاری کند که برای این طور دقیق شرکت هدف را ارزشسهام دیگری، باید بتواند به

                                              

 

124 Vertical Merger / Acquisition 
125 Cross Selling 
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صورت می       ارزیابی ستقل و بازرس قانونی  سی م سابر سط ح شته،  ها، درآمدهای گگیرد. ارزیابی داراییها باید از منظر مالی بوده که تو ذ

 ند.دهخرید سهام دیگری انجام میهایی است که طرفین در هنگام های نقدی، ارزیابی معامالت در جریان و ... از دیگر بررسیجریان

 تشکیل شرکت پروژه (2-الف

شتتود. در این تأستتیس می 121گاهی باهدف پذیرش، اجرا، تأمین کاال و ستتاخت و نیز تأمین مالی یک پروژه خاص یک شتترکت جدید

 ردد.گص تشکیل میموارد سرمایه شرکت توسط دو یا چند شرکت فعال در همان صنعت تأمین و برای اجرا و راهبری یک پروژه خا

این آیند و ازآنجاکه ستتترمایه ها باهدف ایجاد همکاری بین چندین بنگاه در یک پروژه خاص به وجود می  دیگر این شتتترکت عبارت به 

فارغ   گیری در مورد آنشود و شرکت ایجادشده شخصیت حقوقی مستقل داشته و تصمیم         ها توسط طرفین قرارداد پرداخت می شرکت 

 باشد.خلی هریک از طرفین قرارداد میاز تصمیمات دا

 های فناورانهب( همکاری

ستفاده  وری عوامل تولید و بهها از طریق تأمین تجهیزات و ارتقا بهرهدر این نوع مشارکت و همکاری، بنگاه  از  روزرسانی تکنولوژی و ا

تجهیزات برقی و ارائه خدمات فنی و مهندسی برق   نمایند. این نوع همکاری در تولید کاال وهای جدید با یکدیگر همکاری میفناوری

، توافقی اختیاری و آگاهانه استتت که بین دو یا چند بنگاه برای تبادل، به هادیگر این همکاریعبارتاستتتفاده استتت. به و انرژی قابل

ای رایج  ت و بایدها و نبایدهکه در بستری که از قوانین و مقررا  گیردشکل می  و تجهیزات اشتراک گذاشتن و توسعه مشترک فناوری     

 کند.و عرف در صنعت برق، رشد می

از طریق انجام  به این معنی که فناوری صتترفاً 121زاتوستتعه درون .استتت میستترجدید از دو طریق و تجهیزات  هادستتتیابی به فناوری

ستفاده از منابع داخلی  و های تحقیق و توسعه  فعالیت دستیابی به فناوری به  و  درواقع انتقالکه  121همکاری فناورانه حاصل شود و  با ا

 از بنگاه است. کمک منابع خارج

گذاری مشتتترک برای ها، قرارداد مشتتترک تحقیق و توستتعه، ارائه لیستتانس، ستترمایه  های همکاری فناورانه بین بنگاهازجمله روش

لی  وستیله ستازندگان اصت   ی فنی بههاصتورت مشتترک، دریافت کمک  گیری از پرستنل فنی و علمی به ستازی، بهره تحقیقات، شتبکه 
                                              

 

121 special-purpose entity/vehicle 
121 Internal Development 
121 Technology Transfer 
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ها جهت انتقال دانش فنی است. در خصوص توسعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق      آالت، اعزام نیروی کار به سایر شرکت  ماشین 

 اند:های همکاری فناورانه، دو روش زیر کاربرد بیشتری داشتهدو روش اصلی زیر باید از میان روش

شترک    (1 سعه م صنعت برق و انرژی می شرکت ؛ انجام تحقیق و تو صوالت  های فعال در  توانند باهدف بهبود کیفیت مح

سی     وری تجهیزات، کاهش هزینهخود، افزایش ظرفیت تولید، باال بردن بهره شناخت بهتر از بازارهای هدف، برر های تولید، 

شش   ضای خریداران و ک سعه انجام   های قیمتی و ... فعالیتتقا شترک تحقیق و تو ت  های این تحقیقاداده و در هزینههای م

 اهد داشت.های همکار تعلق خوبا یکدیگر مشارکت نمایند. به همین ترتیب منافع حاصل از تحقیقات مذکور، به کلیه شرکت

در این روش یک شتترکت داخلی تولیدکننده و یک شتترکت داخلی     (یسککان )ل فناوری از برداریبهره امتیاز اعطای (2

لیکن بازار هدف صتتتادرکننده با بازارهای هدف تولیدکننده متفاوت استتتت و یا حتی در مواردی               صتتتادرکننده وجود دارد 

ساخت  صادرکننده            تولیدکننده به دلیل عدم وجود زیر شرکت  شرایط،  صادرات ندارد. در این  سًا تمایلی به  سا های الزم، ا

ک بازار هدف صتتادراتی استتتفاده نماند. این تواند از فناوری شتترکت صتتاحب فناوری، در تولید محصتتوالت موردنیاز در یمی

دهد که با هزینه و ریستتک کمتر به تکنولوژی الزم برای ورود به بازار نامه به شتترکت صتتادرکننده این امکان را می توافق

 هدف صادراتی دست پیدا کند.

 ج( تشکیل کنسرسیوم صادراتی

رای یک مدت بهای کوتاهبین بنگاهی است که جزء ائتالف  مکاریدهی به ههای پرکاربرد برای شکل ایجاد کنسرسیوم یکی از روش  

ی  ای و نیروتوانند از ظرفیت مالی، سرمایه های اقتصادی می موجب این نوع مدل همکاری، بنگاهشوند  به هدف مشخص محسوب می  

ستفاده نموده و قدرت رقابتی خود را      صی یکدیگر ا ص سهم خود را در بازارهای هدف   باالبردهتخ کار  ین راها صادراتی افزایش دهند. و 

  در فضای داخلی های مقررات ضد انحصار برای اجتناب از ایجاد انحصار در بازار، مانع ادغام و اکتساب  ویژه در مواقعی که محدودیتبه

 ر شوند.افزایی منابع عضو کنسرسیوم برخورداالمللی، از مزایای حاصل از همکاری و همفضای بازار بین تواند درشود می

 کند:های صادراتی صنعت برق اهداف متعددی ازجمله موارد زیر را دنبال میایجاد کنسرسیوم

 هستندهای مختلف گیری از توانمندینیازمند بهره کهپیچیده  تتولید محصوال .1

 ها و واحدهای بزرگ صنعتی برقیمانند احداث نیروگاههای بزرگ اجرای پروژه .2

 ی کسب اطالعات بیشتر از بازار هدفبراانجام مطالعات و پژوهش  .9

 فروش و بازاریابی و کسب سهم بیشتر از بازار یا ورود به بازارهای جدید که دارای ریسک فروش باال هستند .4
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 المللیهای بینها و همایشنمایشگاه شرکت در .5

سیوم     سر شکل ها در مدلکن شکل می های مختلف و به  شک   های گوناگون  سته به هدف از ت ایی چون هتواند به گروهمی ،یلگیرند. ب

سیوم تبلیغات و بازاریابی و...، تفکیک گرد             سر صادرات، کن سیوم  سر سیوم فروش، کن سر های انواع پرکاربرد در ادامه به ویژگی .ندکن

 شود.ها پرداخته میکنسرسیوم

 کنسرسیوم فروش (1-ج 

ت  خود را جه بین دهد که رقابتها، این فرصتتت را میبنگاههریک از کنستترستتیوم فروش، نوعی همکاری بین بنگاهی استتت که به 

قاء کاالها و  ها باهدف ارتکنسرسیوم، نوعی همکاری داوطلبانه بنگاه  این نوع  کنند.المللی، اصالح  منتفع شدن از بازارهای داخلی و بین 

 است.خدمات اعضاء و تسهیل صادرات این محصوالت از طریق عمل مشترک 

اهند بود ها قادر خوکنند  بنابراین بنگاهکنستترستتیوم فروش، استتتقالل مدیریتی، قانونی و مالی خود را حفظ میاعضتتاء در اکثر موارد، 

اص به تواند اختص های فروش میفعالیت کنسرسیوم  رود. بین نمیاهداف استراتژیک خود را جداگانه به اجرا گذاشته و هویت اعضاء از    

 4های فروش شامل  شده توسط کنسرسیوم    خدمات ارائه. ه طیف محصوالت خاصی باشد   ای خاص داشته یا محدود ب فروش در منطقه

 است:گروه خدمات 

 ایخدمات پایه -الف

 توسعه بازار در میان اعضا -ب

 خدمات مرتبط با توسعه محصوالت اعضا )ارتقا( -ج

 مشترک خدماتی تبلیغات -د

شت که   سیوم با ادغام متفاوت    باید توجه دا سر ست کن سیوم، مدیریت     بنگاه همهادغام و تملک،  برخالف   چراکها سر ضو در کن های ع

ستقل بنگاه خود را حفظ می  سیوم   همچنین نمایند. م سر ست  کن شکیل یک تعاونی نی شتر به د  به معنی ت نبال جذب نقاط زیرا تعاونی بی

آن به یک  ها و تبدیلنقاط ضعف بنگاه که کنسرسیوم، برای پوشش    شود، درحالی برداری از منابع در دسترس تشکیل می  قوت و بهره

 شود.فرصت ایجاد می
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 کنسرسیوم صادراتی(  2-ج

، برای افزایش توان رقابت در بازارهای خارجی  کنندمیمحصول خود را مستقالً به بازار عرضه     یدر بازار داخل هایی کهچنانچه شرکت 

صادراتی، در قالب   سیوم، باهم همکاری    یک و  سر صادرات گفته می          در این کنند، کن سیوم  سر سیوم، کن سر شود   صورت به این کن

اقباً ازحد قیمت برخی محصتتوالت و متعتوانند برای جلوگیری از کاهش بیشتولیدکنندگان میهمچنین در بازارهای رقابتی صتتادراتی، 

یا با  تر وباکیفیتهای و بخشتتی از کاال به فروش برستتانندها، گروهی از محصتتوالت خود را در قالب کنستترستتیوم کاهش کیفیت آن

 .طور مستقل بفروشندتکنولوژی باالتر خود را متناسب با کشش قیمتی آن، باقیمت باالتر و به

سب عبارتبه صنعت،  دیگر واحدهای ک صادرات          وکار در  سهیل  شور و ت صادرات کاالها و خدمات خود به خارج از ک سعه  باهدف تو

های  این حالت، همکاری برای دسترسی به بازار  نمایند. در ی فعالیت مینسرسیوم صادرات   کبا یکدیگر متحد شده و در قالب  محصوالت  

صول  کلیدی  سی به   و برای فروش مح ستر صوالت باکیفیت   های نوینتکنولوژینیز د ستیابی به مح شتر از  ترجهت تولید بهینه و د ، بی

 .شودمدت یا بلندمدت در نظر گرفته میستراتژی میان، معنا پیدا خواهد کرد. این همکاری در قالب یک اهابین بنگاه رقابت

رق فنی و مهندسی ب  وکار بخش خدماتو هم واحدهای کسب  تولیدکنندگان کاال و تجهیزات برقیکنسرسیوم صادراتی، هم در میان    

 تواند تشکیل شود.، میو انرژی

صادرا        معموالً بنگاه سیوم  سر شکیل کن شتر تمایل به ت سط، بی شکالت قابل ها. چراکه آنتی دارندهای کوچک و متو توجهی،  ، اغلب با م

ضور در  ح تنها به اعضاء خود درزمینه باشند. در این زمینه، کنسرسیوم صادرات، نه    ویژه در ورود به بازارهای خارج از کشور، مواجه می به

 :اند ازها، عبارتباشد که برخی از آنتوجه دیگری را نیز به همراه داشته های قابلتواند مزیتکند، بلکه میصادرات کمک می

 کاهش ریسک اعضای کنسرسیوم و بهبود سودآوری 

 زمانداری و ونقل، انبارهای اداری، حملجویی در هزینهصرفه 

 و آشنایی با استانداردهای فنی و کیفی موردتقاضای بازارهای صادراتیاعضا دانش فنی  افزایش. 

 هاانش و نوآوریهای یادگیری و انباشت دافزایش ظرفیت. 

 های داخلیباال رفتن تجربه و موفقیت بیشتر در ایجاد کنسرسیوم 
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 وکارها سازنده، پیمانکار و مشاور را نیازمند  طیف متنوعی از کسب  عموماًهای زیرساختی که  در صنعت برق به دلیل بزرگ بودن پروژه 

 کند.توجیه پیدا می کامالً 112EPCFیا 123EPC  صورتبههای احداث هایی برای اجرای پروژهاست، تشکیل کنسرسیوم

 هاهای تجاری و دالیل عدم موفقیت کنسرسیومموانع اجرایی شدن همکاری 2-2-4-2

صنعت برق  های بین بنگاههمکاریایجاد  شکیل  و ها در  سیوم   ت سر ضر ها کن سی   یک  در حال حا سا ست  راهبردهای ا که بدون آن  ا

  ندرتبه ها و بسترهای همکاری فراهم نبودن زیرساخت    اما این موضوع به دلیل نخواهد بود ممکن عمالًیشتر از بازارها  بکسب سهم   

ست بهآمیز کمی  دهد و تجربیات موفقرخ می ضرورت و نیاز به ایجاد این همکاری    آمدهد ست. هرچند که این  ر دها در گام اول باید ا

شود و تا  شبکه  خود بنگاه حس  شدن همکاری  سازی زمانی که باور نیاز به  شود،     هاو اجرایی  صنعت ایجاد ن امر  ایندر خود بنگاه و 

بنگاه کوچک و متوستتطی که بخواهد یک گام فراتر از حوزه خود بردارد و به ستتمت صتتادراتی شتتدن پیش رود،   .محقق نخواهد شتتد

. این عوامل غاتیو تبل یالمللی، برند ساز نهای بینیازمند واحد بازاریابی قوی، نمایندگی در خارج از کشور، توانایی شرکت در نمایشگاه   

ها برای ایجاد تمایل آنبه همین دلیل  ،تنهایی قدرت تأمین آن را ندارندبه SMEی هاهایی استتتت که بنگاه   طورقطع دارای هزینه به 

 های بزرگ و باتجربه است.این همکارها بیشتر از بنگاه

ضه  صلی  لذا توجه به ابعاد بازدارنده و عار ست. همان   این همکاریهای ا سیار حائز اهمیت ا صورت گرفته در این  ها ب طور که مطالعات 

های مختلفی از ابعاد عارضتته نزدیک استتت،با مؤلفه مدیریت در ارتباط  ،فرایند طراحی همکاری، ازآنجاکه 111دهدزمینه نیز نشتتان می

شتتتگیری و رفع تعارضتتتات احتمالی در فرایند همکاری  دهی و مدیریت پروژه همکاری و همچنین پیریزی و ستتتازمانتعریف، برنامه 

 تواند در افزایش اثربخشی فرایند همکاری مؤثر باشد.نقش مدیریتی میلذا در اینجا و  شودمی مشاهده

 توان به موارد زیر اشاره نمود.شود میهای اصلی که در ابعاد مختلف فرآیند همکاری ایجاد میازجمله عارضه

ایجاد  ها،ها وجود دارد که در صورت برطرف نمودن این عارضه  عنوان عامل تردید شرکت های کنسرسیوم، موانعی به  در رابطه باقابلیت

 توان به مواردی به شرح زیر اشاره نمود.ها میسر خواهد شد. ازجمله موانع بازدارنده میاین همکاری

 ستیابی به اهداف مالی، زمانی و فنیها و عدم دوجود ذهنیت منفی ناشی از تجربیات ناموفق قبلی همکاری -

                                              

 

123 Engineering, procurement, and construction 
112 Engineering, procurement, construction, and finance 

 [29] 1932ی،محمد یری،ام یاسی،مأخذ: ال 111
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 عدم احساس رضایت در مورد دستاوردهای کلی همکاری -

 های ادعاشدهعدم اعتماد میان صنایع همکار در خصوص در اختیار داشتن قابلیت -

 های فنی، انسانی و مالی الزم در طرف همکار بالقوهنبود قابلیت -

 اکره و انعقاد قرارداد شفافهای الزم حقوقی و تجاری برای مذعدم وجود مهارت -

 ریزیهای مدیریتی و برنامهکمبود مهارت -

 ها و اختالف در همکاریعدم مهارت الزم برای حل تعارض -

 دشواری در دستیابی به فناوری و دانش فنی -

 هاریزی همکاریعدم شفافیت در چگونگی تقسیم دستاوردهای مالی و معنوی ناشی از همکاری طرفین در ابتدای طرح -

 ضعف در مستندسازی دانش و انتقال کامل دستاوردهای فنی )انتقال ناتمام( -

ضه  شی این      در قدم اول باید این عار سبت به اثربخ صوص ابعاد مختلف، ن ها را تا حداکثر ممکن، تقلیل داد و به طریقی بنگاه را در خ

ساخت و با  همکاری شفاف نقش ها امیدوار  سئولیت طراحی  ستاوردها ها، م و درنتیجه بهبود ذهنیت مدیران هر یک از طرفین  یها و د

تواند انگیزه مدیران را برای ازجمله عواملی که می .دادتمایل مدیران را به همکاری افزایش ، هاآمیز بودن همکارینستتبت به موفقیت

ها استتت.  عه همکاریها افزایش دهد، مشتتخص نمودن اهداف دقیق همکاری و آگاهی نستتبت به الزامات زمانی برای توستت همکاری

شفاف حقوق و وظایف طرفین، تعهد هر دو طرف  همچنین با تعیین دقیق سهم هر همکار، متناسب با توانایی   های واقعی آن و تعریف 

مر عملکرد ی مست بازنگر ، ایجاد سیستم هماهنگ مدیریت همکاری،  طلبانهفرصت قرارداد مبنی بر حفظ شایستگی، دوری از رفتارهای   

هاستتت. پس از حصتتول نتایج، هر دو طرف باید در خصتتوص خاتمه  ج از دیگر راهکارهای حل تعارضتتات ایجاد همکاریو کستتب نتای

شند که الزمه آن، پیش      شته با سیم نتایج با یکدیگر توافق دا سیم آن و ن     همکاری و نحوه تق سود و زیان و نحوه تق ضعیت  یز بینی و

 112به طرفین است.مستندسازی دانش و انتقال کامل دستاوردهای فنی 

                                              

 

  ]Haffman, 2001]15 مأخذ 112
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سیوم به        برای سر شکیل یک کن ست که فرایند ت ضروری ا شود.   این منظور  ستی طی  سیوم را      19نمودار در سر شکیل یک کن فرآیند ت

 [122دهد. ]نشان می

 فرآیند تشکیل کنسرسیوم -69 نمودار

 صنعت برق و انرژیهای ایرانی در های بین بنگاهگسترش و تقویت همکاری 2-2-4-9

ستفاده از ظرفیت  سازمان ا سعه فعالیت های  شرکت های میانجی و نیز تو صادرات می های  ر  عنوان راهکاتواند بههای مدیریت خدمات 

 های ایرانی در صنعت برق در نظر گرفته شود.های بین بنگاهگسترش همکاری

 های میانجیالف( بهبود عملکرد سازمان

ضه   جهت افزایش  صادرکننده ایرانی در بازارهای بین بنگاه سهم عر سترش و تقویت همکارهای بین بنگاه های  های  المللی از طریق گ

ست که از ظرفیت    صنعت برق و انرژی، الزم ا ستفاده نمود.  های میانجی سازمان های ایرانی فعال در  به  119«های میانجیسازمان »ا

یری گهای موجود در آن شبکه، در شکل  صنعت فعالیت نموده و با تقویت بنگاه  نفعاالشود که در یک شبکه از   می گفتههایی سازمان 

ستند    ینوآوری و تجار سترده Howells،2221.([15. )شدن آن مؤثر ه سازمان [ البته مفاهیم گ ها وجود دارد ازجمله  تری برای این 

                                              

 

119 Intermediaries 

یک تحلیل استراتژ
و تصمیم گیری  
برای همکاری

انتخاب همکار طراحی همکاری جاری سازی 
همکاری

خاتمه همکاری
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. که متناستتتب با هریک از این استتتامی، و .. 111ی نوآوریهاپل، 111ی دانشهاواستتتطه، 115ها، شتتتخص ثالث114کارگزاران تکنولوژی

های دهندگان تکنولوژی، عموماً انتقال آن را به نفع شتتترکتعنوان نمونه انتقالیابد، بهها تخصتتتیص میهایی به این ستتتازمان نقش

سازمان کوچک بر عهده شخص ثالث بین بنگاه دارند و یا  سب با اختیارات    هایی که در قالب  صنعت وجود دارند متنا ضی به  تفویهای 

ها و حضور   کنند. ایجاد این همکاریها در آینده جلوگیری میها مداخله نموده و از متضرر شدن آن  های شرکت گیریها در تصمیم آن

صنعت ویژگی   این میانجی صنایع کاربرد دارد، لیکن هرچه  شد و یا پروژه    تری در حوزه فناوریهای خاصها در کلیه  شته با های آن دا

شند  ترده یربازدتر و سرمایه بر  سازمان ، با ساس می   نیاز به این  شتر اح صنایع با      های میانجی بی صنعت برق ازجمله  شود. ازآنجاکه 

سرمایه        سی نیاز به  ست و تولید کاال و تجهیزات برقی و ارائه خدمات فنی و مهند سط و باال شته و   گذاری اولیه باال دتکنولوژی متو ا

 یابد.ها ضرورت بیشتری میمابین بنگاههای فیها و همکاریمیانجی اغلب دیربازده هستند وجود این

سیم می   سازمان  صلی دولتی و غیردولتی تق صلی   های میانجی به دو گروه ا صادیق آن در جدول  شوند که ا شان داده  19ترین م شده  ن

 شده است.اختصار در این جدول شرح دادهها بهاست. همچنین هدف از تشکیل آن

  

                                              

 

114 Technology Broker (Provan and Human (1999)) 
115 Third parties (Mantel and Rosegger (1987)) 
111 Knowledge intermediaries (Millar and Choi (2003)) 
111 Innovation bridging (Czarnitski and Spielkamp (2000)) 
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 جادیا از هدف و برق صنعت در یرانیا یهابنگاه نیب هایهمکاری جادیا در یانجیم هایسازمان انواع -19جدول 

 

  ها و همسو نمودن اهداف فعاالن افزایی توان مالی و فنی آنها، همحل تعارضات بنگاه رای یکی از مسیرهای اصلی ب  نهادهای تشکلی  

گیری  ها از مرحله تصمیم برای ایجاد همکاریتوانند به اطالعات مختلف تجاری دسترسی داشته باشند و     ها میتشکل  در صنایع است.  

سیوم بوده و در زمان خاتمه        سر ضای کن و طراحی آن تا انتخاب و اجرا و مدیریت همکاری، کنار هر دو طرف قرارداد همکاری و یا اع

را  ق آنچه در ابتدا توافق شتتتده بود نظارت کنند و در صتتتورت بروز اختالف، آنهمکاری نیز به چگونگی تقستتتیم دستتتتاوردها مطاب

 وفصل نمایند.حل

  در حال حاضر در حوزه تولید کاال و تجهیزات برقی و نیز ارائه خدمات فنی و مهندسی، سندیکا صنعت برق مشغول به فعالیت است.        

گذاری گذاران و دولت و نیز صحه نهادهای حمایتی تسهیلگر توسط قانون  عنوان ها بهها و پذیرش آنبا افزایش مشروعیت این تشکل  

شکل        بر ارزیابی صنعت، تأثیر این ت سندیکاها جهت اعطای امتیازها و تقویت فعاالن  سط این  صورت گرفته تو یافته و شها افزایهای 

 مابین تقویت خواهد شد.بستر ایجاد تعامالت فی

انواع•

سازمان توسعه تجارت•

دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو•

اهداف کلی•

تامین منابع مالی اقدامات ترویجی و تغییر رویکرد ها از طریق برگزاری سمینارها  •

مقررات گذاری و ایجادسیاست های تشویقی و اولویت دهی به همکاریهای ایجاد شده در مقابل •
صادرکنندگان منفرد

سازمان میانجی دولتی

انواع•

اتاق های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی•

تشکل ها•

شرکت های کارگزاری•

اهداف کلی•

شبکه سازی و ایجاد ارتباطات بین فعاالن صنعت و بسترسازی برای تعامالت•

برگزاری سمینارها و خدمات آموزشی برای شکل گیری همکاریها•

سازمان میانجی غیردولتی
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ده است، تأمین شطلبانه از روابط ایجادی در نظر گرفتهیکاها که باهدف جلوگیری از رفتارهای فرصتبا توجه به غیرانتفاعی بودن سند 

شرکت  های فعالیت برای آنهزینه ضویت  شتیبانی مالی از این      ها تنها از محل پرداخت ع شوار خواهد بود. لذا پ صی د صو های بخش خ

 ها باید در دستور کار قرار گیرد.تشکل

 113های مدیریت خدمات صادراتعه شرکتب( ایجاد و توس

خدمات  م ندارندرقابت مستقیکه  گانیکنندو تأمین یدکنندگانتول یکه برا ی استمستقلمدیریت خدمات صادرات، شرکت شرکت 

د را نافع خوم های مدیریت خدمات صادرات، مستقیماً تولیدکننده کاال یا خدمات نیستند،   ازآنجاکه شرکت کند. یمصادراتی را ارائه  

 است به این صورت  از درآمد  یدرصد صورت پرداخت  نمایند. این قراردادها گاهی بهاز طریق انعقاد قرارداد با مشتریان کسب می  

ثابت برای خدمات شتترکت  ایالزحمهحقدوم  درروشکنند. که به ازای حجم صتتادرات از مشتتتریان خود کمیستتیون دریافت می

به  کاالمقدار مشتتخصتتی از  یتمالکهای مدیریت خدمات صتتادرات، اعطای به شتترکتشتتود. نوع دیگر از پرداخت می مشتتخص

EMC الزحمه خود، مستقیماً کاال را به نفع خود صادر نماید.تواند به ازای حقدیگر شرکت میبیاناست، به 

EMC شورها  یندهنما یینتعهایی ازجمله توانند به روشها می صد فروش در ک شتر کو بهبود ، ارتقاء ی مق ، انیاالها و خدمات م

ضمانت حمل ساماندهی  سریع کنند و از       نامه و خدمات پس از فروشونقل، ارائه  سهیل و ت صادرکننده ت صادرات را برای  ، فرآیند 

 سوی دیگر واردکننده را نیز با فضای کم ریسک تر و معتبرتری مواجه نمایند.

با یکدیگر دارند. تخصتتص  هاییهستتتند، اما تفاوت ETC113() یهای بازرگانصتتادرات مشتتابه شتترکت  یریتهای مدشتترکت

د و دهنانجام می یاناز مشتتتر یندگینماصتتورت عمده استتت که این کار را به المللی بهخریدوفروش بین های تجاری درشتترکت

محصوالت  ها  ETC هستند.  خریداران یبرا یطشرا  ینها به دنبال بهترد. آننتولیدکننده خاص ندار یکبه  یوفادار درواقع هیچ

شرکت پردازند. درحالیمی پول نقدازای آن به تولیدکننده و به کنند می یداریخر های بزرگ و عمدهسفارش  در قالبرا  های که 

 ها هستند.ها وفادارند و به دنبال بهترین شرایط برای فروش محصوالت آنمدیریت صادرات به تولیدکننده

                                              

 

111 Export Management Companies (EMC) 
113 Export Trading Companies (ETC) 
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EMC که شتترکت کند، درحالیصتتوالت آن، اقدام به جلب خریدار میها به نفع تولیدکننده و فروش محETC  ابتدا بررستتی

کنند که نیازهای خریدار چیست و درواقع خریدار مایل است پول خود را صرف چه چیزهایی کند، سپس در بین تولیدکنندگان     می

 نماید.بت به صادرات آن اقدام میداخلی، محصول یا خدمات موردنظر خریدار را یافته و در صورت تمایل تولیدکننده، نس

  باهدف هاییگذاریتواند در صنعت برق و انرژی بسیار مؤثر باشد. لذا الزم است سیاست       میصادرات   یریتهای مدشرکت حضور  

شرکت    سعه فعالیت این  سپس معرفی خدمات آن   تو صنعت برق و  شرکت      ها در  صورت پذیرد.  صنعت  صادرکنندگان  های ها به 

 های فعال در صنعت، به شرح زیر بر صنعت اثرگذار خواهند بود.ت تجهیزات برقی با ارائه خدمات به شرکتمدیریت صادرا

   سعه نمایندگی فروش بین سیس و تو صادرات المللی و تأ شرکت ی، ازجمله خدمات قابلخارج یفروش  دیریت های مارائه 

صورت که کاال و تجهیزات برقی و نیز خ      ست. به این  صادرات ا شرکت     خدمات  صادراتی  سی  موجب ها بهدمات مهند

 رسد.المللی به فروش میو تولیدکنندگان، در بازارهای بین EMCبین شرکت فروش  یندگیقرارداد نما

  ذکر شتتد، گروهی از تولیدکنندگان، تجربه حضتتور در بازارهای خارجی را ندارند که در این  9-2-2طور که دربند همان

شرکت    صوص  صادرات می های مدیریت خدماخ س  یابیبا بازارتواند ت  ست  یو برر شتر درخوا به نام  یخارج یانها، از م

 EMCتولیدکننده استتت و  قراردادهای فروش به نام یننماید. اتولیدکننده ستتفارش گرفته و قرارداد فروش را منعقد 

توانند قیمت حتی میها  EMCکند. یکمک م کنندهعرضتته، به یقرارداد معامالت صتتادرات یاتتنها در خصتتوص جزئ

 را بر عهده خواهد داشت. یینها یریگیمتصم ی،دهند، هرچند شرکت اصلیم یشنهادصادرات را پ

  صادرات می شرکت شاوره های مدیریت  صادرات برق و انرژی ارائه نمایند. این     توانند خدمات م صی در حوزه  ص ای تخ

ای را در حوزه تخصصی و فنی ارائه   ند و خدمات مشاوره طورمعمول، خود صادرکننده کاالی صادراتی نیست   ها بهشرکت 

 پردازند.دهند، بلکه به ارائه مشاوره باهدف حداکثر کردن منافع مشتریان خود در قراردادهای صادراتی مینمی

   ریت  های مدی  توانند بر توزیع بهینه کاال و تجهیزات برقی تأثیر بگذارند. حتی در مواردی شتتترکت       ها می این شتتترکت

صادراتی، می   خد صادرات با تجمیع کاالهای  صار  کنندهتوانند نقش توزیعمات  را بر عهده بگیرند و از این طریق  یانح

 زنی خود )و بالتبع مشتریان خود( را در مقابل خریداران افزایش دهند.قدرت چانه

کارشتناستان   ط که توست  یکند و باقیمتمی یداریمشتخص خر  یرا باقیمتفروشتندگان  محصتول   EMCگاهی اوقات 

صورتحساب را بر عهده دارد    یتمسئول  EMCحالت،  ینفروشد. در ا می یخارج یانشده است، به مشتر   تعیین خودش

س  هنکت ینشود. توجه به ا متحمل میمبلغ مورد معامله را نیز عدم پرداخت  ریسک و  ست که  یارب شرایطی  مهم ا   که در 

EMC نداشته باشد و  یصادرات یمتبر ق یگونه کنترلدکننده ممکن است هیچکند، تولییم یتکننده فعالعنوان توزیعبه
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نوعی دچار ها با یکدیگر آشتتنا نشتتده و تولیدکننده بهگاهی به علت عدم مواجه تولیدکننده و خریدار با یکدیگر، آن یحت

یز و نوابستتتتگی به شتتترکت واستتتط خواهد شتتتد. باهدف جلوگیری از تضتتتییع حقوق تولیدکنندگان تجهیزات برقی  

های  EMCنهاد پشتتتیبان صتتنعت برق بر عملکرد  دهندگان خدمات فنی و مهندستتی برق، نیاز استتت که یک ارائه

شکل   کننده نظارت نمایند. ازجمله نهادهایی که میتوزیع صنعت برق کمک نمایند، ت ها و توانند در این زمینه به فعاالن 

سب، زم     سازمان  سازی منا ستر ستند که با ب شرکت  های میانجی ه صادرکنندگان و  های ینه را برای ایجاد همکاری بین 

ها در ستتمینارها به نمایند و با اقدامات ترویجی مانند معرفی خدمات این شتترکتمدیریت خدمات صتتادرات فراهم می

یین ضتتوابط و مقررات فعالیت و نظارت بر عملکرد این گروه از تعها و بندی و بررستتی ستتوابق آنصتتادرکنندگان، رتبه

 دهند.ها افزایش میها، اعتماد صادرکنندگان را برای ایجاد این همکاریشرکت

 شده است.یمترسها میانجی های ایرانی و نیز نقش و جایگاه سازمانها همکاری تجاری بین شرکتمدل 14در نمودار 
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 های صادرکننده داخلیهای همکاری بین بنگاهمدل -64 نمودار 
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 های ایرانی و خارجی جهت حضور در زنجیره تأمین جهانیهای همکاری تجاری بین بنگاهشناسایی مدل 2-2-1

شتود، گاهی اوقات نیاز به ایجاد  های صتادراتی کشتور مبدأ برای حضتور در بازار هدف ایجاد می   هایی که بین بنگاهعالوه بر همکاری

جربه های باتها برای بنگاههای سایر کشورها هم هست. این شکل از همکاری    با بنگاههای کشور صادرکننده   های بین بنگاههمکاری

صول       صادراتی و حتی بنگاه  صادراتی رادارند و یا به دنبال یافتن بازار جدیدی برای مح صد ورود به بازار  ستین بار ق هایی که برای نخ

های غیر ایرانی فعال در صنعت برق و   های ایرانی و سایر شرکت  رکتبین ش  های همکاریخود هستند، کاربرد دارد. درواقع ایجاد مدل 

. های ایرانی در بازارهای جهانی گرددهای ایرانی را باال ببرد و منجر به افزایش سهم شرکتپذیری شرکتتواند قدرت رقابتانرژی می

های خارجی که در بازارهای جهانی حضتتور  نگاههای ایرانی فعال در صتتنعت برق و بهای همکاری بین بنگاهدر ادامه این بخش مدل

سی می  شند در اینجا مدل   ها میشود. با توجه به اینکه این همکاری دارند، برر شته با صلی و کاربرد توانند ابعاد مختلفی دا ی در های ا

 گردد.می صنعت برق مطرح

 المللیگذاری مشترک بینالف( سرمایه

صادی  یهنگام سرمایه  که دو یا چند بنگاه اقت شورهای مختلف اقدام به  شترک از ک صادی می  گذاری م ایند به آن نمدر یک فعالیت اقت

 واقع در کشور مقصد  کت شود. گاهی شر  های مختلف انجام میگویند. این مشارکت به شیوه  می 120المللیگذاری مشترک بین سرمایه 

شور دیگر واگذار        کند تا موافقت می شرکت ک سهام خود را به  شی از  سرمایه   بخ شرکت جدید  شترک کند و گاهی در یک   گذاری م

 تیابی بهدستت یبرابرقی مثل نیروگاه(  تأستتیستتات)مانند دارایی موردنیاز برای احداث یک  را منابعگاهی نیز شتترکا، برخی از  کند می

 گذارند.به اشتراک می وکار جدیدکسبهای فرصت

سیاری دارد که چنانچه  این همکاری و هدفمند انتخاب شود، شرکت را به یک منبع از مشتریان محلی متصل       شده حساب ها مزایای ب

صول در بازار محلی را افزایش می  ست آوردن اعتبار بازار و حتی در رقابت با رقبای محلی،   کرده و توزیع مح دهد. همچنین برای به د

صول خ       ست. حتی در برخی بازارها که برای مح سر ا شریک می ستفاده از نام تجاری  تنها راه مجاز  JVاص اجازه واردات وجود ندارد، ا

 یا عملی برای ورود است.

