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مقدمه فصل اول
در این فصل ،وضعیت موجود صادرات صنعت برق ایران ،کشورهای منتخب صادرکننده و بازارهای هدف در این صنعت بررسی شده
استتت .برای این منظور از روش مطالعه کتابخانهای بهره گرفتهشتتده استتت ،بدین ترتیب که ابتدا اطالعات آماری از پایگاههای داده
داخلی و خارجی قابل استناد ،استخراج ،خالصه و طبقهبندی گردید ،همچنین گزارشهای مؤسسات بینالمللی تخصصی مورد بررسی
قرار گرفت و بر اساس اطالعات بدست آمده ،وضعیت موجود به همراه نمودارهای آماری توصیفی ،ترسیمشده است.
مطالب این فصل در چهار بخش تنظیم شده است .در بخش اول ،برای شناسایی بازار صنعت برق ،ابتدا روند جهانی تجارت تجهیزات
برقی ،با استفاده از اطالعات استخراج شده از پایگاه داده سازمان تجارت جهانی ،مورد بررسی قرارگرفته و بر اساس سهم ک شورها از
تجارت این محصتتوالت ،مهمترین صتتادرکنندگان و واردکنندگان تجهیزات برقی شتتناستتاییشتتدهاند .ستتپس با استتتفاده از دادههای
استخراج شده از پایگاه داده مرکز گمرک ایران ،سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت نیرو ،روند صادرات ایران در سه بخش تجهیزات
برقی ،خدمات فنی و مهندستتی برق و انرژی برق مورد بررستتی قرارگرفته و بر استتاس ستتهم کشتتورها از صتتادرات ایران ،مهمترین
مقصدهای صادراتی ایران شناسایی گردیده است .در بخش دوم ،نظام حکمرانی صنعت برق ایران مورد تحلیل قرارگرفته است .در این
بخش با توجه به قوانین ک شور ،مهمترین ارکان تأثیرگذار بر صادرات بخش برق در سه محور ا صلی ،تنظیم گری و مقرراتگذاری،
ارائه خدمات و توسعه زیرساخت شناسایی و طبقهبندی شدهاند .سپس با توجه به مأموریتهای قانونی و قوانین باالدستی ،کارکردها و
مسئولیت هر یک ترسیم گردیده است.
در بخش سوم و چهارم ،وضعیت تعدادی از کشورهای منتخب از منظر صادرات و واردات تجهیزات برقی مورد بررسی قرارگرفته است.
در بخش سوم ،با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها در صنعت برق ،سه کشور کرهجنوبی ،هند و ترکیه از کشورهای درحالتوسعه و
صنعتی صادرکننده تجهیزات برقی ،انتخاب شده و ساختار صنعت برق و برنامههای صادراتی آنها مورد بررسی قرار گرفت .در بخش
چهارم نیز ،وضعیت بازارهای منطقهای ایران در بخش صنعت برق مورد بررسی قرار گرفت .در این بخش ،روند صادرات ایران و سهم
ایران از تجارت تجهیزات برقی در چهار ک شور عراق ،افغان ستان ،پاک ستان و سوریه که مهمترین مقا صد صادراتی ایران بودهاند مورد
بررسی قرارگرفته است.
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 -1صادرات صنعت برق ایران و جهان
در این بخش وضعیت بازارهای جهانی و منطقهای صنعت برق مورد بررسی قرار میگیرد .پیش از بررسی وضعیت تجارت این بخش
الزم است که قلمرو این صنعت مشخص شود .با مراجعه به طبقهبندی استاندارد بینالمللی فعالیتهای اقتصادی (آیسیک ) ،کسب و
کارهای این صتتنعت را به ستته خوشتته اصتتلی می توان طبقه بندی کرد فعالیت های مرتبط با تامین برق که تحت عنوان کد  95قرار
گرفتهاند و بهعنوان زنجیره تامین انرژی برق شناسایی میشوند و متشکل از عملیات تولید ،انتقال و توزیع برق است .دسته دوم شامل
فعالیتهایی از قبیل تولید تجهیزات برقی از جمله موتور برقی ،دینام و تران سفورماتور ،د ستگاههای توزیع و کنترل برق ،تولید باتری و
انباره ،تولید س تیم و دستتتگاههای س تیم کشتتی ،تولید کابلهای فیبر نوری ،تولید ستتایر س تیمها و کابلهای الکترونیکی و برقی ،تولید
د ستگاههای سیمک شی و  ...ا ست که در ذیل کد  21تحت عنوان سازندگان تجهیزات برقی شنا سایی می شوند .د سته سوم شامل
فعالیتهایی مانند ن صب دکلهای برق ف شار قوی ،ن صب سی ستم انتقال و توزیع نیرو ،ن صب و راه اندازی نیروگاه حرارتی ،نیروگاه
سیکل ترکیبی ،گازی و هستهای در رسته پیمانکاران و مشاوران احداث برق می باشد که با کد  42شناسایی می شوند .با توجه به این
طبقه بندی ،در ادامه ابتدا با استتتفاده داده های ستتازمان تجارت جهانی ،روند بازار جهانی تجهیزات برقی مورد بررستتی قرار میگیرد.
سپس با استفاده از دادههای گمرک ایران ،سازمان توسعه تجارت و وزارت نیرو ،وضعیت صادرات صنعت برق ایران در سه گروه «کاال
و تجهیزات برقی»« ،خدمات فنی و مهندسی برق» و «انرژی برق» بررسی شده است.

11

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

 -1 -1روند تجارت جهانی تجهیزات برقی
صتادرات کاال و تجهیزات صتنعت برق و الکترونیک (کد  )151طی ستالهای  2214تا  2211دارای یکروند صتعودی بوده و بهطور
متوسط ساالنه  4درصد رشد داشته است .بر اساس اطالعات ارائه شده در نمودار  ، 1میزان صادرات این صنعت از  2421میلیارد دالر
در سال  2214به  2111میلیارد دالر در سال  2211رسیده است.
روند جهانی صادرات کاالو تجهیزات برقی
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نمودار -1روند جهانی صادرات کاال و تجهیزات برقی
مأخذ]45[ ITC:

نمودار 2میزان صادرات «کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک» را به تفکیک کشورهای صادرکننده در سال  2211نشان میدهد.
همانطور که در این نموداردیده می شود ،بیشترین میزان صادرات «کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک» در سال  2211از چین
به ارزش  114میلیارد دالر بوده استتتت که معادل  24درصتتتد از کل صتتتادرات تجهیزات برق و الکترونیک میباشتتتد .بعد از چین،
«هنگکنگ» و «جمهوری کره» به ترتیب  912و  115میلیارد دالر بیشترین میزان سهم را در صادرات تجهیزات برقی و الکترونیکی
به خود اختصاص میدهند.

 HS Code 1یک سی ستم عملکرد ا ستاندارد سازی کنترل شنا سایی و طبقه بندی مح صوالت می با شد که تو سط دولتها با توجه به سیا ستهای مالیاتی  ،قیمت گذاری ،
بودجه بندی و اقت صاد طراحی می شوند .این د سته بندی ،کاال و تجهیزات را به  21بخش و  31گروه تق سیم می کند .دو عدد اول کد ،بیانگر بخش می با شد .کد  15مربوط
به بخش تجهیزات برقی و الکترونیکی است که در این گزارش به آن استناد شده است.
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صادرات تجهیزات برقی در سال  2211به تفکیک کشورها
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نمودار -2صادرات تجهیزات برقی در سال  2211به تفکیک کشورها
مأخذ]45[ ITC :

نمودار 9میزان واردات «کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک» را به تفکیک ک شورهای واردکننده در سال  2211ن شان میدهد.
همانطور که در این نموداردیده می شود ،بیشترین میزان واردات «کاال و تجهیزات صنعت برق» در سال  2211به چین با  522میلیارد
دالر بوده ا ست که معادل  11در صد از کل واردات تجهیزات برق میبا شد .بعد از چین« ،آمریکا» و « هنگکنگ» به ترتیب  911و
 921میلیارد دالر بیشترین میزان سهم را در واردات تجهیزات برق و الکترونیک به خود اختصاص میدهند.
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واردات تجهیزات برقی در سال  2211به تفکیک کشورها
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نمودار -9واردات تجهیزات برقی در سال  2211به تفکیک کشورها
مأخذ]45[ ITC :

 -2-1مبادالت تجاری ایران
روند جهانی شدن به سمتی پیش میرود که روابط تجاری بین کشورها سهم بیشتری از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص میدهد و
تعابیری مانند اقتصاد شبکهای و زنجیره ارزش جهانی بیشازپیش به واقعیت نزدیک شده است .ازاینرو میتوان گفت که امروزه هیچ
کشوری را نمیتوان یافت که اقتصاد رو به رشدی داشته باشد اما سهم قابلتوجهی در تجارت بینالمللی نداشته باشد .کشور ایران نیز
از این قاعده م ستثنی نی ست .با توجه به اینکه بخش عمدهای از تجارت برونمرزی ایران و بهطور ویژه در صنعت برق با ک شورهای
همجوار ا ست ،در این بخش نگاهی به و ضعیت روابط تجاری ایران با ک شورهای دیگر و شرکای ا صلی تجاری ایران صورت گرفته
است .جدول  1مبادالت تجاری ایران را با  15کشور همسایه نشان میدهد.
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جدول  -1مبادالت تجاری با  15کشور همسایه در سال ( 1931میلیون دالر) -بدون احتساب نفت خام
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مأخذ :آمار گمرک ایران []11

از میان شش کشور اولی که بیشترین مراودات تجاری با ایران را دارند ،تراز تجاری ایران با امارات متحده عربی ،ترکیه و روسیه منفی
و با عراق ،افغانستان و پاکستان مثبت است .همچنین درمجموع تراز تجاری ایران در تجارت با کشورهای منطقه مثبت است که نشان
میدهد درمجموع سهم صادرات ایران به این کشورها بیش از واردات از آنها است.
نمودار 4ارزش صتتادرات ،واردات و تراز تجاری ایران با کشتتورهای همجوار را نشتتان میدهد .با توجه به نمودار 4میتوان گفت از بین
این  15کشور ،عراق باالترین تراز تجاری را با ایران دارد .بعد از عراق ،افغانستان در جایگاه دوم و به همین ترتیب پاکستان در جایگاه
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سوم به لحاظ تراز تجاری قرار دارند .با توجه به ظرفیت بالقوه و نیروهای متخ صص در ک شور میتوان نیازمندیهای این ک شورها را
شناسایی کرد و همکاریهای بین طرفین را افزایش داد.
مبادالت تجاری با 15کشور همسایه در سال 1931
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نمودار -4مبادالت تجاری ایران با  11کشور همسایه در سال 1931

مأخذ :محاسبات محقق از دادههای گمرک ایران []11

 -9-1صادرات صنعت برق ایران
صتتادرات صتتنعت برق ایران از ستته بخش «صتتادرات کاال و تجهیزات برقی» « ،خدمات فنی و مهندستتی برق» و «انرژی برق»
تشکیلشده است که در این بخش مورد بررسی قرارگرفته است.
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 -1-9-1صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق ایران

صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق طی سالهای  1912تا  1931بهطورکلی دارای یکروند صعودی بوده و بهطور متوسط ساالنه 3
درصد رشد داشته است .نمودار 5روند صادرات کاال و تجهیزات برقی را از سال  1912تا سال  1931نشان میدهد .بر اساس اطالعات
ارائهشده در این نمودار ،میزان صادرات این صنعت از حدود  91میلیون دالر در سال  1912به  133میلیون دالر در سال  1931رسیده
است که تقریباً  1برابر شده است .بطور کلی روند آن صعودی بوده است هرچند که این رشد در برخی سالها متوقف شده و کاهش
داشته است.
روند صادرات تجهیزات صنعت برق در سال های  1912تا 1931
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نمودار -1روند صادرات کاال و تجهیزات برقی در سالهای  1931تا 1931

مأخذ :محاسبات محقق از دادههای گمرک ایران []11

نمودار 1میزان صادرات «کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک» را در سال  1931نشان میدهد .همانطور که در این نمودار دیده
میشود« ،سیم و کابل» با  142میلیون دالر صادرات و  12درصد از کل ،بیشترین سهم را در صادرات تجهیزات برق دارد .بعد از سیم
و کابل« ،انواع موتورها ،ژنراتورها و مولدهای برق» و «انواع ترانسفورماتورهای برقی ،مبدل های استاتیک و القاکنندهها » به ترتیب با
 1114و  1119میلیون دالر بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص میدهند .جدول  2اطالعات صادرات زیرگروه کد  15ایران را
به تفکیک گروه های اصلی نشان داده است.
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تابلو ،پانل  ،کنسول و  ...برای

صادرات تجهیزات صنعت برقی
در سال 1931

سایر

المپ و لوله های برقی رشته ای

کنترل الکتریکی یا توزیع برق

یا تخلیه الکتریکی

%9

دستگاه های الکتریکی برای

سوئیچینگ یا مدارهای محافظ

%2

الکتریکی (سرپیچ ،رله ،فیوز و )...

%1

%6
انباره های برقی
%1
ترانسفورماتورهای برقی ،مبدل
های استاتیک و القاکننده ها
%1
موتورها ،ژنراتورها و مولدهای

سیم عایق شده و کابل

برق

%12

%6

مجموع صادرات 133 :میلیون دالر
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جدول -2صادرات کاالها و تجهیزات برقی در سال  1931به تفکیک کد تعرفهای
کد تعرفه چهار
رقمی

مجموع وزنی

دسته

(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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نمودار 1میزان صادرات «کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک» را به تفکیک ک شورهای مق صد در سال  1931ن شان میدهد.
همانطور که در این نمودار دیده می شود ،بی شترین میزان صادرات ایران در سال  1931به ک شور «افغان ستان» با  113میلیون دالر
بودهاست که معادل  12درصد از کل صادرات تجهیزات برق میباشد .بعد از افغانستان« ،عراق» و «ترکیه» به ترتیب  12و  9میلیون
دالر بیشترین میزان سهم را در صادرات تجهیزات برقی ایران به خود اختصاص میدهند.
صادرات تجهیزات برقی در سال 1931
به تفکیک کشورها

سایر

جمهوری عربی سوریه

%1

%2
ترکیه
%2

عراق
%91
افغانستان
%61
مجموع صادرات 133 :میلیون دالر
نمودار  -1صادرات تجهیزات برقی در سال  1931به تفکیک کشورها
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 -2-9-1صادرات انرژی برق

بر ا ساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی آمارهای مربوط به میزان تولید برق ،واردات برق و صادرات برق در جهان ،آ سیا ،ایران و
کشورهای همجوار در سال  2211در جدول  9آمده است.
جدول  -9آمار تولید ،واردات و صادرات برق در سال 2113

برق (گیگاوات
ساعت)

جهان

آسیا

عراق

ایران

پاکستان

تولید

25،211،511

12،432،149

12،292

213،234

114،229

واردات

122،239

122،521

11،315

4،221

432

صادرات

-129341

-32114

-

-1111

-

مأخذ :آژانس بینالمللی انرژی []53
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با توجه به جدول  9حدود  52در صد از تولید برق در جهان در منطقه آ سیا ست و سهم ایران از این مقدار  2در صد ا ست .بر ا ساس
اطالعات نمودار  1م شاهده می شود که صادرات برق بهعنوان انرژی طی سالهای  1912تا  1931بهطور متوسط ساالنه  14در صد
ر شد دا شته ا ست .بر ا ساس اطالعات ارائه شده میزان صادرات انرژی برق از  1243میلیون کیلووات ساعت در سال  1912به 1924
میلیون کیلووات ساعت در سال  1931ر سیده ا ست و تقریباً  1برابر شده ا ست .در سال  1932میزان صادرات انرژی برق 11511
میلیون کیلووات بوده که باالترین میزان صادرات طی سالهای  1912تا  1931بوده ا ست و این ر شد در برخی سالها متوقف شده و
کاهشیافته است .با توجه به میزان صادرات برق ایران در سالهای گذشته و روند آن (نمودار  )1میتوان دید میزان صادرات انرژی
برق ایران بطور کلی روند صعودی داشته و نسبت به کشورهای همجوار ،از وضعیت بهتری برخوردار است.
روند تبادل انرژی برق در سالهای  1931تا 1931










میلیون کیلووات ساعت
























                 
تبادل انرژی

صادرات

واردات

نمودار  -3روند تبادل انرژی برق در سالهای  1931تا 1931

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

بر اساس اطالعات ارائه شده در الیحه بودجه سال  ،1931درآمد حاصل از صادرات برق در سال  1931مبلغ  22195میلیارد ریال بوده
است .این در حالی است که مصوب درآمد حاصل از صادرات برق در سال  1931و  1931به ترتیب  22152و  11321میلیارد ریال و
همچنین در الیحه بودجه سال  1931میزان درآمد حاصل از صادرات برق  42142میلیارد ریال پیشبینیشده است.
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صادرات انرژی برق ایران به کشورهای همجوار از سال  1912تا 1931






میلیون کیلووات ساعت




               

عراق

افغانستان

پاكستان



تركیه

نمودار -3میزان صادرات انرزی برق ایران به کشورهای همجوار طی سالهای  1932الی 1931

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

نمودار 3میزان صادرات انرژی برق از ایران را به تفکیک ک شورها ن شان میدهد .بی شترین میزان صادرات برق از ابتدای دوره مورد
بررسی ،به عراق اختصاص داشته و از سال  1911میزان صادرات به این کشور به طرز قابلتوجهی افزایش پیداکرده و تا سال 1931
این روند ادامه داشته است .علت افزایش صادرات برق به عراق ،آغاز دوران بازسازی عراق با تغییر رژیم سیاسی عراق پس از سقوط
صدام ،بوده است .در این بازسازی نیاز به برق به عنوان یکی از عوامل اساسی بازسازی بیش از پیش افزایش یافت ،درنتیجه با توجه
به ظرفیت های تولید برق ایران و امکان تبادل الکتریکی با عراق ،صادرات برق به عراق افزایش یافت .بعد از عراق ،ترکیه و افغانستان
به ترتیب در جایگاه دوم و سوم به لحاظ مقا صد صادراتی برق ایران بودهاند هرچند که صادرات برق ایران به ترکیه در سال 1935
پایانیافته است .ترکیه با افزایش ظرفیت تولید برق دیگر نیاز به واردات برق ندارد.
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 -9-9-1صادرات خدمات فنی و مهندسی

نمودار 12میزان صادرات «خدمات فنی و مهندسی صنعت برق »2را طی سالهای  1912تا  1931نشان میدهد .همانطور که در این
نمودار دیده می شود ،بی شترین میزان صادرات خدمات فنی و مهند سی صنعت برق در سال  1934به میزان  2491میلیون دالر بوده
است .بهطورکلی صادرات خدمات فنی و مهندسی تا سال  1934دارای روند صعودی بوده و از سال  1934کاهش یافته است و به عدد
 111میلیون دالر در سال  1931رسیده است .دلیل اصلی این کاهش ،تحریمهای بینالمللی علیه ایران بوده است.