                                              

 

122 International Joint Venture (IJV) 
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گذاری مستتتقیم و کامل در ستتایر کشتتورها، ریستتک کمتری دارد و در صتتورت عدم موفقیت این مدل از همکاری نستتبت به ستترمایه

صًا در        صو صورت عدم تمایل به ادامه همکاری، خ ست. در  شارکت، هزینه انحالل آن نیز کمتر ا شی برای  صورتی م که یک دوره آزمای

 شده باشد، امکان انتقال و واگذاری به یکی از طرفین وجود دارد.گذاری در نظر گرفتهاین نوع سرمایه

 المللی باید مواردی به شرح زیر، موردتوجه قرار گیرد.های مشترک بینگیری این همکاریدر هنگام شکل

 های طرفین، میزان و نحوه فین و نحوه اعمال آن، فرآیندهای کار و برنامه تعیین میزان کنترل طر :/ اهداف  یاسککتراتژ

و یا استتتخدام   JVکارگیری و استتتخدام نیروی کار )استتتفاده از نیروی کار طرفین در  نظارت بر عملکرد طرفین، نحوه به

 نیروی کار جدید(، کارکردهای ضروری و مدنظر در همکاری و ...

  سب:  یکشر شرکا در منطقه محلی   شهرت  طرفین با یکدیگر، یتجار عرفمیزان مطابقت  منا و بنام بودن هریک از 

 گذاریسرمایه یها براآن یلتماهدف و میزان  گریزی، یسکر یاپذیری ریسکخود، میزان 

  کردن  مشخص  و عامالن آن، تعیین نحوه نظارت بر کارکنان، هاگذاریسرمایه تعیین نوع  :شفافیت در عملکرد طرفین

 هاهای حل اختالفات و تعارضها، روشگذاری پاداشهای سنجش عملکرد و ارزیابی موفقیت و نحوه به اشتراکروش

 توان به موارد زیر اشاره نمود:المللی معایبی نیز وجود دارد که از آن جمله میگذاری مشترک بیندر سرمایه

  :صم سازمانی و اختالفات در مورد کنترل  در فرهنگ یریدرگ شکنندگی ست. برا  یجرا یاتیعمل یماتو ت عیین  تمثال  یا

ست   کدام اینکه سیا ر مورد د یناگر طرفمورد هدف قرار گیرد. یا گذاری سرمایه  ید دربا یاتیعمل یا ی، اخالقیهای مالیک از 

 یست.چ یینها یجهنظر دارند، نتها اختالفگذاریها و سرمایهاستراتژی

 :اعث بتواند اندک می یارنظارت بس سو  از یکاغلب دشوار است.   ها گذارینوع سرمایه  در اینکردن تعادل  یداپ عدم تعادل

ظارت و نآسیب برساند، از سوی دیگر    اعتبار شرکت   یابرند گیری غلط پروژه و عدم دستیابی به اهداف شود و حتی به   جهت

 انع خالقیت و نوآوری شود.اختالفات و از بین رفتن ارزش شده و متواند منجر به می نیز ازحدکنترل بیش

ستند و بنابرا ها اغلب کوتاه IJV،موارد ینا یلبه دل شکیل این نوع همکاری ، ینمدت ه ها باید نحوه پایان دادن به آن در زمان ت

سائلی که در    شخص نمود. یکی از م ست، نحوه به    IJVرا نیز م سیار حائز اهمیت ا شتراک ب ی دانش و فناوری است چراکه  گذارا

سب آن،  عدم ا شورها  بهنتقال منا صوص در ک ساخت که از  ییخ ستند، می  یفیضع  یمعنو یتمالکهای حقوق زیر تواند برخوردار ه

 در منطقه شود. یقو یبرق یک منجر به ایجاد
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ن آالمللی در صتتنعت برق و انرژی تأثیرگذار باشتتند که از بین گذاری مشتتترکستترمایهپذیری یک یهتوجتوانند در عوامل متعددی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:جمله می

سب  بازار؛( 1) س  با بازار وکار موردنظربرای ک سب با آن   یلپتان شود و متنا سب که از توانم  یکشر  یکقابل قبولی موجود  های ندیمنا

 الزم برخوردار باشد در نظر گرفته شود.

صادرات و فعالیت تجربه ها شرکت  تجربه و پیشینه؛ ( 2) شد  المللی بینی هاکافی در  شته با  مبتدیان یبرا یخوب ینهگز IJV یرا، زدا

 .المللی نیستبازارهای بین

 های همکاری برقرار کند.ها و ریسکشرکت بتواند تعادل الزم را بین کنترل کردن فعالیت ریسک همکاری؛ (9)

 ب( تأسی  کارخانه یا شرکت در کشور مقصد تحت مجوز شرکت ایرانی

شور هدف با همکاری         های بینایجاد همکاریهای یکی از روش ضا در ک صوالت موردتقا سیس کارخانه تولید مح صنایع، تأ المللی در 

صورتی     ست. در شرکت محلی ا صد           یک یا چند  شور مق شرکت در ک سیس کارخانه یا  ستقیمًا اقدام به تأ صادرکننده بخواهد خود م که 

سد و پ    شنا ستخدام کارکنان، امور مالیاتی، مقررات      نماید، باید ابتدا بازار هدف را کامالً ب شرایط فعالیت، مالکیت، ا سی دقیق  س از برر

کنندگان مالی و حسابداری، خدمات بانکی و نیز حجم تقاضای بالقوه و بالفعل، نحوه تأمین مواد اولیه، حجم عرضه و شناسایی عرضه       

شروع فعالیت و ...   شرف  شرکت   فعلی و در  سیس کارخانه یا  شور هدف نماید. به  اقدام به تأ سک ایندر ک های  ترتیب عالوه بر بروز ری

سب           شرایط ک شناخته بودن  شی از نا سی باال و نیز مخاطرات نا سیا صحیح در زمان      تجاری و  سی به اطالعات  ستر وکار و یا عدم د

شده      ست با مخاطرات از پیش تعیین ن شرکت ممکن ا شکنی    ارزیابی،  شود و رقبای محلی، با کار س ای مواجه  د راه و تبلیغات منفی 

 توسعه شرکت و فروش مناسب آن شوند.

شرکت  شرکت  بنا به دالیلی ازجمله موارد فوق، ایجاد همکاری بین  صادرکننده ایرانی و  صد می  های  شور مق د مفید توانهای واقع در ک

شد. این نوع از همکاری  ست. در      121ید تحت مجوزنوعی تولها معموالً از جنس انتقال دانش و تکنولوژی بوده و بهبا صد ا شور مق در ک

شرکت ایرانی می     ساس گواهینامه دریافتی از  شرکت خارجی بر ا تواند کاال و تجهیزات، خدمات و یا فناوری خود را تولید تحت مجوز، 

 با برند شرکت ایرانی ارائه نماید.

                                              

 

121 Licensing 
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های مربوط به ستتو هزینهها، از یکجاد این همکاریها بلندمدت استتت و متناستتب با ماهیت آن، مزایایی دارد. با ای این نوع همکاری

سک مرتبط با آن کاهش می حمل شتغال در      ونقل و گمرکات و ری ضا و کارآفرینی و افزایش ا سوی دیگر، به دلیل تأمین تقا یابد و از 

شور مقصد، می   شور موردنظر نیز برخوردار شود. از دیگر مزایای این نوع   تواند از حمایتک  ها، سریع االجرا بودن همکاریهای دولتی ک

های  نماید. همچنین ریسک های ایرانی فراهم میآن است که امکان دسترسی سریع به بازار هدف را با شرکای مناسب برای شرکت        

حلی  مکند. همچنین ورود به بازارهای ها را فراهم میآن ازلحاظ دارایی و سرمایه نیز پایین است چراکه مجوز گیرنده بیشتر زیرساخت    

سانس، راه     ست و تولید تحت لی سئله پیچیده ازنظر قانونی ا ست. در این موارد، موانع   یک م سبی برای گذر از این موانع قانونی ا حل منا

تر و  فرهنگی و زبانی نیز برطرف شده و شرکت محلی با ارتباطات خود، تسلط بر زبان محلی و درک عمیق از بازار، به فروش گسترده     

 کند.ر کمک میوکاتوسعه کسب

توان به از دستتت رفتن کنترل بر تولید اشتتاره نمود که یک البته این شتتیوه همکاری، از معایبی نیز برخوردار استتت که از آن جمله می

چالش جدی درزمینه کنترل کیفیت استتت. چراکه هرمشتتکلی در کیفیت محصتتول بر اعتبار نام اعطاکننده مجوز اثر خواهد گذاشتتت.  

ست     دیگر عبارتبه شرکت محلی ا سک ذاتی این روش مربوط به میزان موفقیت  شد برای    همان   کهری ضیح داده  طور که در باال تو

 کاهش این ریسک الزم است که شناخت کافی از شریک وجود داشته باشد.

 ایج( مشارکت پروژه

شارکت یکی از انواع مدل شارکت     های پروژههای همکاری، م شکل از م ست. این  شکل می ها تنهای ا گیرد و با ا به دلیل یک پروژه 

تواند در کشتتور هدف صتتادراتی فعالیت نماید و یا در یک کشتتور ثالث باشتتد.     رستتد. شتترکت خارجی می پایان آن نیز، به انتها می

به  مدت استتت و اغلب با هدف همکاری در استتتفاده از دانش و تکنولوژیهای موقت و کوتاهای از نوع همکاریهای پروژهمشتتارکت

 شود.صورت مشترک انجام میتأمین مالی نیز به ها عالوه بر انتقال دانش،آیند. در برخی از این پروژهوجود می

(، ستتاخت، اجرا، انتقال BOOهای ستتاخت، اجرا و مالکیت )توان به مدلای بدون تأمین مالی میهای مشتتارکت پروژهازجمله مدل

(BOT)   ساخت، مالکیت، اجرا، انتقال(BOOT)     ساخت سی، خرید،  شارکت    (EPC)مهند شاره نمود. گاهی این م ها در قالب  ا

 آیند.های نگهداری و تعمیرات و یا ارائه خدمات مشاوره و آموزش نیز به وجود میسپاریبرون

شارکت موقت و پروژه در مدل ساخت تأمین مالی پروژه نیز مورد   هایی از این نوع م شارکت در اجرا و  ست ای، عالوه بر م مانند   نظر ا

گاهی اوقات نیز تنها مشارکت مالی مدنظر است و همکاری در بعد     (EPC+F) و یا (EPCF) یمالمهندسی، خرید، ساخت، تأمین   
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های فنی و مهندستتی صتتادراتی. در هردو این گذار خارجی برای اجرای پروژهمانند جذب ستترمایه  گیردفنی و مهندستتی صتتورت نمی

 ای ندارد.ز جنس بدهی است و ماهیت سرمایهها تأمین سرمایه امدل

 های ایرانی و خارجیهای بین بنگاهتقویت همکاری 2-2-1-1

های میانجی استتتتفاده کرد. های ستتتازمانتوان از ظرفیتمی یو خارج یرانیا یهابنگاه ینهای بهمکاری یتگستتتترش و تقوبرای 

مل توانند برای ایجاد فضای تعا نفی تخصصی کشورهای طرف قرارداد می   های ص های بازرگانی مشترک و تشکل  نهادهایی مانند اتاق

های تجاری، انعقاد یئتهی مشتتترک، اعزام و پذیرش هانشتتستتتهای دو کشتتور، اقداماتی را به انجام رستتانند. برگزاری بین شتترکت

 ی طرف همکاری گردد.ها از کشورهای همکاری ازجمله اقداماتی است که منجر به تعامل بیشتر شرکتهانامهتفاهم

صنعت برق ایران     سندیکای  س قابلدر این زمینه تجارب  ستر گفتگوهای        برر ست ب سته ا صنفی توان ست. این نهاد  را بین  وجانبهدی ا

ستان، کره و هند برقرار نماید و         ستان، ارمن ستان، ترکمن شورهای مانند عراق، افغان   ه نماید.یی را مبادلهانامهتفاهمشرکای تجاری با ک

شرکت های بینزمینه همکاری هانامهتفاهممبادله این  شرکت المللی بین  های خارجی را فراهم نماید. تداوم این اقدامات های ایرانی و 

اند دستاوردهای توتری با راهبری اتاق بازرگانی ایران، مییعوستوسط نهادهای میانجیگری مانند سندیکای صنعت برق ایران و گستره 

 های خارجی در صنعت برق و انرژی فراهم نماید.های ایرانی و شرکتالمللی بین شرکترای همکاری بینبیشتری را ب

 های سیاسی و تجاری صادرکنندگان ایرانیی پوشش ریسکسازوکارهاتدوین  2-2-6

،  تاس درروند صادرات   های سیاسی و تجاری  ریسک  در انعقاد قراردادهای فروش کاال و خدمات،صادرکنندگان   عوامل نگرانییکی از 

تصادی   های اقاراده سیاسی خارج از بنگاه   واسطه بههای سیاسی و قطع روابط تجاری بین کشورها که    بروز عواملی مانند تحریمچراکه 

 رناتوانی وی د منجر به ممکن استتتو  دهدقرار می و اعتباری در تنگنای مالیاین روند را مختل نموده و صتتادرکننده را  دهد،رخ می

سایر  بهایفای  صت    ،تعهداتموقع  ست دادن فر سرمایه از د سایر    های  صادراتی در  ضعیف اعتبار و نام   و هاپروژهگذاری و  باالخره ت

 .شود شرکت تجاری

تأمین امنیت مالی صادرکنندگان و درنتیجه توسعه مؤثر صادرات غیرنفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران          همچنین در راستای 

ص       ن یکی از زیرمجموعهعنوابه شخ صنعت، معدن و تجارت با سته به وزارت  ستقل  یتهای واب   ، وظایف و اختیاراتیمالی و حقوقی م

 است. گرفتهبرعهدهرا  های سیاسی و تجاری صادراتپوشش ریسکنامه جهت صدور انواع بیمه ازجمله
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 پوشش ریسک از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران 2-2-6-1

شد یکی از روش طور که گهمان سیل        فته  ستفاده از پتان صنعت برق ا صادراتی در  سک  شش ری صادرات    های پو ضمانت  صندوق    های 

ست  روش  سک   ا شش ری صادرات کاال و          های دیگری نیز برای پو صنعت برق وجود دارد ) صادرات  سی در بازار  سیا های تجاری و 

مدت تری دارد، بیشتتتر تحت تأثیر یطوالنی که قراردادهای الخصتتوص بازار صتتادرات خدمات فنی و مهندستت تجهیزات برقی و علی

سانات بازار هدف،   شرایط تحریم    ثباتییبنو سی، تغییر در  سیا صت  ها و ... قرار میهای  ستفاده از فر د، ازجمله  های موجوگیرد.(، لیکن ا

تر آن در حال حاضر فراهم است و بالتبع   ها و بس است چراکه زیرساخت   ترصرفه بهتر و یمنطقخدمات صندوق ضمانت صادرات ایران،    

 تر است.یعسردسترسی به آن 

صدور بیمه     صوص  سک فعالیت   نامهدر خ شش ری صادرات ایران توان بالقوه باالیی دارد که       ها و پو ضمانت  صندوق  صادراتی،  های 

ه و ت که توجه بیشتری به این مهم نمودالخصوص در صادرات خدمات فنی و مهندسی برق بسیار تأثیرگذار خواهد بود. لذا نیاز اس  علی

های صادرکننده با خدمات این صندوق، با گسترش فعالیت و افزایش توان مالی آن، از همه     ی شرکت ساز آگاهرسانی و  عالوه بر اطالع

 مند شد.های موجود بهرهپتانسیل

صدور بیمه         صوص  صادرات ایران، در خ ضمانت  صندوق  صه عملکرد  صادرا نامهخال سرمایه های  سال تی و  الی   1935های گذاری در 

 باشد.می 14به استناد اطالعات صندوق، به شرح جدول  1931

 1931-1931 یهاسال در یگذارهیسرما و یصادرات نامهمهیب صدور در صادرات ضمانت صندوق عملکرد -14 جدول
 (الیر ونیلیم به ارقام)

 عنوان
1931 1936 1931 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 13،494،122 29 15،531،931 21 5،411،251 15 نامه کل گردش صادراتبیمه

 491،531 91 11،119 24 444،455 21 نامه خاص صادراتبیمه

 2 2 2 2 912،559 9 نامه خرید دین اسناد صادراتیبیمه

 11،119،114 4 191،229،51 9 29،191،224 4 گذارینامه سرمایهبیمه

 141،144،932 51 41،123،121 41 23،151،411 52 هانامهیمهبجمع 
 [111مأخذ: اطالعات صندوق ضمانت صادرات ایران ]

صوص          با توجه به اطالعات موجود در گزارش صندوق در خ صادرات، عملکرد  ضمانت  صندوق  ساالنه و نیز اطالعات دریافتی از  های 

شده، حداکثر ظرفیت مالی صندوق    باشد، هرچند که مجموع مبالغِ پوشش داده  از حیث تعداد محدود میپوشش ریسک صادرکنندگان،    

راردادهای الخصوص پتروشیمی( و قدهد که این امر بیانگر تخصیص انتفاع حاصل از فعالیت صندوق به صنایع خاص )علیرا نشان می
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های صندوق، در قالب حمایت از بخش خصوصی در سایر صنایع متمرکز      که نیاز است که بخشی از فعالیت  یدرحالبزرگ دولتی است.  

های صندوق،   شود. برای این منظور ابتدا الزم است که تا حد امکان تعهدات سنوات گذشته تعیین تکلیف شده و باهدف تداوم فعالیت      

شان داد         شی از عملکرد ن شود. چراکه بخ صاص داده  سارات پرداختی اخت صندوق، مربوط به    هبودجه جبرانی برای خ شده در گزارش 

های پیش بوده که ناشتتی از بلندمدت بودن تعهدات و یا عدم تعیین تکلیف قراردادها و خستتارات استتت. در قدم بعدی   تعهدات ستتال

سال تفکیک آمار تعهدات ایجادی در  ست و انعکاس آن در گزارش     هر شته بوده ا سنوات گذ صندوق که مربوط به    اه، از مانده تعهدات 

سی و اعالم می    ضرورت می  صندوق، نحوه توزیع این خدمات، برر شفافیت اطالعات از عملکرد  اه که جایگینحوبهشود،  یابد. پس از 

صی در بهره   صو شخص مندی از آنبخش خ صت    ها م صنعت خاص و تمرکز فر های  شده و از تجمع ارائه خدمات به بخش خاص و یا 

 مل آید.حمایتی صندوق در یک حوزه ممانعت به ع

سرمایه        صندوق )تا ده برابر  سک  سقف پذیرش ری صندوق و ارائه     (با توجه به محدودیت  سط  ظرفیت پذیرش قراردادهای جدید تو

 یر است.ناپذاجتناباست  لذا افزایش سرمایه صندوق امری  محدودشدهی انامهضمانتای و خدمات بیمه

ارائه خدمات به بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط، مستلزم سازمان  های صندوق وای، گسترش فعالیتعالوه بر بحث سرمایه

سترده  سازوکار و  صت     گ ستفاده از فر شرایط فعلی و لزوم ا ست که در  شرایط تحریم،   تری ا سرع وقت در  س پذامکانها در ا ت. لذا  یر نی

رآیند تواند در تسریع و تسهیل ف  صی و ... می گذاران خصو ها، بیمههای پولی و اعتباری، کارگزاریگسترش استفاده از ظرفیت صندوق   

شتیبانی از               صندوق پ ستفاده از منابع مالی  شود. در حوزه برق و انرژی، ا صادرکنندگان، مفید واقع  سک به  شش ری ارائه خدمات پو

ه بازار نهادها بپذیری ورود این یهتوجشده و ایجاد انگیزه و یلتحمصادرات کاال و خدمات صنعت برق، جهت پوشش بخشی از ریسک    

 مالی حوزه برق ضروری است.

شرکت          سازوکار حمایتی برای  صادرات، تنظیم  ضمانت  صندوق  سوی دیگر با توجه به محدودیت مالی  صی بای   های از  صو د بیمه خ

 و گران خصتتوصتتی به فضتتای بیمه صتتادراتی، به دلیل باال بودن ریستتک تجاری و ستتیاستتی ایرانمدنظر قرار گیرد  چراکه ورود بیمه

سوریه( تاکنون جذابیت                ستان و  ستند مانند عراق و افغان سی ه سیا صادی و  شورهایی باثبات پایین اقت صد )که عمدتًا ک شورهای مق ک

گران خصوصی از محل منابع تخصیصی حمایت از صنعت برق که در بند       چندانی نداشته است، لیکن چنانچه درصدی از ریسک بیمه    

های و اعتبارسنجی خریداران توسط صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته و در اختیار شرکت        ، پوشش داده شود   ذکر شد  2-2-2-2

گر برای عقد قرارداد بیشتر خواهد شد. تعیین درصد پوشش ریسک از محل منابع مذکور، مستلزم ایجاد بیمه قرار داده شود، تمایل بیمه 

  کارگروه و محاسبه ریسک است.
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 بندیجمع 2-2-1

دف تقویت طرف عرضته، در حوزه صتادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندستی برق و انرژی، ابتدا به    در این فصتل باه 

سی   شرکت ین نظام ارزیابی و رتبهو تدوبرر صورت که ابتدا   بندی  شد. به این  ش  « بندیارکان نظام رتبه»ها پرداخته  ورای عالی  شامل 

س ارزیابی و رتبه شرکت   بندی، کمیته فنی، کمیته ر ضات، دبیرخانه و  شد.  یدگی به اعترا صدور   فر» آن از پسهای ممیزی ارائه  آیند 

شوق   « گواهینامه ستفاده از م صادراتی را طراحی و در آخر  جهت ا سوابق اجرایی،     « معیارهای ارزیابی»های  شامل معیارهای مرتبط با 

 .توان مالی، توان مدیریتی و استانداردهای فنی تدوین و ارائه گردید

عال در های تولیدکنندهِ فهای صادرکنندهِ واجد شرایط و نیز راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکتکننده شرکتراهکارهای تقویت ازآنپس

شریح گردید. در جدول      شدن و منابع مالی موردنیاز نیز ت شد و برای هریک فرآیند اجرایی  صه  15بازارهای داخلی، ارائه  ی از این اخال

 شده است. ها آوردهسیاست

 خالصه راهکارهای افزایش عرضه کاال و خدمات صنعت برق ایران در بازارهای جهانی -11جدول 

 های صادرکننده واجد شرایطکننده شرکتراهکارهای تقویت

 ایجاد بانک اطالعات داخلی

 اعتبارسنجی خریداران خارجی

 یدی(تول-نامه اعتباری )بانکیصدور ضمانت

 مدت صادراتهای کوتاهبیمه

 اعتبار خریدار

 گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسینامه سرمایهبیمه

 نامه بانکی معتبرصدور ضمانت

 های باسابقه منفی بانکی محدوداستفاده مجدد از خدمات بانکی توسط شرکت

 دهی در ترخیص کاال در گمرکاولویت

 برای توسعه قراردادهای سوویچ مذاکره و ایجاد زیرساخت الزم

 های ایجادی در مناطق آزاد تجاری اقتصادیاستفاده بهینه از فرصت

 کننده داخلی جهت ورود به بازارهای جهانیهای عرضهراهکارهای ارتقای ظرفیت شرکت

 آموزش

 یجهان یدر بدو ورود به بازارها یههای اولپوشش ریسک

 یالمللبین یهاایشگاهجهت شرکت در نم یالتتسه پرداخت

 از شرکت صادرکننده یابتها به نهای خدمات صادرات در نمایشگاهشرکت حضور

 کشور یو مقررات جار ینبه اطالعات بازار هدف و قوان یگانرا دسترسی
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الیل عدم موفقیت ها و نیز دهای ایرانی ذکر شتتد و موانع اجرایی شتتدن همکاریهای همکاری تجاری اصتتلی بین بنگاهدر ادامه مدل

های ایرانی و خارجی نیز بررسی شد که خالصه آن به شرح     های همکاری تجاری بین بنگاهها تشریح شد. همچنین شیوه   یومکنسرس  

 باشد.می 11جدول 

 های فعال در صنعت برق و انرژیهای همکاری بین بنگاهمدل -16جدول 

 ایرانی جهت تقویت عرضههای های بین بنگاههمکاری

 های مالیهمکاری
 انتقال و اشتراک سهام شرکتی

 تشکیل شرکت پروژه

 های فناورانههمکاری
 انجام تحقیق و توسعه مشترک

 برداری از فناوریاعطای امتیاز بهره

 کنسرسیوم صادراتی
 کنسرسیوم فروش

 کنسرسیوم صادراتی

 ی جهت حضور در زنجیره تأمین جهانیارجو خهای ایرانی های بین بنگاههمکاری
 المللیگذاری مشترک بینسرمایه

 یس کارخانه یا شرکت در کشور مقصد تحت مجوز شرکت ایرانیتأس

 یاپروژهمشارکت 

های تجاری و  ها بررسی شد. در پایان ریسک   ، موانع موفقیت و راهکارهای تقویت همکاریهای همکاریهمچنین در هر یک از  مدل

ر آن به های موجود دعنوان ابزار موجود یاد شد که الزم است از پتانسیلسیاسی صادرکنندگان بررسی و از صندوق ضمانت صادرات به 

 و با گستردگی بیشتر استفاده شود. ترمناسبای یوهش
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شتیبا        -2-9 شتیبان )ارتقای خدمات پ صنایع و خدمات پ سی به  ستر   نتدوین راهکارهای افزایش کیفیت و د

 صادرات تجهیزات و خدمات برق(

ها به یبانی استت که عالوه بر تأمین منابع مالی پروژه پشتت در صتادرات کاال و خدمات صتنعت برق و انرژی، نیاز به صتنایع و خدمات    

شتیبان به        سریع آن کمک کنند. این خدمات پ صادرات و ت سهیل فرایند  شبکه بانکی     دو گروهت شامل خدمات  صلی و پرکاربردتر  و  ا

 شود.ارائه در بازارهای مالی جهت تأمین مالی تقسیم بندی میخدمات قابل

ولید و توسعه   ارائه در حوزه تبرای بهبود دریافت خدمات پولی و بانکی صادرکنندگان از شبکه بانکی، الزم است ابتدا کلیه خدمات قابل   

ل ارائه است شناسایی و گردآوری شود. سپس در مقاب     ا قابلصنعت و معدن که توسط سیستم بانکی کشور و با مجوز بانک مرکزی ج.ا.     

شخص      شبکه بانکی م صادرکنندگان از  سخگویی به این      نیازهای  شیوه فعلی پا یازها و راهکارهای تقویت ارائه این خدمات  نشده و 

 تدوین گردد.

سمت  بازارهای مالی دیگر مانند بازار سرمایه، در ق  عالوه بر استفاده از منابع پولی متمرکز در سیستم بانکی، الزم است استفاده از منابع     

 های متداول و کاربردی آن پیشنهاد گردد.دوم این فصل بررسی شود و شیوه

 استفاده از شبکه بانکی برای ارائه خدمات کارآمد پولی و بانکی به صادرکنندگان 2-9-1

های پولی، اعتباری و نظارتی کشتتور را تعیین  م، ستتیاستتتنهاد پولی، به اقتضتتای شتترایط اقتصتتادی حاک عنوان یکبانک مرکزی به

، بانک مرکزی سیستم بانکی را ملزم به رعایت توزیع تسهیالت به شرح      1932های اعتباری ابالغی سال  نماید. در بخش سیاست  می

 کرد و ارائه گزارش عملکرد ساالنه را در این خصوص الزامی نمود. 11جدول 

 یهاستایباس مطابق یاقتصاد مختلف یهابخش در کشور یبانک شبکه التیتسه درمانده رییتغ عیتوز -11 جدول
 (درصد) ا.ا.ج یمرکز بانک 1931 سال یاعتبار
 سهم بخش

 22 کشاورزی و آب

 91 صنعت و معدن

 25 مسکن و ساختمان

 12 های بازرگانیصادرات و زیرساخت

 1 بازرگانی، خدمات و متفرقه

 122 جمع
 [111مأخذ: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا ]
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بینند. لذا منابع بانکی طبق  ینمها برای ارستتال این گزارش الزامی رنگ شتتد و بانکضتترورت اجرای این مقررات کم 1935از ستتال 

صرف گردید. به  سال  عنوان نمونه مطابق با گزارش بانک مرکزی ج.ا.ا. در فروردینترجیحات همان بانک م شرح   1931ماه  جدول به 

شده  و ازنظر مبلغ تسهیالت پرداخت (15درصد )نمودار  4شده تنها حدود  از کل تسهیالت پرداختی، از نظر تعداد تسهیالت پرداخت   11

 یافته است.به بخش صنعت و معدن تخصیص (11درصد )نمودار  91

 1933ماهه اول  1های اقتصادی طی اعتباری به تفکیک بخش ها و مؤسساتتسهیالت پرداختی بانک -13جدول 
 )مبالغ به میلیارد ریال(

 مبلغ تعداد بخش اقتصادی

 3،412 22،119 کشاورزی

 125،133 1،111 صنعت و معدن

 25،221 22،129 مسکن و ساختمان

 41،919 23،152 بازرگانی

 152،311 112،115 خدمات

 121 12 متفرقه

 941،311 111،152 کل
 [113مأخذ: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا ]

 

 یاقتصاد بخش کیتفکبه  1933 ماهنیفرورد در یاعتبار مؤسسات و هابانک یپرداخت التیتسه تعداد عیتوز نحوه -61 نمودار

 [113] مأخذ: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا

کشاورزی

11%

صنعت ومعدن

4%

انمسکن و ساختم

11%

یبازرگان

16%

خدمات

13%

همتفرق

1%

به تفکیک بخش اقتصادی 1933نحوه توزیع تعداد تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری در فروردین ماه 
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ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بخش اقتصادیبانک 1933ماه لغ تسهیالت پرداختی فروردیننحوه توزیع مب -66 نمودار  

 [113] مأخذ: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا

 

سهیالت پرداختی واقعی در این دوره )  11با توجه به نمودار  شده ) ( به مبلغ هدف%91هرچند مبلغ ت ست،   %91گذاری  ( نزدیک بوده ا

درصد از کل مبلغ تسهیالت مورد هدف بوده    1که تنها (، درحالی%45ت در بخش خدمات متمرکزشده ) لیکن بخش بزرگی از تسهیال 

 است.

ست     سیا سال  همچنین مطابق با صل    1932های اعتباری  سرف سهیالت به  « صادرات »،  ساخت   »در پرداخت ت های  صادرات و زیر

  های اخیر، عملکردی از پرداخت، در گزارش«بازرگانی»ل رغم تفاوت این ستترفصتتل با ستترفصتت ییریافته استتت. لذا علیتغ« بازرگانی

ت  اند که الزم اس شده های بازرگانی با سرفصل بازرگانی ادغام  نوعی صادرات و زیرساخت  تسهیالت به بخش صادرات وجود ندارد و به  

ضرورت پردا      صادرات در تولید ناخالص داخلی و  ستم بانکی، با توجه به اهمیت نقش  سی سهیالت به این ب بانک مرکزی و  خش،  خت ت

 آن را از بخش بازرگانی داخلی تفکیک نمایند.

سهیالت در بخش      صوص هدف از دریافت ت سوی دیگر مطابق با گزارش بانک مرکزی ج.ا.ا در خ صادی طی دوره  از  های مختلف اقت

درصتتتد( و بخش  1112)یافته ، بخش عمده تستتتهیالت به تأمین ستتترمایه در گردش تخصتتتیص1931ماه ستتتال ماهه فروردینیک

درصد از کل تسهیالت(  چراکه تسهیالت سرمایه در گردش      19تری از منابع سیستم بانکی صرف ایجاد و توسعه شده است )      کوچک

 (11سازد. )نمودار تر است و بانک را با ریسک عدم بازپرداخت کمتری مواجه میزودبازده

کشاورزی

9%

صنعت ومعدن

91%

انمسکن و ساختم

1%

یبازرگان

14%

خدمات

41%

همتفرق

1%

بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش 1933نحوه توزیع مبلغ تسهیالت پرداختی فروردین ماه 

اقتصادی
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 (ها)کل بانک 1933سال  ماهینفرورد یط یاقتصاد یهادر بخش یپرداخت یالتتسه یافتهدف از در -61 نمودار
 [113] مأخذ: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا

شده و سهم   نشان داده  13یافته به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی به تفکیک هدف از دریافت در جدول  مبلغ تسهیالت تخصیص  

 شده است.میلیارد ریال( مشخص 941،311هریک، از کل مبلغ تسهیالت پرداختی )

یافته به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی به تفکیک هدف از دریافت )مبالغ مبلغ تسهیالت تخصیص -13جدول 
 میلیارد ریال(

 بازرگانی صنعت و معدن  

 مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل هدف از دریافت

 1،295 %214 1،211 %219 ایجاد

 91،121 %1119 11،445 %2511 تأمین سرمایه در گردش

 52 %212 21 %212 تعمیر

 2،522 %211 1،122 %214 توسعه

 9،121 %213 351 %219 خرید کاالی شخصی

 511 %212 141 %212 خرید مسکن

 2،235 %211 513 %212 سایر
 [113] مأخذ: سایت بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبه محقق

طابق المللی و تأمین مالی صادراتی م دهد که عملکرد نظام بانکی در ارائه خدمات بانکی بینیماد به آمارهای این بخش، نشان  با استن 

ر د عنوان نهاد متولی نظام بانکی موردبررسی قرار گیرد. به باشد و ضروری است که علل آن از سوی بانک مرکزی    نیاز این بخش نمی

 عنوان عوامل تأثیرگذار مطرح نمود:توان بهرا مییک بررسی اجمالی علل زیر 

%1, ایجاد

تامین سرمایه در 

%66, گردش

%6, تعمیر

%1, توسعه

%4, خرید کاالی شخصی

%2, خرید مسکن

%3, سایر

(هاکل بانک)1933هدف از دریافت تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی طی فروردین ماه سال 
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  گردد که ناپذیری متغیرهای ایجاد ریستتک مانند نرخ تورم و نرخ ارز میبینیتغییرات اقتصتتادی و ستتیاستتی که باعث پیش

 دهد.های دیربازده صادراتی را کاهش میها جهت ورود به پروژهگذاران و بانکیجه سرمایهدرنت

 الخصتتتوص ستتتفته و امالک ترهینی و نبود تنوع در ابزارهای تضتتتمین تستتتهیالت،  دپذیری وثایق علیعدم اطمینان از نق

 .ضمانت هایصندوقو  یالتتسه یمهب هایشرکت مثالعنوانبه

 های عملیاتی بانک و ، این خود باعث باال رفتن هزینه122شتتودتورم و انتظارات تورمی منجر به افزایش نرخ بهره استتمی می

باال  های اقتصادی با سودآوری  در بخش صرفاً قیمت، پول گران شود. لذا تخصیص  شده پول در سیستم بانکی می   بهای تمام

 شود.پذیر مییهتوجوری و کارایی باال دارند، که درنتیجه بهره

   له صتتتدور   طرف قراردادهای خارجی وجود ندارد. ازجم   المللی به های موجود، امکان ارائه خدمات بانکی بین      به علت تحریم

سنادی علی      نامه به نفع شرکت ضمانت  بار الخصوص اعت های خارجی، در حال حاضر میسر نیست. همچنین گشایش اعتبار ا

پذیر نبوده و  ، امکان 129بانکی های ایرانی با جامعه جهانی ارتباطات مالی بین        استتتنادی صتتتادراتی به دلیل عدم ارتباط بانک       

عنوان هستتتند که وجود این های واستتط بهگان ملزم به استتتفاده از خدمات بانکها برای ارائه خدمات به صتتادرکنندبانک

 دهد.ها، نرخ کارمزد خدمات را برای صادرکننده افزایش میواسطه

  

                                              

 

 نرخ بهره واقعی اضافهبهطبق معادله فیشر، نرخ بهره اسمی برابر است با نرخ تورم  122

129 SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
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 راهکارها 2-9-1-1

 برای بهبود ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگان صنعت برق و انرژی، راهکارهای زیر شناسایی شده است:

 نحوه توزیع تسهیالتالف( نظارت بر 

های اعتباری و ابالغ آن به سیستم بانکی   های صادره در خصوص سیاست    ضروری است بانک مرکزی ج.ا.ا با در نظر گرفتن بخشنامه   

سهیالت نظارت نموده و علی    شور، مجدداً بر نحوه توزیع ت ساخت     ک صادرات و ایجاد زیر صوص به بخش  شتری  الخ های آن توجه بی

 نماید.

 های تشویقیامتیاز و اعمال سیاست ب( اعطای

یا  های پر ریستتک تر وها و تخصتتیص منابع خود به بخشبندیها برای اجرایی نمودن این تقستتیمجهت دادن انگیزه کافی به بانک

  داختتر، بانک مرکزی از ابزارهای تشتتویقی مانند اعطای مجوزهای تستتهیالتی ازجمله تستتهیالت وجوه اداره شتتده و یا پر دیرباز ده

سپرده قانونی )  ستفاده نماید. همچنین با بانک    12حداقل نرخ  صد( ا سهیالت را به در ستی رعایت هایی که موارد مربوط به توزیع ت  در

سپرده قانونی آن   نمی شود و نرخ  سقف  کنند برخورد  صد افزایش  19ها تا  سهیالت آن در شود.  یافته و مجوزهای پرداخت ت ها محدود 

 .ها در نظر گرفته شودهای شبکه بانکی برای آنوم این رویه، جرائم نقدی و عدم دسترسی موقت به سامانههمچنین در صورت تدا

 هاهای بانکی ناشی از تحریمج( تأمین مازاد هزینه

های ایرانی به های ستتیستتتم بانکی برای ارائه خدمات به صتتادرکنندگان ذکر گردید، دستتترستتی بانک  چالش 4طور که دربند همان 

عنوان کنند، بانکی را در ستایر کشتورها به  نوبه خود تالش میها بهمقدور نیستت. لذا هر یک از بانک  عمالًبانکی جهانی رتباطات بینا

کارگزار خود در نظر گرفته و با انعقاد قرارداد و تعیین سقف اعتباری، مشتریان خود را پس از اعتبارسنجی و تعیین اهلیت و صالحیت،       

را  های واستتط، مستتیر فعالیتفی نمایند. هرچند عموماً این ارتباطات تداوم نداشتتته و تحریم کنندگان با شتتناستتایی بانکها معربه آن

مدت، تاکنون توانستتته استتت بخشتتی از نیاز صتتادرکنندگان به خدمات بانکی را تأمین های کوتاهحلنمایند. این راهمجدداً مستتدود می

ها و تالش برای پنهان کردن مستتیر ورود و خروج پول به ایران باالتر از گریت به دلیل واستتطهنماید، هرچند کارمزدهای این خدما

شاره به      شی از کارمزدهای موردا ست. پرداخت بخ شرکت و ارزآوری و ارزش   مبلغ متعارف آن بوده ا سب اعتبار  افزوده ایجادی آن تنا

های فعال در حوزه صنعت برق  های شرکت منجر به کاهش هزینه صنعت، از محل صندوق پشتیبانی از صادرات صنعت برق و انرژی،     

  در استفاده از خدمات بانکی خواهد شد.
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ستم بانکی ایران در   د( انعقاد قراردادهای مناسب بانکی و دریافت خدمات از بانک  سی های خارجی و پذیرش و مقبولیت 

 خارج از کشور

د توانند برای انعقاهای مدیریت خدمات صتتادرات مییانجی و نیز شتترکتهای مبه دلیل مشتتکالت تحریم ستتیستتتم بانکی، ستتازمان 

سب بانکی و دریافت خدمات از بانک  شور، اقدام       قراردادهای منا ستم بانکی ایران در خارج از ک سی های خارجی و پذیرش و مقبولیت 

سب امکان همکاری بین   صورت مذاکره و بازاریابی منا شتری از متق ینهای پایبانکی با نرخنمایند. در  ضیان  تر در قبال معرفی تعداد بی ا

های خارجی افزایش خواهد داد. همچنین ارائه     زنی را در مقابل بانک    وجود خواهد داشتتتت. تجمیع این مشتتتتریان بانکی، قدرت چانه       

سک آن تضمین معتبر به این بانک  ها توجیه تر را برای آنینخدمات با نرخ کارمزد پای مقابل ارائهها شده که در  ها، منجر به کاهش ری

صورت می       می ستان  شورهای عراق و افغان صادرات عمده به ک صنعت برق، ازآنجاکه  ستفاده از   کند. در حوزه  ضمین برای ا گیرد، این ت

ع شده  تواند از محل منابع تجمیخدمات بانکی توسط بخش خصوصی تولیدکننده کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی، می    

 توضیح داده شد، ارائه شود. 2-2صندوق پشتیبانی از صادرات صنعت برق که در بند در 

 رژی و ارائه خدمات اختصاصی بانکداری شرکتی به صنعت برق و انرژی هک( انتخاب بانک عامل ان

ضمانت      54مطابق با ماده  صدور  ستورالعمل  شورای پول و      نامه مبتنی بر یکد سه  سی و نهمین جل ست و  خ  اعتبار به تاری هزارو دوی

ضمانت   »مقرر گردید،  25/21/31 شند، منوط به اخذ مجوز از ادارات     نامهصدور  شخاص غیردولتی با ضمانت خواه و ذینفع آن ا ای که 

ضمانت      مرکزی ذی صادرکننده  سه اعتباری  س شد. نامه میربط در مو ضمانت لیکن در برخی بانک« با بال ها، تنها در قنامهها این نوع 

شده و   نوع اول )وجه نقد و اوراق مشارکت( صادرشده و صدور آن در قبال سایر وثایق ازجمله وثایق ملکی و سفته ممنوع اعالم      وثایق 

مدت  نیمدیره بانک است. این مسئله و بلوکه شدن طوالگیری در ارکان اعتباری باال مانند هیئتهای بیشتر و تصمیمیا مستلزم بررسی

شرکت  ساخت، به ها را بوجوه نقد،  ضمانت   ا کمبود نقدینگی مواجه خواهد  صدور  سترداد    نامهویژه در  سن انجام تعهدات و یا ا های ح

  ها تفویض شده است که در خصوص ترکیب   تر و مبالغ باالتر خواهد بود. ازآنجاکه این اختیار به بانکالضمان، مدت طوالنی کسور وجه 

ها را ملزم به تغییر نوع وثایق کرد مگر آنکه ریسک ناشی از پرداخت وجه    توان آننمیگیری نمایند، وثایق تسهیالت و تعهدات تصمیم  

ستم بانکی، انگیزه الزم برای آن           ضمانت  سی سط  سک تو سایی و برای پذیرش این ری شنا صنعت برق  سط نهادهای حمایتی  ها نامه تو

ایتی صتتنعت برق با ستتیستتتم بانکی و انعقاد قرارداد با  های حمایجاد شتتود. ازجمله راهکارهای ایجاد انگیزه مذکور، مذاکره تشتتکل 

شرکت   آن ست که در قبال ارائه این خدمات،  سب در    ها ضو نیز اقداماتی مانند تمرکز منابع مالی در بانک مربوطه و گردش منا های ع
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ای بین ا بایستی مذاکره دوجانبه های بانکی شرکت در آن بانک، افتتاح حساب ارزی و ... را متعهد شوند. لذ   جاری، تمرکز فعالیتحساب 

 ها صورت گرفته و قراردادهای الزم منعقد شود.های صادرکننده ازجمله سندیکاها و تشکلهای عامل و نمایندگان شرکتبانک

 های دولتی و خصوصی فعال در صنعت برق، نیازمند همگرایی منابع مالی اینایجاد همکاری دوجانبه بین بانک عامل انرژی و شرکت

 گیرد.گام صورت میبهصورت تدریجی و گامها نزد بانک مربوطه است. بدیهی است این تمرکز منابع بهشرکت

اخوان های تعیین بانک مذکور، انتشار فرایجاد این همکاری، نیازمند تعیین سازوکار مناسب جهت انتخاب بانک عامل است. یکی از روش

ها و ها در خصوص ارائه خدمات ویژه به صنعت برق است. همچنین پیشنهادادی آنهای پیشنهبه سیستم بانکی و دریافت بسته

رین خدمات بین، بانکی که بهتگیرد. سپس دراینعنوان بانک عامل مدنظر قرار میترجیحات فعاالن صنعت برای پذیرش یک بانک، به

 شود.عنوان بانک عامل انرژی انتخاب میهای برقی نیز نسبت به آن دید مثبتی دارند، بهنماید و شرکترا ارائه می

شود. تدریج به بانک عامل منتقل میها بههای ریالی و ارزی شرکتگذاریها و سپردهازاین انتخاب، گردش وجوه نقدی، تراکنشپس

بانک به دلیل  دهد که ناشی از سودآوری مضاعفهای مذکور قرار میای را در اختیار شرکتدر عوض، بانک عامل نیز خدمات ویژه

 تجمیع منابع پولی ریالی و ارزی صنعت است.

های صادرکننده که از طرف نهاد متولی مذاکرات )مانند سندیکای صنعت برق و یا توانیر( به ها به شرکتارائه بانکازجمله خدمات قابل

سقف و حد اعتباری، تسریع فرآیند صدور  مندی ازشوند، تخصیص اولویت در استفاده از خدمات بانکی، بهرهها معرفی میاین بانک

تر نسبت به سایر مشتریان، از بانک مربوطه درازای مانده و گردش حساب ایجادشده نامه و نیز دریافت تسهیالت با نرخ سود پایینضمانت

انک و سودآوری فعالیت ببانکداری شرکتی عالوه بر اینکه زمینه گسترش  است.« بانکداری شرکتی»است. این خدمات در اصطالح، ارائه 

 .از بانک را ارتقا خواهد بخشید مندیترتیب رضایتایندهد و بهکند، سرعت ارائه خدمت به مشتریان را نیز افزایش میرا فراهم می

های نهیمندی از بانکداری شرکتی و دریافت خدمات از آن بانک، تدریجاً زمپس از تجمیع حداکثر منابع مالی در یک بانک واحد و بهره

شود. در صورت خرید سهام، طبعاً افزایش قدرت های خصوصی و دولتی صنعت برق فراهم میخرید سهام آن بانک توسط شرکت

 ارائه در بانک مذکور را برای صنعت برق، در پی خواهد داشت.گیری و بهبود خدمات قابلتصمیم
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 و( خرید دین ارزی

سهیالت خرید دین ازجمله عقود ب  صادرکنندگان این امکان را می  پرداخت ت  دهد دیون آتی ازجمله چک وانکداری بدون رباست که به 

سایر اوراق بهادار مدت    سب جهت     دار خود را نزد بانکسفته و  سازوکار منا ها تنزیل نموده و وجه آن را زودتر دریافت نمایند. طراحی 

صنعت برق از  خریداری دیون ارزی در بانک صادرکنندگان  ستم بانکی در     جمله راهکارهای بهرهها برای  سی شتر از توان بالقوه  مندی بی

 کمک به صادرات کشور است.

 ز( پرداخت تسهیالت در قبال مطالبات شرکت

دولتی باشد   توانداین نوع از تسهیالت از دیگر خدماتی است که سازوکار آن باید در شبکه بانکی کشور طراحی شود. این مطالبات می       

سناد خزان  شده یا حتی بدهی  که ا شر شرکت در قبال کارفرما، فعلیت خواهد    که به های آتی دولته آن منت شدن تعهدات  موجب محقق 

سهیالت قابل             شده و نیز تعهدات آتی، در این نوع ت صی، چه مطالبات محقق  صو شرکت از بخش خ سایر مطالبات  یافت. همچنین 

س   سناد ازجمله مخاطرات  سک       توثیق خواهند بود. نقدپذیری ا شش این ری ست که برای پو سهیالت ا ستم بانکی در پرداخت این ت ها،  ی

شش داده و امتیاز ترجیحی             سارت تأخیر تأدیه دیون پو سهیالت را باهدف تأمین خ سود ت صل و  سناد مذکور باید تا دو برابر ا مبلغ ا

 انحالل شرکت مدیون نیز به بانک داده شود.

های صککادرات تجهیزات و خدمات مهندسککی برق و ن مالی برای پروژهتدوین راهکارهای اسککتفاده از تأمی 2-9-2

 انرژی

ساخت نیروگاه       پروژه ساختی برقی مانند  سات زیر سی ست های احداث تأ سرمایه ها، خطوط و پ های  گذاریهای انتقال و توزیع نیازمند 

سوب می مقبزرگ شرکت   یاس مح صنعت وجود شوند که امکان تأمین آن از منابع داخلی  ندارد و نیازمند تأمین مالی از بازارهای   های 

سرمایه می  شند. جذب این منابع از  مالی و  سرما با سک بازار  ستفاده در پروژه یه و مدیریت ری سط نهادهای مالی  های آن برای ا ها، تو

های تجاری  اضر بانک شود. در حال ح های تأمین سرمایه( انجام می شرکت ) یاهای سرمایه های تجاری و بانکی مانند بانکاواسطه 

های  های احداث مشارکت دارند. به همین خاطر استفاده از ظرفیت شرکتکشور، به شکل محدودی در تأمین مالی صنعت برق و پروژه

 ی در تأمین مالی صنعت برق ایفا کند.مؤثرتواند نقش تأمین سرمایه برای جذب منابع مالی از بازار سرمایه می

عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار   شرکتی است که به   شرکت تأمین سرمایه  ، [111] قانون بازار اوراق بهادار 1ماده  11بر اساس بند  

سرمایه  سبدگردانی، پذیره   های کارگزاری، معاملهتواند فعالیتکند و میگذاران فعالیت میو عامه  شاوره،  سی،  گری، بازارگردانی، م نوی

سی و فعالیت تعهد پذیره ش نوی شورای عالی بورس انجام دهد.  های م شرکت       ابه را با اخذ مجوز از  سیس  سرمایه الزم برای تأ حداقل 
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سهامی خاص      شرکت  سرمایه در قالب  ست  2222تأمین  صنعت برق و انرژی و ابعاد مالی آن،  میلیارد ریال ا س . با توجه به نیاز   یستأ

تواند با تسهیلگری نهادهای صنفی مانند سندیکای     که می یک شرکت تأمین سرمایه تخصصی در حوزه برق و انرژی راهکاری است      

صنعت برق ایران محقق شود. تأسیس یک شرکت تأمین سرمایه تخصصی در صنعت برق و انرژی، به فعاالن این صنعت خدماتی به          

 شرح زیر را ارائه خواهد داد:

   فرآیند ثبت اوراق بهادار و     رضتتته اوراق بهادار،  بندی و مبالغ تأمین مالی و ع    ، زمان روشمواردی ازجمله  مشتتتاوره در  ارائه

ض  سناد خزانه دولتی و همچنین    هدریافت مجوز عر شاوره پذیرش و خریدوفروش ا بازاریابی و مدیریت و واگذاری آن و نیز م

 .فرآیند واگذاری اوراق بهادار

   شرکت شاوره و خدمات موردنیاز  ساز   و تملک، ادغامها درزمینه ارائه م ساختار  شرکت تجدید  ها در ها. این ادغاممانی و مالی 

،  جویی حاصل از مقیاس ها تعامل، صرفه پذیرد و برای شرکت ها و یا پرداخت نقد صورت می قالب مبادله سهام، انتقال بدهی 

 فروش متقاطع، کاهش مالیات، ارتقا سطح کیفی کارکنان و تنوع در ارائه محصول و خدمات را به ارمغان خواهد آورد.

 سات مربوطه و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آن   ها جهت رتبهسازی شرکت  آماده ها بندی توسط مؤس

 های فعال در این صنعت ارائه دهد.تواند به شرکتاز دیگر خدماتی است که شرکت تأمین سرمایه برق و انرژی می

  شرکت سرمایه خدمات موردنیاز  سعه و تکمیل و  های جدید، گذاریها در  شرکت   تو شار ابزارهای مالی برای    هاطراحی و انت

 ها نباشد.ها از محل منابع داخلی شرکتگذاریخصوصاً در مواردی که تأمین منابع این سرمایه

 ا و  هگذاری نزد بانکهای سرمایهگذاری منابع مازاد شرکت در سپردهسرمایه ها و در صورت لزوم ی شرکت هامدیریت دارایی

سات مالی اعتباری معتبر   م س سب آن و به ؤ سات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای    ها، بیمهجلب حمایت بانک تنا س ها، مؤ

 هاارائه خدمات ویژه به شرکت

 نامهها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانتکمک به شرکتها و های مالی و تجاری آنها و فعالیتپروژه مدیریت ریسک. 

های صتتادراتی کاال و تجهیزات و خدمات فنی و مهندستتی صتتنعت برق و   های تأمین مالی که در پروژهلی و روشبرخی ابزارهای ما

شد. این خدمات می  انرژی قابل ستفاده خواهند بود در ادامه عنوان خواهد  شاره         ا صی فوق اال ص سرمایه تخ شرکت تأمین  سط  توانند تو

 ارائه شوند.
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 رپذیرگذاری خطاستفاده از سرمایه الف(

های  های تازه تأستتیس و یا پروژههای تأمین مالی از طریق انتقال مالکیت استتت برای شتترکتاین روش تأمین مالی که یکی از روش

های در صتنایع با تکنولوژی باال مانند صتنعت برق کاربرد دارد. چراکه   ها زیاد استت و خصتوصتاً شترکت    جدید که پتانستیل رشتد آن  

بول گذار خطرپذیر، با قالباً امکان دریافت تستتهیالت از ستتیستتتم بانکی را ندارند. در این موارد ستترمایههای جدید التاستتیس غشتترکت

گذاری در شرکت خواهد بود مشروط به آنکه پس از بررسی وضعیت شرکت و ارزیابی دقیق پروژه به این      ریسک باال حاضر به سرمایه   

سد که می  صص  تواند با انتقال تجارب،نتیجه بر سک موجود را تقبل        ، متخ سانده و ری سودآوری ر شرکت را به  شاوره و ارتباطات خود 

 که سود محتمل، جذابیت کافی را برای وی داشته باشد.نحویکند، به

ها نشوند که به آ دار میها بخشی از مالکیت شرکت را عهده  موجب این نوع مشارکت در تأمین مالی پروژه گذاران اغلب بهاین سرمایه 

گذار یههای عملیاتی شرکت، سرمادهد، همچنین عالوه بر نظارت بر فعالیتگیری در بسیاری از امور حیاتی شرکت را می  ر تصمیم اختیا

های فعال در صنعت هستند گذاران خطرپذیر، معموالً شرکتهای حسابداری و اجرایی شرکت نیز مواجه خواهد شد، لذا سرمایهبا هزینه

 د، امکان مشارکت در پروژه رادارند.که به پشتوانه تجارب خو

ی مانند اواسطه  مؤسسات  گذاران خطرپذیر در صنعت برق الزم است که اقدامات اولیه و تسهیلگری موردنیاز توسط     برای جذب سرمایه 

سرمایه و یا  شرکت  شکل هاگروههای تأمین  صنعت برق انجام       ی کاری در ت سندیکای  صی مانند  ص س شود تا با  های تخ ای  هیبرر

سرمایه     شرایط را برای هر دو طرف ) صادی،  شرایط فوق   یهسرما گذار و حقوقی، مالی و اقت شفاف نموده و به جذب منابع مالی با  پذیر( 

گذاران برخالف شرایط تسهیالت بانکی، تعهدی قطعی نبوده و بنابراین   گذاری، بازپرداخت به سرمایه کمک نمایند. در این نوع سرمایه 

ست که عال  سرمایه الزم ا ستمر دارد، از امتیازاتی نیز بهره گذار بر فعالیتوه بر آنکه  شود. این امتیازات ب های تجاری نظارت م  ایدمند 

 پذیر به انعقاد قرارداد بیشتر شود.یهسرماگذار و که تمایل سرمایهنحویدرستی بررسی و تدوین شود بهبه

 گذاران جدید، اعطایگذاران در مقابل ورود سرمایهپذیر، حفظ ارزش سهام این سرمایه  گذاران خطراعطا به سرمایه ازجمله امتیازات قابل

ضویت در هیئت      سهام، ع ضه  ست. انجام        حق تقدم در زمان عر شرکت و ... ا شرایط انحالل  شرکت، امتیازهای ترجیحی در  مدیره 

 اشد ازجمله وظایف نهادهای واسط است.قراردادهایی که مورد اعتماد هر دو طرف قرارداد ب و انعقادمذاکرات مربوطه 
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 ایهای سرمایهشرط تملیک داراییب( اجاره به

شین  شرکت برای خرید   این روش تأمین مالی برای خرید ما صورت که چنانچه  آالت، تجهیزات و اموال غیرمنقول کاربرد دارد. به این 

شود   سرمایه   و یا ترجیح دهد نقدینگی)این اقالم با کمبود نقدینگی مواجه  صرف نماید(،  امله را گذار، مورد معخود را در بخش دیگری 

أجر برداری از دارایی به مست شود. )قرارداد بیع( سپس در قالب قرارداد اجاره، بهره  نماید و مالکیت آن نیز به وی منتقل میخریداری می

شرکت   صد عمر مفید مورد اجاره   15اره )که برابر یا کمتر از شود. با پرداخت مبالغ اجاره و پایان مدت اج پذیر( منتقل مییهسرما ) در

سرمایه     شرکت  ست(، مالکیت دارایی تماماً به  شتوانه دارایی  پذیر منتقل میا شخص شود. ازآنجاکه این نوع قراردادها به پ منعقد  های م

شد )چر        شوند، قیمت آن دارایی قابل می شخص نبا ست قیمت نهایی آن م ست لیکن ممکن ا سبه ا ستهالک     محا سقاط، ا اکه ارزش ا

موقع تعهدات مستأجر )شرکت( در پرداخت    های تعمیر و نگهداری و ... دقیقاً مشخص نیست( و در صورت عدم ایفای به   دارایی، هزینه

سرمایه اجاره سرمایه     بها، موجر ) صوص تجهیزات  شت. در خ  قالای تولید و انتگذار( تنها امکان تملک دارایی و فروش آن را خواهد دا

برساند    آالت مربوطه را به فروشگذار بتواند ماشین برق )مانند توربین و ترانسفورماتور(، ضروری است شرایطی فراهم شود که سرمایه      

سرمایه   و یا مجدداً اجاره دهد. برای ایجاد اعتماد کافی بین طرفین و علی صوص  سرمایه برق و انرژی نهاد    الخ شرکت تأمین  گذاران، 

 مابین را نیز پشتیبانی خواهد نمود.گذار و شرکت بوده و قرارداد فیایهواسط بین سرم

آالت به سایرین نیز وجود خواهد داشت. همچنین   گذار، امکان اجاره مجدد تجهیزات و ماشین در صورت وجود تقاضا و موافقت سرمایه   

شرکت       سایر  شتیبان و یا  صنعت، می شرکت پ صورت ع   رارداد بهتوانند از ابتدای عقد قهای فعال در  ضمین، بپذیرند که در  دم عنوان ت

شرکت در پرداخت اجاره  شود نموده و قرارداد به آنبرداری از تجهیزات مربوطه پرداختشرط بهره بها، مبلغ آن را بهتوانایی   .ها منتقل 

توسعه   اهدفبای تولید و انتقال برق، مایهشرط تملیک جهت خرید تجهیزات سر  گذاران برای انعقاد قرارداد اجاره بهترتیب سرمایه اینبه

واحدهای تولیدی، با ریسک کمتری مواجه بوده و با اعتماد ایجادشده از جانب شرکت تأمین سرمایه و شرکت پشتیبان، تمایل بیشتری 

 کنند.گذاری پیدا میبه این سرمایه

 ج( اوراق مشارکت و صکوک

نوعی از ابزارهای مالی که با قیود اقتصاد اسالمی    شده انجامها مناسبات اقتصادی آن   در کشورهایی که با ضوابط بانک داری بدون ربا  

بال های اسالمی فعال که به دنها و شرکت بر این اساس دولت  اند کاربرد بیشتری نسبت به از ابزارهای مالی متعارف دارند.  شده یطراح

 باشند.هایی مطابق با اصول اسالمی میینتأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگز
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ه از واژه برگرفت« صکوک »های اخیر ابزارهای مالی اسالمی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. اصطالح         در سال 

شود  یتعریف م« اوراق قرضه اسالمی  »عنوان طورمعمول بهعربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به    

اشد و  شود که باید خود دارای ارزش ب عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می لیکن ازنظر بنیادی با آن متفاوت است. صکوک به  

ساس فعالیت نمی سفته تواند بر ا صورت می های  صکوک       بازی که بدون خلق ارزش و کار  شد. اوراق بهادار  شته با سودآوری دا گیرد، 

شتوانه ترازنامه و دارایی منابع مالی را  شرکت با پ صکوک انواع مختلفی دارد، از بین تمام انواع  های خاص جذب میهای فیزیکی  کنند. 