روند صادرات خدمات فنی و مهندسی برق طی سالهای  1931تا 1931





























میلیون دالر















                 

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

مأخذ :آمار وزارت نیرو []11

 2منظور از خدمات فنی و مهندسی مجموعه فعالیتهایی مانند نصب دکلهای برق فشار قوی ،نصب سیستم انتقال و توزیع نیرو ،نصب و راه اندازی نیروگاه حرارتی ،نیروگاه
سیکل ترکیبی ،گازی و هستهای می باشد که در رسته پیمانکاران و مشاوران احداث برق با کد  42آیسیک شناخته میشوند.
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 -4-9-1جمعبندی
بر ا ساس اطالعات ارائه شده در این بخش ،مجموع ارزآوری حا صل از صادرات صنعت برق در سال  1931برابر  11231میلیون دالر
بوده است که این صادرات از سه بخش «تجهیزات برقی»« ،انرژی برق» و «خدمات فنی و مهندسی برق» تشکیل میگردد .جدول
 4ارزآوری حاصل از صادرات صنعت برق را در سال  1931به تفکیک صادرات تجهیزات برق ،صادرات انرژی برق و صادرات خدمات
فنی و مهندسی نشان میدهد.
جدول -4ارزآوری حاصل از صادرات صنعت برق در سال 1936

نوع صادرات

میلیون دالر

صادرات تجهیزات برقی
صادرات انرژی برقی
صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق
مجموع

299
591
431
1231

ماخذ :استخراج محقق از دادههای آماری
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 -2وضعیت حکمرانی صنعت برق ایران
ستتاختار حکمرانی یا ستتاختار نهادی ،دربرگیرنده مجموعه قواعد و نقشهای حاکمیتی استتت که منجر به رفتار بنگاهها و افراد در یک
حوزه عمومی می شود .بنابراین ساختار حکمرانی حوزه صادرات به مجموعهای از کارکردهای حاکمیت ا شاره دارد که از طریق آنها،
محیط تجارت برونمرزی و بهطور ویژه صتتتادرات صتتتورت میپذیرد .درواقع حاکمیت از طریق تغییر این کارکردها ،میتواند محیط
صتتادرات را تغییر دهد .این کارکردها را میتوان در ستته گروه اصتتلی طبقهبندی کرد« :تنظیم گری و مقررات گذاری»« ،توستتعه
زیرساخت» و «ارائه خدمات عمومی».
تنظیمگری و مقرراتگذاری حاکمیت از طریق مجلس شورای اسالمی و هیئت دولت با قانونگذاری و مقرراتگذاری ،قواعد حاکم بر
محیط تجارت خارجی را برای فعاالن اعم از بنگاههای اقتصتتادی و اشتتخاص حقیقی تعریف میکند .همانطور که در نمودار 11دیده
می شود ،مواردی مانند تعیین برنامههای تو سعهای ،قوانین تجارت برونمرزی و معاهدات بینالمللی تو سط مجلس شورای ا سالمی
وضتتع میگردد و خطوط کلی و الزامات استتاستتی مربوط به تجارت بینالمللی را مشتتخص میکند .هیئت دولت از طریق ارائه الیحه
بودجه نیز برخی مقررات مربوط به تجارت خارجی را مشتتخص میکند و محدودیتهایی را تعیین میکند و از طریق ستتیاستتتهای
تجاری مانند تعیین عوارض ،مالیات و یا معافیتهای مالیاتی و نظام تعرفهای ،روی کنشتتتگران اقتصتتتادی تأثیر میگذارد .همچنین
وزارت نیرو از طریق تعیین مقررات فروش و صتتادرات برق ،صتتدور مجوز صتتادرات و تعیین تعرفههای ترانزیت برق ،در تنظیم بازار
صادرات برق دخالت میکند .وزارت راه و شهر سازی از طریق تعیین مقررات حملونقل و وزارت نفت از طریق تعیین مقررات فروش
سوخت به نیروگاههای تولید برق بر روی نهادههای صنعت برق و صادرات آن تأثیر میگذارند.
ارائه خدمات بخ شی از خدمات مورد نیاز صادرکنندگان تو سط حاکمیت بهطور انح صاری ارائه می شود و برخی دیگر نیز با کنترل و
مداخله مستتتتقیم دولت .همانطور که در نمودار 11دیده میشتتتود ،این خدمات طیف متنوعی از خدمات مانند خدمات بانکی و بیمه تا
خدمات گمرکی را در برمیگیرد .بانکهای تجاری و مؤستتستتات بیمهای ،خدمات مالی بینالمللی مورد نیاز صتتادرکنندگان را با کنترل
مستقیم دولت و تحت مقررات نهادهای دولتی (بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی) ارائه میکنند .ناوگان حملونقل جادهای ،ریلی و
دریایی ،خدمات حملونقل را تحت مقررات تنظیم شده از سوی دولت ،ارائه میکنند .سازمان تو سعه تجارت ایران و گمرک ایران ،دو
سازمان وابسته به دولت میباشند که خدمات تسهیل ارتباطات تجاری بینالمللی و بازاریابی بینالمللی و امور گمرکی را ارائه میکنند.
همچنین رایزنان بازرگانی و سفارتهای ایران در سایر کشورها ،خدمات تسهیل ارتباطات خارجی و خدمات کنسولی را ارائه میکنند .و
باالخره اتاق بازرگانی ایران ،خدمات بازرگانی مانند صتدور گواهی مبدأ و تستهیل ارتباطات تجارت خارجی را به صتادرکنندگان ایرانی
ارائه میکنند.
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توسعه زیرساخت تجارت بینالمللی و صادرات صنعت برق ،مانند سایر حوزههای صنعتی ،نیازمند زیرساختهایی است که فراهمسازی
آنها بر عهده دولت است .همانطور که در نمودار 11آمده است ،دو گروه زیرساخت برای صادرات نیاز است :زیرساختهای حملونقل
جادهای و ریلی مانند خطوط راهآهن باربری و نیز نقاط بارگیری مانند بندرگاه ها که همگی نیازمند توستتتعه کمی و کیفی است تت و
م سئولیت آن بر عهده « شرکت ساخت و تو سعه زیربناهای حملونقل ک شور» از توابع وزارت راه و شهر سازی ا ست .همچنین برای
صادرات برق ،نیازمند زیر ساخت خطوط و پ ستهای انتقال برق ا ست که م سئولیت فراهم سازی آن برعهده شرکت توانیر واب سته به
وزارت نیرو است.
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در ادامه این بخش وضعیت مسئولیتها و نقشهای هریک از نهادهای تأثیرگذار در حکمرانی صنعت برق ،بر اساس قوانین کشوری،
در سه محور اصلی ذکرشده ،ارائه شده است.
 -1-2تنظیم گری و مقررات گذاری
 -1-1-2شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور

شورای عالی تو سعه صادرات غیرنفتی ک شور با هدف «تنظیم خطم شی صادراتی ک شور ،ایجاد ثبات ن سبی در مقررات مربوط به
صادرات ،ت صویب برنامههای بخش تو سعه صادرات ک شور ،شنا سایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات ک شور ،تعیین
اهداف کمی برای صادرات بخشهای مختلف اقت صادی ،ت صویب برنامههای عملیاتی و تق سیمکار ملی در حوزه صادرات ،ت صویب
مقررات الزم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و ستتیاستتتهای صتتادراتی دستتتگاهها ،ستتیاستتتگذاری  ،هدایت و تشتتویق
صادرکنندگان و انجام سایر وظایف مرتبط» ت شکیل می شود و ت صمیمات شورا در صورت لزوم برای ت صمیمگیری به هیئتوزیران
ارسال

میشود9.

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

دفتر تو سعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهند سی زیرمجموعه وزارت نیرو میبا شد که م سئول «هدفگذاری ،سیا ستگذاری،
تدوین چ شمانداز و راهبردها ،برنامهریزی ،هدایت و راهبری ،کنترل و نظارت در خصوص ایجاد ،توسعه ،تحکیم و ارتقاء همکاریهای
بینالمللی وزارت نیرو با ک شورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی و تو سعه صادرات خدمات فنی ،مهند سی و تجهیزات صنعت آب و
برق ،انتقال فنآوریهای نوین و جذب سرمایههای خارجی» در را ستای کارآفرینی ،رشد اقت صادی و پی شرفت ک شور ا ست .جدول ،5
وظایف دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو را نشان میدهد.

 . 9سایت سازمان توسعه تجارت
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جدول  -1وظایف دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو
وظایف دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو
 .1تدوین اهداف و سیاستهای کالن ،چشمانداز ،راهبردها و برنامههای مربوط به همکاریهای بینالمللی و توسعه صادرات.
 .2بررسی ،مطالعه در خصوص کشورهای هدف از جهت ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،تجاری ،فنی و وجود زمینههای همکاری در موضوعات صنعت آب و برق
و بهروزرسانی آنها با همکاری معاونتها و شرکتهای مادر تخصصی و سایر مراجع ذیربط.
 .9نظارت ،کنترل و پایش راهبردها ،برنامهها و فعالیتهای همکاریهای بینالمللی و توستتتعه صتتتادرات خدمات فنی مهندستتتی تجهیزات و پروژههای
برونمرزی صنعت آب و برق جهت تحقق اهداف و برنامهها و اصالح و بهروز نمودن آنها در صورت لزوم.
 .4فراهم نمودن زمینههای الزم برای تثبیت جایگاه جمهوری اسالمی ایران بهعنوان مرکز راهبری برق منطقه با همکاری معاونتهای تخصصی ذیربط و
شرکتهای مادر و بخش خصوصی
 .5بررسی ،راهبری و ایجاد هماهنگی بین معاونتهای وزارت نیرو در خصوص همکاریهای بینالمللی و توسعه صادرات
 .1بررسی و مطالعه بهمنظور ایجاد و تحکیم ارتباط و توسعه همکاریهای بینالمللی وزارت نیرو با کشورهای هدف و سازمانهای بینالمللی در خصوص
صنعت آب و برق
 .1تهیه و ارائه گزارش عملکرد در مقاطع مختلف ف صلی ،ششماهه ،ساالنه و موردی در خ صوص همکاریهای بینالمللی و تجزیهوتحلیل آماری آنها،
توسعه صادرات ،پروژههای برونمرزی و مأموریتهای خارج از کشور جهت بهرهبرداری و ارائه به مراجع ذیربط.
 .1بررستتی و تشتتکیل کمیتههای مشتتترک اقتصتتادی و فنی در زمینه صتتنعت آب و برق با طرفهای خارجی بهمنظور اجرایی کردن و پیگیری توافقات
بهعملآمده با همکاری معاونتهای ذیربط.
 .3ایجاد بانکهای اطالعاتی و بهروزر سانی درمورد و ضعیت ک شورها ،یاددا شت تفاهمها ،توافقنامهها ،قراردادها ،پروژههای مربوط به صنعت آب و برق با
طرفهای خارجی و مأموریتهای خارجی کارکنان.
 .12بسترسازی و پیگیریهای الزم برای صدور دانش مدیریتی ،خدمات مشاورهای ،فنی ،مهندسی و اجرایی و صدور کاال و تجهیزات صنعت آب و برق به
کشورهای موردنظر.
 .11بسترسازی مناسب برای گسترش حضور شرکتهای صنعت آب و برق در بازارهای بینالمللی با اولویت کشورهای منطقه و با همکاری معاونتهای
ذیربط ،شرکتهای مادر تخصصی و بخش خصوصی از طریق شرکت در کمسیونهای مشترک اقتصادی و تجاری با سایر کشورها و اعزام هیئتهای
تجاری و اقتصادی به کشورهای هدف و دعوت از مقامات آن کشورها.
 .14برگزاری آموزش در کشورهای هدف.
 .15سیاستگذاری در برپایی سمینارها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و یا شرکت در نمایشگاهها و سمینارهای خارجی.
 .11سرمایهگذاری مشترک با کشورهای هدف در آن کشور و یا سایر کشورها با احداث کارخانجات تولید اقالم مرتبط با حوزه صنعت آب و برق.
 .11بررسی ،پیگیری و انجام حمایتهای الزم از شرکتهای صادرکننده خدمات مشاورهای ،فنی ،مهندسی ،اجرایی و تجهیزات به کشورهای مورد نظر.
 .11بررسی و ایجاد هماهنگی بین صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در حوزه صنعت آب و برق.
 .13بررسی و ارزیابی اقتصادی و فنی طرحهای برونمرزی حوزه صنعت آب و برق با همکاری معاونتهای تخصصی ذیربط.
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وظایف دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو
 .22بررسی و ایجاد هماهنگی با نهادها و مجامع حمایتکننده از صادرات نظیر وزارت امور خارجه ،صندوق ضمانت صادرات ،بانک توسعه صادرات ،سازمان
توسعه تجارت و ...
 .21ایجاد بستترهای الزم برای جذب سترمایههای خارجی و توستعه سترمایهگذاری مشتترک در عرصته همکاریهای بینالمللی با طرفهای خارجی در
صنعت آب و برق.
 .22بررسی و پیگیری همکاریهای آموزشی و پژوهشی بین وزارت نیرو با کشورهای هدف.
 .29ایجاد بسترهای الزم و انجام پیگیریها برای کسب و بهرهگیری از دانش و انتقال فناوریهای روز دنیا در صنعت آب و برق.
 .24ایجاد بانک اطالعاتی ظرفیتها ،توانمندیها و فر صتهای سرمایهگذاری صنعت آب و برق و بهروزر سانی آنها با همکاری معاونتهای تخ ص صی
ذیربط.
 .25تدوین نظامنامه مربوط به همکاریهای بینالمللی و توسعه صادرات در وزارت نیرو و صنعت آب و برق.
 .21مطالعه ،برر سی و هماهنگی امور مربوط به وزارت نیرو در خ صوص الحاق جمهوری ا سالمی ایران به سازمان جهانی تجارت با همکاری معاونتهای
ذیربط.
ماخذ :وب سایت مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو []32

 -9-1-2وزارت راه و مسکن و شهرسازی

وزارت راه و م سکن و شهر سازی از نهادهای زیرمجموعه هیئت دولت میبا شد که با هدف « تعیین مراکز جمعیتی و تعادل مطلوب
بین جمعیت و و سعت شهرها در سطح ک شور ،مدیریت یکپارچه زمین با همکاری د ستگاههای اجرائی ،تأمین رفاه اجتماعی در زمینه
م سکن ،م شارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و م سکن ،کمک به حفظ تعادل اقت صادی از طریق اعمال سیا ستهای
ت شویقی و استفاده از سرمایهگذاری در امر ساختمان و م سکن ،راهبری تحقیقات ساختمانی بهمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال
حوادث طبیعی ،استتتفاده بهتر از منابع و مصتتالح محلی و افزایش کیفیت مصتتنوعات ستتاختمانی ،هماهنگی متمرکز در تهیه و اجرای
طرحها و ساختمانهای دولتی و عمومی در سطح ک شور ،تأمین راههای ک شور اعم از زمینی (راه و راهآهن) و راههای دریایی و هوائی
و اداره امور ترابری ک شور ،پایهگذاری سیا ست جامع هماهنگ برای آن و ایجاد تو سعه ،تجهیز ،گ سترش و نگاهداری تأ سی سات زیر
بنائی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی و دفاع ملی ایجادشده است .جدول  ،1وظایف وزارت راه و مسکن و
شهرسازی را نشان میدهد.
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جدول  -6وظایف وزارت راه و مسکن و شهرسازی
وظایف وزارت راه و مسکن و شهرسازی
 .1مطالعه ،تهیه و تنظیم برنامههای جامع و هماهنگ بهمنظور تعیین خطمشیهای اجرائی در زمینه ترابری کشور و اجرای آنها
 .2احداث ،توسعه ،بهرهبرداری و نگاهداری راهها ،راهآهن ،بنادر و فرودگاهها
 .9تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای الزم برای احداث و نگاهداری تأ سی سات زیر بنائی با توجه به مقت ضیات و پی شرفتهای و سایل ترابری و نظارت بر
اجرای آنها
 .4بررسی روشهای ساختمان ،نگاهداری و بهرهبرداری راهها ،راهآهن ،بنادر و فرودگاهها
 .5طبقه بندی کلیه تأ سی سات زیر بنائی و تعیین م شخ صات فنی و مهند سی آنها و همچنین تعیین ت شکیالت و د ستگاههایی که باید از هر یک از آنها
نگاهداری نمایند
 .1تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهرهبرداری از تأسیسات زیربنائی ترابری و جلوگیری از بهرهبرداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذکور
در استفاده از تأسیسات مزبور
 .1بررسی درباره راههای ترابری بینالمللی و نحوه ارتباط با آنها و عنداللزوم پیشنهاد قراردادهای دوجانبه با دولتها و مؤسسات خارجی
 .1بررستتی نیازمندیها و شتتناستتایی مجموع توان و ظرفیت ترابری کشتتور اعم از راهها ،راهآهن ،راههای آبی ،راههای هوائی و خطوط لوله بهمنظور تهیه
برنامهها و ارائه توصیههای الزم به سازمانهای مربوط.
 .3ایجاد ،نگهداری و بهرهبرداری از خطوط پایگاههای مواصالتی اختصاصی زمینی ،دریایی و هوائی با توجه به برنامهها و نیازمندیهای ترابری کشور
 .12بررسی و ارائه پیشنهادهای الزم با سازمانهای مربوط در باب سیاست نرخگذاری خدمات جنبی آن
 .11تعیین ضابطهها و معیارهای فنی ،اقتصادی و ایمنی ترابری درراههای زمینی ،دریایی و هوائی و نظارت بر اجرای آنها
 .12تعیین ضابطه ها و معیارهای الزم برای ایجاد ،اداره و تو سعه مؤ س سات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا در خطوط بینالمللی فعالیت دا شته با شند و
نظارت بر فعالیت آنها
 .19تهیه طرح مقررات و آئیننامههای مربوط به صدور اجازه تأسیس مؤسسات دفاتر شعبهها و نمایندگیهای ترابری خارجی که در کشور فعالیت میکنند
و نظارت بر فعالیت آنها با جلب نظر وزارت کشور
 .14تعیین ضتتابطهها و معیارهای الزم بهمنظور تنظیم امور مربوط به ترابری ستتازمانهای دولتی بهاستتتثنای نیروهای مستتلح جمهوری استتالمی ایران ،با
همکاری دستگاههای مربوط و ایجاد هماهنگی و تمرکز امور مذکور
 .15تعیین ضوابط و معیارها و اتخاذ سیاستهای الزم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در امور مربوط به ترابری
 .11بررسی در زمینه حریمهای تأسیسات زیر بنائی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صالحیتدار و نظارت بر اجرای آنها
 .11بررسی نیازمندیهای کشور ازنظر خدمات خاکشناسی و شناسایی مصالح ساختمانی و تجهیز و توسعه آزمایشگاههای مربوط و عرضه و فروش خدمات
به بخش عمومی و خصوصی از طریق آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
 .11بررسی نیازمندیهای کشور ازنظر شناسایی راههای آبی و دریا و اقیانوسها و شناسایی ایجاد تجهیز و تو سعه تشکیالت سازمانهای الزم عر ضه و
فروش آن به بخش عمومی و خصوصی
 .13انجام کلیه امور مربوط به خدمات هواشناسی کشور و ارائه آنها به بخش عمومی و خصوصی
 .22تصتدی حملونقل هوائی مستافر و بار و محموالت پستتی در داخل و خارج کشتور و عرضته و فروش خدمات در این زمینهزمنیه به بخش عمومی و
خصوصی از طریق هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و شرکت خدمات هوائی کشور (آسمان)
 .21اجاره دادن ماشتتتینآالت مختلف راهستتتازی ،ستتتاختمانی که قانون را در اختیار وزارت راه و ترابری میباشتتتد و یا از محل بودجه طرحهای عمرانی
خریداریشده است به پیمانکاری طرف قرارداد بهمنظور ایجاد تسهیالت و توسعه خدمات راهسازی
 .22تهیه آئیننامه های مجازات خالفی با موافقت وزارت دادگستتتری و وزارت کشتتور و پیشتتنهاد قوانین و مقررات الزم درباره رستتیدگی به موارد تخلف از
مقررات ترابری کشور
 .29ترتیب کادر متخصص و فنی مورد نیاز برای استفاده صحیح از وسایل و ماشینآالت جدید
 .24تشکیل واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی الزم برای انجام وظایف باال
 .25اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامههای جامع و هماهنگ برای ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور.
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وظایف وزارت راه و مسکن و شهرسازی
تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده.
 .21بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور.
 .21تهیه و تنظیم ستتیاستتتها و خطمشتتیهای اجرایی و ضتتوابط الزم برای هدایت و کنترل شتتهرنشتتینی در جهت تحقق طرح جامع ستترزمین.با لحاظ
اولویتهای آمایشی.
 .21مشخص نمودن شهرها و شهرکها ازنظر فعالیتهای صنعتی ،کشاورزی ،جهانگردی ،تاریخی ،خدماتی و غیره.
 .23تعیین حدود تو سعه و ظرفیت شهرهای آینده با توجه به شرایط فرهنگی ،اقت صادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نق شه توزیع جمعیت (تهیه طرح جامع
برای هریک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشههای هادی و اعالم آن به وزارت کشور).
 .92تهیه معیارها ،ضوابط و آئیننامه های شهر سازی و ابالغ م صوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران به وزارتخانهها و سازمانهای م سئول و
ارشاد و راهنمایی دستگاههای مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری.
 .91اعتالی هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری و شهرسازی.
 .92پیشنهاد ایجاد شهر و شهرک غیرروستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها جهت تصویب به شورایعالی شهرسازی.
 .99نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
 .94نظارت بر تهیه طرحهای جامع و تف صیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تف صیلی و همچنین نظارت بر اجرای
مراحل مختلف طرحهای مذکور.
 .95سیاستگذاری در مورد طرحریزی شهری و نحوه مدیریت مجموعههای شهری.
 .91راهبری تعیین استانداردها برای مسکن ،ساختمانهای دولتی و تأسیسات شهری و همچنین تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در چارچوب نظام
فنی و اجرایی کشور.
 .91نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی
شهری با هدف ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها و شهرها و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور با رعایت اصول پدافند غیرعامل.
 .91راهبری و ستتاماندهی طرحهای بهستتازی ،نوستتازی و بازستتازی محالت قدیمی ،فرستتوده و ناکارآمد شتتهری و ستتکونتگاههای غیررستتمی با هدف
توانمندسازی ساکنین و ارتقا محیط زندگی شهری.
 .93اعمال سیاستهای دولت بر اراضی شهری اعم از خالصه و موات ،بایر ،دایر و سایر رقبات شهری و اجرای قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی آن.
 .42برنامهریزی و مدیریت عمران زمینهای شهری و نظارت در زمینه استفاده بهینه از زمین در محدودههای شهری.
 .41راهبری تدوین موازین ،استانداردها و مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمانها و مسکن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل
مربوط به ساختمان و م صالح ساختمانی و نیز راهبری تهیه ا ستانداردهای الزم برای م صالح ساختمانی با همکاری مو س سه ا ستاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
 .42اتخاذ تصمیم و تعیین خطمشی برنامههای اجرایی زمین ،مسکن ،شهرسازی ،ساختمانهای دولتی و عمران شهری.
 .49تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی و تأمین ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی مورد نیاز جامعه از طریق مهندسین مشاور و پیمانکاران
تائید صالحیت شده و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور.
 .44تعیین سیاست های دولت در زمینه تولید و عرضه مسکن در کشور و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن.
 .45ارائه خطمشی و نظارت بر چگونگی تأمین نیازهای اقشار مختلف به مسکن بهویژه مسکن گروههای کمدرآمد و روستائیان.
 .41ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و تأمین و توسعه مسکن مناسب.
 .41تأمین مسکن و عرضه آن بهصورت اجارهای.
 .41سیاستگذاری در مورد خانههای سازمانی.
 .43تعیین سیاستهای مربوط به نحوه واگذاری زمین مورد نیاز به کارکنان دولت و تهیه آئیننامه اجرائی آن.
 .52بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی در جهت تسهیل عبور و مرور معلولین.
 .51سیا ست گذاری در خ صوص ارتقاء دانش فنی ،فناوری ساختمان و کیفیت خدمات مهند سی در ک شور و ایجاد زمینه برای جلب م شارکت حرفهای در
صنعت ساختمان.
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وظایف وزارت راه و مسکن و شهرسازی
 .52بررسی صالحیت حرفهای ،آموزش و آزمون بهمنظور صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان و همچنین
پروانه اشتغال به کار کاردانهای فنی و تجربی و تعیین محلهایی که اشتغال اشخاص به امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن
صالحیت حرفهای است.
 .59نظارت بر تشکیل و عملکرد سازمان نظاممهندسی ساختمان و ارکان آن و رسیدگی به تخلفات حرفهای صاحبان حرف مهندسی.
 .54راهبری تدوین اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان.
 .55تعیین مدیر دولتی برای شرکتهای ساختمانی بیسرپرست و رهاشده.
 .51اجرای وظایفی که طی لوایح قانونی ،آئیننامهها یا تصویبنامههای مختلف به وزارتخانه ارجاع شده یا میشود.
ماخذ :وب سایت وزارت راه ،مسکن و شهرسازی []31