صکوک اجاره،      ستفاده از  صناع  صکوک، تنها ا ست ست. در         ا شته ا ضاربه در ایران کاربرد دا شارکت، مرابحه و م صکوک م و تا حدودی 

س  صکوک را به  یمبندی دیگر، یمتق سهام   ابزار حقوق  دو گروهتوان  صناع و        صاحبان  ست صکوک اجاره، ا سیم کرد.  و ابزار بدهی تق

 گیرد.صاحبان سهام قرار می فوقیرمجموعه ابزار زیرمجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زمرابحه 

فعالیت دارد.  124ات مالی اسالمی تاکنون بازاری تحت نظارت بانک مرکزی کشور بحرین ایجادشده که در صنعت خدم    2222از سال   

سالمی بین این بازار که به سازی می      شناخته می  125المللیعنوان بازار تأمین مالی ا ستاندارد سالمی را ا کند و شود، قراردادهای مالی ا

های  ن بانکتریبزرگ نماید. این بازار غیرانتفاعی و خنثی است و متشکل ازابزارهای مالی را در بازار پول و سرمایه بررسی و معرفی می

 121بانک و مرکز هستند. 1گذاران و اعضای دائم آن اسالمی سراسر دنیاست هرچند پایه

صکوک به               شار  شورهای دنیا در رابطه با انت سایر ک ضو و  شورهای ع شی از عملکرد کلیه ک ی عنوان یک ابزار تأمین مالساالنه گزار

رد های اخیر کاربشده است، انتشار صکوک در سال     هایی که در این بازار مطرحشود چراکه با بررسی  منتشر می  IIFMاسالمی، توسط   

 (11ای یافته است. )نمودار گسترده

  

                                              

 

124 Islamic Financial Services Industry (IFSI) 

125 International Islamic Financial Market (IIFM) 

 
121 Central bank of Bahrain-Labuan financial services authority- Islamic development bank- central bank of sudan- 

bank Indonesia- Autoriti monetari Brunei Darussalam  [12]  
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 )ارقام به میلیون دالر( (2113الی دسامبر  2111کل صکوک منتشره )ژانویه  -63 نمودار

 IIFM  [19]صکوک مأخذ: گزارش 

  2211الی  2221های ( منتشر گردید، در سال  2213جوالی  -1یرایش شماره  و) 2211که در سال   IIFMلکرد مطابق با گزارش عم

صکوک داخلی و بین    مالزی بزرگ صکوک در جهان بود که فراوانی تجمعی  شرکننده    1،955المللی آن در این دوره در قالب ترین منت

درصد از کل صکوک منتشره تاکنون نیز به این کشور تعلق دارد. عربستان       11میلیون دالر بوده است و   112،121فقره قرارداد معادل 

سهم   شار     11با  صدی و انت   13میلیون دالر در جایگاه دوم قرار دارد، اندونزی و امارات با  111،111فقره قرارداد جمعاً به مبلغ  113در

 باشند.مبلغ و تعداد می کشورهای صادرکننده صکوک از حیث و چهارممیلیارد دالر در جایگاه سوم 

شخص  13طور که در نمودار همان سال    م ست، در طول  صکوک بین   2211تا  2221های شده ا شار  المللی با تغییرات زیادی همراه انت

المللی  دالر در آن سال رسید. در سال گذشته صکوک بین      91،141،222بوده است که به   2211شد. حداکثر انتشار این اوراق در سال    

 داشته است. 2211درصد نسبت به سال  14شی حدود کاه

  



















الی 2221
2221
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 )ارقام به میلیون دالر( (2113الی دسامبر  2111المللی منتشره )ژانویه کل صکوک بین -63 لنمودار

 IIFM  [19]صکوک مأخذ: گزارش 

مواجه بوده است. در طول   12ی به شرح مندرج در نمودار  طی همین دوره، صکوک داخلی نیز منتشرشده و استقبال از آن نیز با تغییرات    

 رشد صکوک داخلی نتیجه رشد انتشار این اوراق در کشورهای مالزی، عربستان و ترکیه بوده است. 2211سال 

 

 )ارقام به میلیون دالر( (2113الی دسامبر  2111کل صکوک داخلی منتشره )ژانویه  -11 نمودار
 IIFM  [19]صکوک أخذ: گزارش م

سالمی بین همان  سال  طور که در گزارش بازار مالی ا شخص  2211المللی در  ست، ]  م سال 14شده ا   12تنها  2211های پیش از [ در 

 صورت دالر بوده است و مابقی به ارز محلی کشور مربوطه صادرشده است.درصد از صکوک منتشره به
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سال     ست که در  سهم 19] 2211[ و 14] 2211این در حالی ا سایر واحدهای پولی به ترتیب   [  صد و   99دالر در بین  صد    2514در در

 بوده که بیانگر رشد چشمگیر انتشار صکوک به واحد پول غیر محلی است.

حه و وکالت  بالملل و رشد انتشار اوراق صکوک )صکوک مورد استقبال و پرکاربرد، مرا     توجه به تغییرات اخیر در بازار مالی اسالمی بین 

صکوک در حوزه تولید برق هم کاربرد          شار  ست. همچنین انت سلمان بوده ا شورهای م ست( بیانگر اهمیت و کاربرد این ابزار در ک بوده ا

 شده است.یانب 12داشته است که خالصه آن در جدول 

 صکوک منتشرشده در حوزه برق -31جدول 
 مبلغ واحد پول اوراق ندهصادرکن کشور سال انتشار

 میلیارد رینگت 1 رینگت کوانتوم سوالر پارک مالزی و شرکا مالزی 2111

 میلیون دالر 122 دالر شرکت برق صعودی عربستان صعودی 2113

 میلیارد دالر 112 دالر شرکت برق صعودی عربستان صعودی 2113
 [14و  19( ]IIFM annual report,7th and 8th editionمأخذ: گزارش عملکرد صکوک )

ر یابد. هرچند دی نیز ضتترورت میو انرژگرفتن کاربرد گستتترده و روزافزون این ابزار مالی، استتتفاده از آن در صتتنعت برق   در نظربا 

ست، لیکن همچنان به     سال  شده ا شر شناخته های اخیر این اوراق در ایران هم منت مالی   نتر و با کاربرد کمتر، در تأمیعنوان ابزاری نا

نظر به شتتده استتت و اوراق در دو قالب استتتصتتناع و اجاره توستتط بانک مرکزی تنظیم انتشتتار شتتود. ستتازوکارها استتتفاده میپروژه

صمیمات بانک          محدودیت صکوک در بازار پول و با مجوز بانک مرکزی، وفق ت شار  سط و انت سیس نهاد وا های قانونی فعلی برای تأ

نسبت به تدوین ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک      تشکیل و  کارگروهی تخصصی در بانک مرکزی    مقرر شد،  1931مرکزی در سال  

ز این بانک و ابالغ به شبکه بانکی کشور، امکان استفاده ا    آنبرای شبکه بانکی کشور در بازار سرمایه اقدام کند تا پس از تصویب در     

 .رمایه فراهم شودهای کشور در بازار سابزار مهم تأمین مالی برای بانک

نیز کاربرد  تواند در ایرانالمللی و با نرخ ارز غیر محلی بسیار موردتوجه قرارگرفته که می های اخیر انتشار صکوک بین  همچنین در سال 

اضا از  قشده و با افزایش ت بازی خریداریتوان ارزهای خرد را که باهدف سفته صورت دالری، می داشته باشد. در صورت انتشار اوراق به    

تا حدودی به جریان تولید وارد   ها از سوی دیگر، باعث افزایش قیمت آن در بازار آزادشده استسو و کاهش عرضه ناشی از تحریم   یک

گذاری نمایند آن است که از بازگشت اصل و سود     شده خود را سرمایه  که مردم جهت خرید این اوراق، ارز خریداریشرط آن نمود. پیش

شند. به  هسرمایه خود ب  شته با سید اوراق، مجدداً ارز مربوطه به آن  ویژه اینطور کامل اطمینان دا سرر یل ها تحوکه در زمان فروش و یا 

 داده شود.
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های جاری و آتی کشتتور و خرید اوراق به واحد پول غیر ریالی،  تعیین راهکار برای جلب اعتماد مردمی جهت مشتتارکت در کلیه پروژه

صله این   سی آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. لذا در اینجا تنها باهدف تأمین مالی پروژه خارج از حو دی های تولیبحث بوده و برر

 یابد.کاال و تجهیزات و نیز خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی، شناسایی تضامین بازپرداخت اوراق به نرخ ارز منتشرشده ضرورت می

سرمایه برق و   شتوانه بازپرداخت ارزی نیز،     چنانچه نهادی که تأمین  شار این اوراق اقدام نموده و پ سبت به انت انرژی را بر عهده دارد ن

شت. هرچند          یک شار این اوراق با جلب اعتماد مردم وجود خواهد دا شد، امکان انت شور با سعه ملی ک صندوق تو نهاد مالی بزرگ مانند 

سی دقیق      شار آن، نیازمند برر ست به   جامع تر وسازوکار و فرآیند انت ست که الزم ا سازمان     تر ا صورت یک پروژه در بانک مرکزی و 

صکوک            حدودشده و  یفتعربورس اوراق بهادار  ستفاده از ابزار تأمین مالی از طریق  شود. همچنین ا شخص  شر در آن م اختیارات نا

سرمایه می سالمی را برای پروژه  تواند  شورهای ا سات زیر  های بازارهای مالی ک سی شورهای بازار هدف ایران مانند   های تأ ساختی در ک

 عراق که ظرفیت جذب این منابع رادارند، فراهم نماید.
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 یبندجمع

دهد که شتتامل های توستتعه صتتادرات و خدمات مهندستتی صتتنایع برق و انرژی را نشتتان می ها و مکانیزمبندی نظامجمع 11جدول 

باشتتد. در بخش مکانیزم ارتقای تقاضتتا، به تشتتریح راهکارهای  می« ت عرضتتهراهکارهای افزایش قدر»و « مکانیزم ارتقای تقاضتتا»

المللی و برنامه پرداخته شده است. در بخش راهکارهای افزایش قدرت عرضه، راهکارهای تقویت کننده شرکت  استفاده از تعامالت بین

  هایهای ایرانی و همکاری بین بنگاهبنگاههای واجد شترایط و همکاری بین  های واجد شترایط و راهکارهای ارتقای ظرفیت شترکت  

 ایرانی و خارجی و افزایش کیفیت و دسترسی به صنایع و خدمات تشریح شده است.

 های توسعه صادرات کاال و خدمات مهندسی صنایع برق و انرژیها و مکانیزمبندی نظامجمع– 31جدول 

)تککدوین، تصککویب،   متولیککان نتایج اقدامات برنامه   

 اجرا(

ضا
ی تقا
مکانیزم ارتقا

 

ن
ت بی
ال
ستفاده از تعام

ی ا
راهکارها

ی
الملل

 

 
تشتتتتکیل بانتتتتک  
اطالعتتات تجتتاری و 

 و مقتتترراتقتتتوانین 
کشتتتورهای مقصتتتد 
صتتتتادرات بتتتترق و 
واحتتتتتد حقتتتتتوقی 

 پشتیبان

ایجتتتتتتاد پایگتتتتتتاه  
و اطالعتتتتتتتتتتتتاتی 

ی اطالعتتات  آورجمتتع
هتا و  ی آنروزرستان و به

نیتتز پاستتخگویی بتتته   
و ارائتتتتته  تستتتتتؤاال

 خدمات مشاوره

دسترستتتتتی بتتتتته  
اطالعتتتتتتتتتتتتات 
کشتتتورهای مقصتتتد 
صتتتتتتتتتتتادراتی و 
اطمینتتتتتتتتتتتان از 
چتتتارچوب صتتتحیح 

 قراردادها

اتتتتاق بازرگتتتانی صتتتنایع و  -
 معادن و کشاورزی ایران

 سازمان توسعه تجارت  -

ایجتتتتتتاد واحتتتتتتد 
تستتتتتتتتتتهیلگری  

ی هتتتتتافرصتتتتتت
صتتتادراتی صتتتنعت  

 برق
 

شتتتتتتتتتتتتترکت در  
هتا، برگتزاری   نمایشگاه
و  اروکتتکستتبجلستتات 

متتتتترور نشتتتتتریات و 
هتتتا، جهتتتت  ستتتایت

ی هتا فرصتت شناسایی 
صتتتتتتتتتتتتتادراتی و 

ی آن بتته رستتاناطتتالع
هتتتای واجتتتد شتتترکت

ی بارگتتتذارشتتترایط و 
این اطالعتات در یتک   

 سیستم یکپارچه

یازهتتتا و ناطتتتالع از 
تقاضتتاهای بتتالقوه و  
بتته فعلیتتت رستتاندن 

هتتتتا در قالتتتتب  آن
 قرارداد

اتتتتاق بازرگتتتانی صتتتنایع و  -
 انمعادن و کشاورزی ایر

میتتتز صتتتادرات ایتتتران در   -
 ی ایرانهاخانهسفارت

 سازمان توسعه تجارت-
هتتتای خصوصتتتی  شتتترکت-

 مدیریت خدمات صادرات
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)تککدوین، تصککویب،   متولیککان نتایج اقدامات برنامه   

 اجرا(
ضا
ی تقا
مکانیزم ارتقا

ن 
ت بی
ال
ستفاده از تعام

ی ا
راهکارها

ی
الملل
 

استتتتتتتتتتتتفاده از 

دیپلماستتی تجتتاری  

و تفکیتتتتتک آن از 

دیپلماستتتتتتتتتتتی 

 اقتصادی

 

تقویتتتتت رایزنتتتتان  

بازرگتتتانی و انتختتتاب 

هتتا در کشتتورهای  آن

بتتازار هتتدف ایتتران و  

حمایتتت و پشتتتیبانی  

هتتا بتترای ایفتتای   آن

 نقش مؤثرتر

افتتتتزایش نقتتتتش 

کتتارگزاران تجتتاری 

در گستتتتتتتتتترش 

 مبادالت خارجی

رایزنتتتتتتان بازرگتتتتتتانی در 

هتتتای ایتتتران در ستتتفارتخانه

 سایر کشورها

استتتتتتتتتتتتفاده از 

کتتتتتتتتتتتارگزاران 

غیردولتتتتتتتتتتی و 

هتتتتای دیپلمتتتتات

 تجاری خصوصی

 

رده هتای گستت  فعالیت

در بازارهتتای هتتدف و 

ایجتتاد تعتتامالت بتتین 

 کشورها

بتتاال بتتردن کیفیتتت 

و ستترعت مبتتادالت 

 تجاری

هتتتتای بازرگتتتتانی و اتتتتتاق

هتتای مشتتترک و نیتتز   اتتتاق

 ها و سندیکاهاتشکل

 

گستتترش تبتتادالت  

 الکتریکی

هتا و  یرستاخت زایجاد 

گتتتذاری در یهستتترما

گستتتترش تبتتتادالت  

الکتریکی بتین ایتران   

 جوارهمی و کشورها

ارتقتتتتتا ستتتتتطح  

متتتراودات آتتتتی در 

و صتتتتنایع بتتتترق  

 یانرژ

 وزارت نیرو

 امور خارجهوزارت 

اقتتتتدام مشتتتتترک 

بتتتترای افتتتتزایش  

 تعامالت تجاری

 

 

*افتتتزایش تعتتتامالت 

تجتتتاری بتتتا ستتتایر  

 و انعقتتتتادکشتتتتورها 

قراردادهتتتتتتتتتتتا و 

 های مشترک معاهده

*ایجتتتتتتتتتتتتتتتاد 

هتتای بتتین  همکتتاری

کشتتتوری و تشتتتکیل 

 اتحاد

*پیشتتتبرد اهتتتداف 

صتتادی اقت سیاستتی

 کشور 

*افتتتزایش قتتتدرت 

کشتتور در منطقتته و 

 جهان

 هاوزارتخانه
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)تککدوین، تصککویب،   متولیککان نتایج اقدامات برنامه   

 اجرا(
ضا
ی تقا
مکانیزم ارتقا

ن 
ک خریدارا

س
ش ری
ش
ش و پو

ی کاه
راهکارها

 

 تضامین حاکمیتی

ارائتتتتتته تضتتتتتتامین  
حاکمیتی بته خریتداران   
کتتاال و ختتدمات ایرانتتی 

 توسط دولت

افتتتزایش اطمینتتتان  
خریتتداران ختتارجی از 
پوشتتتتش ریستتتتک  
ناشتتتی از نوستتتانات  

صتتادی و سیاستتی  اقت
 و افزایش تقاضا

 دولت

گستتتترش ختتتدمات  
 ایبیمه

طراحتتتتتی ستتتتتازوکار 
هتتای پوشتتش ریستتک 
 سیاسی خریداران 

صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات  
 ایران

 های بیمهشرکت

-استتتفاده از ستتازمان

 های میانجی

*شناخت و متذاکره بتا   
هتتتتتتتا و بانتتتتتتتک

هتتای معتبتتر   شتترکت 
 بیمه در مقصد

*ارائتتته اطالعتتتات از  
صتتتادی، وضتتتعیت اقت

هتتای کتتالن  سیاستتت
اقتصتتادی و قتتوانین و  

شتده بته   مقررات وضتع 
 کشور میزبان

 

دسترستتتتتتتتتتتتی 
تقاضتتتاکنندگان بتتته 
اطالعتتتات کشتتتور  
صتتتتتتتتتادرکننده و 
کتتاهش ناآگتتاهی و  

 ریسک 

هتتتای میتتتانجی  *ستتتازمان
 دولتی و غیردولتی

ی بازرگتتتتانی هتتتتااتتتتتاق*
 مشترک

ضه
ت عر
ش قدر

ی افزای
راهکارها

 

ی 
راهکارها

تقو
ت
ی

کننده 
ت
شرک

ها
ط
شرای
ی واجد 

 

ایجتتتتتاد بانتتتتتک  
 اطالعات داخلی

همکتتتاری نهادهتتتای  
صتتادرکننده بخشتتنامه  
و ارجتتتتاع رونوشتتتتت 

 ضوابط به اتاق
 

دسترستتی آستتان بتته 
قتتتوانین و مقتتتررات 

 داخلی

اتتتتاق بازرگتتتانی صتتتنایع و   
 معادن و کشاورزی ایران

اعتبارستتتتتتتتتنجی 
 خریداران خارجی

انعقتتتتاد قراردادهتتتتای 
جدیتتد بتترای دسترستتی 

هتتتتای هیگتتتتاپابتتتته 
اطالعتتتات اعتبتتتاری و 

ی هتتتابنگتتتاهمتتتالی 
 خارجی

 تتر گستترده دسترسی 
تتتتتتر بتتتتته و ارزان

اطالعتتات خریتتداران 
و کتتتاهش ریستتتک 

 فروشنده
 

صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات  
 ایران

 نامتتهضتتمانتصتتدور 
 اعتباری  

 تولیدی(-)بانکی

همکتتتتاری صتتتتندوق 
ضتتتمانت صتتتادرات و  
صتتندوق پشتتتیبانی از  

یش اعتبتتتتار افتتتتزا
صتتتتتادرکنندگان در 
بازارهتتتتای متتتتالی  

صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات  
 ایران
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)تککدوین، تصککویب،   متولیککان نتایج اقدامات برنامه   

 اجرا(
صتتتتتادرات کتتتتتاال و 

 خدمات برق
داخلتتتی در مقابتتتل  
فروشتتتتتتتتتتندگان 

ی اواستتطهکاالهتتای 
 و مواد اولیه تولید

 

ضه
ت عر
ش قدر

ی افزای
راهکارها

 

ی 
راهکارها

تقو
ت
ی

کننده 
ت
شرک

ها
ط
شرای
ی واجد 

 

 متدت کوتتاه های یمهب
 صادرات

تعیتتتتتین تکلیتتتتتف  -
تعهتتتدات صتتتندوق در  

گذشتتتتته و  ستتتتنوات
تخصتتتتیص بودجتتتته  

 جبرانی

پرداختتتت بخشتتتی از  -
حتتتق بیمتتته توستتتط   
صتتتندوق پشتتتتیبانی از 

 صادرات

کتتتتاهش ریستتتتک  
 صادرات 

 ی بیمه هاشرکت-
صتتندوق ضتتمانت صتتادرات     -

 ایران

 اعتبار خریدار

همکتتتتاری دوجانبتتتته  
متتتابین صتتتندوق یفتتت

ضمانت صتادرات ایتران   
ی هتتتتتاصتتتتتندوقو 

ضتتتمانت کشتتتورهای  
مقصتتتتتد و توستتتتتعه  

 اههمکاری

 سیستم بانکی کشور-
صتتندوق ضتتمانت صتتادرات     -

 ایران

نامتتتتتتته یمتتتتتتتهب
گتتتتذاری و یهستتتترما

صتتدور ختتدمات فنتتی 
 و مهندسی

تمرکتتتز بتتتر پوشتتتش  
ریستتک صتتادرات کتتاال 

 و خدمات صنعت برق

صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات   
 ایران
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 اجرا(

استتتتتفاده بهینتتتته از 
هتای ایجتادی   فرصت

در منتتتتتتتتاطق آزاد 
 تجاری اقتصادی

 ارائتته ختتدمات پنجتتره-
 واحد خدمات

تفتتتویض اختیتتتارات  -
ی اجرایتتی هتتادستتتگاه

کشتتتور بتتته متتتدیریان 
  آزادمناطق 

ارائتته ختتدمات بتتانکی  -
متفتتاوت بتتا ستترزمین   

 اصلی
هتای  یرستاخت زبهبود -

 فیزیکی

تستتتتهیل فرآینتتتتد  
صادرات و تقلیتل اثتر   
ضتتتتوابط دستتتتت و 

 پاگیر

 سازمان مناطق آزاد-
 بانک مرکزی ج.ا.ا-
 وزارت کشور-

ی افزای
راهکارها

ضه
ت عر
ش قدر

 

ی 
راهکارها

تقو
ت
ی

کننده 
ت
شرک

ها
ط
شرای
ی واجد 

 

 نامتتهضتتمانتصتتدور 
 بانکی معتبر

متتتتتتتتتتتتذاکرات و -
دیپلماستتتی مناستتتب در 
کشتتتتورهای مقصتتتتد  
صتتتتتادراتی جهتتتتتت  

یتتد ایتتن  تائپتتذیرش و 
 هانامهضمانت

استتتتقرار نماینتتتده از  -
کشتتتتتور مقصتتتتتد در 

 صندوق
معرفتتتتی ختتتتتدمات  -

متتتتتتتتذکور بتتتتتتتته 
 صادرکنندگان

افتتتتزایش ستتتترمایه  -
 صندوق

رعایت ضتوابط بانتک   -
مرکتتزی جهتتت صتتدور  

 هانامهضمانت

افتتتتتزایش اعتبتتتتتار 
صتتتتادرکننده نتتتتزد  

یتتتتدار و ایجتتتتاد  خر
ی هتتتتتتافرصتتتتتتت

 صادراتی

صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات   
 ایران

استتتتفاده مجتتتدد از  
ختتتتدمات بتتتتانکی   

ی هتتاشتترکتتوستتط 
منفتی بتانکی    باسابقه
 محدود

هتتتتتتای یاستتتتتتتس-
 هابانکتشویقی 

شتتروط اولیتته شتترکت -
منتتدی از هتترهجهتتت ب
 این مزایا

تسهیل دسترستی بته   
ختتتتدمات سیستتتتتم 

 بانکی
 سیستم بانکی
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 اجرا(

دهتتتتی در یتتتتتاولو
تتتتترخیص کتتتتاال در 

 گمرک

ایجتتاد نهتتاد حمتتایتی در 
گمتترک جهتتت تستتریع  

یتتتتتد تائشناستتتتتایی و 
 کاالی صادراتی

تستتریع فرآینتتد تولیتتد 
 کاال و خدمات

 گمرک ج.ا.ا

 

متتتتذاکره و ایجتتتتاد  
یرستتتتتتتتاخت الزم ز

بتتتتترای توستتتتتعه  
 یچسوئراردادهای ق

ی هتتتاشتتترکتایجتتتاد 
میتتتتتتانجی بتتتتتترای 
همکتتتتتتاری بتتتتتتین 

ی صتتادرکننده هتتابنگتتاه
 و واردکننده ایرانی

تستتتریع و تستتتهیل  
فرآینتتتد  انتقتتتال ارز  
صتتادراتی و افتتزایش  

 ینقد شوندگقدرت 

 ی میانجیهاشرکت

ضه
ت عر
ش قدر

ی افزای
راهکارها

 

ت 
ی ظرفی

ی ارتقا
راهکارها

ت
شرک

ها
ط
شرای
ی واجد 

 آموزش 

 یآموزشتت یتتازن نیتتتأم
ی معرفتت یهتتاشتترکت

اتتتاق شتتده از طتترف   
بتتا پرداختتت   یبازرگتتان

 هتتایینتتههزبخشتتی از 
از محتل منتابع   مربوطه 

از  یبانیصتتتندوق پشتتتت
صادرات صتنعت بترق و   

  یانرژ

توستتتعه توانمنتتتدی  
ی هتتتتتتاشتتتتتترکت

یدکننتتتده داخلتتتی تول
شتتدن و  یدر صتتادرات

اقتصتتتادی  یتتتتفعال
 المللینب

از صتتادرات  یبانیصتتندوق پشتتت-
 یصنعت برق و انرژ

اتتتاق بازرگتتانی صتتنایع معتتادن -
 یو کشاورز

هتتای پوشتش ریستک  
اولیه در بتدو ورود بته   

 بازارهای جهانی

بیمه صتادرات متناستب   
 صادرکننده بااعتبار

کتتتتاهش ریستتتتک  
 صادرات

از صتتادرات  یبانیصتتندوق پشتتت-
 یصنعت برق و انرژ

 ی بیمههاشرکت -

پرداختتت تستتتهیالت  
جهتتتت شتتترکت در  

هتتتتتای گاهیشتتتتتنما
 المللیینب

بهتتره تستتهیالت کتتم -
 بانکی

 ستتتتازوکار تنظتتتتیم  -
 پرداخت تسهیالت 

 
 

آشنایی بتا ختدمات    -
-و کاالهتتای شتترکت

 های رقیب
شتتتتتتتتتتناخت از  -

 تقاضاکنندگان
فتتتتراهم کتتتتردن  -

 هتتاییبستتتر همکتتار
-بنگتتاه ینبتت یتجتتار

و  یرانتتتتتیا هتتتتتای
جهتتتتتت  یختتتتتارج

 یتتترهحضتتتور در زنج
 یجهان ینتأم

سیستتتم بانتتک مرکتتزی ج.ا.ا و -
 بانکی 

صتتندوق پتتژوهش و فنتتاوری   -
 برق و انرژی 

یتتت از تحقیقتتات صتتندوق حمتتا-
 و توسعه صنایع الکترونیک 

هتتای میتتانجی جهتتت ستتازمان-
و یتا تعیتین    هتا بانتک مذاکره بتا  

 بانک عامل انرژی
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 اجرا(
ت 
ی ظرفی

ی ارتقا
راهکارها

ت
شرک

ها
ط
شرای
ی واجد 

 
ی هتتاشتترکتحضتتور 

ختتدمات صتتادرات در  
 هتتتا بتتته یشتتتگاهنما

نیابتتتتت از شتتتترکت 
 صادرکننده

ی هتتاشتترکتتقویتتت 
متتتتتدیریت ختتتتتدمات 
صتتتادرات در صتتتنعت  

 ی و انرژبرق 

هتای  ینته هزکاهش -
 هاشرکتجاری 

انعقتتاد قراردادهتتای  -
ناشی از روابتط بتومی   

 و محلی

ی متدیریت ختدمات   هتا شرکت-
 صادرات

 سازمان توسعه تجارت-

ضه
ت عر
ش قدر

ی افزای
راهکارها

 

دسترسی رایگتان بته   
ات بتازار هتدف   اطالع

و قتتوانین و مقتتررات  
 جاری کشور

دسترستتی رایگتتان بتته -
بانتتک اطالعتتاتی جتتامع 
از مقتتتررات و ضتتتوابط 
حتتتاکم بتتتر صتتتنایع و  
استتتتتفاده از ختتتتدمات 
پشتتتتیبانی استتتتعالم و  

 مشاوره
 دسترسی رایگتان بته   -

بانتتتتتک اطالعتتتتتات  
و  ینو قتتتتوان یتجتتتتار

 یمقتتتررات کشتتتورها 
مقصتد صتادرات بتترق و   
استتتتتفاده از ختتتتدمات 

 یبررستت یحتتد حقتتوقوا
 قراردادها

آشتتتنایی و شتتتناخت 
بیشتتتتتر از فضتتتتای 

   وکارکسب

اتتتتاق بازرگتتتانی، صتتتنایع و   -
 معادن ایران

 سازمان توسعه و تجارت -
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 اجرا(
ضه
ت عر
ش قدر

ی افزای
راهکارها

 

ن 
ی بی
همکار

بنگاه
ها

ی
ی ایران

 

بهبتتتتتود عملکتتتتترد 
 های میانجیسازمان

 

افتتتزایش مشتتتروعیت -
هتتتتا و ایتتتتن تشتتتتکل

عنتوان  ها بته پذیرش آن
نهادهتتتتای حمتتتتایتی  
تستتتتتهیلگر توستتتتتط 

گتتذاران و دولتتت قتتانون
گتذاری بتر   و نیز صتحه 

هتتای صتتورت  ارزیتتابی
گرفتتتته توستتتط ایتتتن  
ستتتتتندیکاها جهتتتتتت 
اعطتتتتای امتیازهتتتتا و  

 تقویت فعاالن صنعت
یبانی متتتتالی از پشتتتتت-

 ی غیردولتیهاتشکل

ین منتتابع متتالی تتتأم-
اقتتدامات ترویجتتی و  

یکردهتتتا از روتغییتتتر 
طریتتتتق برگتتتتزاری 

 سمینارها 
 

مقتتررات گتتذاری و  -
هتتای یاستتتس یجتتادا

تشتتتتتتتتتتتتویقی و 
دهتتتی بتتته یتتتتاولو

هتتتتتای یهمکتتتتتار
یجادشتتده در مقابتتل  ا

 صادرکنندگان منفرد
 

ی و ستتتتازشتتتتبکه-
ایجاد ارتباطتات بتین   
فعتتتاالن صتتتنعت و  
بسترستتتازی بتتترای  

 تعامالت
 

برگتتزاری ستتمینارها -
و ختتدمات آموزشتتی  

یتتری گشتتکلبتترای 
 هاهمکاری

 

 جارتسازمان توسعه ت-

دفتتتر توستتعه صتتادرات وزارت  -
 نیرو

ی بازرگتتانی صتتنایع  هتتااتتتاق-
 معادن و کشاورزی

 هاتشکل-

 ی کارگزاریهاشرکت-

 

ایجتتتتاد و توستتتتعه  
هتای متدیریت   شرکت

 خدمات صادرات

 گتذاری باهتدف  سیاست
توستتتعه فعالیتتتت ایتتتن 

هتتا در صتتنعت  شتترکت
بتترق و ستتپس معرفتتی  

هتتتا بتتته  ختتتدمات آن
 صادرکنندگان

 

-ریتوستتتعه همکتتتا 

-هتتای بتتین شتترکت 

های ایرانی بتا هتدف   
 افزایش توان عرضه

 ها و سندیکاهاتشکل
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 اجرا(
ضه
ت عر
ش قدر

ی افزای
راهکارها

 

ن 
ی بی
همکار

بنگاه
ها

ی
ی و خارج

ی ایران
 

گتتتتتذاری ستتتتترمایه
 المللیمشترک بین

بسترسازی بترای ایجتاد   
-گتتذاریایتتن ستترمایه 

 های مشترک

افزایش تتوان رقتابتی   
ی ایرانتتی و هتتابنگتتاه
 تن سهم بازارباال رف

 ین سرمایهتأمی هاشرکت

تأستتیس کارخانتته یتتا  
شتتترکت در کشتتتور  
مقصتتد تحتتت مجتتوز 

 شرکت ایرانی

دسترستتی بتته ستتوابق   
ی ختتارجی هتتاشتترکت

که متقاضی ایجتاد ایتن   
هتتا هستتتند و یهمکتتار

هتتتتا متتتتذاکره بتتتتا آن
کتته منتتافع  ینحتتوبتته

 طرفین حفظ شود

کتتتاهش ریستتتک  -
 صادرکننده

دسترستتتتتی بتتتتته -
ی هتتای دولتتتیتتتحما

 کشور مقصد
دسترستتتتتی بتتتتته -

بازارهتتتتای محلتتتتی 
 کشور مقصد

 

هتتتتای میتتتتانجی و  ستتتتازمان
ی متتدیریت ختتدمات هتتاشتترکت
 صادرات

 ایمشارکت پروژه

دسترسی بته دانتش   -
 و تکنولوژی

ایجتتتتاد شتتتترایط  -
 ین مالی مشترکتأم
 
 

ن
شتیبا
ت پ
صنایع و خدما

ی به 
س
ستر
ت و د
ش کیفی

افزای
 

ک
بان

ها
 

نظتتتارت بتتتر نحتتتوه 
هیالت توزیتتتتع تستتتت

 بانکی

نظتتارت مستتتمر بانتتک  
مرکتتزی بتتر عملکتترد   
سیستتتتتم بتتتتانکی در  

 پرداخت تسهیالت
استتتتفاده از شتتتبکه  

بتتانکی بتترای ارائتته   

خدمات کارآمتد پتولی   

و بتتتتتتانکی بتتتتتته 

 صادرکنندگان
 

 بانک مرکزی ج.ا.ا-
 سیستم بانکی کشور-

اعطای امتیتاز و اعمتال   
 های تشویقی.سیاست

تتتتتتتأمین متتتتتتازاد 
بتتانکی هتتای هزینتته

 هاناشی از تحریم

پرداختتتتت بخشتتتتی از  
هتتای بتتانکی از  هزینتته

محتتل منتتابع صتتندوق  
پشتتتتتیبان صتتتتادرات  

 صنعت برق

 وزارت نیرو
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 اجرا(
صنایع و 

ی به 
س
ستر
ت و د
ش کیفی

افزای
ن
شتیبا
ت پ
خدما

 

ک
بان

ها
 

انعقتتتاد قراردادهتتتای 
مناستتتتب بتتتتانکی و 
دریافتتتت ختتتدمات از 

هتای ختارجی و   بانک
پتتذیرش و مقبولیتتت  

کی ایتران  سیستم بتان 
 در خارج از کشور

 

 یزنچانهمذاکره و 
هتتتتای میتتتتانجی و  ستتتتازمان

ی متتدیریت ختتدمات هتتاشتترکت
 صادرات

انتخاب بانتک عامتل   
انتتترژی و دریافتتتتت  
ختتتتدمات ویتتتتژه از  

 .بانک مذکور

تمرکتتتتتتز منتتتتتتابع   
ی فعتتال در هتتاشتترکت

صتتنعت بتترق در بانتتک  
عامتتتتتل و دریافتتتتتت 
ختتتتدمات بانکتتتتداری  
شتتتترکتی و تتتتتدریجاً  

بانتتتک خریتتتد ستتتهام 
 مذکور

 

صتتتنعتگران حتتتوزه بتتترق و   -
 انرژی

 های میانجیسازمان-
 سیستم بانکی-

 خرید دین ارزی

طراحتتتتتی ستتتتتازوکار 
مناستتتتتتب جهتتتتتتت 
خریتتداری دیتتون ارزی  

هتتتا بتتترای  در بانتتتک
صتتادرکنندگان صتتنعت  

 برق
 

 بانک مرکزی ج.ا.ا-
 سیستم بانکی کشور-

پرداختتت تستتتهیالت  
در قبتتتال مطالبتتتات  

 شرکت

ار طراحتتتتتی ستتتتتازوک
مناستتب جهتتت توثیتتق  
استتناد خزانتته و ستتایر   

هتتتا در دیتتتون شتتترکت
 ها بانک
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)تککدوین، تصککویب،   متولیککان نتایج اقدامات برنامه   

 اجرا(
صنایع و 

ی به 
س
ستر
ت و د
ش کیفی

افزای
ن
شتیبا
ت پ
خدما

 

ی
ن مال
تامی

 
گتتتتتذاری ستتتتترمایه

 خطرپذیر

انجتتتتتام متتتتتذاکرات  
 و انعقتتتتتادمربوطتتتتته 

قراردادهتتایی کتته متتورد 
اعتمتتاد هتتر دو طتترف   

 قرارداد باشد

استتتتفاده از تتتتأمین  

متتتتتتالی بتتتتتترای  

هتتای صتتادرات ژهپتترو

تجهیتتزات و ختتدمات 

مهندستتتتی بتتتترق و 

 انرژی

 

 های میانجی سازمان-

 ین سرمایهتأمی هاشرکت-

 شتتترطبتتتهاجتتتاره 
هتتای یتتیداراتملیتتک 

 اییهسرما

ایجتتاد اعتمتتاد کتتافی  -
بتتتتتتین طتتتتتترفین و 

الخصتتتتتوص علتتتتتی
 گذارانسرمایه

 پشتیبانی قراردادها-

 ین سرمایهتأمی هاشرکت-

اوراق مشتتتتتتارکت و 
 وکصک

 ستتتتازوکارطراحتتتتی -
 انتشار اوراق ارزی

هتتتای تتتتدوین متتتدل-
 متنوع انتشار اوراق 

جلتتب اعتمتتاد مردمتتی -
 برای خرید اوراق

 صندوق توسعه ملی-

 بانک مرکزی ج.ا.ا-

 سازمان بورس اوراق بهادار-

 ین سرمایهتأمی هاشرکت-
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 فصل سوم

 
 نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق ینتدو
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 فصل سوم مقدمه

ل است.   قب در فصول یه مطالعات صورت گرفته  بر پای ه صادرات بخش برق و انرژ نقشه راه توسع   ینتدوهدف از گزارش فصل سوم،   

در این گزارش به استناد راهکارهای پیشنهادی در فصل دوم که بر پایه مطالعات اولیه مندرج در فصل اول تدوین شده است، نقشه راه 

سپس        شده و  صادرات طراحی  سعه  ست.  برای این منظور، ابتدا  ی هر یک از رابندزمانو  مورد نیازبودجه  تو هکارها تعیین گردیده ا

برگزار گردید و بر اساس نظرات ارائه شده در این پنل از طریق    « دانشگاه »و « دولت»، «صنعت »پانلی با حضور نمایندگانی از بخش  

رحله، بر استتاس مدل تدوین  یری هریک از راهکارها، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از این مپذتحققپرستتشتتنامه،  میزان مطلوبیت و 

ساس زنیجره )  ست. در نهایت،         RBMبرنامه بر ا شه راه تدوین گردیده ا سپس با برنامه اجرایی تحقق نق سیم گردید،  شه راه، تر (، نق

شم  سناریوهای مختلف در        اندازچ صنعت برق با توجه به  صادرات کاال و خدمات  سعه  شه راه  هاسال تو ی آتی )دوره زمانی اجرای نق

 ی( تدوین گردیده است. وردبررسم
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 ارزیابی راهبردهای توسعه صادرات 9-1

، «صنعت»قبلی، پانل خبرگان با حضور نمایندگانی از بخش  مراحلِشده در در این بخش از گزارش، برای ارزیابی راهبردهای شناسایی

نل در پا شدهارائهخالصه نقطه نظرات و راهکارهای به بحث گذاشته شد.  شدهارائهو راهکارهای  برگزار گردید« دانشگاه»و « دولت»

 است. شدهارائه 12در جدول 

 خالصه راهکارهای پیشنهادی اعضای پانل در خصوص نقشه راه توسعه صادرات بخش برق -32جدول
 تخصصی پانل اعضای راهکارهای پیشنهادی

 های داخلی جهت تولیدتوانمندسازی شرکت 

 هاهای تولیدکننده و رقابتی شدن فعالیتجهت کاهش هزینه تالش 

 بنیانهای دانشتقویت شرکت 

 اباند اما تجربه صادراتی ندارند توسط ساتکهایی که تولیدکننده بودههای تازه تأسیس و یا شرکتآموزش صادرات به شرکت 

 تغییرات نظام ارزی آن کشورها های توسعه صادرات کشورهای الگو و سپس بررسیسازی مدلشناسایی و بومی 

 های پویای توسعه صادرات و ارائه دو گروه راهکار مجزا در شرایط تحریم و پساتحریمطراحی مدل 

 گری شرکت ساتکاب در صنعت برقتصدی 

 رضه، ع که توسعه صادرات به بازارهای داخلی فشار وارد نکند. چراکه افزایش قیمت ناشی از فشارنحویسازی به توجه به بازار

 های محدودکننده صادرات خواهد شد.ها در بازار داخلی از طریق وضع سیاستمنجر به مداخله دولت جهت کنترل قیمت

 های بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن برای رسیدن به اهداف صنعت برقاستفاده بیشتر از پتانسیل 

 از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران ازجمله اعتبارسنجی  های فعال در صنعت برق جهت استفادهتقاضای بیشتر بنگاه

 خریداران

 های بانکی صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایراننامهایجاد مقبولیت برای ضمانت 

 مدت و بلندمدتمدت، میانها به کوتاهها و راهکاربندی سیاستدسته 

 ر و شناسایی عوامل ضعف و موانع صادرات سپس ارائه راهکارسال اخی ابتدا بررسی عوامل نزولی شدن سیر صادرات در چهار 

  مشخص نمودن وزن و اثر هرکدام از راهکارها و تخصیص وزن بیشتر به قسمت خدمات پشتیبان. چراکه در حال حاضر در

بود هاست، ب مورد نیازهای صادراتی نیز مطلوب است، لذا آنچه صنعت برق توان عرضه باالست و وضعیت تقاضا و فرصت

 .بخش خدمات پولی، بانکی، بیمه و سایر خدمات پشتیبان است که باید عرضه را به تقاضا متصل نماید

« یریپذحققت»و « مطلوبیت»، پرسشنامه بررسی شدهارائهپس از بحث و بررسی نظرات اعضای پانل، برای ارزیابی کمی نقطه نظرات 

شده ها و راهبردهای ارائهیری سیاستپذتحققخبرگان ماتریس ارزیابی مطلوبیت/ هر یک از راهکارها ارائه شد. با استفاده ازنظرات

 «قدرت عرضه یشافزا»، «تقاضا یارتقا»در بخش  شدهارائه، میانگین نمرات ارزیابی مجموعه راهکارهای 19تدوین گردید. در جدول 
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است.  هشدارائه« پذیریتحقق»و « میزان مطلوبیت»ر بر اساس دو معیا «و خدمات برق یزاتصادرات تجه یبانخدمات پشت یارتقا»و 

  باشد(.می 5)حداکثر امتیاز برای هر سیاست، 

 راهکارهای توسعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی برق و انرژیارزیابی  -39جدول 
 پذیریتحقق مطلوبیت موضوع بخش

 919 414 ات در حوزه ارتقای تقاضاها و اقدامبرنامه 1
 914 412 ها و اقدامات باهدف افزایش قدرت عرضهبرنامه 2
 211 414 مالی و بانکی(و خدمات برق ) یزاتصادرات تجه یبانخدمات پشت یارتقاراهکارهای  9

طور میانگین، خبرگان  بوده و بهها و اقدامات، مطلوبیت راهکارها بستتتیار باال       شتتتده در خصتتتوص برنامه  های ارائه  با توجه به پاستتتخ    

و در  412پذیری و تقویت عرضتته ، در حوزه افزایش رقابت414کننده در پانل، مطلوبیت این راهکارها را در حوزه ارتقا تقاضتتا شتترکت

صادرات )مالی و بانکی(      شتیبان  صوص ارتقای خدمات پ شمرده  414خ ست،   بر سیا شد(  می 5اند. )حداکثر امتیاز برای هر  لیکن میزان با

قا  پذیری راهکارهای ارتنظران از مقدار متوستتط کمتر بوده استتت. میانگین امتیاز تحققپذیری این راهکارها از نظر این صتتاحبتحقق

پذیری راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان بوده است که باالتر از متوسط است. همچنین تحقق 914و افزایش قدرت عرضه  919تقاضا  

باشتتد که نشتتان از آن دارد که این افراد  می 211تری کستتب نموده و معادل دمات بانکی و بازار ستترمایه، امتیاز پاییندر دو حوزه خ

 اند.ها و موانع اجرایی شدن این راهکارها را بیش از دو گروه راهکار قبلی دانستهدشواری

 بانیخدمات پشت  یارتقا»و « افزایش قدرت عرضه »، «تقاضا ارتقای »ها در سه بخش  آمده از هریک از ماتریسدست در ادامه نتایج به

ست.   ارائه «و خدمات برق یزاتصادرات تجه  س      شده ا شنا ساس روش  ساس ماتر  یگذار یتاولو یبر ا صم  یها یسبر ا   یمگیریت

 یسماتر شود و یم یلتشک یدو بعد یسشوند، سپس ماتر یم یمطابق از هر دو منظر، رتبه بند یها ینه(، تمام گزی)دو بعد یارهدومع

صم  ماهیت ویژه ای یانگرب یهشود و هر ناح  یم یطبقه بند یهبه چهار ناح ست: ناح  یماتاز ت  یینپا یریتحقق پذ یین،پا بیتمطلو یها

 یستتکیر یماتمتصتت یهناح ینا یها ینه)گز یینپا یریباال، تحقق پذ یتمطلوب یههستتتند(، ناح یرشپذ یرقابلغ یهناح ینا یها ینه)گز

 خشی اقد اثربف یماتتصم  یهناح ینا یها ینهباال )گز یریو تحقق پذ یینپا یتمطلوب یهشوند(، ناح  یر اجرا دچار مشکل م هستند که د 

ستند(، و ناح  شترین ب یهناح ینا یها ینهباال )گز یتباال، مطلوب یریتحقق پذ یهه ش  یکارآمد ی   یقرارم تیرا دارند و در اولو یو اثربخ

ند گ ناح      یکردگزارش رو ین(. در ایر پذ   یت مطلوب یه حاکم انتخاب راهبردها از  که برخ     یریباال و تحقق   یباال بوده استتتت، هرچند 

 .ندااورده شده ییدر جدول نها تا حدودی یحادغام و تصحمدنظر بوده و  با  یزن، بوده اند یسکیر یهدر ناح که یزن یگرد یهاینهگز
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 ارزیابی راهکارهای ارتقای تقاضا - 9-1-1

شم  ست   پذتحققمیزان  ، ارزیابی خبرگان از14اره در جدول  سیا ضا آورده  یری و مطلوبیت هر یک از  ها و راهکارهای حوزه ارتقای تقا

سخ         ضا مطلوبیت باالیی بین پا ست که کلیه راهکارهای تقا ضا، بیانگر آن ا ست. امتیازات راهکارهای ارتقا تقا شته دهندگشده ا اند، ان دا

افزایش تعامالت تجاری با ستتتایر کشتتتورها      »( همچنین دو راهکار  5بوده استتتت. )حداکثر امتیاز    4از  ها بیش که امتیاز آن  نحویبه 

های  فعالیت»و « های بین کشتتوریهای مشتتترک و ایجاد همکاریالخصتتوص کشتتورهای همستتایه و انعقاد قراردادها و معاهدهعلی

نستتبت به ستتایر  «های هدف و ایجاد تعامالت بین کشتتورهاهای تجاری خصتتوصتتی در بازارگستتترده کارگزاران غیردولتی و دیپلمات

ارائه ساورین گارانتی )تضامین حاکمیتی( و اطمینان دادن به   »پذیری باالتری برخوردار هستند. همچنین  راهکارها از مطلوبیت و تحقق

قاضا   ه با دیگر راهکارهای ارتقای تدر مقایس « بروز نوسانات اقتصادی و سیاسی     خریدار خارجی محصوالت ایرانی از پشتیبانی دولت در  

 .(5از  212امتیاز )های این راهکار برای اجراشدن است. دهنده موانع و چالشتری دارد که نشانپذیری پایینتحقق

صت   » سهیلگری فر شگاه       ایجاد واحد ت شرکت در نمای صنعت برق از طریق  صادراتی  سب   های  سات ک وکار و مرور ها، برگزاری جل

های واجد شرایط و بارگذاری این اطالعات در یک سیستم     رسانی آن به شرکت  ها و اطالعها، جهت شناسایی فرصت   تنشریات و سای  

 پذیری آن یکسان بوده است.راهکاری بوده که میزان مطلوبیت و تحقق« یکپارچه

 ارزیابی راهکارهای ارتقای تقاضا -34جدول 

 برنامه و اقدامات کد
یزان م

 مطلوبیت

میزان 

 پذیریتحقق

D1 
تشکیل بانک اطالعات تجاری و قوانین و مقررات کشورهای مقصد صادرات برق و واحد حقوقی 

 پشتیبان و نیز پاسخگویی به سؤاالت و ارائه خدمات مشاوره
415 911 

D2 

، هاهای صادراتی صنعت برق از طریق شرکت در نمایشگاهایجاد واحد تسهیلگری فرصت
سانی رها و اطالعها، جهت شناسایی فرصتوکار و مرور نشریات و سایترگزاری جلسات کسبب

 های واجد شرایط و بارگذاری این اطالعات در یک سیستم یکپارچهآن به شرکت
411 411 

D3 
استفاده از دیپلماسی تجاری و تفکیک آن از دیپلماسی اقتصادی و تقویت، حمایت و پشتیبانی از 

 در کشورهای بازار هدف ایران برای ایفای نقش مؤثرتررایزنان 
412 911 

D4 
های تجاری خصوصی در بازارهای هدف و های گسترده کارگزاران غیردولتی و دیپلماتفعالیت

 ایجاد تعامالت بین کشورها
411 911 

D5 912 419 جوارمه گذاری در گسترش تبادالت الکتریکی بین ایران و کشورهایها و سرمایهایجاد زیرساخت 

D6 
الخصوص کشورهای همسایه و انعقاد قراردادها و افزایش تعامالت تجاری با سایر کشورها علی

 های بین کشوریهای مشترک و ایجاد همکاریمعاهده
411 913 
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 برنامه و اقدامات کد
یزان م

 مطلوبیت

میزان 

 پذیریتحقق

D7 
ارائه ساورین گارانتی )تضامین حاکمیتی( و اطمینان دادن به خریدار خارجی محصوالت ایرانی از 

 بروز نوسانات اقتصادی و سیاسی ی دولت درپشتیبان
415 212 

D8 211 419 های سیاسی ایراننامه برای پوشش ریسکطراحی و صدور تعهدنامه و بیمه 

D9 
های ها و شرکتهای میانجی در کشور مقصد جهت شناخت و مذاکره با بانکاستفاده از سازمان

 معتبر بیمه جهت پوشش ریسک سیاسی ایران
415 213 

شده  ارائه 11صورت نمودار  به «پذیریمطلوبیت/تحقق»سیاست راهبردی منتخب، ماتریس    تر از ارزیابیبرای کسب یک تصویر روشن   

 -در ناحیه مطلوبیت پذیری باال  D9و  D7 ،D8جز راهکارهای شتتود، تمام راهکارها بهطور که در این نمودار دیده میاستتت. همان

باشتتد، اگرچه قرار دارند. این راهکارها که متمرکز روی پوشتتش ریستتک ستتیاستتی صتتادرات می( 9از امتیاز  )باالتر پذیری باال تحقق

کی از موانع های سیاسی ی  پذیری پایینی برخوردارند. این بدان معنا است که مسئله پوشش ریسک     مطلوبیت باالیی دارند، اما از تحقق

سوی د      ست. از  ضه باقی مانده ا شماره  جدی در بخش تقویت عر ست    D6و  D1 ،D2 ،D4یگر راهکارهای  سیا های  راهکارهای 

شناخت بازارهای هدف و ایجاد کارگزاران میانجی    شان روی کمک به  شکل دادن به    راهبردی که تمرکز سعه ارتباطات و  گر برای تو

شد، بازارهای هدف می شترین مطلوبیت/تحقق  با شته بی نیز که بر دیپلماسی تجاری و    D5 و D3همچنین راهکارهای  اند.پذیری را دا

 استفاده از تبادل الکتریکی برای تسهیل صادرات، تاکید دارند، نیز در ناحیه قابل قبول قراردارند.
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 پذیری/مطلوبیت راهکارهای ارتقای تقاضای صادرات کاال و خدمات صنعت برقماتری  تحقق -11 نمودار

 پذیری و قدرت عرضهی افزایش رقابتارزیابی راهکارها - 9-1-2

شتتتده استتتت. امتیازات   پذیری جهت ارزیابی ارائه    میانگین امتیازات راهکارهای افزایش قدرت عرضتتته و توان رقابت         15در جدول  

وسط   ت نامه بانکیهای صدور ضمانت  پتانسیل استفاده از  »پذیری و قدرت عرضه، بیانگر آن است که راهکار   راهکارهای افزایش رقابت

صتتندوق ضتتمانت صتتادرات ایران از طریق مذاکره و دیپلماستتی مناستتب در کشتتورهای مقصتتد صتتادراتی جهت پذیرش و تائید این  

ست    ترین راهکار بین راهکارهای ارائهمطلوب« هانامهضمانت  ضور   »که راهکار ( درحالی5از  411امتیاز ) شده ازنظر خبرگان بوده ا ح

تری از مطلوبیت پایین« های تولیدی بدون سابقه صادرات  ها به نمایندگی تعدادی از شرکت یشگاه های خدمات صادرات در نما شرکت 

 (.5از  911نسبت به سایر راهکارها در حوزه افزایش توان رقابتی و قدرت عرضه برخوردار بوده است. )
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 عرضه قدرت پذیری وارزیابی راهکارهای افزایش رقابت -31جدول 

 برنامه و اقدامات  
میزان 

 مطلوبیت

میزان 

 پذیریتحقق

S1 411 414 ایجاد بانک اطالعات از ضوابط و مقررات جاری کشور و ارائه مشاوره 

S2 
تر رزانتر و اهای خارجی جهت دسترسی گستردههای اطالعات اعتباری بنگاهدسترسی به پایگاه

 919 419 دهبه اطالعات خریداران و کاهش ریسک فروشن

S3 

همکاری صندوق ضمانت صادرات و صندوق پشتیبانی از صادرات کاال و خدمات صنعت برق 
های اعتباری باهدف افزایش اعتبار صادرکنندگان جهت ورود مواد اولیه نامهجهت صدور ضمانت

 آالتو ماشین
415 919 

S4 

انی و صیص بودجه جبرتعیین تکلیف تعهدات صندوق ضمانت صادرات در سنوات گذشته و تخ
پرداخت بخشی از حق بیمه توسط صندوق پشتیبانی از صادرات باهدف صدور هرچه بیشتر 

 مدتهای کوتاهبیمه

414 919 

S5 
های ضمانت کشورهای مابین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوقهمکاری دوجانبه فی

 ها جهت بررسی اعتبار خریدارمقصد و توسعه همکاری
415 919 

S6 
ور گذاری و صدهای سرمایهتمرکز بر پوشش ریسک صادرات کاال و خدمات صنعت برق در بیمه

 خدمات فنی و مهندسی توسط صندوق ضمانت صادرات
415 914 

S7 
نامه بانکی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق های صدور ضمانتاستفاده از پتانسیل

 هانامهمقصد صادراتی جهت پذیرش و تائید این ضمانتمذاکره و دیپلماسی مناسب در کشورهای 
411 912 

S8 211 911 های صادرکننده باسابقه منفی بانکی محدود از خدمات بانکیاستفاده مجدد شرکت 

S9 
ص دهی در ترخیایجاد نهاد حمایتی در گمرک جهت تسریع شناسایی کاالی صادراتی و اولویت

 کاال
415 914 

S10 
های صادرکننده و واردکننده ایرانی جهت ی میانجی برای همکاری بین بنگاههاایجاد شرکت

 (Switch tradingایجاد زیرساخت الزم برای توسعه معامالت سوییچ )
414 915 

S11 914 415 های ایجادشده در مناطق آزاد تجاری اقتصادی برای صادراتاستفاده بهینه از فرصت 

S12 
های واجد شرایط بدون سابقه صادراتی با پرداخت بخشی از هزینه هایتأمین نیاز آموزشی شرکت

 مربوطه از محل منابع صندوق پشتیبانی از صادرات صنعت برق و انرژی
913 911 

S13 211 913 های بدون سابقه صادراتی به بازارهای جهانیهای بدو ورود شرکتپوشش بخشی از ریسک 

S14 
های ابقه صادراتی ندارند جهت شرکت در نمایشگاههایی که سپرداخت تسهیالت به شرکت

 المللیبین
412 915 

S15 
 های تولیدیها به نمایندگی تعدادی از شرکتهای خدمات صادرات در نمایشگاهحضور شرکت

 بدون سابقه صادرات
911 915 
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 برنامه و اقدامات  
میزان 

 مطلوبیت

میزان 

 پذیریتحقق

S16 
و  نهای تولیدی بدون سابقه صادرات به اطالعات بازار هدف و قوانیدسترسی رایگان شرکت

 مقررات جاری کشور برای دوره محدود
411 914 

S17 

گذاری گذاران و دولت و صحهعنوان نهادهای حمایتی تسهیلگر توسط قانونها بهپذیرش تشکل
ها جهت اعطای امتیازها و تقویت فعاالن صنعت های صورت گرفته توسط این تشکلبر ارزیابی

 های غیردولتیو پشتیبانی مالی از تشکل
412 911 

S18 412 419 ها به صادرکنندگانهای مدیریت خدمات در صنعت برق و ارائه خدمات آنتوسعه فعالیت شرکت 

S19 919 411 رمایههای تأمین سالمللی از طریق شرکتهای مشترک بینگذاریبسترسازی برای ایجاد سرمایه 

S20  های ایرانی و خارجی از طریق:های بین شرکتهای میانجی برای توسعه همکاریتقویت سازمان 

S20-1 919 412 المللیهای مشترک بینگذاری* بسترسازی برای ایجاد سرمایه 

S20-2 213 419 * تأسیس کارخانه یا شرکت در کشور مقصد تحت مجوز شرکت ایرانی 

S20-3 915 414 ای* مشارکت پروژه 

در مقایسه با دیگر راهکارهای افزایش توان عرضه  «کشور و ارائه مشاوره ایجاد بانک اطالعات از ضوابط و مقررات جاری»همچنین 

های صادرکننده باسابقه منفی بانکی محدود از خدمات استفاده مجدد شرکت»که راهکارهای درحالی (5از  411امتیاز )پذیرتر است. تحقق

ه امتیاز کمتری نسبت ب« ی به بازارهای جهانیهای بدون سابقه صادراتهای بدو ورود شرکتپوشش بخشی از ریسک»و « بانکی

های صادرکننده باسابقه منفی بانکی استفاده مجدد شرکت»(. لذا راهکار 5از  211اند. )پذیری کسب نمودهسایرین در خصوص تحقق

ب نموده کمتری کس پذیری امتیازراهکاری بوده است که نسبت به سایرین از هر دو جنبه مطلوبیت و تحقق« محدود از خدمات بانکی

 است.

پذیری و قدرت عرضه محصوالت و خدمات مهندسی برق در پذیری/مطلوبیت راهکارهای افزایش رقابتماتریس تحقق 12در نمودار 

 باشد.بازارهای هدف می
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 اال و خدمات صنعت برقپذیری و توان عرضه کپذیری/مطلوبیت راهکارهای افزایش رقابتماتری  تحقق -12 نمودار

قرار دارند ( 9)امتیاز باالتر از پذیری/مطلوبیت باال شده در ناحیه تحقق شود بیشتر راهکارهای ارائه  ، دیده می12نمودار  طور که درهمان

 و S8 ،S13اند. ستته راهکار و این بدان معنا استتت که این راهکارها برای دستتتیابی به هدف این بخش موردقبول خبرگان قرارگرفته

S20-2 اند.تر از متوسط را کسب کردهپذیری نمره پایینراهکارهایی هستند که ازنظر مطلوبیت باال ولی ازنظر تحقق 

ه  اند. لیکن راهکارهای شمار پذیری داشته شده تا حدودی امتیازات نزدیک به هم از حیث مطلوبیت و تحقق های راهبردی ارائهسیاست  

اشند که  بای میهای مالی و بیمهها و حوزهاند. این راهکارها مربوط به پوشش ریسک شرکت   تر بودهعیفنسبت به سایرین ض    19و  1

 دهد ازنظر اعضای پانل این حوزه در تسهیل شرایط صادرات چندان همسویی ندارد.نشان می
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 ارزیابی راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات - 9-1-9

 شدهجهت ارزیابی ارائه برق خدمات و زاتیتجه صادرات بانیپشت خدمات یارتقاامتیازات راهکارهای میانگین  11در جدول شماره 

های مازاد بانکی ناشی از پرداخت بخشی از هزینه»است. از بین راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات کاال و خدمات برق، 

باالترین مطلوبیت را نسبت به سایرین داشته است.  411با کسب امتیاز  «ها، از محل منابع صندوق پشتیبان صادرات صنعت برقتحریم

( اما این گروه از راهکارها 5از  419اند )باالتر از ی است که سایر راهکارها نیز همگی امتیاز باالیی در مطلوبیت کسب نمودهحال دراین 

 بان است.رگان نسبت به اجرایی شدن این راهکارها در صنایع پشتیپذیری برخوردارند که بیانگر دید منفی خباز میانگین پایینی در تحقق

 برق خدمات و زاتیتجه صادرات بانیپشت خدمات یارتقاارزیابی راهکارهای  -36جدول 
  

 برنامه و اقدامات
میزان 

 مطلوبیت

میزان 

 پذیریتحقق

A1 
در پرداخت تسهیالت و نحوه توزیع نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی 

 تسهیالت
415 912 

A2 
ها، از محل منابع صندوق پشتیبان های مازاد بانکی ناشی از تحریمهزینه پرداخت بخشی از

 صادرات صنعت برق
411 211 

A3 
های خارجی و تالش برای پذیرش و انعقاد قراردادهای مناسب بانکی و دریافت خدمات از بانک

 م بانکی ایران در خارج از کشورمقبولیت سیست
415 212 

A4 
های انتخاب بانک عامل انرژی و دریافت خدمات ویژه از بانک مذکور در قبال تمرکز منابع شرکت

 فعال در صنعت برق در آن بانک و تدریجاً خرید سهام بانک مذکور
419 213 

A5 211 414 صادرکنندگان صنعت برق ها برایطراحی سازوکار مناسب جهت خریداری دیون ارزی در بانک 

A6 912 414 هاها در بانکطراحی سازوکار مناسب جهت توثیق اسناد خزانه و سایر دیون شرکت 

A7 214 419 گذاری خطرپذیرتوسعه تأمین مالی از طریق سرمایه 

A8 
های هوژتر و نیز اوراق ارزی و جلب اعتماد مردمی برای پرانتشار اوراق مشارکت و صکوک متنوع

 مرزیبرون
419 214 

 

باشد. می و خدمات برق یزاتصادرات تجه یبانخدمات پشتپذیری/مطلوبیت راهکارهای ارتقای ماتریس تحققدهنده نشان 19نمودار 

-، در ناحیه قابل قبول )مطلبویتترپذیری پایینتحققبدلیل  A3و  A7 ،A8شود راهکارهای طور که در این ماتریس دیده میهمان

باشد، با چالش اجرا مواجه مرزی میهای برونهای تأمین مالی پروژه. این راهکارها که معطوف بر روشتحقق پذیری باال( قرارندارند

 هستند.
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 و خدمات برق یزاتصادرات تجه یبانخدمات پشت یارتقا یراهکارها یتپذیری/مطلوبتحقق ی ماتر -19 نمودار
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 شه راه توسعه صادراتنق 9-2

شده استفاده 121RBMهای توسعه صادرات، از نقشه راه بر اساس مدل مدیریت نتیجه محور یا برای نشان دادن مسیر اجرای استراتژی

منجر به ایجاد  121هاوجود دارد که طی یک سلسله اقدامات و فعالیت است. در این مدل یک زنجیره دستیابی به هدف بلندمدت

ها و مؤسسات دیگری ها، تغییر رفتار سازمانیخروج. حاصل این است مورد انتظارشوند که برای آن اقدامات میخاصی  123خروجی

را در پی خواهد داشت، که همان  بلندمدت 191تأثیراتشود که درنهایت می 192مدتییانمو  مدتکوتاهدستاوردهای  است که منجر به

، دستاوردهای کوتاه مدت ترکیبی از خروجی درواقعکه  192داشتن نتایج در نظرمدل، با  این در باشد.اهداف مطلوب از اجرای برنامه می

صورت فرا سازی راهبردها بهیادهپمدلی برای  RBM یگردعبارتبهگیرد. یمها شکل است، زنجیره برنامه بلندمدتمدت و یانم

 .[14] (2211اورتنگرن،)سازمانی یا بخشی است. 