 -4-1-2وزارت نفت

وزارت نفت از نهادهای زیرمجموعه هیئت دولت میباشتتد که با هدف «اعمال اصتتل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع
نفت و گاز و تفکیک وظایف حاکمیتی از ت صدی در اداره و تو سعه صنعت نفت و گاز ک شور» ایجاد شده ا ست .صنعت نفت بهعنوان
صنعت پیشران از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار است و نقشی اساسی در تحقق اهداف کالن اقت صاد ملی دارد .جدول ،1
ستتیاستتتهای وزارت نفت را نشتتان میدهد .این بخش از حاکمیت از طریق مقررات گذاری در تامین انرژی اولیه مورد نیاز نیروگاه و
عرضه آنها ،در صادرات صنعت برق تاثیر گذار است.
جدول  -1سیاستهای وزارت نفت
سیاستهای وزارت نفت
 اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور افزایش ظرفیت تولید صیانتشده نفت ،متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی ،امنیتی و سیاسی افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور بهمنظور تأمین مصرف داخلی و حداکثرِ جایگزینی با فرآوردههای نفتی گسترش تحقیقات بنیادی و توسعهای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تالش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژیدر سطح بینالمللی و ارتقای فناوری در زمینههای منابع و صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
 تالش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی بهرهبرداری از موقعیت منطقهای و جغرافیایی کشور برای خریدوفروشخرید و فروش ،فرآوری و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه بهبازارهای داخلی و جهانی
 بهینهسازی مصرف و کاهش شدت انرژی جایگزینی صادرات فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی بهجای صدور نفت خام و گاز طبیعیماخذ :وب سایت وزارت نفت []32

 -1-1-2بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری استتالمی ایران با هدف « فراهم ستتاختن شتترایط مستتاعد برای پیشتترفت اقتصتتادی کشتتور از طریق اجرای
سیاستهای پولی و اعتباری و پشتیبانی دولت در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی » در تاریخ 11
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مردادماه  1993تأ سیس گردید .جدول  ،1وظایف بانک مرکزی را ن شان میدهد .بانک مرکزی از طریق مقررات گذاری سیا ستهای
پولی و ارزی ،در تجارت خارجی و صادرات تاثیر گذار است.
جدول  -3وظایف بانک مرکزی
وظایف بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور ،موظف به انجام وظایف زیر میباشد:
الف  -انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج کشور ،طبق مقررات این قانون.
ب  -نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ،طبق مقررات این قانون.
ج  -تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معامالت ارزی.
د  -نظارت بر معامالت طال و تنظیم مقررات مربوط به این معامالت با تصویب هیئتوزیران.
ه  -نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان بانکدار دولت ،موظف به انجام وظایف زیر است:
الف  -نگهداری حسابهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از ن صف
سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آنها
در داخل و خارج از کشور.
ب  -فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بهعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج  -نگهداری تمام ذخایر ارزی و طالی کشور.
د  -نگهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه
یا وابسته به این مؤسسات.
ه  -انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
ماخذ :وب سایت بانک مرکزی []39
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 -2-2ایجاد زیرساخت
 -1-2-2شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور زیرمجموعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی با هدف « ایجاد انسجام تشکیالتی،
کاهش ت صدیها و تقویت امور راهبردی مدیریت حملونقل ک شور و مدیریت متمرکز در زمینه زیر ساختهای حملونقل» ،به ا ستناد
ماده  4قانون برنامه سوم توسعه و با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و مصوبه جلسه هیئتوزیران در سال  1919تأسیس شد .این شرکت
با تجمیع سه معاونت وزارتی شامل :معاونت ساخت و تو سعه راهها ،معاونت ساخت و تو سعه راهآهن ،معاونت ساخت و تو سعه بنادر و
فرودگاهها و همچنین اداره کل ساختمان آزادراهها و شرکت تأمین ماشینآالت شکل گرفت تا برنامهریزی ،طراحی و ایجاد زیربناهای
حملونقل کشور در یک مجموعه واحد انجام شود .در جدول  3وظایف و ماموریتهای این شرکت بیان شده است.
جدول  -3وظایف و مأموریتهای شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
وظایف و مأموریتهای شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
 تهیه ،تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط و مشی در زمینه توسعه زیربناهای حملونقل در چارچوب برنامههای مصوب و اهداف قوانین برنامههای توسعهملی کشور
 طراحی و مدیریت ساخت زیربناهای حملونقل و تأسیسات و تجهیزات مربوطه و نظارت بر اجرای پروژهها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاورانذیصالح
 تحصیل و تملک اراضی و امالک مورد نیاز طرحها و پروژهها، تعیین روشهای اجرایی در زمینه ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل بر اساس اولویتها و سیاستهای کالن وزارت راه و شهرسازیماخذ :وب سایت وزارت راه و مسکن و شهرسازی []31

 -2-2-2شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

شرکت توانیر زیرمجموعه وزارت نیرو ا ست که با هدف « تأمین برق مطمئن و پایدار ،مدیریت یکپارچه و هماهنگ عر ضه و تقا ضای
برق ،تأمین برق اقتصتتادی ،ارتقاء ستتطح رضتتایتمندی مشتتترکان ،متقاضتتیان و ستتایر ذینفعان ،اصتتالح ،بهینهستتازی و توستتعه
زیر ساختهای شبکه برق ،تأمین منابع مالی و تنوعبخ شی به سبد سرمایهگذاری در برق ،اتوما سیون و هو شمند سازی شبکه برق،
کاهش تلفات برق ،مرکزیت تبادل برق در منطقه ،کسب فناوریهای نوین و کاربردی ،تابآوری شبکه و توانمندی صنعت در مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل ،انطباق فعالیتها با مالحظات زیستمحیطی ،ایمنی و سالمتی» ایجاد شد .جدول  ،12وظایف شرکت توانیر
برای تحقق مأموریت آنکه عبارت از « مدیریت عرضه و تقاضا کارا ،مطمئن ،پایدار و فراگیر برق» میباشد ،را نشان میدهد.
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جدول  -11وظایف شرکت توانیر
وظایف شرکت توانیر
 -1بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههای بلندمدت و میانمدت صنعت برق و ارائه آن به وزارت نیرو
 -2اجرای سیاستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نیرو
 -9تهیه طرحهای الزم برای توسعه تأسیسات تولید ،انتقال و توزیع برق و ارائه آن به وزارت نیرو جهت اخذ مجوز
 -4سرمایهگذاری در تأسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق.
 -5اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم بهمنظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و بهموقع طرحهایطرحهای توسعه و بهینهسازی تأسیسات.
 -1راهبری و پایش شبکه سراسری برق از طریق شرکتهای زیرمجموعه و همچنین ایجاد سازوکارهای الزم برای توسعه رقابت در امر تولید ،خریدوفروش برق از جمله
ایجاد سیستمها و انجام عملیات بازار و بورس برق.
 -1تدوین و پیشنهاد تعرفههای برق به وزارت نیرو
 -1خریدوفروش عمده برق در داخل و خارج کشور از طریق شرکتهای زیرمجموعه
 -3اخذ هرگونه وام و تستتهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی ،عرضتته اوراق قرضتته و مشتتارکت داخلی و پیشفروش انشتتعاب و انرژی برق و ستتایر روشهای تأمین
منابعمالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
 -12مدیریت ،توستتعه و تأمین منابع مالی صتتنعت برق و استتتفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تستتهیالت و گردش منابع مالی فیمابین شتترکت و شتترکتهای
زیرمجموعه
 -11انجام عملیات الزم بهمنظور نظارت در نحوه ا ستفاده از انرژی برق به نمایندگی ازنمایندگیاز طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت م صرف بهمنظور
بهینهسازی مصرف و کاهش مصارف غیرضروری.
 -12بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فناوری ،انتقال دانش فنی و اطالعرسانی تأمین کاال و ساخت تجهیزات موردنیاز صنعت برق کشور.
 -19حمایت از تو سعه فعالیتهای آموز شی و پژوه شی در زمینههای تخ ص صی مرتبط با صنعت برق و پ شتیبانی از برنامههای تربیت متخ ص صان موردنیاز صنعت برق
کشور
 -14حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثردر بهبود مدیریت و بهرهوری صنعت برق کشور.
 -15مدیریت و هماهنگی تجاری ،فنی و برنامهای بین شرکتهای زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها در جهت سیاستهای تعیینشده از طرف وزارت نیرو و دولت.
 -11نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی وحسابرسیهای الزم.
 -11تدوین مقررات و استتتانداردها و دستتتورالعملهای الزم برای حستتن اجرای امور و استتتفاده بهینه از امکانات و تأستتیستتات صتتنعت برق و ارائه آنها به وزارت نیرو و
همچنین انجام عملیات الزم بهمنظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت نیرو
 -11پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت
 -13انجام هرگونه عملیات مالی ،معامالت ،سرمایهگذاری ،ت شکیل شرکت ،م شارکت در مؤ س سات و شرکتهای دیگر که مرتبط با مو ضوع شرکت با شد ،با رعایت
مقرراتمربوط.

ماخذ :وب سایت شرکت توانیر []34
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 -9-2ارائه خدمات
 -1-9-2شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسالمی ایران

شرکت نمای شگاههای بینالمللی جمهوری ا سالمی ایران با بهرهمندی از ف ضا ،امکانات و ت سهیالت نمای شگاهی منح صربهفرد و با
هدف «تو سعه سرمایهگذاریهای م شترک و بینالمللی از طریق عر ضه و نمایش توانمندیها و مبادالت تجاری» ،م سئولیت برپایی
نمای شگاههای تخ ص صی و بینالمللی را بر عهده دارد .جدول  ،11مهمترین وظایف شرکت سهامی نمای شگاههای جمهوری ا سالمی
ایران را نشان میدهد.
جدول  -11وظایف شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسالمی ایران
وظایف شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسالمی ایران
• برگزاری نمایشگاههای تخصصی ،اختصاصی و بینالمللی بازرگانی در داخل و خارج از ایران
• همکاری با اتحادیههای نمایشگاههای جهانی و قبول عضویت آنها و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط و اقدام به تشکیل اینگونه مجامع با
رعایت قوانین و مقررات در ایران
• نمایش و معرفی د ستاوردها و تولیدات صنعتی ،معدنی ،ک شاورزی و خدمات بازرگانی فنی و مهند سی ک شور جمهوری ا سالمی ایران از طریق برپایی و
اداره مراکز و غرفههای نمایشگاهی در داخل و خارج از ایران
• مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به وظایف شرکت اعم از وظایف جاری و یا تأسیس و یا مشارکت در تأسیس نمایشگاههای دائمی
و موقت داخلی و خارجی از طریق سرمایهگذاری
ماخذ :وب سایت سازمان توسعه تجارت []13

 -2-9-2رایزنان بازرگانی در سایر کشورها

سازمان توسعه تجارت ایران با هدف « ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای تجاری ،صنعتی برونمرزی و تصویرسازی مثبت از
ف ضای اقت صادی ک شور و کمک به خارجیان در برقراری تعامالت تجاری و صنعتی با ایران» ،رایزنان بازرگانی را انتخاب مینماید .که
درواقع بهعنوان شعب یا نمایندگیهای برونمرزی سازمان توسعه تجارت ایران فعالیت مینمایند .جدول  ،12وظایف رایزنان بازرگانی
را نشان میدهد.
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جدول  -12وظایف رایزنان بازرگانی در سایر کشورها
وظایف رایزنان بازرگانی در سایر کشورها
تهیه گزارشهای تحلیلی درباره اوضاع اقتصادی کشوری که رایزن در آنجا مستقر است
نظارت مستمر بر فعالیتهای تجاری کشورهای رقیب ایران بهویژه قراردادهای بازرگانی منعقده ،کاالهای صادراتی و ویژگیهای آنها
سیستمهای تشویق صادرات در بازار هدف و مقررات تجاری
کسب اطالعات تجاری که در امر صدور یا تأمین کاال به قیمتهای مناسب
حلوفصل دعاوی تجاری
نظرسنجی از مصرفکنندگان کاالهای ایرانی در مورد کیفیت کاالها و نارساییهای احتمالی
ارائه نظرات مشورتی به جامعه تجاری کشور و سازمانهای اقتصادی ذیربط
سازماندهی هیاتهای کاالیاب و بازاریاب
برقراری ارتباط با م سئوالن اقت صادی و بازرگانی ک شور موردنظر در سطوح باال و جلب همکاری آنها برای تو سعه منا سبات تجاری با جمهوری ا سالمی
ایران
تالش بهمنظور جلب سرمایههای خارجی
شنا سایی راههای تو سعه صادرات کاالهایی که ورود آنها به بازار هدف با م شکل مواجه ا ست (انتقال خط تولید به بازار هدف ،سرمایهگذاری م شترک با
شرکای داخلی ،فعالیت در مناطق آزاد کشور ذیربط)
آگاهی از فناوریهای نوین ،روشهای ابتکاری یا کاالهای جدیدی که رقبای تجاری به بازار عرضه میکنند
امکان انجام هر نوع فعالیت تجاری جهت افزایش درآمد ارزی کشور از طریق همکاری با جامعه تجاری بازار هدف
ماخذ :وب سایت سازمان توسعه تجارت []11

 -9-9-2گمرک جمهوری اسالمی ایران

گمرک جمهوری ا سالمی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقت صادی و دارایی ا ست که بهعنوان مرزبان اقت صادی ک شور «نقش
محوری و هماهنگکننده را در مبادی ورودی و خروجی کشتتور دارد و مستتئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و
ستتایر قوانین و مقررات مربوط به صتتادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کاال و وصتتول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای
مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت» است .جدول  ،19وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسالمی ایران را نشان میدهد.
جدول  -19وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسالمی ایران
وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسالمی ایران
الف -اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کاال
ب -تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ -انجام ت شریفات قانونی ترخیص و تحویل کاال به صاحب یا نماینده قانونی و برر سی ا سناد ترخیص بهمنظور احراز صحت شرایط ترخیص و و صول
کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت -کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور
ث -اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچههای مرزی ،مرزنشینان و پیلهوران
ج -اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی ،صادرات موقت ،واردات قطعی ،واردات موقت ،کرانبری (کابوتاژ)،
عبور داخلی کاال ،انتقالی ،معامالت پایاپای مرزی ،فروشگاههای آزاد ،بستهها و پیکهای سیاسی و پست بینالملل
چ -اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی ،کاالهای متروکه و ضبط
ح -پیشبینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانهها ،رویهها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
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وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسالمی ایران
خ -جمعآوری ،تجزیهوتحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کاال
د -بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامهریزی در جهت رفع آنها
ذ -اظهارنظر درباره پیشنویس طرحها ،لوایح ،تصویبنامههای مرتبط با امور گمرکی
ر -اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی
ز -آ موزش کتتار کنتتان و نظتتارت و ا نجتتام بتتازرستتتی ا عمتتال و ر فتتتار کتتار کنتتان گ مرک ،کشتتتف ت خ لف و تقصتتت یرات اداری آنتتان
ژ -بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س -رسیدگی و حل اختالفات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کاال برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش -گ سترش ارتباطات بینالمللی ،انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههای گمرکی دو یا چندجانبه ،ع ضویت و تعامل فعال با سازمانهای بینالمللی و گمرکی
با رعایت اصل هفتاد و هفتم ( )11قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص -رعایت توصیههای سازمان جهانی گمرک ،قراردادهای بازرگانی و توافقنامههای منعقده یا پایاپای در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض -رعایت مفاد قانون اجرای ستتیاستتتهای کلی اصتتل چهل و چهارم ( )44قانون استتاستتی بهمنظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی به بخشهای
خصوصی و تعاونی
ط -استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ -تمهیدات الزم برای تسهیل امور تجاری ،تشویق صادرات و گسترش عبور کاال
ع -تسهیل فرایندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ -انجام سایر وظایف گمرکی بهموجب قانون امور گمرکی و یا سایر قوانین و مقررات
ماخذ :وب سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران []11