ندمدت نتیجه بل عنوانبهخاص، توسعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی،  طوربهو توسعه صادرات صنعت برق 

ها و دستاوردها در سه بخش ارتقای تقاضا، افزایش توان رقابتی عرضه و توسعه صنایع ای از برنامه، خروجی)تأثیر در محیط(، از زنجیره

هایی باید انجام شود که مستلزم تأمین منابع و تخصیص ها برنامهاز این خروجیشود. برای هریک پشتیبان صنعت برق حاصل می

 باشد.بودجه می

هایی قرار دارند که توسط نهادهای متعهد به به دیگر سخن، در مدیریت نتیجه محور، سه الیه اصلی وجود دارد که در الیه اول، برنامه

شوند که در الیه دوم مبنای عمل خواهند بود. در این نقشه راه توسعه هایی میاجرای این برنامه عملی شده و منجر به بروز خروجی

اتاق بازرگانی و شرکت ساتکاب، مجری اصلی و متولی اجرای این الیه هستند. با حمایت و پشتیبانی  ،سندیکای صنعت برقصادرات، 

خواهد بود. این   RBMیا بروندادهای مدل «روجیخ»مدت است که حاصل آن ای از اقدامات کوتاهاین الیه دربرگیرنده مجموعه

های اجرایی صورت اسناد سیاستی و یا برنامهشده را بههای توجیهی است که راهکارها و راهبردهای مطرحها و طرح، شامل مدلخروجی

ماید. در این نباشد، ارائه میمی های صادراتی و مؤسسات مالیهای دولتی، بنگاهسازی به الیه دوم مجریان که شامل دستگاهبرای پیاده
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شده جهت اجرای مجریان و ذینفعان الیه های تدوینعنوان برنامههای الیه قبل به، خروجی199گیریهای حمایتالیه، از طریق پروژه

 «دستاوردهایی»م، ها توسط مجریان الیه دوهای الیه اول و اجرای برنامهدر الیه دوم با استفاده از خروجی شود.دوم بکار گرفته می

تواند محیط فعالیت صادراتی را ارتقا دهد. درواقع در الیه آخر دستاوردهای بلندمدتی محقق خواهند شد که شوند که میحاصل می

باشند. تحقق اهداف الیه آخر، منجر به تأثیرات بلندمدتی خواهد بازیگران و مجریان آن تمام ذینفعان اصلی صادرات صنعت برق می

 .(14 نمودار) شده استصادرات صنعت برق ترسیم اندازدر چشم شد که

 اهداف رهیزنج یمبنا بر تیریمد مدل -14 نمودار

 

، RBMدل کارگیری مهای راهکارهای مرحله قبل و با بهبرای ترسیم نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق، با استفاده از نتایج ارزیابی

ترسیم گردید. این نقشه دارای دو  15صورت سلسله زنجیره اهداف تدوین شدند و نتیجه آن در نقشه نمودار شده، بهائهراهکارهای ار

 است که از سالساله پنجدهنده، بازه زمانی  برنامه محور عمودی نشان .باشدبعد اصلی و سه الیه از اهداف و برنامه در چهار حوزه می
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دهنده بازیگران و نهادهایی است که در اجرای برنامه راهبردی توسعه صادرات، گیرد، محور افقی، نشانیمدر بررا  1424تا سال  1933

، وکاربکسصاحبان »و « نهادهای سیاستگذار و متولی»، «سندیکای صنعت برق»کنند. این نهادها شامل سه گروه ایفای نقش می

 آورده شده است. 11در جدول که شرح آن  باشدمی« خریداران خارجی، صنایع پشتیبان

 

 RBMمجریان نقشه راه توسعه صادرات بر اساس مدل  -31جدول 
 عنوان در نقشه راه مجری ردیف

 الیه اول سندیکای صنعت برق 1

 صندوق ضمانت صادرات ایران 4

 الیه دوم
 ()نهادهای سیاستگذار و متولی

 (هاوزارتخانهدولت ) 5

 ک مرکزی ج.ا.ابان 1

 اتاق بازرگانی ایران 1

 سرمایه تأمینی هاشرکت 1

 سازمان بورس اوراق بهادار 3

 سازمان توسعه تجارت 12

 های ایرانمیز صادرات ایران در سفارتخانه 11

 دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو 12

 های بازرگانی مشترکاتاق 19

 اتهای مدیریت خدمات صادرشرکت 14

 رایزنان بازرگانی )خصوصی و دولتی( 15

 صنعت برق ایران خدمات وخریداران خارجی کاال  11

 الیه سوم
، خریداران خارجی، وکارکسب)صاحبان 

 صنایع پشتیبان(

 ی صنعت برق ایرانوکارهاکسبصاحبان  11

 شبکه بانکی کشور 11

 سرمایه تأمینی هاشرکت 13

 مات صادراتی مدیریت خدهاشرکت 21

 صندوق ضمانت صادرات ایران 22

 ی بیمههاشرکت 29

 «مدتخروجی یا برونداد کوتاه»ای شود، هر یک از راهبردها در یک زنجیره سه الیهکه در نقشه راه توسعه صادرات دیده می طورهمان

پذیری بردها در چهار گروه شامل افزایش رقابتاند. این راهشدهبندیطبقه« دستاوردهای بلندمدت»و « مدتدستاوردهای میان»و 

انداز صادرات یی این برنامه تحقق چشماثر نهااند. شدهبندیعرضه، ارتقا تقاضا، نهادسازی عرضه و تقاضا و ارتقای خدمات پشتیبان طبقه

 شود.باشد که در بخش بعدی ارائه میبخش برق می
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 برق صنعت صادرات توسعه هرا نقشه -11 نمودار



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق 

 

211 

 

. این مرحله با رسدبه انجام می 1422شود. این مرحله تا پایان سال ای تدوین میهای توسعهدر مرحله اول، اسناد سیاستی و طرح

با توجه به محدودیت منابع این تشکل، اجرای  شود هرچند کهمسئولیت سندیکای صنعت برق ایران به عنوان مجری پیش برده می

رود در این مرحله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی به انتظار می ا به تنهایی توسط سندیکای صنعت برق ممکن نبوده و آنه

اصلی بخش خصوصی  و شرکت مادر تخصصی ساتکاپ به عنوان پیشتیان صنایع صنعت برق، حمایت های الزم را برای عنوان نهاد 

ها و اسناد سیاستی گیرد، طرحیدر برمرا  1422تا  1421در مرحله دوم که بازه زمانی عمل آوردند.  اجرای این فعالیت های این مرحله به

رسد رنده میگیگذاران( به تصویب نهادهای تصمیمیتگری )رایزنی و متقاعدسازی ذینفعان و سیاستحماهای مرحله اول، با اجرای پروژه

 ید.آنهادهای حاکمیتی و مؤسسات ذینفع، در بخش برق به اجرا درمیات توسط این تغییر شود.تأسیس می مورد نیازو نهادهای 

، خریداران خارجی وکارکسبمرزی به علت بهبود عملکرد صاحبان (، صادرات و تجارت برون1424الی  1429های در مرحله آخر )سال

رود صادرات کاال و خدمات صنعت برق تحت ظار میانت شود وهای بیمه و ... بیشتر میها، شرکتهای پشتیبان ازجمله بانکو بخش

تشریح شده  11توسعه یابد. راهبردهای توسعه صادرات در جدول « بهبود صنایع پشتیبان»و « پذیری عرضهرقابت»، «ارتقا تقاضا»تأثیر 

 است.

 و مهندسی برق و انرژیراهبردهای توسعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی  -33جدول 
 های راهبردی توسعه صادرات بخش برق و انرژیبرنامه اثر نهایی

 نهادسازی توسعه عرضه و تقاضا

 بندیرتبه و ارزیابی نظام -1

 های صادراتی و مقررات حاکمفرصت توسعه سامانه اطالعات بازارهای هدف و -2

 صنعت برق( تخصصی EMCتوسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات ) -9

 صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق و انرژی -4

 ارتقای تقاضا
 توسعه دیپلماسی تجاری -5

 های غیرتجاری خریدارانپوشش ریسک -1

 پذیری عرضهافزایش قدرت رقابت
 و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی توسعه -1

 مرزی(مرزی و برون)درونها گسترش همکاری بین بنگاه -1

 ارتقای خدمات پشتیبان

 )مالی و بانکی(

 بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حاکم -3

 بانک عامل حوزه انرژی(ا )توسعه خدمات بانکداری شرکتی حوزه انرژی  -12

 توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی حوزه انرژی -11

 مرزی از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایهونهای برتوسعه تأمین مالی پروژه -12
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های عملیاتی الیه اول مشتتخص و  برای اجرایی شتتدن راهبردهای ذکرشتتده و حصتتول نتایج مورد انتظار، الزم استتت هریک از برنامه

شود.   باشد که در ادامه تشریح می  نهادی میصورت پروژه تدوین سند سیاستی و طرح توسعه       ها عمدتاً بهتبیین گردد. الیه اول برنامه

های الیه اول و تحقق زنجیره اهداف این برنامه تا حصول نتایج غایی و دستیابی رود با تکمیل برنامهطور که بیان شد، انتظار میهمان

ناسب عرضه و    یز نهادسازی م پذیری عرضه، بهبود کیفیت خدمات صنایع پشتیبان و ن   به اثرات بلندمدت )ارتقای تقاضا، افزایش رقابت 

 ی برق توسعه یابد.و مهندستقاضا(، صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی 

هریک  13ترسیم شده است، در جدول     15برای ارائه تصویر روشنتری از نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و انرژی که در نمودار        

اقدامات، اهداف و نتایج مورد انتظار  سلسله  مربوطه برای هر مرحله و نیز  بندیزمانهای راهبردی توسعه صادرات متناسب با    از برنامه

 شده است. در ادامه این فصل در  بخش بعدی، برنامه اجرایی نقشه راه ارائه شده است.یانببه تفکیک 

 برنامه های نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق -33جدول 

 اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان برنامه حوزه

ضا
ضه و تقا

ی توسعه عر
نهادساز

 

صندوق پشتیبان صادرات برق و 

 انرژی

 تدوین طرح تشکیل صندوق پشتیبانی از صادرات (1422تا  1933مدت )کوتاه

 تصویب اساسنامه و ایجاد صندوق (1422تا  1422مدت )میان

 (1422از ) بلندمدت
های وق )تأمین مالی و مشوقارائه خدمات صند

 صادراتی(

 بندینظام ارزیابی و رتبه

 صادراتی بندیطرح تدوین نظام ارزیابی و رتبه (1422تا  1933مدت )کوتاه

 بندی صادراتیتصویب نظام ارزیابی و رتبه (1422تا  1422مدت )میان

 های صادراتیبندی شرکترتبه (1422از ) بلندمدت

مدیریت خدمات  توسعه شرکت

تخصصی صنعت  (EMCصادرات )

 برق

 برق صنعت تخصصی EMC تأسیس طرح (1422تا  1933مدت )کوتاه

 (1422تا  1422مدت )میان
 و ایران در برق تخصصی EMC تأسیس و تصویب

 هدف کشورهای

 (1422از ) بلندمدت
 به خدمات ارائه و صادراتی هایفرصت تسهیلگری

 برق صنعت هایشرکت

توسعه سامانه اطالعات بازارهای 

های صادراتی و هدف و فرصت

 مقررات حاکم

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
 هدف، بازارهای اطالعات سامانه ایجاد طرح تدوین

 حاکم مقررات و هافرصت

 پشتیبان واحد ایجاد و طرح تصویب (1422تا  1422مدت )میان

 اطالعاتی پشتیبانی و اطالعات هب موقعبه دسترسی (1422از ) بلندمدت
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 اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان برنامه حوزه
ضا

ی تقا
ارتقا

 

 توسعه دیپلماسی تجاری

 تجاری دیپلماسی توسعه طرح (1422تا  1933مدت )کوتاه

 (1422تا  1422مدت )میان
 و دولتی کارگزاران فعالیت گسترش و طرح تصویب

 غیردولتی

 (1422از ) بلندمدت
 و یدولت کارگزاران توسط تجاری دیپلماسی خدمات ارائه

 غیردولتی

 غیرتجاری هایریسک پوشش

 خریداران

 خریداران غیرتجاری هایریسک پوشش و ارزیابی طرح (1422تا  1933مدت )کوتاه

 (1422تا  1422مدت )میان
 و سیاسی ریسک مدیریت هایروش ابالغ و تصویب

 ایرانی محصوالت خریداران برای تجاری

 خریداران هایریسک پوشش (1422از ) بلندمدت

ت
ت رقاب

ش قدر
افزای

ضه
ی عر

پذیر
 خدمات سازی اختصاصی و توسعه 

 بخش در صادرات ضمانت صندوق

 انرژی و برق

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
 ضمانت صندوق خدمات سازی اختصاصی و توسعه طرح

 انرژی و برق بخش در صادرات

 (1422تا  1422مدت )میان
 در صندوق خدمات سازی اختصاصی و طرح تصویب

 برق صنعت

 (1422از ) بلندمدت
 و برق بخش به صادرات ضمانت اختصاصی خدمات ارائه

 انرژی

 هاگسترش همکاری بین بنگاه

 مرزی(مرزی و برون)درون

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
 و مرزیدرون) هابنگاه نبی همکاری هایمدل طراحی

 (مرزیبرون

 هاشرکت تعامالت مهیاسازی و ترویج (1422تا  1422مدت )میان

 خارجی و داخلی هایبنگاه هایهمکاری گیریشکل (1422از ) بلندمدت

ت پشتیبان
ی خدما

ارتقا
 

 حاکم مقررات و بانکی نظام بهبود

 حاکم مقررات و کیبان نظام بهبود طرح (1422تا  1933مدت )کوتاه

 (1422تا  1422مدت )میان
 هایزیرساخت سازیآماده و پیشنهادی تغییرات تصویب

 افزارینرم

 (1422از ) بلندمدت
 رد بانکی عملکرد بهبود و خدمات از استفاده گسترش

 برق صنعت

 صیتخص سرمایه تأمین شرکت توسعه

 تخصصی سرمایه نتأمی شرکت تأسیس طرح (1422تا  1933مدت )کوتاه

 سرمایه تأمین شرکت تأسیس (1422تا  1422مدت )میان

 هاپروژه مورد نیاز مالی منابع به دسترسی (1422از ) بلندمدت
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 اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان برنامه

 در شرکتی بانکداری توسعه خدمات

 انرژی )بانک عامل انرژی( حوزه

 (1422تا  1933ت )مدکوتاه
 خدمات توسعه و انرژی حوزه عامل بانک انتخاب طرح

 انرژی حوزه در شرکتی بانکداری

 (1422تا  1422مدت )میان
 هاشرکت نقدینگی هدایت و انرژی عامل بانک انتخاب

 عامل بانک به

 (1422از ) بلندمدت
 شبخ هایبنگاه به شرکتی بانکداری ویژه خدمات ارائه

 نرژیا و برق

 هایپروژه مالی تأمین توسعه

 مشارکت اوراق طریق از مرزیبرون

 سرمایه بازار ابزارهای و اسالمی

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
 طریق از مرزیبرون هایپروژه مالی تأمین توسعه طرح

 سرمایه بازار ابزارهای و اسالمی مشارکت اوراق

 هازیرساخت ایجاد و ستورالعملد ابالغ و تصویب (1422تا  1422مدت )میان

 (1422از ) بلندمدت
 و داخلی هایسرمایه هدایت و اسالمی اوراق انتشار

 انرژی و برق مرزیبرون بخش  به خارجی
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 برنامه اجرایی نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق - 9-2-1

صادرات کاال و تجهیزات برقی و خد    سعه  سه    در این بخش هریک از راهبردهای تو سی برق و انرژی به تفکیک هر  مات فنی و مهند

مدت و بلندمدت( تشتتتریح شتتتده استتتت. پس از بیان زنجیره اهداف و اقدامات هر راهبرد،          مدت، میان  مرحله و دوره زمانی )کوتاه   

 های مورد نظر در مرحله اول مشخص شده و بودجه و زمان مورد نیاز برای اجرای آن نیز برآورد شده است. خروجی

 صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق -9-2-1-1

ادرکنندگان  ص  مورد نیازنهاد مالی برای پشتیبانی تأمین مالی با محوریت حساب ارزی   ، یک«صندوق پشتیبان صادرات برق و انرژی   »

بع خود را اصنعت برق و گسترش فعالیت نهادهای مالی خارج صنعت با پوشش ریسک این صندوق در بخش برق و انرژی است که من  

صادرات بخش برق، تأمین می  سرمایه نماید و از آن بهاز محل  سات مالی در پروژه     عنوان اهرم مالی برای هدایت  س سایر مؤ ها های 

ستفاده می برون شکل  مرزی برق و انرژی ا صندوق زنجیره اهداف و اقدامات مندرج در جدول  شود. برای   32گیری و ارائه خدمات این 

 :است مورد نیاز

 زنجیره اهداف و اقدامات صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق -31جدول 

 

 

 

 

تیبانی از صندوق پش  »/توسعه  کیل برای ایجاد صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق، در مرحله اول ضروری است طرح توجیهی تش      

سایر ذینفعان صورت پذیرد، به     « صادرات صنعت برق   که حویننگارش و تنظیم شود و اقدامات الزم برای متقاعدسازی وزارت نیرو و 

ن آتمامی ابعاد مالی، هزینه و درآمدهای صتتندوق، نحوه تأمین مخارج، منابع و مصتتارف و نحوه بازگشتتت منابع صتتندوق برای متولی 

شد و               صندوق تزریق خواهد  صادرات، منابع مالی تدریجًا به  شتیبانی از  صندوق پ صویب وزارت نیرو و ایجاد  شود. پس از ت شخص  م

سعه همکاری  صندوق            توافق الزم جهت تو صنعت برق ازجمله  صادرات  سایر ارکان تأثیرگذار بر  صادرات و  شتیبانی  صندوق پ ها بین 

ساله( عرضه   5رود پس از شروع به فعالیت صندوق و ارائه خدمات، در بلندمدت )افق   انتظار می ضمانت صادرات صورت خواهد گرفت.   

صندوق در پرداخت هزینه     شارکت  ضای برق به دالیلی ازجمله م شرکت های بانکو تقا شرکت ها و  ی  هاهای بیمه و حمایت مالی از 

 تولیدکننده بدون سابقه صادراتی فزونی یابد.

 مجریان/مخاطبان یج مورد انتظارنتااهداف و  بندیزمان

تا  1933مدت )کوتاه
1422) 

 سندیکای صنعت برق اتصندوق پشتیبانی از صادر /توسعهتدوین طرح تشکیل

تا  1422مدت )میان
1422) 

 وزارت نیرو/ سازمان بورس/ وزارت اقتصاد تصویب اساسنامه و ایجاد صندوق

 های صادراتی صنعت برق و انرژیشرکت های صادراتی(ارائه خدمات صندوق )تأمین مالی و مشوق (1422از ) بلندمدت
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 اول:های مرحله خروجی

 شود:توسط مجریان انجام می با هدف تهیه مستندات زیر« تاسیس صندوقطرح »مرحله اول در 

 برای کسب مجوز تأسیس از نهادهای ناظر بر مؤسسات مالی  مورد نیازنویس اساسنامه، امید نامه و مستندات پیش 

   ساختار سازمانی و ارکان نهادی 

  فرایندهای اصلی و عملکردی 

  برای تأسیس و نحوه تأمین آن  نیازمورد سرمایه 

 وکار )مدل مالی( برای کسب منابع و مصارف مدل کسب 

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریبرنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت

 مستندات، فرایندها و بازیگران.

 بندی:زمان

  .شده استبینیماه پیش 1 «تأسیس صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق»زمان الزم برای تدوین و ارائه طرح مدت
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 صادرکنندگان صنعت برق و انرژی بندینظام ارزیابی و رتبه - 9-2-1-2 

ص  یبرا شوق  یامزا ینهبه یصتخ ست گروه هدفِ ا  یضرور  ی،صادرات  یهاو م ست س  ینا شرکت     هاگذارییا صالحیت  سب با ها  متنا

 مندی از مزایای صادراتی و تخصیص بهینه اینها جهت بهرهبندی صحیح شرکت  گیری نظام ارزیابی و رتبهلبرای شک شود.   مشخص 

 است: مورد نیاز 31مزایا، اهداف و اقدامات مندرج در جدول 

 بندیزنجیره اهداف و اقدامات جهت ایجاد نظام ارزیابی و رتبه -31جدول 

  شتتده وتدوین یصتتادرات یورود به بازارها یبرا یرانیا یهاشتترکت یبندو رتبه یابیدر قدم نخستتت چارچوب نظام ارزالزم استتت لذا 

صدور خدمات فن     یهیصورت طرح توج آن، به یمال ابعادور به همراه نظام مذک یقسازوکار دق  صادرات و  سعه  س  یدر دفتر تو  یو مهند

 شرکت ساتکاب و سازمان توسعه و تجارت( مطرح شود. یر،توان یمادرتخصص یها)شرکت یبانپشت ینهادها یرو سا یرووزارت ن

صو   در سعه    یبندو رتبه یابینظام ارز یبصورت ت سط دفتر تو صدور خدمات فن  تو س  یصادرات و   ینهادها یرسا  یرو،وزارت ن یو مهند

شتتده و ستتایر ارکان این نظام مانند کمیته فنی و   تشتتکیل یبندو رتبه یابیارز یخواهند کرد و شتتورا یخود را معرف یندهنما ربطیذ

  ی،صادرات  یایزام ینهبه یصها و تخص کتشر  یحصح  یبندو رتبه یابیارز شورا و  یتشروع به فعال گیرد. پس از دبیرخانه نیز شکل می 

به  یجتاًکه نت گروه خواهند داشت  ینبه ا یشتری ب یدسترس   یزشده و تقاضاکنندگان ن   یاصادرکنندگان برتر مه  یوکار براکسب  یفضا 

 .شدخواهد  منجربرق  کاال و خدمات صنعتتوسعه صادرات 

 :مرحله اول هایخروجی

 شود:توسط مجریان انجام می با هدف تهیه مستندات زیر«  رتبه بندی صادرکنندگان برق نظام ارزیابی و طرح»، مرحله اولدر 

  بندی صادراتی های رتبهمطالعات پشتیبان و مطالعات تطبیقی نظامتکمیل 

  بندی ساختار سازمانی و ارکان تشکیل نظام رتبهتدقیق در 

 بندی و ذینفعان فرایندهای اصلی رتبه 

  مورد نیازدرآمد و هزینه، میزان سرمایه مدل مالی و نحوه کسب  

 مجریان/مخاطبان و نتایج مورد انتظاراهداف  بندیزمان

 سندیکای صنعت برق بندیطرح تدوین نظام ارزیابی و رتبه (1422تا  1933مدت )کوتاه

 بندی صادراتیتصویب نظام ارزیابی و رتبه (1422تا  1422مدت )میان
سازمان توسعه و تجارت، اتاق بازرگانی  وزارت نیرو،

 های مرتبطو سایر دستگاه

 های صادراتیبندی شرکترتبه (1422از ) تبلندمد
بندی صادرکنندگان برق و دستگاه ارزیابی و رتبه

 های صادرکننده صنعت برقانرژی/ شرکت
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  برای تصویب و کسب مجوزهای قانونی از نهادهای مرتبط مورد نیازاسناد 

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریبرنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت

 مستندات، فرایندها و بازیگران

 بندی:زمان

 .شده استبینیماه پیش 1 ،«بندینظام ارزیابی و رتبه»ای تدوین زمان الزم برمدت

 ( تخصصی صنعت برقEMCشرکت مدیریت خدمات صادرات )توسعه  -9-2-1-9

سا شده و  مطالعات انجامطبق  شورها  یرتجارب  شرکت     یک صنعت برق،  صادرات  صادرات نقش   یریتمد یهاموفق در حوزه  خدمات 

سزا  ضا  یدر ارتقا ییب سعه مبادالت ب  یاتصادر  یتقا شرکت    دارند. المللیینو تو سعه این  صاد   برای تو سهیلگری امور  راتی  ها جهت ت

 است: مورد نیاز 32های ایرانی و توسعه صادرات، اهداف و اقدامات مندرج در جدول بنگاه

 دمات صادرات تخصصی صنعت برقهای مدیریت خزنجیره اهداف و اقدامات جهت ایجاد توسعه شرکت -32جدول 

ست در قدم اول پ  شنهاد الزم ا ص    یریتمد یهاشرکت  یجادا ی ص صنعت برق و انرژ    یخدمات تخ ش  یکیبه -یصادرات   یوهاز دو 

شرک   یفراخوان عموم سیس  صنعت برق و    یریتت مدجهت تأ صادرات  صنعت برق جهت ا  یهمکار یاخدمات  شارکت   یجادفعاالن  م

جارت  از سازمان توسعه ت   یزآن ن یهاول ینگارش شده و موافقت اصول  - خدمات صادرات صنعت برق   یریتشرکت مد  یلو تشک  یحقوق

 اخذ شود.

  یورهاکش  یاو  ایران درها آن یتو شروع به فعال  یصادرات صنعت برق و انرژ   یخدمات تخصص   یریتمد یهاشرکت  یلاز تشک  پس

ود مذکور منعقد ش  یهاصنعت برق و شرکت   یکایسند  ینبلندمدت ب یجمله عراق، الزم است قرارداد همکار  مقصد صادرات از   یاصل 

 است: تظارمورد ان یرقراردادها خدمات ز ینکه در ا

 مجریان/مخاطبان اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 سندیکای صنعت برق برق صنعت تخصصی EMC تأسیس طرح (1422تا  1933مدت )کوتاه

 (1422تا  1422مدت )میان
 و ایران در برق تخصصی EMC تأسیس و تصویب

 هدف کشورهای
عال در صنعت های فسازمان توسعه تجارت، شرکت

 برق

 (1422از ) بلندمدت
 هب خدمات ارائه و صادراتی هایفرصت تسهیلگری

 برق صنعت هایشرکت
 وکارهای صادرات صنعت برقکسب
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وکار  سبجلسات ک یبرگزار ها،یشگاهشرکت در نما یقصنعت برق از طر یهای صادرات فرصت  برای شناسایی   یلگریواحد تسه  یجاد*ا

 یکاطالعات در  ینا یو بارگذار یطواجد شرا  یهاآن به شرکت  یرسان ها و اطالعفرصت  ییجهت شناسا   ها،یتو سا  یاتو مرور نشر 

 خواهد شد. تقاضا یارتقاکه منجر به  یکپارچه یستمس

شرکت   ضور  صادرات در نم  یها*ح شگاه اخدمات  سعه همکار     یدیتول شرکت  یاز تعداد یندگیبه نما های صادرات و تو سابقه    یبدون 

ساخت ز یجادجهت ا یرانیصادرکننده و واردکننده ا  یهابنگاه ینب سو   یالزم برا یر سعه معامالت  ( که با Switch trading) ییچتو

 اثرگذار خواهد بود. یجهان یدر بازارها یرانیا یو خدمات برق کاالبر عرضه  ،یتوان رقابت یشافزا

 :مرحله اول هایخروجی

یان توسط مجر با هدف تهیه مستندات زیر«  توسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات تخصصی صنعت برق طرح» ،مرحله اولدر 

 شود:انجام می

 وکار(توجیه فنی و اقتصادی )طرح کسب 

 ها(ه کسب درآمد و هزینهوکار شرکت مدیریت خدمات صادرات تخصصی صنعت برق )نحومدل کسب 

  های کاری و بازارهای هدف،حوزه 

 گذاری برای تأسیس شرکت و نحوه تأمین آن،میزان سرمایه 

 فرایند تأسیس و چگونگی انتخاب مؤسسان 

 برای کسب مجوزهای تأسیس شرکت مورد نیازنویس اساسنامه و اسناد پیش 

 ستتازی طرح شتتامل ران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریگذابرنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت

 مستندات، فرایندها و بازیگران

 بندی:زمان

شده   بینیماه پیش 1 ،«صنعت برق  ی( تخصص  EMCخدمات صادرات )  یریتطرح تأسیس شرکت مد  »زمان الزم برای تدوین مدت

 .است
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 ی و مقررات حاکمهای صادراتسامانه اطالعات بازارهای هدف، فرصت توسعه -9-2-1-4

فضای کسب و کار بنگاه ها و سوق بازار به سمت رقابتی شدن  بر  یرگذارموقع و شفاف به اطالعات بازار، ازجمله عوامل تأثبه یدسترس

ست  صت    . ا سامانه اطالعات بازارهای هدف، فر سعه  صادراتی، اهداف و        برای تو صد  شورهای مق صادراتی و مقررات حاکم بر ک های 

 است: مورد نیاز 39رج در جدول اقدامات مند

 های صادراتی و مقررات حاکمزنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه سامانه اطالعات بازارهای هدف، فرصت -39جدول 

صنعت برق، راهکار طراح    ینا یجادا یبرا ضا در  صت  یداران وبانک اطالعات خر یف صادرات فر ضا و بانک   یشباهدف افزا یهای  تقا

 خواهد بود. یدعرضه مفتوان  یشو افزا یداخل یدر مرزها یتو فعال یدسهولت در تول یبرا یداخل یناطالعات قوان

 :یردمورد انتظار صورت پذ یجحصول نتا یدام، برادو اق ینالزم است ا درنتیجه

  پذیرییهطرح توج یمهای صتادرات و تنظ و فرصتت  یداران(خربازار )اطالعات  ستامانه  یفنمدل و  وکارکستب مدل  یطراح .1

 .یهدف صادرات یو کشورها یرانمشترک ا یهامدل جهت ارائه به اتاق بازرگانی ایران و اتاق

 رحتهیه طکشور و   یضوابط و مقررات جار  )پنجره واحد( اطالعات سامانه  و تعیین فرایندهای اصلی وکار مدل کسب  یطراح .2

از بعد   یهیطرح توج ،اتاق بازرگانی ایران یه. در صتورت موافقت اول ی مرتبطنهادها یرستا و  هت ارائه به اتاق بازرگانی ایرانج یهیتوج

ش  صادرات، با  یاثربخ سال  یگذار جهت همکارقانون یدولت یارکان و نهادها یهبه کل یدبر  ش    ار ست   کی پسین ا از ودشده و درخوا

 .یندخود به اتاق بازرگانی ایران ارسال نما ینسخه رونوشت از ضوابط و مقررات ابالغ

شکیل ارکان مربوطه و ایجاد  پس از ست به  ت شت  ی، واحدهاطور همزمان بانک اطالعات، الزم ا شاوره و ح  یبانپ   ،یقوقازجمله واحد م

شروع به فعال  یجادا سه  ین. همچنیندنما یتو  صت  یلگریواحد ت صادرات فر شرکت    به یهای  شترک با  دمات  خ یریتمد یهاصورت م

 بالقوه بپردازند. تقاضاهای وها فرصت یصادرات به بررس

 مجریان/مخاطبان اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
 هدف، بازارهای العاتاط سامانه ایجاد طرح تدوین

 حاکم مقررات و هافرصت
 سندیکای صنعت برق

 پشتیبان واحد ایجاد و طرح تصویب (1422تا  1422مدت )میان
های مشترک، نهادهای اتاق بازرگانی ایران، اتاق

 گذاردولتی و قانون

 صادرات صنعت برقوکارهای کسب العاتیاط پشتیبانی و اطالعات به موقعبه دسترسی (1422از ) بلندمدت



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق 
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 :مرحله اول هایخروجی

شکیل  طرح»مرحله اول  صت   ت صادراتی و مقررا سامانه اطالعات خریداران، فر ستندات زیر «  ت حاکمهای  سط   با هدف تهیه م تو

 شود:مجریان انجام می

 تحلیل ذینفعان و جامعه مخاطبان 

 وکار )نحوه کسب درآمد و صرف هزینه(مدل کسب 

 اندازی سامانه و طرح توجیه ذینفعانوکار راهطرح کسب 

 گذاری اولیه و نحوه تأمینمیزان سرمایه 

 نهفرایند تشکیل و صاحبان و متولیان ساما 

 ساختار و فرایندهای اصلی 

  برای تأسیس و ایجاد سامانه )اساسنامه و ...( مورد نیازمستندات قانونی 

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریبرنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت

 مستندات، فرایندها و بازیگران

 بندی:زمان

 .شده استبینیماه پیش 12 های صادراتی و مقررات حاکمسامانه اطالعات خریداران، فرصتطراحی زمان الزم برای مدت

  



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق 
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 و انرژی برقبخش  توسعه دیپلماسی تجاری -9-2-1-1

تصادی   اق هایسازمان دیپلماسی اقتصادی شامل اقدامات دیپلماتیکی است که بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در         

جارت،  شوند تا منافع ملی را در زمینه تد دارد و درواقع فرآیندی است که از طریق آن کشورها به دنیای بیرون وصل می المللی تأکیبین

صادی در ابعاد دو و چندجانبه منطقه    سرمایه  سودآور اقت سایر مبادالت  صادی رویکرد      گذاری و  سی اقت سانند. در دیپلما ای به حداکثر بر

سی و تأمین منافع دولت و     سی دولت    سیا سیا ستیابی به اهداف  ست. به د صادی   گیری از منابع مالی و اقتدیگر بهرهعبارت ها نهفته ا

شکل می           صادی  سی اقت سی، در قالب دیپلما سیا شبرد اهداف  شور در پی سهی    ک صلی به ت سی تجاری، رویکرد ا ل گیرد. لیکن در دیپلما

ست    مراودات بنگاه شورها سایر ک سعه دی  لذا  های داخلی با  ست که   تو سی تجاری ازجمله راهبردهای منتخب در این مطالعه بوده ا پلما

 است: مورد نیاز 34برای دستیابی به اهداف آن، اقدامات مندرج در جدول 

 برق زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه دیپلماسی تجاری -34جدول 

  یباهدف ارتقا یهازجمله اقدامات اول   و وزارت نیرو به وزارت امور خارجه     یدر حوزه برق و انرژ یتجار  یپلماستتتی ارائه طرح توستتتعه د  

از  یتجار یپلماسی د یکتفکدر قالب « توسعه دیپلماسی تجاری  »ست طرح  خصوص الزم ا  یناست که در ا  یرانصنعت برق ا  یتقاضا 

س یپلمد صاد  یا ستفاده از کارگزاران غ  یران،در ا یاقت ص    یتجار هاییپلماتو د یردولتیا صو شترک برا  اتاقداممجموعه و  یخ  یم

در  یبازرگان   یزنان و را یتجار  یها یپلمات د یبانی و پشتتتت یت در صتتتورت تقو رودیم تدوین گردد. انتظار   ی،تعامالت تجار   یشافزا

سا  یرانا هایسفارتخانه  شورها، ا  یردر  سترده     ینقش خود عملکرد بهتر یفایارکان در ا ینک ستفاده گ شته و امکان ا سی د از تردا   یپلما

دمات  دور خالمدت خرید کاال و تجهیزات برقی از ایران و نیز صتتبرای گستتترش تبادالت الکتریکی و انعقاد قراردادهای طویل یتجار

سی برق   شود. همچن فنی و مهند سترش   ینفراهم  ص   یهای تجارو دیپلمات یردولتیکارگزاران غ هاییتفعالبا گ صو   یازارهادر ب یخ

تقاضا و توسعه صادرات صنعت  و افزایش  شده فراهمهای ایرانی با کارفرمایان و خریداران خارجی زمینه تسهیل مراودات شرکت   ،هدف

 .حاصل خواهد شدبرق 

  

 خاطبانمجریان/م اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 سندیکای صنعت برق تجاری دیپلماسی توسعه طرح (1422تا  1933مدت )کوتاه

 (1422تا  1422مدت )میان
 و تیدول کارگزاران فعالیت گسترش و طرح تصویب

 غیردولتی
 وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی

 (1422از ) بلندمدت
 کارگزاران توسط تجاری دیپلماسی خدمات ارائه

 غیردولتی و دولتی
خریداران خارجی کاال و خدمات صنعت برق ایران، 

 وکارهای صادرات صنعت برقکسب



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق 
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 :مرحله اول هایخروجی

 شود:توسط مجریان انجام می با هدف تهیه مستندات زیر« توسعه دیپلماسی تجاری برقطرح »مرحله اول در 

 ها و کارگزاران دیپلماسی تجاری مطالعات پشتیبان و مطالعات تطبیقی سازمان 

  تحلیل ذینفعان و جامعه مخاطبان 

  وزهای قانونی از نهادهای مرتبطبرای تصویب و کسب مج مورد نیازاسناد 

  مدل مالی و نحوه تأمین منابع و مصارف مورد نیاز دیپلماسی تجاری 

 افزایی مؤسسات غیردولتی و دولتی برای دیپلماسی تجاریمدل یکپارچه سازی و همگرایی و هم 

 برنامه راهبردی و عملیاتی و اجرایی برای کارگزاران دولتی و غیردولتی دیپلماسی تجاری 

 های حاکمیتیبرای صدور مجوزهای الزم توسط دستگاه مورد نیازهای تدوین اسناد، الیحه قانونی و دستورالعمل 

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریبرنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت

 مستندات، فرایندها و بازیگران

 بندی:زمان

 .شده استبینیماه پیش 12رح توسعه دیپلماسی تجاری زمان الزم برای طمدت

  



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
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 خدمات و تجهیزات صنعت برق غیرتجاری خریدارانهای پوشش ریسک -9-2-1-6

ضاکنندگان خارج  یبجذب و ترغ یبرا ست که ر  یران،از ا یکاال و خدمات برق یدجهت خر یتقا سک الزم ا   یو مخاطرات قراردادها ی

المللی(  های ناشی از محیط سیاست بین   غیرتجاری )ریسک های ریسک  یبرا یاداد و  یلقلتتا حد امکان  یرانیا یهاها را با شرکت آن

  35های غیرتجاری خریداران، اهداف و اقدامات مندرج در جدول برای دستیابی به پوشش ریسک   . ه شود پوشش مناسب در نظر گرفت  

 است: مورد نیاز

 های غیرتجاری خریداراناهداف و اقدامات جهت پوشش ریسکزنجیره  -31جدول 

ست ر  سک در قدم اول، الزم ا سی س های غیرتجاری و  ی سی برق   یدارانخر یا   ییصورت گرفته و راهکارها خدمات و تجهیزات مهند

شش ا  یبرا سک ر ینپو شرکت  پذیریهتوج یهاشود. )ازجمله مذاکره و ارائه مدل  یطراح های ضمانت      یداخل یمهب یهابه  صندوق  و 

صاد   یهی،با ارائه طرح توج ین(. همچنیرانصادرات ا  سایر نهادهای متولی  وزارت اقت سا  ننمود که با در نظر گرفت یبترغ راو   یتس ح

س      سانات  صنعت برق به نو سی صادرات  صاد  یا ضمین   یو اقت ستفاده از ت ضمین  مورد نیاز هایو لزوم ا ا جلب اعتماد ب اکمیتی،ح مانند ت

و  سکیپوشش ر یهامدل ییناز تع پس تقاضا کمک کند.  ینوسانات، به ارتقا  یندر بروز ا یرانیا یهاکاال و خدمات شرکت  یدارانخر

شرا  سک مانند     ا یطابالغ  شش ری ضم ستفاده از ابزارهای پو ساور  یتیحاکم ینت صادرا  یرتمد یهاشرکت ، (یگارانت ین) ت و  خدمات 

 نمایند.و ابزارهای پوشش ریسک استفاده می هااز این مدل صادرکنندگان،

 :مرحله اول هایخروجی

 شود:توسط مجریان انجام می با هدف تهیه مستندات زیر« دارانپوشش ریسک های غیرتجاری خریطرح »مرحله اول در 

 های خریداران محصوالت و خدمات مهندسی بخش برق شناسایی و ارزیابی ریسک 

 های غیرتجاری و ارزیابی این نوع ریسکشناسایی ریسک 

 های ایرانیهای غیرتجاری خریداران محصوالت شرکتهای پوشش ریسکطراحی مدل 

 مجریان/مخاطبان اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
 غیرتجاری هایریسک پوشش و ارزیابی طرح

 خریداران
 سندیکای صنعت برق

 (1422تا  1422مدت )میان
 سیاسی ریسک مدیریت هایروش ابالغ و تصویب

 ایرانی محصوالت خریداران برای تجاری و
های بیمه داخلی و صندوق وزارت اقتصاد، شرکت

 ضمانت صادرات ایران

 خریداران هایریسک پوشش (1422از ) بلندمدت
خریداران خارجی کاال و خدمات صنعت برق ایران، 

 وکارهای صادرات صنعت برقکسب



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق 
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 کارگیری ابزارهای پوشش ریسک غیرتجاریدهی بهرها و سازمانطراحی سازوکا 

  های غیرتجاری اجرای ابزارهای پوشش ریسک مورد نیازطراحی مدل مالی و نحوه تأمین منابع و مصارف 

 های حاکمیتیتوسط دستگاه الزمبرای صدور مجوزهای  مورد نیازهای تدوین اسناد، الیحه قانونی و دستورالعمل 

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت ماعبرنامه اج

 مستندات، فرایندها و بازیگران

 بندی:زمان

 .شده استبینیماه پیش 1 های غیرتجاری خریدارانشش ریسکو پو ارزیابیزمان الزم برای مدت
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 ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی و اختصاصی سازی خدمات صندوق توسعه -9-2-1-1

فاده از و تعهدات(، استتت یالت)تستته المللیینمشتتکالت مربوط به اعتبارات ب یرستتا یزو ن یرانا یبانک یستتتمستت یمبا توجه به تحر

س  صادرات ا     هاییلپتان ضمانت  صادرات موردنظر     هایراهکار یکی ازعنوان به یرانصندوق  سعه  ست تو سعه . قرارگرفته ا و   برای تو

 است: مورد نیاز 31اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش برق و انرژی اهداف و اقدامات مندرج در جدول 

 زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق -36جدول 

و طرح شتتود  یبررستت یو انرژ رقبالقوه صتتندوق در توستتعه صتتادرات صتتنعت ب الزم استتت ظرفیت ها و امکانات خصتتوص  یندر ا

 گردد. ینتدو یلیارکان مربوطه جهت اقدامات تکم یمتقاعدساز

  یثبت هیسرما  یشافزامانند  صندوق  هایتوسعه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت   یازجمله متقاعدساز  یلیاقدامات تکم این

شین پ هاییبده یفتکل یینو تع سم  ی، مذاکره با بانک مرکزی ش  یتج.ا.ا جهت ر ضمان  یدنبخ و مذاکره با  صادره  یبانک یهانامهتبه 

 صندوق است. یجهت معرف یمقصد صادرات یدر کشورها یرانیا یخصوص یبازرگان یزنانو را تخدمات صادرا یریتمد یهاشرکت

سعه فعال   با شکالت و رفع موانع تو صنعت برق، قراردادها   یتحل م  با یارجخ یدارانو خر یرانیصادرکنندگان ا  مابینیف یصندوق در 

 .شودیمنعقد خواهد شد که منجر به توسعه صادرات صنعت برق م یتر یسکو در بستر کم ر یشترسهولت ب

 :مرحله اول هایخروجی

با هدف تهیه « ی خدمات صتتندوق ضتتمانت صتتادرات در بخش برق و انرژ یستتاز یو اختصتتاصتت توستتعهطرح »مرحله اول در 

 شود:توسط مجریان انجام می مستندات زیر

  بندی نیازهای بخش برق در ارتباط با صندوق ضمانت صادرات و دستهشناسایی 

 های قانونی و اجرایی صندوق ضمانت صادراتشناسایی ظرفیت 

 مجریان/مخاطبان د انتظاراهداف و نتایج مور بندیزمان

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
 صندوق خدمات سازی اختصاصی و توسعه طرح

 انرژی و برق بخش در صادرات ضمانت
 سندیکای صنعت برق

 (1422تا  1422مدت )میان
 خدمات سازی اختصاصی و توسعه طرح تصویب

 برق صنعت در صندوق
صندوق ضمانت صادرات ایران، وزارت صنعت 

 ن و تجارت، بانک مرکزی معد

 (1422از ) بلندمدت
 بخش به صادرات ضمانت اختصاصی خدمات ارائه

 انرژی و برق
 هایصادرکنندگان ایرانی، خریداران خارجی، شرکت

 مدیریت خدمات صادرات



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
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 و سازوکارهای اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی طراحی مدل 

  به بخش برق و انرژیارائه خدمات اختصاصی  مورد نیازطراحی مدل مالی و منابع و مصارف 

    ستورالعمل سناد، لوایح قانونی و د صادرات به بخش برق و      جهت  مورد نیاز هایتدوین ا ضمانت  صندوق  ارائه خدمات ویژه 

 انرژی

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت برنامه اجماع

 بازیگرانمستندات، فرایندها، اقدامات و 

 بندی:زمان

ماه  12ی، و اختصتتاصتتی ستتازی خدمات صتتندوق ضتتمانت صتتادرات در بخش برق و انرژ توستتعهزمان الزم برای تدوین طرح مدت 

 .شده استبینیپیش
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 مرزی(مرزی و برونها )درونگسترش همکاری بین بنگاه -9-2-1-3

ه استتت که نشتتان داد یکدیگر،با  یدکنندگانتول یرارتباط ستتا یتقوگرفته و مطالعه اثرات تشتتکل یستتازمان ینارتباطات ب یبررستت

صت    یبنگاه ینب هاییهمکار شناخت فر برای  نی  بنابراشود یمنجر م یریپذانعطاف یشو افزا ینهدر هز ییجوصرفه  ید،های جدبه 

 31که به شتترح مندرج در جدول ها اهداف و اقداماتی در بخش برق و انرژی باید در نظر گرفته شتتود گستتترش همکاری بین بنگاه

 باشد:می

 مرزی(مرزی و برونها )درونزنجیره اهداف و اقدامات جهت گسترش همکاری بین بنگاه -31جدول 

  هاییهمکار یهاها و مدلکنستترستتیوم ی،و خارج یرانیا یهابنگاه یزن و یرانیا هایاهبنگ ینب یتوستتعه همکارها یالزم استتت برا

شترک طراح  س  شده یم صوص فرآ  هاییو برر شک  یندالزم در خ سیوم  انواع همکاری یلت سر سهام، اعطای مجوز  ها مانند کن ها، تبادل 

 د نیازمورهای همچنین ضروری است فعالیت  آن فراهم شود.   مورد نیازهمچنین سازوکار قانونی و الزامات  . یردصورت پذ  ... لیسانس و 

شتتده و باهدف جلوگیری از ایجاد ها به بازارهای جدید و نوظهور مشتتخصستتازی ورود آنها و آمادهاهداف بنگاهجهت همستتو کردن 

الزم است با هدف    عالوهرتیب داده شود که از ایجاد جنگ قیمتی در بازارهای هدف پرهیز شود. به  ای ترقابت مخرب، عوامل بازدارنده

 توانندیانتخاب شوند که م  ینو حفظ منافع طرفاحتمالی حل تعارضات   برای مناسب  کارگزاران ،هاتعامالت شرکت  یاسازی و مه یجترو

که در بلندمدت،  آن نتیجه ک، اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ایران باشند. مشتر  یبازرگان یهااتاق نهادهای صنفی و از  یندگانینما

شک  هایهمکار یریگشکل  سیوم    یلو ت سر صوالت ا    یشها منجر به افزاکن وان ت یشو افزا یجهان یدر بازارها یرانیسهم بازار مح

 عرضه خواهد شد.

 

  

 مجریان/مخاطبان اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
مرزی )درونها های همکاری بین بنگاهطراحی مدل

 مرزی(و برون
 سندیکای صنعت برق

 هاترویج و مهیاسازی تعامالت شرکت (1422تا  1422مدت )میان
های بازرگانی مشترک، سندیکای صنعت برق، اتاق

 اتاق بازرگانی ایران

 (1422از ) بلندمدت
های داخلی و های بنگاهگیری همکاریشکل

 خارجی
ایرانی در  وکارهای ایرانی و غیرصاحبان کسب

 صنعت برق
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 :مرحله اول هایخروجی

 شود:توسط مجریان انجام می با هدف تهیه مستندات زیر« ها بنگاه ینب هاییگسترش همکارطرح »مرحله اول 

 المللی و  های ایرانی با هدف فعالیت در بازارهای بینها با توجه به زمینههای موفق همکاری بین بنگاهبررسی و انتخاب مدل

 صادراتی

 مرزی(مرزی و برونهای پیش روی همکاری بین بنگاه )درونشناسایی موانع و چالش 

 گیری همکاری بین بنگاهینیاز برای شکل های مالی و غیرمالی موردها و سازوکارها و مشوقطراحی مدل 

  های همکاریبرای تشکیل مدل مورد نیازطراحی مدل مالی و منابع و مصارف 

 ارائه برای تشدید فعالیت بین بنگاهی مورد نیاز هایتدوین اسناد، لوایح قانونی و دستورالعمل 

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت رنامه اجماعب

 مستندات، فرایندها، اقدامات و بازیگران

 بندی:زمان

 .شده استبینیماه پیش 1، مرزی(مرزی و برونها )درونبنگاه ینب یهمکار یهامدلزمان الزم برای تدوین طرح مدت 
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 برای صادرکنندگان برق و انرژی و مقررات حاکمبهبود خدمات نظام بانکی  -9-2-1-3

شور و بانک مرکز  یشبکه بانک  صل  یگراناز باز یکیعنوان به یک صنعت برق و انرژ   مورد نیازخدمات مالی  یا ست  ال ی،صادرات  زم ا

و   تییعنوان نهاد حاکمبه یشتتوند. بانک مرکز یرستتانروزبه یاقتصتتاد ییراتو تغ یازهایکه در حوزه ارائه خدمات خود، متناستتب با ن

شبکه بانک قانون صویب می و مقررات  ینرا در قوان ییراتیتغ چنانچه ی،گذار  ض ت ست بر نحوه اجرا  یرورنماید،  ملکرد ضوابط و ع  یا

صوبات را پ    اجرایی و نموده نظارت هابانک ست  ین  بنابرایدنما یگیریشدن م سترده فاده برای بهبود نظام بانکی و ا از خدمات آن  ترگ

  31اهداف و اقداماتی در نظر گرفته شد که به شرح مندرج در جدول    ،های ایرانی و افزایش عرضه برق پذیری بنگاهبرای ارتقای رقابت

 باشد:می

 زنجیره اهداف و اقدامات جهت بهبود نظام بانکی و مقررات حاکم -33جدول 

ست     ینا در صوص الزم ا ش  در ابتداخ سه ی گزار   در حوزه برق و صادرکننده  هایبنگاه به هاو قبول تعهدات بانک یالتاز پرداخت ت

 برق تصنع  ازها بانک یپولسهم منابع   یایگزارش گو ین. اشود مشخص   یکدر آن به تفک یالتو هدف از پرداخت تسه  یهته یانرژ

ست   با اهداف بانک یدبود که با خواهدصنعت   این به شده ارائه خدمات و سیا شور   ینظام بانک یو نظارت یبانک یپول یهاها که در  ک

 شود و نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. یسهمقا شدهیینتع

ند مان ی،بر صتتادرات برق در حوزه خدمات بانک یرگذارتأث یتیحاکم ینهادها یرستتا یبخش دوم گزارش، مصتتوبات و مقررات ابالغ در

صوبات کم  س     13ماده  یتهم سعه تجارت، برر ست  بودهها و هر آنچه در تعهد بانک شده یسازمان تو سپس عملکرد     گردآوری ا شود. 

 .ودش یبررس یلصتف به گزارش در برق صنعت صادرات توسعه برها آن ثراتمصوبات و ا ینا درکشور  یشبکه بانک

شنهادی پ یحهگزارش، ال یناز تدو پس صالحات و تغ  یمتنظ ی صنعت برق، به بانک مرکز    ییراتو ا شرح اثرات آن بر  و  یموردنظر با 

سال   یرووزارت ن ساز   گرددمیار صورت متقاعد ست بانک مرکز  ینا ی. در  ضوابط دق چارچوب یینعالوه بر تع ینهادها، الزم ا   یقها و 

کرده و   یباراج یالزم را در شبکه بانک یافزارهای نرمزیرساخت ی،صادرکنندگان صنعت برق و انرژ   سط تو استفاده قابل یخدمات بانک

 مجریان/مخاطبان اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 سندیکای صنعت برق طرح بهبود نظام بانکی و مقررات حاکم (1422تا  1933مدت )کوتاه

 (1422تا  1422مدت )میان
سازی تصویب تغییرات پیشنهادی و آماده

 افزاریهای نرمزیرساخت
 بانک مرکزی ج.ا.ا

 (1422از ) بلندمدت
خدمات و بهبود عملکرد بانکی گسترش استفاده از 

 در صنعت برق
 شبکه بانکی کشور



 تهران و کشاورزی معادن ،صنایع،اتاق بازرگانی
 سندیکای صنعت برق ایران تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق 

 

231 

 

ستفاده از خدمات بانک  فراهم نماید. را مصوبات   ینا یقدق یاجرا یبرا یضوابط نظارت  رق و  توسط صادرکنندگان صنعت ب    یگسترش ا

 و منجر به توسعه صادرات خواهد شد. یافتهیشافزا یجهان یدر بازارها و خدمات کاال توان رقابت ،تولید و متناسب با آنتوان  ی،انرژ

 :مرحله اول هایخروجی

 شود:توسط مجریان انجام می با هدف تهیه مستندات زیر«  و مقررات حاکم یبهبود خدمات نظام بانکطرح »مرحله اول 

 ادرکنندهص هایبنگاه به هاو قبول تعهدات بانک یالتگزارش پرداخت تسه 

 بر صادرات برق یرگذارتأث یتیحاکم ینهادها یرسا یگزارش مصوبات و مقررات ابالغ 

 ها و مقررات نامناسب برای صادراتشناسایی چالش 

 شنهاد چرخه         طراحی مدل صادرات برق و انرژی و پی صیص بهینه منابع بانکی به بخش  سازوکارهای بانکی برای تخ ها و 

 مالی )میزان و چگونگی(

 برای اجرای سازوکارهای پیشنهادی مورد نیاز هاین اسناد، لوایح قانونی و دستورالعملتدوی 

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت برنامه اجماع

 مستندات، فرایندها، اقدامات و بازیگران

 بندی:زمان

 .شده استبینیماه پیش 1، و مقررات حاکمبود خدمات نظام بانکی طرح به زمان الزم برای تدوینمدت
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 توسعه خدمات بانکداری شرکتی در حوزه انرژی )بانک عامل انرژی( -9-2-1-11

صوص   ها در خآن بنگاه یزنقدرت چانه یشتواند منجر به افزا، میعاملبانک یک صنعت در   یکفعال در  یهابنگاه ینگینقد هدایت

 یمندشود. بهره در قالب خدمات بانکداری شرکتی   یژهو مشتریان  عنوانبهها به آن دهییتاولو یزو ن یخدمات بانک هایینهکاهش هز

انک عامل ب یینها جهت تعبه بنگاه ایمقایسه  گزارش ارائه و هابانک دهیاتخدم یطشرا  یدر صنعت برق، مستلزم بررس    یتمز یناز ا

ه خدمات بانکداری شترکتی در حوزه انرژی اهداف و اقداماتی باید در نظر گرفته شتود که به شترح    برای توستع  ین  بنابرااستت  یانرژ

 باشد:می 33مندرج در جدول 

 زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه خدمات بانکداری شرکتی در حوزه انرژی -33جدول 

و اثرات آن بر توستتعه   یانرژ بخش عاملی طراحی شتتود و انتظارات از بانک مدلبرای توستتعه خدمات بانکداری شتترکتی الزم استتت 

جهت   رویوکار در صنعت برق و وزارت ن صاحبان کسب   یمتقاعدساز  آن، طرح توجیهی برایصنعت بررسی شده و سپس با استفاده از      

مال   ب   تدوین گردد. در مرحله بعد    بانک واحد     یک خود در  یتمرکز منابع  با   یطشتتترا ینبهتر ینشموجود جهت گز  های انک مذاکره 

  هدایت تدریجیوکار صتتنعت برق، جهت بو اعالم به صتتاحبان کستت یاز انتخاب بانک عامل انرژ پس استتت. یضتترور یشتتنهادیپ

که  ودش یم یبه خدمات بانک تریعو سر تر آسان  یدسترس  موجب با بانک،  ینقد خود در بانک عامل و انعقاد قرارداد همکار هایییدارا

 صادرات خواهد شد.های مالی برای کاهش هزینه بامر خود موج ینا

 :مرحله اول هایخروجی

 شود:توسط مجریان انجام می با هدف تهیه مستندات زیر«  یدر حوزه انرژ یشرکت یدمات بانکدارتوسعه خطرح »مرحله اول 

 های دولتی و خصوصی(برآورد گردش مالی صنعت برق )بنگاه 

 ها )لیست کوتاه(بندی خدمات بانکی برای انتخاب بانک عامل و ارائه لیست بانکها و رتبهارزیابی بانک 

 ب بانک عامل و انعقاد قرارداد همکاریطراحی مدل فرایند انتخا 

 خاطبانمجریان/م اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 (1422تا  1933مدت )کوتاه
 توسعه و انرژی حوزه عامل بانک انتخاب طرح

 انرژی حوزه در شرکتی بانکداری خدمات
 سندیکای صنعت برق

 (1422تا  1422مدت )میان
 نقدینگی هدایت و انرژی عامل بانک انتخاب

 عامل بانک به هاشرکت
 وکار در صنعت برقها و صاحبان کسببانک

 (1422از ) بلندمدت
 یهابنگاه به شرکتی بانکداری ویژه خدمات ارائه

 انرژی و برق بخش
 وکار در صنعت برقها و صاحبان کسببانک
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 های صنعت برق به سمت بانک عاملوکار و سازوکار برای هدایت جریان نقدینگی بنگاهطراحی مدل کسب 

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت برنامه اجماع

 رانمستندات، فرایندها، اقدامات و بازیگ

 بندی:زمان

بانک عامل حوزه انرژ      طرح  زمان الزم برای تدوین  مدت  بانکدار       یانتخاب  ماه   1ی، در حوزه انرژ یشتتترکت یو توستتتعه خدمات 

 .شده استبینیپیش
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 بخش برق و انرژی توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی 9-2-1-11

  یاخلامکان تأمین آن از منابع د معموال هستند که یاسمقبزرگ هایگذارییهسرما یازمندن یبرق یرساختیز یساتاحداث تأس یهاپروژه

ستلزم تأمین مال    یهاشرکت  صنعت وجود ندارد و م سرما  یمال یاز بازارها یفعال در  ست. به هم ای یهو  ستفاده از ظرف  دلیل ینا   تیا

سرما  یهاشرکت  سرما  یمنابع مال بجذ یبرا یهتأمین    ین  بنابراکند یفاصنعت برق ا  یر تأمین مالد یتواند نقش مؤثرمی یهاز بازار 

های تأمین سرمایه تخصصی در صنعت برق اهداف و اقداماتی باید در نظر گرفته شود که به شرح مندرج در جدول برای توسعه شرکت

 .باشدمی 122

 ی برقزنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصص -111جدول 

 از سشود و پ  ینو تدو یطراح یصنعت برق و انرژ  یتخصص   یهشرکت تأمین سرما   توسعه  وکارکسب لذا در قدم اول الزم است مدل  

  یهاو ارائه خدمات به شتترکت یمال نیجهت تمرکز بر تضتتم لفعا یهشتترکت تأمین ستترما یکخاب مانند انت مختلف یوهایآن ستتنار

صنعت برق و     سیس   یاصادرکننده  سرما    یکتأ ص    یهشرکت تأمین  ص سهامدار  یبرق و انرژ یتخ ض  یهاشرکت  یبه  که در  یمتقا

 .یردان قرار بگینفعذ یارو در اخت شدهیو بررس یلآن تحل یبو معا یابا درنظرگرفتن مزا نمایندیم یتفعال یصنعت برق و انرژ

مجوز سازمان بورس اوراق    اخذ ، اقدامات الزم براییصنعت برق و انرژ  یتخصص   یهشرکت تأمین سرما  تصویب طرح توسعه    از پس

سعه تأمین مال  ستر  یبهادار، تو سرما  یهاشرکت  هاییتاز فعال یدر ب شترک ب  هایگذارییهسرما  یجادجمله ا از یه،تأمین    المللی،نیم

سیس کارخانه   شور مق    یاتأ شارکت پروژه  یرانی،شرکت ا  مجوزصد تحت  شرکت در ک شد و منجر به افزا  یام  شیو ... محقق خواهد 

 ها و توسعه صادرات صنعت برق خواهد شد.پروژه مورد نیاز یبه منابع مال یو دسترس یفیتک

 :مرحله اول هایخروجی

 شود:مجریان انجام می توسط با هدف تهیه مستندات زیر« ی تخصص یهسرما ینتوسعه شرکت تأمطرح »مرحله اول 

 ها()نحوه کسب درآمد و هزینه وکار شرکت تأمین سرمایه تخصصی بخش برق و انرژیمدل کسب 

 مجریان/مخاطبان اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 سندیکای صنعت برق شرکت تأمین سرمایه تخصصی توسعهطرح  (1422تا  1933مدت )کوتاه

 تأسیس شرکت تأمین سرمایه تخصصی (1422تا  1422مدت )میان
های تامین سازمان بورس اوراق بهادار،  شرکت

 سرمایه

 وکار در صنعت برقصاحبان کسب هاپروژه مورد نیازدسترسی به منابع مالی  (1422از ) بلندمدت
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  گذاریوکار و میزان سرمایهطرح کسب 

 فرایند انتخاب /تشکیل شرکت تأمین سرمایه 

 های موجودبرای تشکیل یا انعقاد قرارداد با شرکت مورد نیازنویس اسناد پیش 

  ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت اجماعبرنامه

 مستندات، فرایندها و بازیگران

 بندی:زمان

 .شده استبینیماه پیش 1ی، تخصص یهشرکت تأمین سرماطرح  زمان الزم برای تدوینمدت
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 سرمایه بازار ابزارهای و اسالمی مشارکت اوراق طریق زا مرزیبرون هایپروژه مالی تأمین توسعه 9-2-1-12

که  کشور است یجزء ملزومات نظام مالی، های تأمین مالروش یروزرسانهب مسلمان و  یکشورها  یحاکم در نظام مال ییراتتوجه به تغ

مرزی ونهای برعه تأمین مالی پروژهبرای توس  ین  بنابراشود  مندنظام هاروش یناز ا مندیبه آن شده و بهره  یشتری الزم است توجه ب 

  121از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایه اهداف و اقداماتی باید در نظر گرفته شود که به شرح مندرج در جدول       

 باشد:می

زی از طریق اوراق مشارکت اسالمی مرهای برونزنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه تأمین مالی پروژه -111جدول 
 و ابزارهای بازار سرمایه

و   دهش یبررس  یازجمله انتشار صکوک ارز   یهبازار سرما  یابزارها یرو سا  یانتشار اوراق مشارکت اسالم    یهامدل یدبا در گام نخست، 

برای ( یروزارت ناوراق )و کنندهینج.ا.ا و ستتازمان بورس اوراق بهادار و نهاد تضتتم   یبانک مرکز یو متقاعدستتاز  پذیرییهمدل توج

 و اهاوراق در بانک ینسازوکار انتشار ا یحاو یدمدل با ینگردد. ا ینتدومرزی های بروناستفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی پروژه

 باشد. جلب اعتماد مردمی یمناسب برا مدل یطراح یزو ن یهتأمین سرما هایشرکت

صو    در سرما  ین مالتأمی یها و ابزارهاطرح، مدل یبصورت ت صنعت برق و انرژ ها آنکاربرد  و یهدر بازار  شد و    یدر  تعیین خواهد 

مربوطه ابالغ و   یتوستتتط نهادها یمشتتتارکت مردم یقاز طر یتأمین مال یهامدل یرو ستتتا یدستتتتورالعمل انتشتتتار صتتتکوک ارز

 های الزم فراهم خواهد شد.زیرساخت

شار  صکوک متنوع   انت شارکت و  سط بانک  یاق ارزاور یزتر و ناوراق م شرکت تو سرما  یهاها و  شارکت مردم  یهتأمین  س  یو م عه  در تو

 خواهد شد. یمنجر به توسعه صادرات صنعت برق و انرژ شده یجادصادرات صنعت برق در بستر اعتماد ا

  

 مجریان/مخاطبان اهداف و نتایج مورد انتظار بندیزمان

 (1422تا  1933مدت )کوتاه

مرزی های برونطرح توسعه تأمین مالی پروژه
از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای 

 بازار سرمایه

 سندیکای صنعت برق

 اهتصویب و ابالغ دستورالعمل و ایجاد زیرساخت (1422تا  1422مدت )میان
بانک مرکزی ، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت 

 نیرو

 (1422از ) بلندمدت
های داخلی و انتشار اوراق اسالمی و هدایت سرمایه

 مرزی برق و انرژیخارجی به  بخش برون

ها، وکار در صنعت برق، بانکصاحبان کسب
گذاران خرد مین سرمایه، سرمایههای تأشرکت

 )مردم(
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 :مرحله اول هایخروجی

سعه تأم طرح »مرحله اول  س   یقاز طر یمرزبرون یهاپروژه یمال ینتو شارکت ا سرما  یو ابزارها یالماوراق م با هدف تهیه « یه بازار 

 شود:توسط مجریان انجام می مستندات زیر

 مرزی بخش برق و انرژی های برونها و طرحبندی نیازهای تأمین مالی پروژهشناسایی و دسته 

   ارکت اسالمی و ...(   های قانونی و اجرایی بازارهای سرمایه داخلی و خارجی )مانند صکوک ارزی، اوراق مش   شناسایی ظرفیت

 مرزی حوزه انرژیبرای پروژه برون

 های صتتادرات خدمات فنی و  و ستتازوکارهای استتتفاده از ابزارهای بازار ستترمایه داخلی و خارجی برای پروژه  طراحی مدل

 مرزی( بخش برق و انرژیهای برونمهندسی )پروژه

  استتتفاده از ابزارهای بازار ستترمایه داخلی و خارجی برای   تجه مورد نیاز هایتدوین استتناد، لوایح قانونی و دستتتورالعمل

 مرزی( بخش برق و انرژیهای برونهای صادرات خدمات فنی و مهندسی )پروژهپروژه

 ستتازی طرح شتتامل گذاران و متصتتدیان و مجریان( جهت جاریبرنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان )ستتیاستتت

 یگرانمستندات، فرایندها، اقدامات و باز

 بندی:زمان

سعه تأمین مال طرح  زمان الزم برای تدوینمدت سالم   یقمرزی از طرهای برونپروژه یتو شارکت ا سرما  یو ابزارها یاوراق م  یه،بازار 

 .شده استبینیماه پیش 12
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 مدت(بندی برنامه اجرایی )کوتاهجمع -9-2-1-19

شد و         شرح داده  صادرات  سعه  شه راه تو سه مرحله )کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت( بیان  در این بخش، نق اهداف و اقدامات هر 

 شد، سپس زمانبندی مورد نیاز هر یک از این راهبردها تشریح گردید. 