 -4-9-2سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی از سازمانهای تابعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی است و نقش « اعمال حاکمیت در آبهای ساحلی و
تولیت کلیه امور بندری و دریایی ک شور ،اجرای مقررات بندری و ک شتیرانی ساحلی ،مراقبت در تو سعه ک شتیرانی بازرگانی ،و صول
حقوق و عوارض بندری و ثبت شناورهای تابع کشور» را بهعهده دارد .جدول ،14وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را نشان میدهد.
جدول  -14وظایف سازمان بنادر و دریانوردی
وظایف سازمان بنادر و دریانوردی
 مدیریت امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور. ایجاد و تکمیل و توسعه ساختمانها و تأسیسات و تعمیرگاههای بندری و دریایی بازرگانی و وسایل و تجهیزات مربوط و بهرهبرداری از آنها. تهیه و تنظیم و اجرای مقررات بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی طبق قوانین مربوط. تنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتیها با تصویب شواریعالی سازمان. اداره امور تخلیه و بارگیری و حملونقل کاال در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور ( بنادری که سازمان دارای اداره یا شعبه است). اداره شتتبکههای مخابراتی ( رادیویی ،تلگرافی ،تلفنی ،تلهتایپ و غیره) در دریا و خشتتکی برای تماس با کشتتتیها و بنادر تابعه و تهیه و تأمین وستتایلمربوطه با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن.
 نظارت کامل در امور کشتتتیرانی ستتاحلی و بازرگانی و مجاهدت در توستتعه آنها و تأمین ایمنی عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامی که در پیشتترفت وتوسعه فعالیت کشتیرانیهای بازرگانی و ساحلی الزم باشد.
 اداره و برقرار نمودن عالئم و وسایل روشنایی دریایی و رودخانهای برای تأمین ایمنی عبور و مرور کشتیها و شناورها. ثبت کشتیها و شناورهای بازرگانی و تفریحی و غیره دارای تابعیت کشور و اجرای مقررات مربوط. -اعطای گواهینامههای صالحیت فنی ،دریایی و غیره به افراد واحدهای دریایی طبق مقررات مربوط.
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وظایف سازمان بنادر و دریانوردی
 وصول حقوق و عوارض بندری ،رودخانهای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط بهوسیله سازمانیا سایر سازمانهای دولتی برای سازمان وصول میشود.
 اجرای قانون دریایی ایران و انجام وظایف مقرر در قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر قوانین مربوط. تعیین نحوه استفاده و نرخ بهرهبرداری از تأسیسات و تجهیزات بندری و اموال منقول و غیرمنقول سازمان و اجرای آن پس از تصویب شواریعالی. تحقیق و مطالعه در امور بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی. تهیه و تنظیم برنامه سال بعد و همچنین برنامههای درازمدت و اجرای آنها پس از تصویب شواریعالی سازمان. بررسی طرح موافقتنامهها و قراردادهای بینالمللی مربوط به امور بنادر و کشتیرانی و دریانوردی بازرگانی جهت تقدیم به مراجع مربوط. عضویت در سازمانهای بینالمللی مربوط به بنادر و کشتیرانی با موافقت شورایعالی سازمان و تصویب مجلس شورای اسالمی. شرکت در کنفرانسها و مجامع بینالمللی مربوط به بنادر و کشتیرانی. تعیین منطقه آزاد درصورت لزوم و تهیه مقررات و شرایط استفاده از آن با موافقت شورایعالی سازمان و تصویب مجلس شورای اسالمی. در اختیار گرفتن و اداره خطوط راهآهن از ستتوزن ورودی تا ستتوزن خروجی محوطه بندر و همچنین دارا بودن واگنها و لکودیزلها و وستتایل مربوط بهآنها وسایل ضروری دیگر جهت تأمین تخلیه و بارگیری برای حمل به انبارهای سرباز و سرپوشیده.
 تأسیس آموزشگاه تعلیم راهنمایان و یا کارکنان دریانوردی بازرگانی و اعزام دانشجو برای تحصیل در رشتههای تخصصی به خارج از کشور با توجه بهاحتیاجات سازمان.
 صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوط با داشتن حق نظارت در اجرا و بهرهبرداری. صدور اجازه تأسیس دفتر ،خانه ملوانان ،رستوران و انبار و سایر تأسیسات الزم به درخواست متقاضیان صالحیتدار ،سازمان میتواند با توجه به امکاناتخود در بنادر ،زمین برای تأسیسات مزبور از طریق اجاره واگذار نماید.
 واگذاری آن قسمت از خدمات سازمانکه انجام آن از طرف بخش خصوصی بهصرفه و صالح میباشد به مؤسسات خصوصی واجد صالحیت. اهتمام در پایین آوردن نرخ کرایه حمل کاال به بنادر ایران با تجهیز بنادر و تستتریع در امر تخلیه و بارگیری و از بین بردن مدت انتظار نوبت کشتتتیهابهمنظور کمک به اقتصاد کشور.
ماخذ :وب سایت سازمان بنادر و دریانوردی []35

 -1-9-2شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران

شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران زیرمجموعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی است که با هدف « تأمین امر حملونقل کشور
(بار و مستتتافر) از طریق راهآهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمینه حملونقل و امور مربوط به ایجاد ،تجهیز ،توستتتعه،
نگهداری خطوط و تأ سی سات راهآهن ک شور و بهرهبرداری از آنها و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموز شی الزم جهت تأمین
کارکنان متخصص مورد نیاز» 4ایجادشده است.
 -6-9-2سازمان هواپیمایی کشوری

 . 4سایت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
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سازمان هواپیمایی کشوری ز یرمجموعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی است که اعمال حاکمیت بر صنعت حملونقل هوایی کشور
را بر عهده دارد .جدول  15وظایف سازمان هواپیمایی کشوری که بهمثابه نماینده دولت در جهت اعمال حاکمیت در صنعت حملونقل
هوایی کشور است را نشان میدهد.
جدول  -11وظایف سازمان هواپیمایی کشوری
وظایف سازمان هواپیمایی کشوری
* سیاستگذاری و برنامهریزی و تعیین خطمشیهای فن ،اقتصادی ،بازرگانی بینالمللی حملونقل هوایی کشور.
* سیاستگذاری و برنامهریزی در مورد نوع ،تعدد جایگاه دستگاههای ناوبری و کمک ناوبری و ارتباطی در فرودگاهها و نظارت بر عملکرد فرودگاهها
* سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینه آموزش و تربیت کارکنان متخصص هواپیمایی برای کلیه مؤسسات هواپیمایی
* سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مخابراتی و صدور دستورالعملهای مربوط به امور مخابرات و مبادله پیامها و دستگاههای مورد نیاز در فرودگاهها
* برنامهریزی در خصوص برقراری سیستمهای برق اضطراری و روشنایی باندها و نظارت بر نصب و بهرهبرداری صحیح از سیستمها و تجهیزات مربوطه.
* صدور دستورالعملهای مورد نیاز در امور امنیتی زمینی ،آتشنشانی و آموزشی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آن.
* تدوین ا ستاندارد پرواز ،نظارت بر شرکتهای هواپیمایی ازنظر تائید صالحیت و رعایت نکات و ا ستانداردهای ایمنی و صدور گواهینامهها و تدوین و
تنظیم مقررات مربوطه.
* تنظیم و تدوین مقررات و دستورالعملهای مربوط به کنترل فضای کشور و صدور اجازه پرواز
* تائید انواع هواپیماهایی که میتوانند در ایران به فعالیت حملونقل هوایی بپردازند.
* تهیه طرح موافقتنامهها و قراردادهای بینالمللی و مبادله آنها.
* تهیه و تدوین دستورالعملهای امنیتی ،حفاظتی با رعایت مقررات و استانداردهای بینالمللی و داخلی مربوطه و نظارت بر اعمال آنها.
* عضویت و ارتباط با سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری ( )ICAOو سایر سازمانهای جهانی ذیربط با رعایت مقررات مربوطه.
* بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی و اعمال مجازاتهای الزمه طبق مقررات مربوطه.
* بررسی و ارائه طرحهای فرودگاهی و نظارت بر رعایت استانداردهای بینالمللی مربوطه.
* تائید صالحیت فنی و تخصصی مدیران و مسئولین عملیاتی فرودگاههای کشور قبل از انتصاب آنان توسط مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور.
* انجام امور برنامهریزی ،امور اداری و مالی و حقوقی و ارزشیابی و سایر خدمات مدیریتی و پشتیبانی سازمان و کارکنان مربوطه.
* 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.
ماخذ :وب سایت سازمان هواپیمایی کشور []31

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

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است که بهعنوان نهاد بخش خصوصی ،در فرایند
تصمیم سازی و تصمیمگیری سیاستهای اقتصادی کشور از طریق عضویت در  191مجمع و شورای اجرای قوانین و مقررات اجرایی
مربوط و تعامل با قوای سهگانه ،تأثیرگذار ا ست .5یکی از ابزارهای مؤثر اتاق ایران برای پیگیری دیدگاهها و اهداف بخش خ صو صی،

 5اطالعات از بخش «درباره ما» وب سایت اتاق بازرگانی ایران  http://iccima.ir/about/about-iccima/آورده شده است.
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شورای گفتوگوی دولت و بخش خصو صی است .این شورا که نمایندگانی از بخش خصو صی و بخشهای مختلف حاکمیتی در آن
حضور دارند ،میتواند در فرایند سیاستگذاری اقتصادی کشور مشارکت نماید.
همچنین بر ا ساس قانون بهبود محیط ک سبوکار ،اتاق بازرگانی ،متولی ساماندهی ت شکلهای بخش خ صو صی ا ست و این نهاد از
طریق همکاری اتاقهای اصتتناف و تعاون ،دبیرخانه اتاقهای بخش خصتتوص تی را تشتتکیل داده استتت که نقش مهمی در همگرایی
اقتصاد غیردولتی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای غلبه بر مشکالت اقتصادی ایفا میکند.
عالوه بر نقشهای فوق ،اتاق بازرگانی از طریق صتتتدور کارت بازرگانی و تائید اعتبار گواهی مبدأ که تضتتتمینکننده اعتبار کیفیت و
مشتتخصتتات کاالهای صتتادراتی استتت ،در فرایند تجارت خارجی تأثیر مستتتقیمی دارد .همچنین از طریق ،برقراری ارتباط با اتاقهای
بازرگانی سایر کشورها و اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری ،در بازارسازی بینالمللی برای بخش خصوصی اثرگذار است.
جدول  -16وظایف اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
وظایف اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران














ارائه نظرات مشورتی به قوای سهگانه و همکاری با دستگاههای اجرایی
ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع ،معادن و کشاورزی
برقراری ارتباط با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها
تشکیل نمایشگاههای داخلی و خارجی
کوشش برای شناسایی بازار کاالهای صادراتی ایران
تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی
ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی
صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعاالن اقتصادی کشور
ساماندهی اتحادیههای صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی
برگزاری دورههای کاربردی در رشتههای بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و خدماتی
تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست
بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق مرکز داوری اتاق
تائید اعتبار گواهی مبدأ که تضمینکننده اعتبار کیفیت و مشخصات کاالهای صادراتی
ماخذ :وب سایت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران []31

 -3-9-2صندوق ضمانت صادرات
بهمنظور ت شویق صادرکنندگان به تو سعه فعالیتهای صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و ارائه پو ششهای الزم به
آنها در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری ،دولتها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی مینمایند .این قبیل شرکتهای
بیمه عمدتاً وابستتتته به دولت و متکی به حمایتهای مالی آن بوده و اغلب ریستتتکهایی را پوشتتتش میدهند که معموالً از ستتتوی
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شرکتهای بیمه تجاری قابل پوشش نی ستند .در این را ستا و بهمنظور تأمین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و درنتیجه توسعه مؤثر
صادرات غیرنفتی کشور ،صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد ،بهعنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  1952تأ سیس گردیده و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز تو سعه صادرات ایران آغاز نمود.
جدول  11وظایف صندوق ضمانت صادرات را نشان میدهد.
جدول  -11وظایف صندوق ضمانت صادرات
وظایف صندوق ضمانت صادرات
حمایت و پشتیبانی از صادرات جمهوری اسالمی ایران از طریق:
 بیمه و تضمین اعتبارات و سرمایهگذاریهای مربوط به کاالها و خدمات صادرات ایجاد تسهیالت و سرمایهگذاری الزم بهمنظور توسعه صادرات با کمترین هزینه و با استفاده بهینه از منابع موجودماخذ :وب سایت صندوق ضمانت صادرات []33

 -3-9-2بانکهای تجاری

بانکهای تجاری بهنوعی از مؤ س سات مالی اطالق می شود که وظیفه «فراهم کردن خدماتی مانند پذیرش سپردهها ،دادن وامهای
تجاری و سرمایهگذاری مستقیم» را بر عهده دارد .خدمات بانکهای تجاری در جدول  11نشان دادهشده است.
جدول  -13خدمات بانکهای تجاری
خدمات بانکهای تجاری
پذیرش وجوه در انواع مختلفی از حسابهای سپرده
اعطای تسهیالت بهصورت نقدی توسط اضافه برداشت ،وام اقساطی و …
اعطای ت سهیالت به صورت ا سنادی :اعتبار ا سنادی ،ضمانت بانکی ،اوراق قر ضه عملکردی ،اوراق بهادار ،تعهد پذیرهنوی سی و انواع دیگری از قراردادهای
خارج از ترازنامه
روابط بین مؤسسات مالی
مدیریت وجوه نقد
مدیریت خزانهداری
سرمایهگذاری خصوصی
صدور حوالههای بانکی و چکهای بانکی
فرایند پرداخت از طریق انتقال تلگرافی ،انتقال وجوه الکترونیکی در نقطه فروش ،بانکداری الکترونیک و …
ماخذ :وب سایت بانک مرکزی []39

 -11-9-2سازمان توسعه تجارت ایران

ستتازمان توستتعه تجارت ایران زیرمجموعه وزارت صتتنعت ،معدن و تجارت استتت که در راستتتای برنامههای کالن کشتتور و با هدف
«توستتعه تجارت خارجی ،بازاریابی ،تبلیغ و گستتترش بازارهای جهانی کاال و خدمات صتتادراتی کشتتور ،فراهم آوردن موجبات توستتعه
بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بهمنظور توستتعه صتتادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی ،اطالعرستتانی تجاری و انجام
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اقدامات الزم بهمنظور روان سازی و حذف ت شریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات منا سب برای فعالیتهای
تجاری و تو سعه همکاریهای دوجانبه ،چندجانبه و منطقهای با سایر ک شورها و نیز ارائه ت سهیالت و کمک برای تو سعه صادرات و
ارتقاء کیفی کاالها و خدمات با توجه به مزیتهای نستتبی و رقابتی کشتتور» ایجادشتتده استتت .این ستتازمان بهدنبال آن استتت که با
برنامهریزی ،سیاستگذاری ،حمایت و نظارت عالیه ،بستر مناسبی جهت مدیریت کالن صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیتهای الزم
برای ت سهیل و تو سعه تجارت خارجی ک شور فراهم نماید .جدول  ،13محور برنامههای سازمان تو سعه تجارت را برای تحقق این
مأموریت نشان میدهد.
جدول  -13مسئولیتها و برنامههای سازمان توسعه تجارت
مسئولیتها و برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران
ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی
 گسترش و متنوع سازی بازارهای هدف صادراتی (کاال و خدمات) تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی توسعه و تمرکز بر صادرات محصوالت و خدمات جدید و با ارزشافزوده باال یکپارچهسازی مدیریت رویدادهای تجاری و توسعه تبلیغات و بازاریابی نوین حفظ بازارهای سنتی صادراتارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
 ارتقاء مهارتهای علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاههای تجاری کشور تبادل دانش فنی و مدیریت و مشارکت فعاالنه در رویدادها و مجامع بینالمللی اقتصادی و تجاری ساماندهی منابع اطالعات تخصصی و اطالعرسانی تجارت خارجی توسعه و تقویت فرهنگ صادراتیتقویت و توسعه ظرفیتهای تجاری در سطح کشور
 بسترسازی و همکاری برای ایجاد مزیت و ظرفیتهای تولیدی مناسب در بخش تولید و صادرات کاال و خدمات (تولید صادرات محور) توسعه زیرساختها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصوالت و خدمات توسعه و تقویت بنگاههای تجاری و حمایت از تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط ،تیپها و شرکتهای بزرگ صادراتی اعطای مشوقهای صادراتی هدفمند تعامل مستمر با ذینفعان کلیدی سازمان ،شامل اتحادیهها  ،ت شکلها  ،اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان کاال و خدمات و ارائه خدمات مشاوره فنی درامر توسعه تجارت خارجی به آنها
تفوق تراز تجاری
 سیاستگذاری تجاری و بسترسازی جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها ایجاد جریان اطالعات و تصمیمسازی و تصمیمگیری در خصوص سیاستهای وارداتی و صادراتی کشوربرنامهریزی ،سیاستگذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی
 توسعه یکپارچه راهبردهای تجارت خارجی در سطح کشور نوسازی و روانسازی جریان تجارت خارجی با بهرهگیری از الگوها و فناوریهای نوین همکاری و مشارکت در جهت توسعه تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی -ایجاد وحدت فرماندهی در توسعه تجارت خارجی
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مسئولیتها و برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران
 واگذاری امور تصدیگری صادرات به بخش خصوصیارتقاء سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی
 توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه و ارتقاء مهارتهای علمی و عملی منابع انسانی ساماندهی ساختار و تشکیالت سازمانی اعمال جهتگیری استراتژیک در برنامههای سازمانماخذ :وب سایت سازمان توسعه تجارت []13
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 -4-2جمعبندی
مرور وظایف و اختیارات نشتتان میدهد که ستتازمانهای متعددی در حکمرانی صتتادرات بخش برق ایفای نقش میکنند .جدول ،22
هریک از بخشها و سازمانهای مؤث ر در حکمرانی صادرات صنعت برق را ،همراه با م سئولیت و نقش آن ارائه نموده ا ست .همانطور
که در این جدول دیده می شود ،این سازمانها در  11محور در سه حوزه ا صلی تنظیمگری و مقرراتگذاری ،ارائه خدمات و تو سعه
زیر ساخت ،ایفای نقش میکنند .برخی از آن در سطح کالن مانند وزارت شهر سازی و بانک مرکزی م سئولیت دارند و برخی مانند
وزارت نیرو و وزارت نفت بهصورت بخشی و در حوزه انرژی مسئولیت دارند.
جدول  -21نقشها و کارکردهای اجزا تشکیلدهنده نظام حکمرانی در صادرات صنعت برق
حوزه حکمرانی

تنظیمگری و
مقرراتگذاری

ایجاد زیرساخت

ارائه خدمات

سازمان /نهاد

نقشها و کارکردها

شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی

تنظیم خطمشی صادراتی کشور ،تصویب مقررات الزم در جهت ایجاد هماهنگی بین
فعالیتها و سیاستهای صادراتی دستگاهها ،سیاستگذاری

دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات
فنی و مهندسی

تدوین اهداف و سیاستهای کالن ،چشمانداز ،راهبردها و برنامههای مربوط به
همکاریهای بینالمللی و توسعه صادرات و نظارت،کنترل و پایش راهبردها ،برنامهها
و فعالیتهای همکاریهای بینالمللی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و
اصالح و بهروز نمودن آنها در صورت لزوم

وزارت راه و مسکن و شهرسازی

تهیه و تنظیم برنامههای جامع و هماهنگ بهمنظور تعیین خطمشیهای اجرائی در
زمینه ترابری کشور و اجرای آنها

وزارت نفت

مقررات فروش انرژی اولیه

بانک مرکزی

تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب
شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معامالت ارزی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل کشور

ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور

توانیر

توسعه زیرساختهای شبکه برق

شرکت سهامی نمایشگاههای
جمهوری اسالمی ایران

برگزاری نمایشگاههای بینالمللی

رایزنان بازرگانی در سایر کشورها
(وزارت امور خارجه)

ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای تجاری ،صنعتی برونمرزی

گمرک جمهوری اسالمی ایران

گسترش عبور کاال و کنترل عبور و مرور کاال از مرزهای رسمی کشور
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حوزه حکمرانی

سازمان /نهاد
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نقشها و کارکردها

سازمان بنادر و دریانوردی

مدیریت امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور و ایجاد و تکمیل و توسعه
ساختمانها و تأسیسات و تعمیرگاههای بندری و دریایی بازرگانی

شرکت راهآهن

مدیریت و توسعه صنایع حملونقل ریلی

سازمان هواپیمایی کشوری

سازماندهی ،توسعه و کنترل زیرساختهای حملونقل هوایی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در
اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی و شناسایی بازار کاالهای صادراتی
ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در
نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی

صندوق ضمانت صادرات

ارائه خدمات بیمه و تضمین اعتبارات و سرمایهگذاریهای مربوط به کاالها و خدمات
صادراتی

بانکهای تجاری

ارائه خدمات نقلوانتقال پول در داخل ،انجام معامالت ارزی ،صدور ضمانتنامه،
اعطای تسهیالت

سازمان توسعه تجارت ایران

توسعه تجارت خارجی ،بازاریابی ،تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کاال و خدمات
صادراتی کشور
ماخذ :محقق

نکته قابل توجه در این بررسی ،آن است که علیرغم وجود سازمانهای متعدد و تاثیرگذار بر صادرات صنعت برق ،هیچ نوع مکانیزمی
برای ایجاد همستتویی و یکپارچگی بین این دستتتگاههای اجرایی پیش بینی نشتتده استتت ،درنتیجه نظام حکمرانی صتتنعت برق با
عارضههای متعددی مانند موارد ذیل مواجه است:
 تزاحم و تعارض بین بخشها و حوزههای کاری مختلف
 بخش نگری در سیاستگذاری تجارت صنعت برق
 متورم شدن مقررات حاکم و خنثی شدن سیاستهای بخشی
 طوالنی شدن فرایندهای اداری و رگوالتوری ها حاکمیت
 پیچیدگی و دشواری ایجاد اصالح و تغییر در نظام حکمرانی صادرات برق
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 -9بررسی تجارب کشورهای منتخب صادرکننده
در این بخش با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها در صنعت برق ،سه کشور کرهجنوبی ،هند و ترکیه از کشورهای درحالتوسعه و
صنعتی صادرکننده تجهیزات برقی ،انتخابشده و ساختار صنعت برق و برنامههای صادراتی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
 -1-9بررسی الگوی صادرات صنعت برق هند
هند ازجمله اقتصادهای نوظهور است که در بخشهای مختلف صنعتی نرخ رشد قابلتوجهی داشته و در صنعت برق نیز توانسته است،
سهمی از بازار صادرات این صنعت را به د ست بیاورد .در این بخش الگوی تو سعه صادرات صنعت برق هند مورد برر سی قرارگرفته
است .برای این کار ابتدا مشخصات عمومی اقتصاد هند بررسیشده است.
 -1-1-9اقتصاد هند

هند ک شوری درحالتو سعه ا ست که دومین ک شور پرجمعیت دنیا مح سوب شده و نزدیک به یک ش شم جمعیت جهان را در خود
جایداده ا ست .برخالف گذ شته که نام این ک شور ،یادآور فقر و تو سعهنیافتگی بود ،در سالهای اخیر هند پی شرفتهای اقت صادی و
علمی زیادی را تجربه نموده که تأثیر مستقیمی بر وضع اقتصادی کشور داشته است ،در جدول  ،21برخی از متغیرهای اصلی اقتصاد
هند آورده شده است.
جدول  -21وضعیت اقتصادی هند
متغیرهای اقتصادی

مقدار

تولید ناخالص داخلی (]22[ )2211

به قیمتهای اسمی  2،111تریلیون دالر
برابری قدرت خرید ( 12،525 )PPPتریلیون دالر

رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی

رتبه هفتم (قیمت اسمی)

در سال ]22[ 2211

رتبه سوم (قیمت برابر)

نرخ رشد اقتصادی []54

119

جمعیت هند (]44[ )2211

 11959میلیارد نفر

تولید ناخالص داخلی سرانه []22

به قیمتهای اسمی  2،291دالر
برابری قدرت خرید ( 1،119 )PPPدالر

رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه

رتبه ( 193قیمت اسمی)

در سال ]22[ 2211

رتبه ( 121قیمت برابر)

تورم (ژانویه ]52[)2213

+2125

درصد جمعیت زیرخط فقر (]44[ )2211

 22درصد در پایان سال 2211
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صنایع اصلی []59
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نرمافزار ،فراوردههای نفتی ،مواد شیمیایی ،داروی شیمیایی ،کشاورزی ،نساجی ,فلزات1
تجهیزات ترابری ،صنایع مکانیکی ،چرم ،سیمان ،معدن ،ساختوساز

صادرات (]59[ )2211

 929،4میلیارد دالر

کاالهای عمده صادراتی در سال

محصوالت کشاورزی %12،1

]59[ 2211

سوخت فسیلی و معادن %19،1
صنایع % 12،5

کشورهای اصلی مقصد صادراتی در سال

اتحادیه اروپا % 1114

]59[ 2211

آمریکا % 11،1
امارات %3،1

واردات (]59[ )2211

 415،1میلیارد دالر

کاالی عمده وارداتی در سال

محصوالت کشاورزی % 111

]59[ 2211

سوخت فسیلی و معادن %92
صنایع %51،1

کشورهای اصلی واردکننده در سال

چین 11،1

]59[ 2211

اتحادیه اروپا %12،1
امریکا %5،1

یکی از متغیرهای مهم نشاندهنده محیط کسبوکار کشورها ،شاخص سهولت کسبوکار 1است که توسط بانک جهانی اندازهگیری و
منتشر می شود .روند این شاخص نشان میدهد (نمودار )12که هند توانسته است با اصالح ساختارهای نهادی ،محیط مناسبتری را
برای ک سبوکارها ایجاد کند و از رتبه  194در سال  2221به رتبه  11در سال  2213ارتقا پیدا کند .بهبود این شاخص ،ن شاندهنده
محیط مساعدتر برای کسبوکارهای بخش خصوصی برای تجارت کردن میباشد.

)Ease of doing business index (DB
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جایگاه هند در دستهبندی شاخص DB
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نمودار -12جایگاه هند در دستهبندی شاخص DB

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

همچنین در گزارش شاخص سهولت ک سبوکار بانک جهانی 1میتوان م شاهده کرد و ضعیت دو شاخص مهم ازنظر صنعت برق و
صادرات ،و ضعیت ن سبت ًا بهتری ن سبت به ایران دارد .رتبه این ک شور در این شاخصها از میان  132ک شور در جدول  22ن شان
دادهشده است.

 1شاخص سهولت انجام کسب و کار ) (Doing Businessچگونگی سهولت یا سختی راهاندازی کسب و کار را برای کارآفرینان محلی در حوزه کسبوکارهای کوچک
و متوسط بررسی و مورد تحلیل قرار میدهد .بانک جهانی وضعیت سهولت انجام کسبوکار را در  11حوزه شامل :شروع کسبوکار ،دریافت مجوزهای ساخت ،دریافت برق،
ثبت مالکیت ،دریافت اعتبار ،حمایت از سرمایهگذاران خرد ،پرداخت مالیات ،تجارت فرامرزی ،اجرای قراردادها ،حلوف صل ور شک ستگی و مقررات بازار کار مورد برر سی قرار
داده است.
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جدول  -22شاخص سهولت کسبوکار هند در سال 2113
شاخص
شاخص کلی سهولت کسبوکار
دسترسی به برق 1

تجارت خارجی

رتبه
11
24

3

12
مأخذ :بانک جهانی []91

برر سی شاخص رقابتپذیری که تو سط مجمع جهانی اقت صادی اندازهگیری می شود نیز بهعنوان یک متغیر کلیدی اهمیت زیادی در
شناخت موقعیت اقتصادی کشورها در رقابت جهانی دارد .در گزارش جهانی رقابتپذیری سال  ، 2211هند با اخذ  5رتبه باالتر نسبت
به سال گذ شته و امتیاز  12به رتبه  51در بین  142ک شور د ستیافته ا ست .این شاخص ن شان میدهد هند در حال ا صالح ساختار
برای افزایش قدرت رقابتپذیری اقتصادی خود است.
یکی دیگر از شاخصهای اقتصادی که توان صادرات صنعتی کشورها را نشان میدهد ،شاخص رقابتپذیری صنعتی است .بر اساس
گزارش سازمان توسعه صنعتی (یونیدو) ،عملکرد رقابتپذیری صنعتی 12کشور هند با کسب امتیاز  21219که باالتر از متوسط جهانی
( )21212است ،این کشور را در بین  152کشور در سال  2213در جایگاه  93قرار داده است که در جدول  29نشان دادهشده است.
جدول  -29دستهبندی صنعت هند براساس سطح فناوری در سال 2116
نوع فعالیت

سهم از کل صنعت (درصد)

صنایع بر پایه منابع

9511

صنایع با تکنولوژی پایین

9211

صنایع با تکنولوژی متوسط

2914

صنایع با تکنولوژی باال

1211
مأخذ :سازمان توسعه صنعتی (یونیدو) []44
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 -2-1-9صنعت برق هند

هند پس از آمریکا و چین ،سومین تولیدکننده برق جهان است .این کشور بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی برق در سال
 ،2211حدود  1درصد از کل برق جهان را تولید کرده است.
جدول  -24تولید انرژی برق هند در مقایسه با سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده برق (مقیاس :تراوات در ساعت)
کشور

2221

2223

2212

2211

2212

2219

2214

2215

2211

2211

رشد
2211

رشد
دهساله

آمریکا























%2125

چین





















 

هند





















 

کل
کشورها
سهم
هند

           




















-

-

مأخذ]11[ BP Statistical Review of world energy:

برا ساس گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال  ،2211هند سومین م صرفکننده بزرگ برق در دنیا بوده ا ست هرچند که به علت
باال بودن جمعیت و عدم دسترسی بخش زیادی از افراد بیخانمان به برق ،مصرف سرانه آن پایین است.

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

ماخذ]12[ World Energy Outlook (2018) :
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هند برای سالهای آتی رشد تولید ناخالص داخلی را حدود  1الی  3درصد هدفگذاری کرده است ،که تحقق آن نیازمند توسعه بخش
انرژی و برق است .اضافه ظرفیت هدفگذاری شده در برنامه دوازدهم توسعه هند (سالهای  2212الی  ) 2211معادل  1115گیگاوات
و در برنامه  19توستتتعه ( 2211الی  )2222معادل  39گیگاوات بوده استتتت .نکته قابلتوجه در تدوین برنامه توستتتعه صتتتنعت برق،
نقشآفرینی انجمن تولیدکنندگان الکتریکی و الکترونیکی هند  IEEMAو نیز ذینفعان بوده که مورد تائید دولت مرکزی بوده است.
صنعت برق هند در سال  1331با وضع قوانین در سال  2229وارد مرحلهای جدیدی شد که طی آن سهم بخش خصوصی در تولید،
انتقال و توزیع نیروی برق افزایش یافت که این امر منجر به توستتعه ستتریع و قدرت یافتن صتتنعت تولید تجهیزات الکتریکی داخلی
گردید .این رشتد در ستالهای  2211و  2212به حدود  25میلیارد دالر رستید که حدود  114درصتد از کل تولید ناخالص داخلی و 12
درصد از تولید ناخالص داخلی بخش تولید را شامل می شد .این رشد فزاینده تقاضای انعطافپذیر برای تجهیزات الکتریکی را افزایش
داد که این امر باعث شد دولت در برنامه دوازدهم و سیزدهم (منتهی به سال  ، )2222ظرفیت هدف را افزایش دهد .برای دستیابی به
ر شد بلندمدت صنعت برق و مقابله با موانع تولید ،برنامه  1211سالهای برای سالهای  2212الی  2222تدوین شد تا هند را به یک
تولیدکننده جهانی تجهیزات برقی با درآمد  122میلیارد دالری تبدیل کند [ . ]12برای این کار ،گروههای کاری با م شارکت ذینفعان و
بویژه بخش خ صو صی تعیین شدند تا راهکارهای د ستیابی به اهداف تعیین شده را شنا سایی و تدوین کنند (جدول  .)25بدین ترتیب
صنعت تجهیزات الکتریکی هند در افزایش ظرفیت ،سرمایهگذاری کرد اما این افزایش با چالشهایی از ناحیه عر ضه و تقا ضا روبهرو
شد.
جدول  -21برنامه توسعه صنعت برق هند
کارگروه

موضوعات کلیدی

هدف

اول

ارتقا تکنولوژی برای دستیابی به احتیاجات آتی

-

ارتقا تکنولوژی در صنعت تولید تجهیزات
ارتقا تکنولوژی در صنعت تجهیزات انتقال و توزیع
بهینهسازی بخش تحقیق و توسعه از طریق شرکتهای داخلی
ارتقا امکان آزمایش و بهبود سیستم توزیع

دوم

بهینهسازی رقابتپذیری صنعت

-

ارتقا کیفیت محصوالت

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

چهارم

پنجم

تبدیل تقاضای بالقوه به تقاضای بالفعل

توسعه مهارتها

صادرات تجهیزات برقی

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

-

اطمینان از عرضه مواد اولیه کلیدی و مواد خام حیاتی جهت تولید
ایجاد طبقات در صنعت داخلی
بررسی موانع جهت بهینهسازی مدیریت سرمایه
بهبود بهرهوری نیروی کار

-

بهبود قراردادهای خرید برق ( Power Purchase
 )Agreementو تسویههای مالی
بررسی کمبودهای زیرساختی
اطمینان از مالکیت زمین و سایر اختیارات
عرضه نیروی برق در پروژهها
آمادهسازی پیوندهای سوختی

-

برآورد مهارتهای مورد نیاز نیروی کار در بخشهای مختلف کاری
بازنگری عملکرد مؤسسات آموزشی فنی و حرفهای
بازنگری عملکرد دانشکدههای مهندسی خصوصی
تعامل سازمانی صنعت
بازنگری مباحث درسی برای دورههای دیپلم و مهندسی

-

برآورد هزینه تراکنش در صادرات
شناسایی بازارهای هدف و افزایش صادرات جهت ایجاد بازار
شناسایی محدودیتهای مبادله
ارتقا سرمایه موجود و افزایش اعتبار خرید بلندمدت
حمایت دولتی
شناسایی موانع تکنیکی صادرات
بررسی و افزایش انگیزه صادرات
ابتکار و نوآوری در صنعت

-

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

 -9-1-9ساختار نهادی صنعت برق در هند

ستتاختار صتتنعت برق هند در چندالیه قابل تعریف استتت .در عالیترین ستتطح وزارت نیروی هند در بدنه دولت مرکزی قرار دارد .این
وزارتخانه در سال  1332ایجاد شد و م سئولیت برنامهریزی ،سیا ستگذاری ،ارزیابی پروژهها و ت صمیمگیری جهت سرمایهگذاری،
نظارت بر اجرای پروژه ،آموزش و توسعه نیروی انسانی ،و مدیریت و تصویب قوانین مربوط به تولید برق در نیروگاههای حرارتی ،تولید
برقآبی ،انتقال و توزیع برق را بر عهده دارد .همچنین وزارت نیرو در هند ،مستئول مدیریت و اجرا قانون برق هند ( مصتوب ،)2229
قانون حفاظت از انرژی ( م صوب  )2221و در صورت لزوم ت صویب ا صالحات در مورد این مقررات ،مطابق با اهداف سیا ست کالن
12
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دولت هند ا ست .در بند  91برنامه هفتم قانون ا سا سی هند که مربوط به انرژی برق ا ست مقرر شده ا ست که هر دو دولت مرکزی و
دولت ایالتی هند در ایجاد سیاست و قوانین برای بخش برق خود مشارکت داشته باشند .این مسئله در دولت مرکزی هند و دولتهای
ایالتی ایجاد انگیزه میکند که بهمنظور تقویت پروژهها و اصتتالح بخش برق در دولتهای مختلف اقدام نمایند .به تازگی و بهمنظور
انتقال و انتشار اطالعات به عموم ،روزانه دولت هند قدرت خرید شرکتهای توزیع برق را در وبسایت خود قرار میدهد.
وزارت نیرو دولت مرکزی هند ،مالک شرکتهای دولتی تولیدکننده برق در هند است ،شامل شرکت ملی برق حرارتی ،شرکت دامودار
ولی ، 12شرکت ملی برقآبی و شرکت انرژی ه ستهای هند .شرکت شبکه برق هند نیز تو سط وزارت نیرو هند اداره می شود این
شرکت مسئول انتقال برق بین ایالتهای مختلف و توسعه شبکه برق ملی است .این وزارتخانه همچنین با دولتهای مختلف ایالتی
در امور مربوط به شرکتهای دولتی فعال در بخش برق هند همکاری میکند .ایالتهایی که مالک شرکتهای توزیع برق ه ستند
همواره به دلیل مشکالت مالی خود دارای معوقات پرداختی به شرکتهای عرضهکننده برق میباشند .بسیاری از دولتهای ایالتی هند
بی شتر قراردادهای برقی خود را به شرکتهای تولیدکننده برق بخش مرکزی واگذار میکنند .چراکه تعرفۀ فروش برق صادره آنها،
باالتر بوده است.
در بخش تجارت برق ،خریداران عمده برق میتوانند بهطور روزانه و طی دورههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و یا بلندمدت برق را از
طریق مناقصتتته آنالین خریداری کنند .قیمت های برق مبادله شتتتده از این طریق بستتتیار کمتر از قیمت های مورد توافق در
موافقتنامههای دوجانبه استتت .دولت هند همچنین در نظر دارد مناقصتتاتی را برگزار نماید که طی آن تولیدکنندگان و شتترکتهای
توزیعکننده برق که مازاد دارند بتوانند در سایت ( eBidیک سایت معتبر مزایده آنالین) این میزان از مازاد خود را تا حداکثر یک سال
عرضه نمایند تا از این طریق از انعقاد قراردادهای دوجانبه فارغ شده و به قیمتهای واقعی بازار دست پیدا کنند.
وزارت انرژی برق هند ،تأمین مالی انرژی را بر عهده دارد و در پروژههای بخش عمومی که در مالکیت دولت مرکزی هستتند ،وام و
تضمین الزم را برای پروژههای زیربنایی بخش عمومی و خصوصی را فراهم میکنند که در برخی موارد بدلیل عدم ارزیابی واقعبینانه
از ظرفیت مورد نیاز ،نیروگاههایی تاسیس شدند که هزینه تمام شده آنها باالتر از تعرفه بازار برق بود.