جدول،  این ارائه شده است. با توجه به مندرجات    122جمع بندی برنامه اجرایی و کوتاه مدت نقشه راه، به تفکیک راهبردها در جدول  

 باشد. های این مرحله پس از تصویب این نقشه و تامین منابع، مورد نیاز میماه زمان برای اجرای موازی برنامه 12حدود 

 توسعه صادرات صنعت برق برنامه اجرایی  -112جدول 

 های راهبردی توسعه صادرات بخش برق و انرژیبرنامه
 بندیزمان

 )ماه(
 1 صادرکنندگان برق و انرژی بندییابی و رتبهنظام ارز توسعه -1

 12 های صادراتی و مقررات حاکمفرصت توسعه سامانه اطالعات بازارهای هدف و -2

 1 ( تخصصی صنعت برقEMCتوسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات ) -9

 1 صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق و انرژیتوسعه  -4

 12 و انرژی برق توسعه دیپلماسی تجاری -5

 1 تجهیزات و خدمات مهندسی برق های غیرتجاری خریدارانپوشش ریسک -1

 12 و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی توسعه -1

 1 مرزی(مرزی و برون)درونها گسترش همکاری بین بنگاه -1

 1 کنندگان بخش برق و انرژیبرای صادر بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حاکم -3

 1 توسعه خدمات بانکداری شرکتی حوزه انرژی )بانک عامل حوزه انرژی( -12

 1 توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی حوزه انرژی -11

 12 مرزی از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایههای برونتوسعه تأمین مالی پروژه -12
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 برق صنعت خدمات و کاال صادرات توسعه اندازچشم 9-9

صادرات این  روند باشد.صادرات صنعت برق شامل صادرات تجهیزات برق، صادرات خدمات مهندسی برق و صادرات انرژی برق می

(. 11)نمودار افزایش یافته است.  1934میلیارد دالر در سال  911حدود  به 1911میلیارد دالر در سال  111صنعت ابتدا صعودی بوده و از 

از  های خدمات فنی و مهندسی بخش برق و آب بوده است.میلیارد دالر( مربوط به صادرات پروژه 214بخش عمده این صادرات )حدود 

یافته شدت کاهشویژه صادرات خدمات مهندسی برق بهها، روند صادرات این بخش دچار افت شدیدی شده و بهبا بروز تحریم 1934سال 

میلیون دالر کاهش خواهد  452یزان صادرات این بخش به حدود م درصدی، 5این اگر روند فعلی ادامه یابد با رشد منفی بنابر  است

وند مدت رخ دهد، رشده است که نشان می دهد اگر تغییرات موردنظر در کوتاهبینییافت. در این نمودار، سناریوهای مختلفی پیش

 9 بیش از سال به 5رود که با اصالحات محیط صادرات بخش برق، صادرات این بخش در ظرف تغییرات چگونه خواهد بود. انتظار می

. در 194برای ارائه سناریوهای پیش بینی از روش برون یابی مبتنی بر سناریوسازی استفاده شده است بازگردد. 1934میلیارد دالر سال 

یش بینی از باشد، پکه بیانگر تفاوت سناریوها در آینده می« نرخ رشد»متر این مدل، با توجه به الگوی داده ها، در گذشته و انتخاب پارا

 وضعت آینده بدست می آید. 

                                              

 

194  Glenn, J. C., & Gordon, T. J. (Eds.). (2009). Scenario, Futures Research Methodology-Version 3-0. Editorial 

desconocida. 
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 1414 سال تا رکود و رشد یوهایسنار یمبنا بر برق صنعت صادرات ینیبشیپ -16 نمودار

 منبع : محاسبات محقق
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درصدی و  15درصدی(، سناریو رشد  5اساس نرخ رشد در سه سناریو، روند پایه )نرخ رشد بر  انداز صادرات بخش برقچشم 11نمودار 

میلیارد  213درصد، برابر  5با نرخ رشد  ،1424دهد. بر اساس این سناریوها، میزان صادرات در سال نشان می را درصدی 25سناریو رشد 

میلیارد  111برابر  1424درصدی، میزان صادرات صنعت برق در سال  15خواهد بود. در سناریو رشد  111، برابر 1421دالر و در سال 

درصدی، میزان  25رسد(. در سناریو رشد می 1934به عدد سال  1421میلیارد دالر خواهد بود )در سال  9حدود  1421دالر و در سال 

با توجه به قابلیت  لیارد دالر خواهد رسید.می 111به  1421( و در سال 1934میلیارد دالر )مشابه سال  911به  1424صادرات در سال 

میلیارد  111های زنجیره سازندگان، پیمانکار و مشاوران این صنعت، انتظار می رود با تصویب و اجرای این نقشه، صادرات صنعت برق به 

 دست یابد. 1421دالر در سال 

 1414 سال تا برق صنعت صادرات زانیم ینیبشیپ یوهایسنار -11 نمودار

 ماخذ: محاسبات محقق
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 یبندجمع

سپس با                شد.  سی  صادراتی برر شورهای هدف  شورهای منتخب )الگو( و ک صنعت برق در ایران و ک ضعیت  صل اول گزارش، و در ف

م  در فصل دو  های صادراتی و ضوابط و مقررات جاری صنعت برق در کشور،    استفاده از اطالعات وضع موجود و بررسی موانع و فرصت    

شدند و با درنظر گرفتن اثرات نهایی که این         سی گردآوری  صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهند سعه  راهکارهای تو

سه گروه    شت، به  ضا »راهکارها به جای خواهند گذا ضه »، «راهکارهای ارتقای تقا ت  بهبود کیفی»و « افزایش رقابت پذیری و توان عر

 تفکیک شدند.« بانخدمات صنایع پشتی

صنعت              سایر نهادهای تاثیرگذار بر این  صنعت برق و  ضور خبرگان  صی با ح ص شده در پانل تخ سوم ابتدا راهکارهای تدوین  صل  در ف

پذیری و مطلوبیت این راهکارها تهیه شتتد.  ستتپس با توجه به  مطرح و با تکمیل پرستتشتتنامه توستتط این خبرگان، ماتریس تحقق  

ش ارزیابی سی های انجام  شین، راهکارهای منتخب در هریک از زمینه    2های پایه در ده از نتایج پانل و برر صل پی ضا و   ف های ارتقا تقا

رت بندی شد. این راهبردها، بصو  افزایش عرضه و صنایع پشتیبان و نهادها، مطابق الگوی تدوین برنامه بر اساس زنجیره اهداف، جمع    

صادرات    » سعه  شه راه تو سه الیه ک «  نق شده، برنامه       در  شه طراحی  سپس با توجه نق شد.  وتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، تدوین 

این نقشتته راه به عنوان بینی گردید. اجرایی کوتاه مدت هریک از راهبردها تشتتریح شتتد و زمان الزم برای اجرای الیه اول نیز پیش 

سیاستگذار، به عنوان سند نقشه راه توسعه صادرات صنعت      خروجی سیاستی این سند مطرح شده و الزم است با تعامل با دستگاه های       

 برق به تصویب برسد و هر یک از برنامه های آن به اجرا درآید. 

سناریوهای مختلفی برای آن پیش         شد و  شریح  صادرات کاال و خدمات برقی ت سعه  شم انداز تو شان  گردید ک بینیدر بخش آخر چ ه ن

رود که با اصتتتالحات محیط مدت رخ دهد، روند تغییرات صتتتادرات چگونه خواهد بود. انتظار میهداد اگر تغییرات موردنظر در کوتامی

صادرات این بخش در ظرف     سد  9سال به   5صادرات بخش برق،  شد   و با ادامه  میلیارد دالر بر صادرات     25ر صدی، میزان  این در

 برسد.میلیارد دالر  111به  1421در سال  صنعت 
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 : انتشارات گیواتهران ها ابزارها و راهکارها،(. تأمین مالی شرکت1931خانی، مسعود، اشرفی پور، محمد ) .119

سیدعلی  .114 سته  (1911. )طباطبایی،  سال      بای صادی جمهوری ا سی اقت صر جها های دیپلما صلنامه  . شدن نیمی ایران در ع ف

 (5) 2مطالعات سیاسی، 

آن بر عوامل تولید در ایران. پژوهشکده مطالعات  تأثیرثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و ( بی1913زارع شاهی، احمدعلی )  .115

 241-222. 1( 9راهبردی وزارت علوم. )

http://www.egfi.ir/
http://www.egfi.ir/
https://rc.majlis.ir/
https://www.cbi.ir/showitem/19154.aspx
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ضمانت  1931عطا طلب، فاطمه و نیاکان، لیلی ) .111 سی  سازوکار پ نامه بیمه( برر سک  ای و  شش ری شکده     و سی، پژوه سیا های 

 گروه پژوهشی عمومی بیمه –بیمه 

شانی      .111 سال بار به ن ست      https://freighthub.com/en/blogسایت پایگاه های ار سوم آگو شده در تاریخ  بازیابی 

2213 

بتته نشتتتتانتتی   IJVهتتای آمتتریتتکتتایتتی درخصتتتتوص    ایتتت تتتجتتارت جتتهتتانتتی بتترای شتتتترکتتت    ستتت .111

https://www.globaltrademag.com/global-trade-daily/pros-cons-international-joint-

ventures/ 2213ازیابی شده در تاریخ هفتم آگوست ب 

عات استتتتراتژیک درخصتتتوص ریستتتک کشتتتوری ایران در ستتتال           .113 یت موارد جهانی و مطال به نشتتتانی   2213ستتتا

https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/iran-country-risk-repo-1  

 2213نوامبر  3بازیابی شده در تاریخ 

   http://www.tccim.ir/ImpExpStatsآمار صادرات و واردات ایران در سایت اتاق بازرگانی تهران. به نشانی  .122

  

https://freighthub.com/en/blog/free-trade-zone-locations-todays-global-trade/
https://www.globaltrademag.com/global-trade-daily/pros-cons-international-joint-ventures/
https://www.globaltrademag.com/global-trade-daily/pros-cons-international-joint-ventures/
https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/iran-country-risk-repo-1
http://www.tccim.ir/ImpExpStats
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 های توسعه صادرات در سایر کشورهاخالصه سیاست -2پیوست 
 

                                              

 

195 Deemed export 

کشور    داخل در که است  مشتریانی  به کاالها فروش معنای به ضمنی  صادرات  کهیدرحال دارند قرار کشور  از خارج در که است  مشتریانی  به کاالها فروش معنای به صادرات 
 : ضمنی صادرات از ییهانمونه .صادراتی است ٪122 هاآنلیکن فعالیت  هستند

 فناورییستز یهاپارک یا ونیکیالکتر افزارسخت فناوری یهاپارک ، افزارنرم فناوری یهاپارک یا صادراتی یواحدها برای کاال تأمین .1
 صادراتی کاالهای گذارییهسرما یهاطرح مجوز صاحبان یازموردن اولیه مواد و اییهسرما کاالهای ینتأم .2
 وزارت آن یدتائ مورد هایسازمان و دارایی و اقتصادی امور وزارت توسط شده مالی ینتأم یا و اعطایی بودجه با یهاپروژه در یازموردن کاالهای ینتأم .9
 هایشگاهپاال و برق یهاپروژه به کاال عرضه .4
  دریایی ونقلحمل ینرهایکانت عرضه .5
  ملل سازمان ازجمله المللیینب یهاسازمان بودجه با هاپروژه عرضه .1
 یاهسته انرژی یهاپروژه کاالی ینتأم .1
 .دارند صفر وارداتی تعرفه بودن، اساسی دلیل به عموماً و دارایی و اقتصاد وزارت و دولت تشخیص به که کاالهایی عرضه و ینتأم .1

191 Advances on Currency Exchange Contracts 

191 Advances on Foreign Currency Receivables 

 کشور توضیحات نوع سیاست

های   یاستتتت ستتت
تتتجتتاری و امتتور 

 گمرکی

 هند  ده باالافزو باارزشبرای تشویق صادرات  گمرکی تعرفه سازوکارهای تنظیم

  تخدما ارائه و محصوالت  تولید در که جهانی  هایقیمت در وارداتی ایواسطه  و اولیه مواد به دسترسی  
بندی با توجه به رتبه( Drawbackگمرکی ) ستتیستتتم استتترداد طریق از هستتتند، موردنیاز صتتادراتی

 ها و برندشرکت
 هند

  صادرات  دوم ودست  ایسرمایه  کاالهای واردات تجه صادراتی  واحدهای درصد  122 معافیت گمرکی تا
 ....و  ایسرمایه کاالهای مجدد

 هند

  اخلید تولید چراکه. شد  خواهد داخلی تولید از حمایت به منجر که وارداتی  گمرکی هایتعرفهباال بردن 
 شودیم تقویت مزبور هایتعرفه از حاصل درآمدهای از ناشی صادراتی هاییارانه تخصیص طریق از

هوری      م  کره،  ج
 تایوان

ستفاده از مزایای  ضمنی    ا ضه  کاالهای معامله نوع این   بااینکه در195صادرات  شور  از شده عر  خارج ک
ست، لیکن  محلی پول به اقالمی چنین برای پرداخت و شود نمی صوالت مربوط به   ا تولیدکنندگان مح

 شوندمی مندبهره موردنظر صادراتزش باار متناسب وارداتی ویژه مجوزهای مزایای از صادرات ضمنی،
 هند

 بانکی و ارزی

 

  سوبسیددار هایبهره با نرخ صادرکنندگان به منابع مالی دسترسی
هوری      م  کره،  ج

 تایوان

 از ناشی  زیان کاهش جهت هاپرداخت این ( ACC) 191ایمبادله ارز قراردادهای موعد از پیش پرداخت
  ریقتز از طریق تا شود می پرداخت صادرکنندگان  به صادراتی  ردادهایقرا ارائه ازای در ارز نرخ تغییرات

سته  تولید، هایهزینه بتواند منابع شش  را کاال ونقلحمل و بندیب  از ٪122 ات تواندمی مبلغ آن. دهد پو
شد  قرارداد ارزش ست  روز 912 مدت به پرداختپیش این بازپرداخت شرایط . با  از معاف معامالت این. ا

 .هستند مالیات

 برزیل

 قرارداد در که است  هاییپرداخت این ( ACE) 191خارجی دریافتنی هایحساب  موعد از پیش پرداخت
 در که است  این ACC  و این پرداخت بین تفاوت. گیردمی صورت ( نسیه ) آینده در پرداخت با صادرات 

 برزیل
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191 Program for Export Financing 

193 export-processing zone (EPZ) 

  شدهارسال و حمل مقصد ورکش سمت به کاال که گیردمی تعلق صادرکننده به زمانی فقط مبلغ مدل، این
 است. روز 112 آن بازپرداخت مدت و باشد قرارداد ارزش  ٪122 تا تواندمی این مبلغ. باشد

  مالی تأمین منبع بانکی، اعتباری هایستتیاستتت  به توجه با ( PROEX) 191صتتادرات مالی تأمین
  تا روز 12 از تواندمی ، صادرشده   کاالهای نوع به بسته  بازپرداخت شرایط . است  کشور   صادراتی، خزانه 

شد  سال  12 شمول  دالر میلیون 122 تا ساالنه  درآمد با خدمات و کاالها صادرکننده  هایشرکت .  با  م
ستند  مالی تأمین برنامه صد  122 .ه   سال  2 از کمتر هاآن بازپرداخت دوره که صادراتی  قرارداد مبلغ در
  صادرات،  قرارداد از ٪15 حداکثر بلندمدت، هایوام برای لیکن ، است  فوق اعتبار دریافت مشمول  ، باشد 

 .شودمی مالی تأمین

 برزیل

  یا و داخلی پول واحد به اعتبار مانند اعطای .صادرکنندگان  از حمایت جهت بانکی و مالی هایهمکاری
  هایرحط مالی تأمین بلندمدت، و مدتکوتاه مالی تأمین خریدار، یا و کنندهعرضه  به اعتبار اعطای ارزی،
  ایمشتتاوره امور جهت بودجه تخصتتیص ونقل،حمل هایهزینه جهت مالی تأمین  صتتادراتی، خاص

  رداخت،پپیش ضمانت  ازجمله صادراتی  متنوع هاینامهضمانت  ارائه تکنولوژیکی، خدمات ارائه و صادرات 
ضما   و گمرکی نامهضمانت  پرداخت، تعهد ضمانت  تعهدات، انجام حسن  ضمانت    تأمین ها،نامهنتسایر 

 جهت صتتادرکنندگان به کمک برای ارزی حستتاب افتتاح ، صتتنعتی مناطق در فعال واحدهای مالی
سی    ستر شی  پول ارزش قرار گرفتن تأثیر تحت بدون موردنیاز ارز به دغدغهبی د  در لزاما یا و تورم از نا

 ارز تبدیل کارمزد پرداخت

 هند

جاد  با  های انگیزه ای قابتی  واقعی ارز خنر تعیین قیمتی  مات    و ر قدا نان  برای الزم ا که  از اطمی  این
 .شوند محدود واردات، افزایش از ناشی صادراتی ضد هایسیاست

 هند

 ایمالیاتی و یارانه

  و صتتادراتی کاالهای شتتناستتایی  ستتازوکارهای تنظیم و دولت در مالیاتی معافیت واحد یک ایجاد
 صادرکنندگان

 هند

های فعال در این مناطق. چرا که و حذف مالیات برای شرکت  193EPZ ژه صادراتیایجاد مناطق آزاد وی
  هایهزینه کاهش در ویژهبه مالیاتی هایتعرفه حذف طریق از ایستترمایه کاالهای به دستتترستتی 

 است مهم خارجی آوریفن به دسترسی و گذاریسرمایه
 هند

 مالیاتی تنفس هدور قالب در گذارانسرمایه به مالیاتی امتیاز تخصیص
  کشورهای  همه در

 یافتهتوسعه تازه

 ایرلند مالیات به صادرکنندگان نرخ درصدیده تخفیف

  شودینم خارج کشور از شدهعرضه کاالهای معامله نوع این صادرات ضمنی، بااینکه در استفاده از مزایای
صوالت مربوط یدتول شود لیکن می دریافت محلی پول به اقالمی چنین برای پرداخت و به  کنندگان مح

 شوندمی مندبهره نهایی محصوالت بر غیرمستقیم مالیات بازپرداخت مزایای از صادرات ضمنی،
 هند

 EPZ مانند صنعتی فضاهای ایجادکنندگان و هازیرساخت کنندگانعرضه به سوبسید تخصیص
لزی،  لنتتد،   متتا ی   تتتا

 تایوان

 سنگاپور به این پرسنل عمومی مسکن هایبرنامه صادراتی و هایدستمزد به پرسنل فعال در شرکت یارانه
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142 Information Technology Agreement 
 مقرر زمان از ترکم مدتی در دارایی استهالک روش 141

142 observer meter, smart meters, and smart prepaid energy metering system 

یاستتتت   های   ستتت
 غیرمالی

ست    و هماهنگ بازاریابی هایفعالیت ش شگاه  و صادرکنندگان  ساالنه  ن  هتج خارجی و ایمنطقه نمای
 تجمعی.  و بزرگ بازارهای ایجاد

 مالزی

 تاطالعا فناوری توافق زی : اجرایمثال در مالعنوانایجاد کارتل، تراستتت، هلدینگ و کنستترستتیوم. به
142ITA صادرات  موجب که ضای  دیگر به مالزی تقویت    اتحادیه متحده،ایاالت ازجمله توافق این اع

 .شودمی ژاپن و چین اروپا،
 مالزی

 های صادرکنندهبه شرکت 141زودرس استهالک روش از استفاده مجوز
  کشورهای  همه در

 یافتهتوسعه تازه

  برای مثالانعنوبه صادرکنندگان،  به مجوز ترجیحی یصو تخص  مستقیم  کنترل هایتمسیس   از استفاده 
 گذاریسرمایه یا فناوری واردات

هوری      م  کره،  ج
 تایوان

 جمهوری کره (دهکرتحصیل کار نیروی)اجتماعی و( برق منابع ها،جاده بنادر،) فیزیکی شایسته ایجاد زیرساخت

مبتکران بخش خصوصی    برای مالیاتی اعتبارات همچنین و دولتی مؤسسات   در R & D امکانات ارائه
 فعال در حوزه تحقیق و توسعه

هوری      م  کره،  ج
 سنگاپور ، تایوان

  و کاهش قدرت کارگری هایمحدودیت برای تشتتکل ایجاد طریق از واقعی دستتتمزد نمودن محدود
 کار نیروی زنیچانه

هوری      م  کره،  ج
 مالزی تایوان،

از صادرات انرژی برق، تسهیل و کاهش هزینه جهت استفاده از تکنیک های کاهش     در راستای حمایت 
صال ) سرقت انرژی برق  ،(شمارنده ) تقلب صورت به تواندمی سرقت برق )که    و سابی بدح ،(غیرقانونی ات

  ستم سی  و هوشمند  هایدستگاه  گر،مشاهده  ( این تکنیک ها شامل .باشد  نشده پرداخت هایصورتحساب  
 .برساند حداقل به را توزیع سیستم در سرقت تواندو ... هستند که می 142هوشمند انرژی یریگاندازه

 مالزی

شتراک  به در مهمی که نقش خصوصی   یک نهاد عنوانبه صادرکنندگان  از پشتیبانی  سازمان  شتن گ ا   ذا
  انجمن، این. کندمی کمک هاحلراه یافتن به و دارد آیدمی به وجود صتتنعت در که عملی مشتتکالت

سائل  ست    تدوین به ملزم را دولت و گذارندمی میان در دولت با را صادرکنندگان  م   ای جدید هایسیا
 .کنندمی موجود هایسیاست اصالح

 هند

،   ISO 9000،ISO 14000استاندارد   دارای که یابدمی واحدهایی اختصاص  به صادرات  مزایای
,GMP HACCP  وSEI .باشند 

 هند

 هند وجودم صادراتی افزاری جهت استفاده از مزایاینرم و الکترونیکی افزاریسخت فناوری هایپارک ایجاد

  خدماتی هایکمک ستتایر و مختلف مالی هایطرح از گیریبهره با که تجارت ارتقاء ایجاد شتتورای
 از ایتحم طرح ،(MDA) بازار توسعه  به کمک شورای : مثالعنوانبه. کنندمی حمایت را صادرکنندگان 

 عمتنو اطالعات پشتیبانی صنفی، هاینمایشگاه در حضور برای مالی پشتیبانی ،(MAI) بازار
 هند

ضمین رقابت  جهت راهبردهایی ارائه منظوربه ، الکترونیک و برق راهبردی هیئت ایجاد  نعتص  پذیریت
 کشور الکترونیک و برق

 مالزی

ست    صادرکنندگان برگزیده ما   سیا شویقی به  شاوره های ت سب  نند م سب وکار ک   نیازهای اب رایگان متنا
شی  هایکارگاه و سمینار  در شرکت  با و باریک ماه 9 هر که مهارت ارتقا صادرکنندگان، آموزش    آموز

 مالزی
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ساختی زبرنامه امکانات  149 صادراتی کمک     یهاشرکت ، به  یر سط  ساخت زتا به  کندیمکوچک و متو شته         هاییر سی دا ستر صنعتی و امکانات مربوطه د
 یقاز طر تنهانهخود استفاده نمایند.  این مراکز   یاتوسعه تحقیق و  هاییتفعالآموزشی و تحقیقاتی دولتی برای   از مراکز توانندیمها  SMEباشند.برای مثال  

لوژی نمایند. از این طریق دسترسی به تکنویم، بلکه با کارشناسان دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نیز همکاری کنندیمها کمک  SMEبه  ینههزکمکاعطای 
سر   شد خجدید نیز می سط دولت      . واهد  صنعتی نیز تو شهرک  شده اچندین  سبی جهت تجارت      یجاد ضای منا ست که ف به  یازهاییامتحق  و بوده ها SMEا
 و .... پرسرعتجهت خرید انرژی و دسترسی به اینترنت  تریینپا یهاتعرفهبرای مثال  شودیمداده  فضاهافعاالن در این 

شنایی   می اجرا ضای  با شود، آ سب  ف شگاه  در شرکت  طریق از المللیبین وکارک   مللی،البین هاینمای
 به ستال، فرصتت   در بار 9 صتورت به بازاریابی هایمأموریت یا گذاریسترمایه  و تجاری هایمأموریت

شتن  نمایش صوالت  گذا شگاه  مرکز در مح سات    یک مدت به صادرات  دائمی نمای سعه  سال ، جل   تو
 رهبری و کارآفرینی

 صادرات به شرح زیر  توسعه مراکز و هاایجاد پایگاه

صی    هایدوره برگزاری ، مرکز(EIR) الینآن اطالعاتی منابع مرکز و صادرات  اطالعات پایگاه ص   تخ
  مشتتاوره خدمات (، ارائه EIF149) صتتادرات زیرستتاختی امکانات ، ایجاد( ECT) صتتادرات آموزش

 اطالعات ، مرکز(TFS) المللیبین هاینمایشتتگاه  هایهزینه تقبل و برگزاری ( EAS) صتتادراتی 
 (CFA) مالی تأمین و اعتباری مشاوره مراکز (TIP)تجارت

 لزیما
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 144ها و مزایای مناطق آزاد در کشورهای حوزه رقابتی ایران. مقایسه مشوق9پیوست 

 ها و مزایامشوق منطقه آزاد

 منطقه آزاد فرودگاه دبی 
 )امارات متحده عربی(

  ها، بدون سقف زمانیدرصدی مالیات بر شرکت 122معافیت دائمی 
  بدون سقف زمانیدرصدی مالیات بر درآمد اشخاص، 122معافیت دائمی 
  درصدی صادرات و واردات از عوارض گمرکی122معافیت 
  درصدی اتباع خارجی122مالکیت 
 عدم محدودیت در انتقال سرمایه و سود 
 عدم محدودیت در نوع ارز 
 برخوردار از پنجره واحد خدمات 
  روزه شرکت در منطقه 2ثبت 

 منطقته آزاد جبل علی
 )امارات متحده عربی( 

 باشدسال که قابل تمدید می 52ت بر شرکت به مدت معافیت مالیا 
 معافیت دائمی مالیات بر درآمد اشخاص 
  درصدی برای خارجیان 122امکان برخورداری از مالکیت 
 کارگیری کارکنان و متخصصین خارجیعدم محدودیت در به 
 معافیت واردات یا صادرات مجدد از عوارض گمرکی 
 عدم محدودیت در انتقال سرمایه 
 محدودیت در نوع ارز عدم 
 یا مؤسسات تأمین مالی گذاری نزد بانکامکان ترهین مستحدثات سرمایه 
 گذاری و خدماتبرخوردار از پنجره واحد سرمایه 

 منطقه آزاد فرودگاه ابوظبی
 )امارات متحده عربی(

  هادرصدی مالیات بر شرکت 122معافیت دائمی 
  شخاصدرصدی مالیات بر درآمد ا122معافیت دائمی 
  درصدی صادرات و واردات از عوارض گمرکی122معافیت 
  درصدی اتباع خارجی122مالکیت 
 عدم محدودیت در انتقال سرمایه و سود 
 گذاری در قالب پنجره واحدبرخورداری از مرکز خدمات سرمایه 
  ساعته به خدمات 24دسترسی 

 منطقته ویژه اقتصادی دُقم
 )عمان(

  سال  92وکار و قابل تمدید تا ان شروع کسبسال از زم 92معافیت مالیاتی
 دیگر

  درصدی برای خارجیان 122امکان برخورداری از مالکیت 
 های بازرگانی گذاری در قانون شرکتعدم الزام در حداقل سرمایه 
 عدم محدودیت در نوع ارز 
 آزادی انتقال سرمایه و سود 

                                              

 

 [25]  31تا شش ماهه سال  32عملکرد مناطق ویژه اقتصادی از سال منبع : گزارش  144

 

http://freena.ir/detail/50262/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-92-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97
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 بدون نیاز به اخذ ، )استثنای کاالهای ممنوعهآزادی واردات هر نوع کاال)به
مگر اینکه کاالهای مدنظر در گروه مواد منفجره یا (تائید یا اجازه قبلی 

 شده باشند(بندیشیمیایی طبقه
 گذاریبرخوردار از پنجره واحد خدمات و سرمایه 

 منطقته آزاد صالله
 )عمان(

 هامعافیت دائم مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت 
 معافیت از عوارض گمرکی 
 درصدی برای خارجیان 122 مالکیت 
 عدم محدودیت در انتقال سرمایه و سود 
 گذاریعدم الزام در میزان حداقل سرمایه 
 ارائه خدمات بیمه ضمانت صادرات 
 های تجاریدسترسی به وام 

 منطقه آزاد المزیونه
 )عمان(

  ساله مالیات بر درآمد 92معافیت 
  درصدی برای خارجیان 122مالکیت 
  گمرکیمعافیت از عوارض 
 درصد 32کارگیری نیروی کار خارجی تا امکان به 

 منطقه آزاد بندر صحار
 )عمان(

  سال با رعایت سهم نیروی کار عمانی  25معافیت مالیات بر شرکت تا
 15امکان استفاده از نیروی کار خارجی در بدو شروع فعالیت تا (شده تعیین

 22درصد و بعد از  15ا سال ت 15درصد، بعد از  15درصد، بعد از ده سال تا 
 )درصد نیروی کار 52سال تا 

 معافیت واردات و صادرات مجدد از عوارض گمرکی 
 معافیت مالیات بر درآمد اشخاص 
  ارائه خدمات در قالب نظام پنجره واحد 

 مناطق آزاد ترکیه

 11 منطقه آزاد فعال و یک منطقه در حال تأسیس 
  های تولیدید شرکتدرصدی از مالیات بر درآم122معافیت دائم 
  های خدمات ویژه درصدی از مالیات بر درآمد شرکت122معافیت دائم

 در مناطق 145لجستیک
  افزوده و مالیات ویژه مصرفدرصدی از مالیات بر ارزش 122معافیت دائم 
  درصدی از مالیات بر امالک122معافیت 
  درصدی از عوارض گمرکی122معافیت 
 ج و داخل ترکیهعدم محدودیت انتقال سود به خار 
 آالت دست دو و کارکرده به مناطقاجازه ورود ماشین 

 منطقه آزاد گوادر 
 )پاکستان(

  درصدی برای خارجیان 122مالکیت 
  سال 29معافیت مالیاتی به مدت 

                                              

 

شامل جریان    رآیند برنامهف 145 شتری،  صرف که باهدف تأمین نیاز م  های درونی وریزی، اجرا و نظارت بر خدمات و اطالعات مرتبط با حمل و نگهداری کاال از مبدأ تا محل م

 .گیردم میسو انجاسو و برونبیرونی، درون
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  برداری از عوارض وساز و بهرهدرصدی واردات برای ساخت 122معافیت
 گمرکی

  سال 33امکان اجاره قطعات آماده زمین به مدت 
 های سهل صدور مجوز و شروع مقررات آسان ویزا، نظام پنجره واحد و رویه

 فعالیت

 

 