Damodar Valley Corporation

11
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رشد سریع بخش برق در هند نیازمند نیروی انسانی آموزشدیده برای شغلهای جدید بود به همین خاطر .به سرعت در حال گسترش
آموزش در حوزه انرژی ک شور ا ست تا مؤ س سات آموز شی موجود بتوانند دورههای مربوط به افزایش ظرفیت تولید انرژی ،تولید ،
عملیات و نگهداری را در برنامه درسی خود بهطور منظم بگنجانند.
 -4-1-9تولید ،انتقال و توزیع برق هند

در حال حا ضر هند بهعنوان سومین تولیدکننده برق در جهان ،دارای توان تولیدی ا سمی معادل  944گیگاوات ( )GWا ست .با آنکه
زغال سنگ همچنان تأثیرگذارترین عامل تولیدی ا ست لیکن سهم آن به دلیل سهم فزاینده گاز طبیعی و منابع انرژی تجدید پذیر در
حال کاهش است (جدول .)21
جدول  -26مجموع ظرفیت اسمی تولید برق به تفکیک منبع انرژی (گیگاوات)
منابع

2211

2211

2211

درصد از کل

زغالسنگ

 

 

 

 

گاز

 

 

 

 

گازوئیل

 

 

 

 

هستهای

 

 

 

 

آبی

 

 

 

 

تجدید پذیر

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

ماخذ :سایت وزارت نیروی هند []14

تولید برق هند

عمده تولید برق هند از منابع فستتیلی استتت  ،اما این کشتتور به دلیل موقعیت جغرافیایی ،ظرفیت خوبی برای تولید انرژیهای تجدید
پذیر خور شیدی و باد دارد .طبق اطالعات منت شره از اداره اطالعات انرژی ایاالتمتحده  ،م صرف گاز طبیعی در هند بیش از تولید آن
بوده ا ست ،لذا پیشبینی می شود که گاز طبیعی جزء مهمی از انرژی م صرفی با شد و در این را ستا ک شور در پی ایجاد تنوع در منابع
انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی است .همچنین انتظار میرود که مصرف انرژی هند در طی دو دهه آینده  4/2درصد رشد داشته
باشد و چین را بهعنوان بزرگترین بازار رشد انرژی در جهان تا سال  2292پشت سر بگذارد .با عنایت به پیشبینی تقاضای رو به رشد،
12
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دولت هند ،چندین طرح انرژی را با هدف ایجاد ظرفیت تولید برق ،ترویج بهرهوری انرژی و افزایش منابع انرژی پاک تصتتویب نموده
است.
طبق گزارش وزارت نیروی هند ،در ستتتال 2211و  2211حدود  12درصتتتد از انرژی برق از محل نیروگاه های حرارتی (دیزل ،گاز و
زغال سنگ) تامین شده ا ست .سهم این انرژیهای اولیه در تولید برق در پایان برنامه تو سعه دوازدهم هند ( )2211-2211نیز حدود
 12درصد بوده و در این دوره تغییر چندانی مشاهده نمیشود( .جدول .)21
جدول  –21تولید برق هند براساس انرژی های پایه (گیگاوات ساعت)
حرارتی

جمع کل

تجدید پذیر

هسته ای

1،295،951

11،541

91،311

339،511

1،929،439

121،193

91،941

1،291،114

منابع آبی

طول دوره
2211-2211
2211-2211

جمع

دیزل

گاز

زغال سنگ

421

43،234

344،222

122،911

911

52،221

311،531

121،129

مأخذ :اداره برق ،وزارت نیروی هند []11

بخش تولید انرژی برق هند با برخی چالشهای کلیدی روبهروست که دستیابی به کل پتانسیلها و نیل به اهداف پنج ساله را محدود
میسازد ،ازجمله این چالشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) تحویل بهموقع تجهیزات به دلیل محدودیتهای ظرفیت تولید این تجهیزات
ب) ارتباط تنگاتنگ با انرژیهای ف سیلی 11 :در صد از ظرفیت تولید برق هند از محل انرژیهای حرارتی است که به شدت
وابسته به زغالسنگ  ،گاز و  ...میباشند.
ج) مالکیت زمین و پیچیدگیهای قانونی و محیطی
د) تأمین مالی و سرمایهگذاری در پروژههای برق که م ستلزم ج ستجو و جذب منابع مالی کمهزینه از سرتا سر جهان ا ست،
چراکه با افزایش تورم در هند  ،هزینههای تأمین مالی روندی فزاینده دارد.
انتقال و توزیع برق هند

بخش انتقال و توزیع برق بهطورکلی در کنترل دولت مرکزی استتتت .ظرفیت داخلی انتقال طی برنامه دوازدهم هند از حیث مقدار و
مسافت افزایش داشته و به  11گیگاوات رسیده است این درحالی است که این ظرفیت در پایان برنامه یازدهم تنها  21گیگاوات بوده
است.
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فقدان زیرساختهای انتقال و توزیع کافی و نیاز به مدرنیزه کردن زیربنای موجود ،پتانسیل سرمایهگذاری را در این بخش افزایش داده
ا ست .مؤ س سات مالی مانند شرکت سرمایهگذاری برق ( )PFCو شرکت برق الکتریکی رو ستایی ( )RECدر تأمین بودجه برای
پروژههای انتقال و توزیع نقش مهمی داشتهاند (نمودار.)14

نمودار -14سرمایهگذاریهای برنامهریزیشده در حوزه انتقال و توزیع (مقیاس هزار کرور )

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

ارتقاء و نوسازی زیرساختهای موجود در این بخش ،کلیدی برای استفاده کارآمد از منابع است .دولت هند برنامههای پی شرفتهای را
در این خصتتوص در نظر دارد مانند :طرح شتتبکه هوشتتمند  Smart Gridو تستتریع در تغییر ستتاختار توستتعه برق و برنامههای
اصالحی .R-APDRPجدول  ،21چالشهای بخش انتقال و توزیع برق هند را نشان میدهد.
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جدول  -23چالشهای بخش انتقال و توزیع در هند
چالشهای بخش انتقال و توزیع در هند
 .1ناکافی بودن اتصاالت پایانی برای دسترسی مصرفکننده :م شکل اصلی عرضه انرژی برق در هند ،دسترسی کاربران نهایی ا ست .این کشور در حال
حا ضر ظرفیت تولید و انتقال کافی برای پا سخگویی به تقا ضا را دارد لیکن به دلیل کمبود در ات صاالت در خطوط پایانی ،ب سیاری از م صرفکنندگان به
ژنراتورهای دیزلی وابسته هستند و از سوخت دیزل گرانقیمت برای رفع نیازهای اجتنابناپذیر برق استفاده میکنند .تقریباً  12میلیارد کیلووات ساعت برق
در هند توسط ژنراتورهای دیزلی تولید میشود که تقریباً  15میلیون تن نفت خام را مصرف میکنند.
همچنین بیش از  12میلیون خانوار از  UPSهای ذخیرهسازی باتری استفاده میکنند که در شرایط افت بار ،بهعنوان پشتیبان عمل میکنند .هند هرساله
 2میلیارد دالر  UPSوارد میکند.
راهکار :ازآنجاییکه در دستتترس بودن کابل هوایی در طول باران و بادهای طوفانی کم استتت ،از کابلهای مجزا زیرزمینی با ولتاژ پایین برای عرضته برق
اضطراری ارزانتر به مصرفکنندگان نیازمند در شهرها استفاده میشود تا از این طریق مصرف سوخت دیزل و نصب سیستمهای  UPSکاهش یابد.
 .2عدم دسترسی به برق :در حال حاضر برق از دسترس بیش از  222میلیون نفر و یا به بیانی دیگر  93میلیون خانوار از مردم هند خارج است ،البته بهطور
تقریبی همه افراد به صورت متناوب و نه با اطمینان از دائمی بودن ،به برق دسترسی دارند .همچنین بسیاری از ایستگاههای تولید برق به دلیل افت تقاضا
در معرض تعطیلی هستتتند ،ظرفیت تولید بالاستتتفاده در این صتتنعت میتواند ستته برابر نیازهای داخلی برق را تأمین کند (در حدود  12میلیارد کیلووات در
ساعت)
 .9سی ستم یارانهای متقابل :این سی ستم برا ساس ا صل «توانایی م صرفکننده برای پرداخت» عمل میکند .بهطورکلی م صرفکنندگان صنعتی و تجاری
یارانه مصتترفکنندگان خانگی و کشتتاورزی را پرداخت میکنند ،عالوه بر این ،تصتتمیمات دولت مانند اعطای برق آزاد به کشتتاورزان،که تا حدی با اهداف
سیاسی اجتماعی انجام میشود ،ذخایر نقدی سیستم توزیع برق دولتی را کاهش داده و منجر به بدهی شده است 95( .میلیارد دالر)
 .4عدم اعالم ظرفیتهای واقعی :ظرفیت اعالم شده و ثبتی ب سیاری از کارخانههای تولیدکننده م ستقل برق بیش از ظرفیت واقعی حداکثر م ستمر آنها
اعالم شده ا ست .چراکه از این طریق هزینههای کارخانه و ما شینآالت بیش از واقع ن شان داده می شود .معموالً این تولیدکنندگان روزانه بین  12الی 15
درصد زیر ظرفیت اعالمشده خود تولید میکنند و بهندرت به ظرفیت اعالمشده خود میرسند.
 .5نبود اطالعر سانی بهروز :اطالعات دقیقی از بارگیری و تقا ضای روزانه جهت برر سی شبکه برق وجود ندارد .لی ست جامع نیروگاههای برق مت صل به
شبکه ،همراه با ظرفیت اعالم شده برای تمام انواع نیروگاهها (ازجمله باد ،خور شیدی ،زی ستتوده و غیره) باید تهیه شود و دادهها به صورت هفتگی بهروز
شود.
 .1عرضه زغال سنگ :باوجود ذخایر زغال سنگ فراوان ،تولید آن به حدی نی ست که نیروگاههای کشور هند را تغذیه کند .تولیدکننده انحصاری زغال سنگ
هند ،که تحت کنترل دولتی است ،به دلیل تکنیکهای ابتدایی استخراج بسیار دچار محدودیت است و از سوی دیگر بسیار در معرض فساد و دزدی است.
زیر ساختهای ضعیف حملونقل زغال سنگ این م شکالت را ت شدید نموده ا ست .لذا برای گ سترش ظرفیت تولید زغال سنگ ،نیاز به معادن جدید ا ست.
اگرچه بیشتتتر زغالستتنگ هند تحت حفاظت جنگلها و یا زمینهای قبیلهای قرار دارند لذا هرگونه فعالیت معدن یا خرید زمین برای زیرستتاخت در این
مناطق غنی از زغال سنگ هند ،با تظاهرات سیاسی ،فعالیتهای اجتماعی و منافع عمومی مواجه شده است .هند بهعنوان مصرفکننده عظیم زغال سنگ
محلی و وارداتی ،باید انحصار در قیمتگذاری زغال سنگ را پایان داده و تجارت آن را در بازار بورس کاال راهاندازی کند تا بهطور روزانه قیمت زغال سنگ
در بازار تعیین گردد .این کار منجر به ایجاد ا ستانداردهای رتبهبندی زغال سنگ و معیارهای تجاری و شنا سایی مراکز عر ضه زغال سنگ در مرکز هند،
شرق هند ،سواحل غرب و ساحل شرقی میشود که به تسهیل تجارت زغالسنگ وارداتی و محلی میانجامد.
 .1اتصتاالت و زیرستاختهای ضتعیف خط لوله :این امر استتفاده از متان و پتانستیلهای گاز طبیعی و زغالستنگ فراوان در هند را محدود کرده استت،
همچنین میدان نفتی غولپیکر جدید ،گاز کمتری نسبت به آنچه پیشبینی میشد ،تولید کرده است.
 .1باال بودن تلفات در حوزه انتقال و توزیع و مصتترف :این تلفات بیش از  92درصتتد استتت که شتتامل مصتترف انرژی تولیدی نیروگاههای حرارتی ،تولید
الکتریسیته تولیدشده توسط ژنراتورهای باد ،نیروگاههای خورشیدی و تولیدکنندههای مستقل قدرت ( )IPPو غیره میباشد.
 .3عدم بهینه سازی م صرف ساختمانهای م سکونی :شهرن شینی مداوم و ر شد جمعیت باعث افزایش م صرف برق م سکونی در هند شده ا ست ،لیکن،
درحالیکه کارشناسان پتانسیل بسیار باالیی برای صرفهجویی در انرژی در این بخش را بیان میکنند ،باال بودن هزینه عایق سازی ساختمانها بر کاهش
تلفات انرژی این بخش تأثیر منفی میگذارد.
 .12چالشهای اجرایی کلیدی :این چالشها شامل مواردی هستند از قبیل مدیریت و اجرای پروژههای جدید ،اطمینان از دسترسی به مقدار کافی سوخت
مورد نیاز و اطمینان از کیفیت آن ،عدم ابتکار و نوآوری در حوزه توستتتعه منابع زغالستتتنگ و گاز طبیعی موجود در هند ،مالکیت زمین ،تالش برای حفظ
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چالشهای بخش انتقال و توزیع در هند
ستتالمت محیطزیستتت در ستتطح دولت و دولت مرکزی و نیز آموزش نیروی انستتانی ماهر برای جلوگیری از کمبود نیروی متخصتتص برای بهرهگیری از
آخرین فنآوریهای تولیدی
 .11روند تو سعه پروژههای برقآبی در مناطق کوه ستانی شمال و شمال شرق هند به دلیل اختالفات فیمابین م سائل زی ستمحیطی و منافع عمومی
حاصل از این پروژهها کند شده است .
 .12سرقت انرژی برق :در هند ،تلفات مالی نا شی از سرقت برق ممکن ا ست حدود  11میلیارد دالر در سال با شد .این امر گاهی منجر به ور شک ستگی
شرکتهای برقی و نیز الزام پرداختی بیشتر توسط کاربران قانونی میشود.
 .19افت در اتصاالت سیستم و سرویس که منجر به خرابی زودرس تجهیزات سرمایهای مانند ترانسفورماتورها میشود.
 .14م سائل سیا سی :پس از فاجعه فوکو شیما ،پتان سیل تولید انرژی ه ستهای هند به دلیل م سائل سیا سی بهخوبی به فعلیت نر سید و و ضعیت اجرایی
نیروگاههای هستهای هند را نیز بهشدت تضعیف نمود.
 .15کمبود منابع انرژی پاک و قابلاطمینان ازجمله عدم د ستر سی به انرژی برق موجب شده ا ست که در حدود  212میلیون ( 22در صد) مردم در هند ،از
منابع انرژی زیستتوده سنتی  -یعنی هیزم ،زبالههای کشاورزی و کود حیوانی  -برای پختوپز و دیگر نیازهای داخلی خود استفاده کنند .احتراق سوخت
سنتی منبع اصلی آلودگی هوا در هند است و ساالنه منجر به مرگ بین  922،222تا  422،222نفر میشود و سالمت عمومی را نیز به خطر میاندازد.
ماخذ]12[ Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022 :

با توجه به اینکه سهم بخش خ صو صی در توزیع برق ب سیار ناچیز ا ست ( 5الی  1در صد) یکی از روشهای بهبود این بخش ،افزایش
م شارکت بخش خ صو صی ا ست .از سوی دیگر دولت در نظر دارد شبکه برق ملی را تو سعه دهد .از شبکه برق ملی انتظار میرود در
مسیر مصرف بهینه انرژی برق گام بردارد چراکه م شکل اساسی در این حوزه تلفات فنی و تجاری است که بالغبر  21درصد میباشد
که از متوسط جهانی (حدود  12الی  15درصد) باالتر است.در این راستا سیاستهایی توسط دولت هند در نظر گرفته شده است که به
شرح جدول  23میباشد.
جدول  -23سیاستها و راهکارهای توسعه بخش انتقال و توزیع هند
راهکارهای توسعه بخش انتقال و توزیع هند
19

تسریع در تغییر ساختار توسعه برق و برنامههای اصالحی
این برنامه بر عملکرد واقعی و قابلم شاهده کاهش تلفات تمرکز دارد .هدف از آن ایجاد سی ستمهای پایداری ا ست که قابلاعتماد و خودکار با شد و اطالعات
دقیقی را جمعآوری نموده و بتوانند از فناوری اطالعات در حوزه برق و انرژی بهرهمند گردند.
مدلهای فرانچایز
به شرکتهای توزیع توصیه شده است که در مناطقی که موفق نبودهاند و متضرر شدهاند از طریق فرانچایز کردن به شیوه انتقال اطالعات اولیه  ،کار را به بخش
خصوصی واگذار نمایند .در این روش میزان خرید انرژی به صورت پیشفرض از قبل تعیین شده  ،به خریدار اعالم می شود( ،برای مثال تعداد مجوزهای صادرشده
بهعنوان داده اولیه تلقی میشود) بنابراین بهطور قابلتوجهی عدم اطمینان مربوطه کاهش مییابد.
طرح RGGVY14
هدف از این طرح د ستر سی تمام خانوارهای شهری و رو ستایی به برق ا ست.عالوه بر این ،طرح مذکور ق صد دارد خانوادههای زیرخط فقر را بهطور رایگان به
شبکه برق متصل نماید .در تاریخ  21فوریه  ،2219درمجموع  511میلیارد دالر تحت این طرح مصرفشده است.
ماخذ ]12[ Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022 :

. R-APDRP
. Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana
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 -1-1-9بخش تجهیزات برق و الکترونیک هند

صنعت تجهیزات الکتریکی هند ب سیار متنوع ا ست و طیف و سیعی از مح صوالت با تکنولوژی باال و پایین در آن تولید می شود .این
صنعت بهطور م ستقیم حدود نیم میلیون نفر را به کار گرفته و بهطور غیرم ستقیم نیز موجب ا شتغال یکمیلیون نفر دیگر شده ا ست.
این صنعت به سه بخش تقسیم میشود :تجهیزات تولید و تجهیزات انتقال و توزیع و سایر تجهیزات الکتریکی.
وضعیت رشد صنعت تجهیزات برق و الکترونیک

ر شد در بخش تجهیزات الکتریکی همهجانبه ا ست و برای اکثر تجهیزات ازجمله توربین ،بویلر ،ژنراتور ،تران سفورماتور و کابل و سیم
وجود دارد .همچنین انتظار میرود ر شد مذکور پایدار بوده و هند شاهد فر صتهایی با شد که درنتیجه تمرکز دولت برافزایش ظرفیت
در بخشهای تولید ،انتقال و توزیع حاصل میشود .نمودار 15سهم تجهیزات الکتریکی را به تفکیک نوع تجهیزات در صنعت برق هند
نشان میدهد .بر این اساس تجهیزات انتقال و توزیع با  59درصد بیشترین سهم را در تجهیزات برق و الکترونیک هند دارد.

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

جدول  92میزان تقاضای تجهیزات برق هند را تا سال  2222نشان میدهد.
جدول  - 91تقاضای برنامهریزیشده برای تجهیزات برقی در برنامه  12و  19توسعه هند (ارقام برحسب میلیون
کرور)
تجهیزات
تجهیزات تولید
تجهیزات انتقال و توزیع

برنامه  12توسعه هند
( 2212الی )2211
925
152

برنامه  19توسعه هند
( 2211الی )2222
 ( 122- 522پیشبینیشده)
 (1152-1222پیشبینیشده)
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صادرات و واردات تجهیزات برق کشور هند

میزان صادرات کاال و تجهیزات برقی و الکترونیکی (کد  )15ک شور هند از  3میلیارد دالر در سال  2214به  11میلیارد دالر در سال
 2211رسیده است که بهطور متوسط ساالنه  1درصد رشد داشته است .نمودار 11میزان صادرات «کاال و تجهیزات صنعت برق» را به
تفکیک کشورهای مقصد در سال  2211نشان میدهد .همانطور که در این نمودار دیده میشود ،بیشترین میزان صادرات هند در سال
 2211به کشور «امریکا» با  1119میلیون دالر بوده است که معادل  14درصد از کل صادرات تجهیزات برق میباشد .بعد از آمریکا،
«امارات متحده عربی» و «آلمان» به ترتیب  1949و  511میلیون دالر بیشتتترین میزان ستتهم را در صتتادرات تجهیزات برقی هند به
خود اختصاص میدهند.
1,800 1,663
1,343

1,600
1,400
1,200

533
297 258 254 248 248 248
232 215 191 187 185 183 181
173

587

373 352

800
600

میلیون دالر

1,000

400
200

0

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

مأخذ]45[ ITC:

تجهیزات برقی وارداتی هند ،در سه گروه ا صلی تجهیزات انرژی تجدید پذیر ،تجهیزات انتقال و توزیع و تجهیزات نفتی گازی ه ستند
که در مقای سه با حجم نفت و گاز وارداتی و زغال سنگ ،سهم کمتری از واردات کل را به خود اخت صاص دادهاند .جدول  91واردات
تجهیزات برق هند را در سال  2211نشان میدهد.
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جدول  -91واردات تجهیزات برقی هند در مقایسه با نفت و گاز و زغالسنگ در سال 2111
مبلغ واردات (میلیون دالر)
4,781
436
4,976

تجهیزات
تجهیزات انرژی تجدید پذیر
تجهیزات انتقال و توزیع
تجهیزات نفتی گازی
مأخذ :اطلس مبادالت جهانی به نقل ار []22

بیشتتترین میزان واردات تجهیزات هند از کشتتور چین انجام میشتتود (ستتهم  45درصتتد از کل واردات تجهیزات برقی) .آلمان ،ژاپن،
آمریکا ،کرهجنوبی و ایتالیا ازجمله سایر کشورهای صادرکننده این تجهیزات به هند میباشند.
تولید تجهیزات تولید ،انتقال و توزیع برق

امروزه تجهیزات برقی متنوعی در کشور هند تولید می شود .تجهیزات تولید انرژی برق برای مثال بویلرها و توربینها در حال حاضر با
حداکثر ظرفیت خودکار میکنند تا بتوانند ر شد فزاینده تقا ضا را در ک شور پا سخ دهند .بخش تجهیزات تولید شاهد سرمایهگذاریهای
گسترده از سوی سرمایهگذاران خارجی بوده است چراکه جذابیتهای بازار هند برای خارجیان زیاد است .از سوی دیگر تقاضای واردات
بویلر باال ست که بخش عمده این واردات از چین و کرهجنوبی بوده ا ست .سهم بزرگی از انرژی برق تولیدی از نیروگاههای حرارتی
قدمت بیش از بیستساله دارند که مستلزم بازسازی و نوسازی هستند لذا این امر خود یکی از موارد فزاینده در تقاضای حوزه تجهیزات
تول ید استتتت .در حوزه انتقال و توزیع  ،تجهیزات ز یادی از ترانست تفورماتورها تا کابل در حال تول ید و صتتتادرات استتتت ،همچنین
تکنولوژیهای جدید توسط بخش خارجی به این صنعت وارد شدهاند.
چنانچه بخش واردات تجهیزات انتقال و توزیع را به تفکیک بررسی نماییم  ،درخواهیم یافت که بخش عمده تجهیزات برقی در داخل
کشتور هند تولیدشتده و بهندرت وارد میشتوند  ،از ستوی دیگر صتادرات این تجهیزات نیز به نستبت واردات باال بوده و منجر به تراز
تجاری مثبت در اقتصاد خواهد شد جدول  92وضعیت تولید تجهیزات انتقال و توزیع هند را نشان میدهد.
جدول  -92تجهیزات انتقال و توزیع (ارقام برحسب میلیون دالر)
کل تولید داخلی
صادرات کل
کل واردات
سهم واردات از اندازه بازار
اندازه بازار

2015

2016

2017

2018

22,500
5,700
296
% 111
17,096

23,700
6,000
418
% 219
18,118

26,900
6,500
436
%2
20,836

28,500
6,800
480
% 2111
22,180

مأخذ :اطلس مبادالت جهانی به نقل ار []22
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ظرفیت باالیی در بخش تجهیزات انتقال و توزیع وجود دارد که در حال حا ضر تنها از  12در صد این ظرفیت ا ستفاده می شود  .برای
پاسخگویی به تقاضا  ،بایستی این حوزه با باالترین ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهد .افت کوتاهمدت در بهرهبرداری از ظرفیت موجود
به دلیل افزایش واردات در حوزه تولید ،انتقال و توزیع انرژی برق استتت .این مورد بهعنوان یکی از چالشهای پیش روی این ص تنعت
مطرح میباشد.
جدول  -99تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای صنعت تجهیزات برقی هند

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

تهدیدها

پایه تولیدی متنوع و قوی ،با زنجیره تأمین قوی ،برای پاسخگویی به نیاز و ظرفیت داخلی
طراحی سازگار تجهیزات الکتریکی خانگی با تقاضا
ترکیبی خوب از شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی ،شرکتهای چندملیتی و شرکتهای کوچک و متوسط
حضور تولیدکنندگان بزرگ خارجی ،بهطور مستقیم یا از طریق همکاریهای فنی با تولیدکنندگان داخلی
تکنولوژی پیشرفته در اکثر بخشهای فرعی با استانداردهای جهانی
نیروی کار کمهزینه
شهرت جهانی
نوسانات رو به باال در قیمتهای مواد خام و سایر فلزات
هزینههای باال ،کیفیت پایین و کمبود مواد خام
وابستگی برخی از زیر بخشها به واردات مواد اولیه
کمبود سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه و فقدان رویکرد بلندمدت ساختاریافته برای تحقیقات
کمبود پرسنل فنی حرفهای ماهر و پایین بودن بهرهوری.
تست و مقیاسسنجیهای داخلی نامناسب و پرهزینه برای تجهیزات الکتریکی.
عدم استانداردسازی مشخصات محصول ،پارامترهای طراحی و رتبهبندی
استفاده کمتر از ظرفیت تولید داخلی
سیاستهای متناقض و گوناگون
تقاضای داخلی رو به رشد در این صنعت (تا  5برابر) که منتج شده از رشد تولید ناخالص داخلی مورد انتظار است
رشد سریع در متروها  ،فرودگاهها و دیگر پروژههای زیربنایی و درنتیجه ایجاد تقاضای برای تجهیزات برقی انتقال و توزیع
پتانسیل صادراتی خصوصا به اقتصادهای نوظهور
منمودارات ارتباطات ،سوخت ،مالکیت زمین ،منمودارات زیستمحیطی و غیره مانع رشد در بخش برق کشور و بالطبع رشد کمتر تقاضا
برای تجهیزات الکتریکی میشود .
عدم وجود فضای فعالیت یکسان برای صنعت داخلی در رقابت با واردات افزایشیافته تجهیزات الکتریکی
وضعیت نامناسب مالی شرکتهای این حوزه و زیان ده بودن آنها
افزایش نگرانیهای جهانی در مورد ارتباط فیمابین رشد اقتصادی ،امنیت انرژی و محیطزیست (توسعه پایدار)
ماخذ]12[ “Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” :
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 -6-1-9تجارت خارجی صنعت برق در هند

شتتبکه برق ملی هند بهطور هماهنگ با کشتتورهای بوتان  ،بنگالدش و نپال در ارتباط استتت .همچنین هدفگذاری شتتده استتت که
مبادالتی را نیز با میانمار و از زیردریا با ستتریالنکا 11برقرار نماید .در ستتال  2215نپال  224121مگاوات و بنگالدش  522مگاوات از
انرژی برق مورد نیاز خود را از هند وارد کرده است.
بنگالدش در نظر دارد  121222مگاوات انرژی برق از هند وارد نماید .بنگالدش  ،میانمار و پاکستتتان در حال حاضتتر از گاز طبیعی
برای تولید برق استتتفاده میکنند این در حالی استتت که تولید گاز طبیعی در هند حتی برای مقاصتتد غیر برقی نیز کافی نیستتت .لذا
فرصتتتهای فراوان برای تجارت متقابل ستتودمند در منابع انرژی با این کشتتورها وجود دارد و هند میتواند برق اضتتافی خود را به
پاکستان و بنگالدش صادر نموده و در مقابل توسط خطوط لوله از این کشورها گاز طبیعی وارد نماید .به همین ترتیب ،هند میتواند با
استفاده از تأمین مالی به شیوه( BOOT11ساخت ،تملک ،اجرا و انتقال) نیروگاههای آبی برقی را در بوتان ،نپال و میانمار توسعه دهد
و نیز طی انعقاد توافقنامههای طوالنیمدت خرید برق با چین ،برای توسعه پتانسیل برقآبی در حوضه رودخانه برهماپاترا منطقه تبت
وارد شود .همچنین برق اضافی خود را به سریالنکا با استفاده از لینک کابل زیردریایی عرضه کند .بهطور کل میتوان گفت که هند و
کشورهای همسایه خود برای تأمین نیاز انرژی ،همکاری خوبی با یکدیگر دارند.
 -1-1-9چالشها و راهکارهای توسعه صادرات صنعت برق هند

در گزارش «برنامه ماموریت صتتنعت تجهیزات برقی هند » 2222-2212

11

که توستتط وزارت صتتنایع ستتنگین و بزرگ دولت هند

تدوین و منتشر شده است ،چالشها و راهکارهای افزایش صادرات تجهیزات برقی هند در شش محور شامل «باال بودن هزینه مبادله
در صادرات»« ،زیر ساخت بنادر» « ،صادرات به بازارهای نوظهور»« ،بازنگری قراردادهای تجاری»« ،تامین مالی و اعطای اعتبارات»،
و «موانع فنی صادرات» طبقه بندی شده اند که در ادامه به نکات اصلی آن اشاره میشود:

11

India–Sri Lanka HVDC Interconnection
build, own, operate and transfer
11 Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022
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باال بودن هزینه مبادله در صادرات

هزینه های معامله در تجارت بینالملل مربوط به تعداد ز یادی از الزامات قانونی ،مصتتتارف مربوطه ،رو یه ها و هزینه های مربوط به
زیرساختهاست ،که از آن جمله میتوان به هزینههای ارتباط با مشتری ،هزینههای حملونقل ،زمان و پول صرف شده در بنادر برای
حملونقل و غیره نام برد .این هزینهها در هند در مقایسه با سایر کشورهای درحالتوسعه ،بهطور قابلتوجهی باالتر است.
دولت هند ،از طریق ترکیبی از راهکارها شامل م شوقهای مالی ،تغییرات سازمانی ،بهبود رویهها و تالش برای افزایش د ستر سی به
بازار سرا سر جهان و تنوع بازارهای صادراتی در را ستای کاهش این هزینهها تالش نموده و زیر ساختهای مرتبط با صادرات را نیز
بهبود بخشتتیده و همچنین مالیات و عوارض غیرمستتتقیم را حذف نموده استتت .باوجودی که وضتتعیت بهمراتب بهبودیافته ،لیکن
صادرکنندگان همچنان به دلیل زمانبر بودن و هزینهبر بودن م سائل مربوط به حملونقل ،ا سناد و مدارک و محمولههای صادرات و
واردات متحمل هزینههای مازاد میشوند و واضح است که چنین هزینههایی تأثیر منفی بر فضای رقابتی صادرات دارد .زمان ترخیص
در بنادر و فرودگاههای هند هنوز فاصتتتله زیادی تا زمان ایدهآل دارد .این تأخیر زمانی نهتنها هزینهها را افزایش میدهد ،بلکه مانع از
تجارت کارآمد میشود.
جدول  -94راهکارهای مقابله با باال بودن هزینه مبادله در صادرات
راهکارها مقابله با باال بودن هزینهها

 تغییر به سمت صادرات مبتنی بر اعتماد ،در یک محیط سیا ستی آزادتر ،مطابق با ا ستانداردهای بینالمللی ،به یک ضرورت درجهت افزایش مبادالت تبدیلشده است
 در اکتبر  ،2223در وزارت بازرگانی یک کارگروه تحت اداره کل تجارت خارجی ( ،)DGFTبرای بررستتی و بهبود هزینههایمعامله تشکیل شد .مأموریت این کارگروه ،بررسی مسائل مختلف معامالت صادراتی تأثیرگذار بر رقابت صادرات هند بود و در این
راستا راهکارهایی به دولت ارائه شد و مجموعهای از راهکارها اصالحی "اجرایی" را نیز برای کاهش تأخیر و هزینههای مربوط به
تجارت بین مرزها آغاز نمود.
ماخذ]12[ “Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” :

زیرساخت بنادر

هند دارای  1،511کیلومتر خط ستاحلی 12 ،بندر عمده و حدود  222بندر کوچک استت که توستط دولتها و بخش خصتوصتی اداره
میشود .باوجوداینکه ظرفیت حملونقل بندرها در چند سال اخیر پیشرفت قابلتوجهی داشته است ،لیکن تقاضا برای حمل بار در بنادر
به سرعت در حال افزایش ا ست ،بنابراین منجر به ازدحام بنادر شده که بالطبع باعث تعویق در پهلو گرفتن ک شتیها و به تأخیر افتادن
بارگیری میشتتود .چندین بندر نیز در هند ظرفیت پهلو گرفتن کشتتتیهای بزرگ را ندارند که باعث میشتتود محموله به کشتتتیهای
کوچکتر منتقل شود که این امر هزینه حملونقل را افزایش میدهد.
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بنادر هند ،که  32درصد از تجارت خارجی آن از بنادر صورت میپذیرد ،نیازمند بهروزرسانی و مدرن سازی هستند .باوجود اینکه ،طی
ستتالهای اخیر ،میانگین زمان معطلی کشتتتیها کاهشیافته (به نقل از وزارت حملونقل معادل  4141روز) ،اما در مقایستته با بنادر
بینالمللی مدرن (حدود  12ساعت) همچنان باال است.
جدول  - 91راهکارهای بهبود بهرهوری بنادر

•
•
•
•

راهکارها
صادرکنندگان نباید مبالغ احتمالی جرایم را که بدون ارتکاب خطا به آنها تحمیل میگردد ،پرداخت نمایند.
مسیرهای دو بانده جادهای که منتهی به بنادر میشوند بایستی به چهار بانده تبدیل شوند تا ترافیک را کاهش دهند.
امکانات حملونقل کانتینری در بنادر باید بیشتر شود تا از تراکم و ازدحام در بنادر جلوگیری شود
اتصاالت راهآهن به بنادر باید بهبود یابد.
ماخذ]12[ “Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” :

در سال  ،2221با ت صمیم وزارت حملونقل ،ت صمیم بر آن شد که تمام  12بندر ا صلی ،برنامه تو سعه هفت ساله را برای تو سعه و
نو سازی آماده نموده و تعدادی بنادر جدید هم طی این سالها ساخته شده و امکانات در بنادر موجود نیز بهبود یابد .درنتیجه ،میانگین
زمانی معطلی کشتتتی 12 ،درصتتد کاهشیافته و بهرهوری بنادر باال رفت ،هرچند این بهرهوری هنوز پایینتر از بنادر بینالمللی مدرن
است.
صادرات به بازارهای نوظهور

برا ساس گزارش «برنامه ماموریت صنعت تجهیزات برقی هند  » 2222-2212بازارهای عمده صادرات تجهیزات برق و الکترونیک
هند شامل ک شورهای غربی (ایاالتمتحده ،انگلیس ،آلمان و هلند) ک شورهای خلیج (امارات متحده عربی ،عمان و غیره) و سنگاپور و
برزیل هستند.
آفریقا ،یک قاره با  54ک شور با منابع طبیعی ا ست که دارای چند ک شور تو سعهنیافته ا ست ،لذا سریعترین منطقه رو به ر شد در جهان
ا ست که اخیرا شاهد نرخ ر شد باال بوده .تولیدکنندگان تجهیزات الکتریکی هند میتوانند با صادرات به این قاره سود ببرند .همچنین
کشورهای آمریکا التین تقاضای بالقوهای از صادرات تجهیزات برقی دارند.
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جدول  -96صادرات هند به بازارهای نوظهور
صادرات به بازار های نوظهور
 چین و برخی از شرکتهای اروپایی و آمریکایی گامی راهبردی در جهت تجارت خود با آفریقا گذا شتند .با درک اهمیت حمایتآفریقا ازنظر دیپلماتیک و همچنین ازنظر منابع طبیعی ،ازجمله نفت و گاز ،این کشتتورها شتتروع به ستترمایهگذاری چشتتمگیری در
آفریقا کردند و مأموریتهای آنها بهخوبی توستتط دولت و حمایت میشتتد .آنها از اوایل دهه  32با شتترکتهای محلی آفریقایی
همکاری کرده و امکانات تولیدی را راهاندازی کردهاند .این ک شورها روی بخش هایی از آفریقا که دارای منابع غنی زیرزمینی بوده
اند ،تمرکز کرده و اعتبار کمتری برای کشورهای فقیر و توسعهنیافته آفریقایی لحاظ نمودند.
 در حال حاضر تنها سه شرکت هندی تولیدکننده تجهیزات برقی در آمریکا حضور دارند .لیکن سایر شرکتهای هندی پتانسیل وشرایط صادرات تجهیزات الکتریکی و سرمایهگذاری در این کشورها را دارند.
 قرقیز ستان و تاجیک ستان بهویژه در میان ک شورهای آ سیای میانه فر صتهایی برای پروژههای تولید و انتقال انرژی برقآبی رافراهم میکنند .صنعت برق هند و پیمانکاران باید روابط سیاسی نزدیک هند را با کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهند .امکان
ایجاد کمیسیون مشترک بین هند و برخی از این بازارهای در حال ظهور باید توسط وزارتخانههای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
ماخذ]12[ “Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” :

کشورهای آسیای مرکزی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در جهان هستند که در روند تحول اقتصادی و سیاسی قرار دارند .این
ک شورها پی شرفت قابلتوجهی در ا صالحات بازار و محیط ک سبوکار دا شتهاند .همچنین این منطقه غنی از نفت و گاز ا ست و از این
حیث اهمیت ا ستراتژیک دارد .صادرات تجهیزات الکتریکی هند به آ سیای میانه در حال حا ضر ب سیار ناچیز ا ست و تنها یک یا دو
شرکت فعال در این کشورها هستند .لذا پتانسیل خوبی برای صادرات تجهیزات برق هند و سرمایهگذاری در بخشهای تولید و انتقال
در این کشورها وجود دارد.
بهطور مشابه ،کشورهای همسایه مانند بنگالدش ،افغانستان ،پاکستان ،سریالنکا نیز فرصتهای خوب صادراتی هستند .عراق نیز به
دلیل قرار گرفتن در مرحله بازسازی ،فرصت مناسبی برای صادرات است.
بازنگری قراردادهای تجاری

هند چندین موافقتنامه با کشتتورهای مختلف امضتتا نموده ،برخی از توافقنامههای تجاری ازجمله قراردادهای منعقده با کرهجنوبی،
ستتنگاپور ،مالزی ،ژاپن و غیره ،در طول زمان ،تا حد زیادی به صتتادرات هند کمک کرده استتت .لیکن تعرفههای وارداتی تجهیزات
الکتریکی در هند در حال حاضر کم است و برای اکثر تجهیزات الکتریکی همچنان در حال کاهش است ،این در حالی است که صنعت
داخلی تنها با ظرفیت  12درصدی خودکار میکند.
از سوی دیگر بهرغم امضای موافقتنامههای تجارت آزاد با هندو ستان ،ک شورهای منطقه مانند مالزی ،تایلند و اندونزی ،قراردادهای
متعددی علیه واردات از هند منعقد نمودهاند.
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جدول  -91راهکارهای افزایش قراردادهای تجاری هند

راهکارها
 در بازارهای متمرکز آفریقا ،آس تیای مرکزی ،آمریکای التین و کشتتورهای کارائیب ،فرصتتتهای زیادی برای صتتادرات
تجهیزات الکتریکی از هند وجود دارد که بایستی مطالعات و مذاکراتی جهت انعقاد قرارداد با کشورهای این حوزه صورت
پذیرد.
 وزارت نیرو هند بایستتتی از شتترکتهای خدمات آب و برق بخواهد که اولویت خرید خود را به شتترکتهای داخلی هند
بدهند ،همانطور که این طرح در مالزی ،تایلند ،اندونزی ،چین ،برزیل و سایر کشورها اجرایی شده است.
 صتتنعت باید بهطورجدی به دنبال گزینهای برای اعمال مقررات ضتتد دامپینگ بوده و مانع از صتتدمه خوردن به صتتنعت
داخلی به علت افزایش سریع واردات با قیمتهای پایین شود.
ماخذ]12[ “Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” :

وجود تأمین مالی و اعطای اعتبارات بلندمدت برای خریداران

در حال حاضر انواع گزینههای تأمین مالی در هند عبارتند از« :انتشار اوراق قرضه دولتی جهت صادرات به کشورهای درحالتوسعه در
آس تیا ،آفریقا و آمریکای التین» « ،اعطای خطوط اعتباری»« ،اعطای اعتبار به خریدار و تأمینکننده و وام مدتدار از بانک صتتادرات
هند»« ،تأمین مالی از طریق بانکهای تجاری»
جدول  -93راهکارهای بهبود وضعیت اعتباری خریداران

راهکارها
 بانک صادرات هند دارای  111خط عملیاتی اعتباری است که  15کشور در آفریقا ،آسیا ،آمریکای التین ،اروپا ،اقیانوسیه
و کشتتورهای مستتتقل مشتتترکالمنافع با تعهدات اعتباری بیش از  1،13میلیارد دالر آمریکا را پوشتتش میدهد که برای
تأمین مالی صادرات هند در د سترس این ک شورها قرار میگیرد .لیکن نرخ بهره هند در مقای سه با آنچه شرکتها در
کشورهای دیگر به آن دسترسی دارند ،رقابتی نیستند که بایستی از این حیث مطالعات و اقداماتی صورت پذیرد.
 خطوط اعتباری پروژههای برق ،که عموماً به دوره اعتباری طوالنی نیاز دارند بایستتتی گستتترش یابد ،دولت هند باید در
نظر داشتتته باشتتد که خطوط بلندمدت اعتباری با نرخ بهره متناستتب با نرخ بهره جهانی برای چنین پروژههایی ،با دوره
اعتبار  12تا  15مفید خواهد بود .
ماخذ]12[ “Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” :

موانع فنی صادرات

تجارب اجرای پروژهها در هند برای برخی کشتتتورهای خارجی مورد قبول نبوده و آن ها تنها تجارب فعالیت در ستتتایر کشتتتورها را
میپذیرند ،این در حالی است که در داخل هند گواهینامهها و تأییدیههای فنی کشورهای دیگر ازجمله چین مورد تائید است.
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جدول  -93راهکار رفع موانع فنی صادرات

راهکارها
 بستتیاری از بنگاههای کوچک و متوستتط قادر به ارتقاء فنآوری و تطبیق با استتتانداردهای بینالمللی نیستتتند .دولت هند
میتواند صندوق تخصیص تکنولوژی به این صنایع را با هدف بهبود کیفیت محصوالت برای صادرات فراهم نماید.
 تجربه شرکتها در پروژههای داخلی بایستی در انتخاب پروژههای مشابه در خارج از کشور بهویژه برای پروژههای برق،
خطوط انتقال و پروژههای توزیع مدنظر کارفرمایان قرار گیرد .در موارد خاصی که برخی از کشورها این تجربه را در نظر
نمیگیرند ،باید وزارت بازرگانی هند به شناسایی شرکتهای معتبر بپردازد.
ماخذ]12[ “Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” :

ابتکار در گسترش صادرات صنعت برق

صنعت تجهیزات الکتریکی هند در نمای شگاههای تخ ص صی و سمینارهای فنی بینالمللی ح ضور محدودی دارد .همچنین م شارکت
صنعت برق داخلی در هیئتهای تجاری همراه با مقامات عالیرتبه ناچیز است.
جدول -41راهکارهای گسترش صادرات صنعت برق

راهکارها
• نمای شگاههای تجاری بینالمللی فر صت برند سازی را برای شرکتها برای د ستیابی به بازار هدف فراهم کرده و این امکان را برای
آنان ایجاد میکنند که با خریداران واقعی روبرو شتتوند و بازخوردهای آنها را دریافت کنند .از این طریق این فرصتتت به صتتادرکنندگان
داده می شود که مزایای خود را ن سبت به رقبا ن شان دهند .سازندگان تجهیزات الکتریکی هند بای ستی جهت شرکت در نمای شگاههای
تخصصی در خارج از کشور تشویق شده و مأموریتهای تجاری متمرکز به بازارهای هدف بالقوه ،بهطور منظم سازماندهی شوند.
• ستتایر فعالیتهای تبلیغاتی مانند غرفههای اطالعاتی ،کاتالوگها و بازاریابی آنالین ،بدون نیاز به هزینههای باالتر بایستتتی موردتوجه
قرار گیرد.
• کمیتههایی برای بررسی بازارهای آسیای مرکزی و آمریکای التین تشکیل شود.
• برنامههای آموزشی در مورد صادرات برای ظرفیتسازی تولیدکنندگان تجهیزات برق الکتریکی هند سازماندهی شود.
• نوآوری در عملیات و محصوالت صنعتی میتواند به افزایش بهرهوری و خدمات بهتر به مشتریان منجر شود همچنین از این طریق به
اهدافی چون کاهش هزینهها ،بهبود کیفیت مح صوالت ،بهبود برنامههای تحویل و غیره میتوان د ست پیدا کرد  .این به رقابتی شدن
محصوالت هندی در بازارهای خارج از کشور منجر خواهد شد.
ماخذ]12[ “Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012 – 2022.” :

 -2-9بررسی الگوی صادرات صنعت برق کرهجنوبی
کرهجنوبی کشوری توسعهیافته با درآمد باال و رشد اقتصادی ایدهآل است .این امر منجر به پیوستن کرهجنوبی به سازمان همکاری و
تو سعه اقت صادی و همچنین گروه  22شده ا ست .جیم اونیل اقت صاددان بریتانیایی ،کرهجنوبی را یکی از یازده ک شوری میداند که در
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میانههای سده  21میالدی بر اقتصاد جهانی تسلط خواهند یافت .کرهجنوبی یکی از سازندگان و صادرکنندگان مهم تجهیزات برقی و
الکترونیکی در جهان است .ازاینرو در این بخش تجربه کرهجنوبی مورد بررسی قرارگرفته است.
 -1-2-9وضعیت اقتصادی کرهجنوبی

سازمانهای مالی م شهور نظیر صندوق بینالمللی پول ،اقت صاد کرهجنوبی را ازاینجهت که میتواند بهوا سطه بدهی ملی کم و ذخایر
باالی ارزی ،بحرانهای ناخوا سته را سریعاً مدیریت کند ،ب سیار باثبات ارزشگذاری کردهاند .سایر سازمانهای اقت صادی مثل بانک
جهانی ،کرهجنوبی را بهعنوان ک شوری با سریعترین ر شد اقت صادی در سالهای آینده معرفی نموده ا ست.کرهجنوبی یکی از اندک
کشتتورهایی بود که توانستتت از ستترایت رکود در جریان بحران مالی جهانی  2221به اقتصتتاد خود جلوگیری کند بهطوریکه رشتتد
اقتصادی این کشور در  2212به  ٪1٫2رسید .جدول  41مهمترین متغیرهای اقتصادی کرهجنوبی را در سال  2211نشان میدهد.
جدول  -41وضعیت اقتصادی کرهجنوبی در سال 2113
متغیر اقتصادی

مقدار و رتبه

تولید ناخالص داخلی []22

به قیمتهای اسمی  1،155تریلیون دالر
برابری قدرت خرید ( 2،193 )PPPتریلیون دالر

رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی []22

رتبه ( 11قیمت اسمی)
رتبه ( 14قیمت برابر)

نرخ رشد اقتصادی []54
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جمعیت []24

 51،924،331نفر

تولید ناخالص داخلی سرانه []22

به قیمتهای اسمی  92،241دالر
برابری قدرت خرید ( 41،415 )PPPدالر

رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه

رتبه ( 21قیمت اسمی)

در سال ]22[ 2211

رتبه ( 23قیمت برابر)

تورم []22

+114

درصد جمعیت زیرخط فقر []24

 1414درصد در پایان سال 2215

صنایع اصلی []24

الکترونیک  ،مخابرات  ،خودروسازی ،شیمیایی ،کشتیسازی ،فلزات

صادرات (]24[ )2211

 511،4میلیارد دالر

کاالهای عمده صادراتی []24

نیمههادیها ،تجهیزات مخابراتی بیستتیم ،وستتایل نقلیه موتوری ،کامپیوتر ،فوالد ،کشتتتی،
پتروشیمی

کشورهای اصلی مقصد صادراتی []24

چین  ، %25آمریکا  ، %1212ویتنام%1،2

واردات (]24[ )2211

 451،5میلیارد دالر
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ماشتتینآالت ،الکترونیک و تجهیزات برقی ،نفت ،فوالد ،تجهیزات حملونقل ،مواد شتیمیایی

کاالی عمده وارداتی []24

آلی ،پالستیک
چین  ،%2215ژاپن  ،%1115آمریکا %1215

کشورهای اصلی واردکننده []24

کرهجنوبی یکی از ک شورهای پی شرفته ازنظر شاخص رتبهبندی سهولت ک سبوکار ا ست .روند شاخص  DBبانک جهانی ،ن شان
میدهد (نمودار ،)11که شرایط اقتصاد کره از رتبه  92در سال  2221به رتبه  5در سال  2213ارتقا یافته است.
تغییرات وضعیت شاخص  DBکره جنوبی
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مأخذ]91[ (DB) Ease of doing business index :

جدول  42و ضعیت « سهولت د ستر سی به برق» و «تجارت خارجی »ک شور کره را در شاخص سهولت ک سبوکار ن شان میدهد.
اطالعات این جدول بیانگر شرایط بسیار خوب کره در زمینه دسترسی به برق است که رتبه  2در جهان را دارد.
جدول -42شاخص سهولت کسبوکار کرهجنوبی در سال 2113
رتبه
5
2

شاخص
شاخص کلی سهولت کسبوکار
دسترسی به برق 13

Getting electricity
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تجارت خارجی
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99
مأخذ]91[ (DB) Ease of doing business index :

در گزارش جهانی رقابتپذیری سال  ،2211کرهجنوبی در رتبه ه شتم جهانی قراردارد که حاکی از توان رقابتپذیری اقت صاد کره در
میان کشورهای مختلف است .همچنین بر اساس گزارش سازمان توسعه صنعتی (یونیدو) ،عملکرد رقابتپذیری صنعتی 21کشور کره با
کسب امتیاز  21911که بسیار باالتر از متوسط جهانی ( )21212است ،این کشور را در بین  152کشور در سال  2213در جایگاه پنجم
قرار داده ا ست .سهم صنایع مختلف از صادرات کرهجنوبی در سال  2211در جدول  49ن شان داده شده ا ست .اطالعات جدول 49
بیانگر آن است که صنایع با فناوری متوسط و باال 15 ،درصد صادرات کره را تشکیل میدهند.
جدول  -49دستهبندی صنعت کرهجنوبی براساس سطح فناوری در سال 2116

نوع فعالیت
صنایع بر پایه منابع
صنایع با تکنولوژی پایین
صنایع با تکنولوژی متوسط
صنایع با تکنولوژی باال

سهم از کل صنعت (درصد)
1911
11
4112
2111
مأخذ  :سازمان توسعه صنعتی (یونیدو) []44

Trading across borders
Competitive Industrial Performance Index 2018
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 -9-2-9تولید و مصرف برق کرهجنوبی

و ضعیت تولید انرژی برق در کرهجنوبی از سال  2222تا  2211در نمودار  11ارائه شده ا ست .اطالعات این نمودارن شان میدهد که
تولید برق کره دارای روند صعودی است ،هرچند در برخی دورهها با کاهش موقت همراه بوده است.
تولید برق کره جنوبی
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مأخذ :سایت ]41[ https://yearbook.enerdata.net

مطابق با اطالعات مندرج در سایت آمار انرژی جهانی سال  2211مصرف انرژی در کره روند صعودی داشته است( .نمودار.)13
مصرف انرژی برق در کره جنوبی
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با توجه به رشد نسبتاً ثابت جمعیت کرهجنوبی و تغییرات آن ،مصرف سرانه برق در نمودار  22نمایش دادهشده است که آهنگ تغییری،
متناسب با تغییرات مصرف کل برق در کشور دارد.
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 -4-2-9ساختار نهادی صنعت برق کرهجنوبی

نمودار 21ساختار صنعت برق کره را نشان میدهد .در صنعت برق کره 1 ،شرکت تولیدی مستقل برق و سیستمهای انرژیهای محلی
تولید برق فعالیت میکنند و  KEPCO22بهعنوان شرکت ا صلی انتقال و توزیع برق ،از این شرکتها برق را خریداری میکند و از
طریق شبکههای انتقال و توزیع به دست مصرفکنندگان میرساند.

نمودار -21ساختار صنعت برق کرهجنوبی

ماخذ :وب سایت رسمی ]41[ KEPCO

Korea Electric Power Corporation
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شرکت  KEPCOبهعنوان بزرگترین شرکت برق کرهجنوبی که  39درصد از تولید برق کره را در اختیار دارد ،مسئول تولید ،انتقال و
توزیع برق و توستتعه پروژههای برق ،ازجمله انرژی هستتتهای ،انرژی باد و زغالستتنگ استتت .دولت کرهجنوبی (بهطور مستتتقیم و
غیرمستقیم) دارای  ٪51111سهم این شرکت است.
 KEPCOبهعنوان یک  IPP29بزرگ (تولیدکننده مستتتقل برق) ،موقعیت خود را در بازار نیروگاهی آس تیا و خاورمیانه تقویت کرده
ا ست و در حال حا ضر بهطور فعال به بازارهای آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا ادامه میدهد .همچنین این شرکت در خاورمیانه،
بهطور فعال تجارت خود را به عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و اردن گسترش داده است.
 KEPCOبا شرکتهای واب سته و شرکتهای تابعه خود دارای ظرفیت ا سمی معادل  15،919مگاوات ا ست .این شرکت ع ضو
شورای انرژی جهانی ،انجمن هستهای جهانی و انجمن جهانی اپراتورهای هستهای است .طبق رتبهبندی  Fitchدر ماه اوت ،2211
 KEPCOرتبه اعتباری  + Aرا به دستتت آورد .در حال حاضتتر و طبق گزارش مورخ  19می  2213رتبه این شتترکت در رتبهبندی
 Fitchمعادل AA-میباشد.
جدول  -44شرکتهای

تولید برق KEPCO

شرکتهای تولید برق KEPCO







نیروی برقآبی و انرژی هستتتهای کره ( :) KHNPتأستتیس 21نیروگاههای هستتتهای و  21نیروگاه برقآبی در کره با
ظرفیت اسمی  11215مگاوات
برق جنوب و شرق کره ( :) KOENبا  1311مگاوات مجموع ظرفیت اسمی در اجرا سایت حرارتی
انرژی برق داخلی کره ( :)KOMIPOاحداث نیروگاه حرارتی با مجموع ظرفیت  3933مگاوات
نیروی برق غرب کره :کل ظرفیت ن صب شده معادل  3،124مگاوات از طریق  1واحد با سوخت زغال سنگ 24 ،واحد
نیروگاه سیکل ترکیبی 4 ،واحد با سوخت فسیلی و  4واحد ذخیرهسازی نیروی برق
نیروی برق جنوبی کرهجنوبی ( :) KOSPOمدیریت بخش انرژی حرارتی با ظرفیت نصبشده  3،191مگاوات
برق شرق و غرب کره :مدیریت کارخانههای نیروگاه زغال سنگ  Dangjinو  Honamبا ظرفیت ن صب شده 3،512
مگاوات
ماخذ]41[ https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Electric_Power_Corporation :

کرهجنوبی یکی از کشورهایی است که برای تولید برق از انرژی هستهای برنامههای توسعه دارد .جمهوری کره دارای ششمین نیروگاه
بزرگ هستهای در جهان با ظرفیت نصب شده  22523مگاوات است .تاکنون کره توانسته  29نیروگاه هستهای را بهرهبرداری نماید و

. independent power producers

19

29

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

پنج نیروگاه ه ستهای را نیز در د ست ساخت دارد که این نیروگاههای ه ستهای در حال ساخت ،با باالترین سطح ایمنی جهان برای
غلبه بر زلزله تجهیز شدهاند.
جدول  – 41وضعیت پروژههای تولید برق از انرژی هستهای در کره
وضعیت پروژه
تعداد واحد
ظرفیت (مگاوات)

پروژههای اجراشده

در حال ساخت

برنامهریزیشده

24

5

1

22،523

1222

1122

مأخذ  :سایت رسمی ]41[ KEPCO

عالوه بر این KEPCO ،در رقابت جهانی با سایر شرکتهای تولیدی ،جهت ساخت نیروگاههای هستهای است و پروژههای انرژی
ه ستهای در خارج از ک شور را بهعنوان یک ک سبوکار ا صلی برای تولید سودهای آتی بر ا ساس تجربه و تکنولوژی خود هدفگذاری
نموده است.
با توجه به اینکه تقاضای جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای پس از بیست و یکمین نشست
کنفرانس پاریس افزایش یافت KEPCO ،تالش نمود تا منابع کسبوکار بیشتری را برای تولید انرژی تجدید پذیر به دست آورد و
سایتهای خود را به ژاپن ،ایاالتمتحده و گوام گسترش داد.
از سال  KEPCO ،2212تجارت خارجی خود را در زمینه انتقال و توزیع با برترین تکنولوژیهای جهانی آغاز کرد .این امر منجر به
کسب فرصتهای تجاری بیشتر در سایر زمینهها در بازارهای خارجی شد .بهخصوص ،به غیر از کسبوکارهای موجود ،مانند ساخت
شبکههای انتقال و توزیع و م شاوره KEPCO ،تالش میکند تا در زمینه تکنولوژیهای برج سته برق کره ازجمله سی ستم خودکار،
سیستم سنجش از راه دور و برنامه آموزش منابع انسانی صادرات خود را گسترش دهد.
 KEPCOقصتتد دارد تا پس از پایان هر مرحله ،مرحله بعدی پروژه را نیز بر عهده بگیرد و از این راه فرصتتتهای کستتبوکار با
ارزشافزوده باال را ایجاد نماید ،که این کار با گسترش شبکههای انسانی و فنآوریهای کیفی از طریق تعدادی از پروژههای انتقال و
توزیع در همکاری با شرکتهای محلی به دست میآید.
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 -1-2-9صادرات و واردات صنعت برق کرهجنوبی

وضعیت صادرات و واردات صنعت برق کرهجنوبی ،در نمودار  22نشان داده شده است .در حال حاضر صنعت برق و تجهیزات برقی با
مبلغ  119میلیارد دالر باالترین سهم را در کل صادرات این کشور دارد و  21درصد از صادرات را به خود تخصیص داده است.
کل صادرات و واردات کره جنوبی
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نمودار -22کل صادرات و واردات کرهجنوبی

مأخذ :سایت ]21[ Tradingeconomics

تغییرات صادرات تجهیزات برقی طی دوره ده ساله گذ شته در نمودار  29ن شان داده شده ا ست ،که بیانگر ر شد چ شمگیر صادرات در
سال  2211است.

نمودار -29صادرات تجهیزات برقی کرهجنوبی (مقیاس میلیارد دالر)

مأخذ :سایت ]21[ Tradingeconomics
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نمودار 24میزان صادرات «کاال و تجهیزات برقی» را به تفکیک ک شورهای مق صد در سال  2211ن شان میدهد .همانطور که در این
نمودار دیده می شود ،بی شترین میزان صادرات کره در سال  2211به ک شور «چین» با  11121میلیون دالر بوده ا ست که معادل 91
در صد از کل صادرات تجهیزات برق ک شور کره میبا شد .بعد از چین « ،هنگکنگ» و «ویتنام» به ترتیب  94993و  24514میلیون
دالر بیشترین میزان سهم را در صادرات تجهیزات برقی کره به خود اختصاص میدهند.
میزان صادرات کاال و تجهیزات برقی کشور جمهوری کره در سال  2211به تفکیک کشورهای مقصد
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نمودار -24میزان صادرات کاال و تجهیزات برقی کشور کره در سال  2113به تفکیک کشورهای مقصد

مأخذ]45[ ITC :

واردات برق و تجهیزات برقی با ستتتهم  11درصتتتدی از کل واردات کره ،به ارزش  13/3میلیارد دالر ،بهعنوان دومین بخش بزرگ
وارداتی کشور (پس از مواد معدنی و نفت) مطرح است .نمودار 25روند واردات تجهیزات برقی کره را نشان میدهد.
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نمودار – 21واردات برق و تجهیزات برقی کرهجنوبی (مقیاس میلیارد دالر)

مأخذ :سایت ]21[ Tradingeconomics

 -6-2-9چالشهای صنعت برق کره و سیاستهای رفع چالش
وابستگی به واردات

کره فاقد منابع نفتی ا ست و تنها  921میلیون تن ذخایر زغال سنگ و  9میلیارد مترمکعب گاز طبیعی دارد .کره ناچار ا ست برای حفظ
رشد اقتصادی ،انرژی را در سطح وسیعی وارد نماید .عمده واردات گاز طبیعی کره از قطر ،اندونزی ،عمان ،مالزی و برونئی دارالسالم
استتت .کره پس از ژاپن دومین واردکننده عمده زغالستتنگ استتت که آن را از کشتتورهای چین ،استتترالیا ،اندونزی ،کانادا ،روس تیه و
ایاالتمتحده خریداری مینماید .همچنین ساختار عر ضه و تقا ضای انرژی کره مدتها ست که شدیداً واب سته به نفت وارداتی شده
استتت .لذا کره با استتتفاده و جایگزین نمودن ستتایر انرژیهای اولیه  ،تالش نموده استتت که این کمبود را جبران نماید .برای رفع این
چالش ،راهکارهای زیر را بکار گرفته است:
تو سعه انرژی ه ستهای؛ فقدان منابع سوختی متعارف ،منجر به تو سعه قابلتوجهی در انرژی ه ستهای کرهجنوبی شده ا ست .برای
ا صالح ساختار عر ضه و تقا ضای انرژی واب سته به نفت ،احداث نیروگاههای با سوخت ف سیلی به شدت کنترل شد و تو سعه واحدهای
تولید انرژی ه ستهای ،زغال سنگ و گاز طبیعی افزایش یافت .در سالهای اخیر ،انرژی ه ستهای یک اولویت ا ستراتژیک برای دولت
کره بود و انتظار میرفت سهم آن از ظرفیت کل تولید برق در سال  2222به  9211درصد افزایش یابد.
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لیکن بالفاصتتله پس از روی کار آمدن رئیسجمهور جدید کرهجنوبی در ماه مه  ،2211وی اعالم نمود که ستیاستتت عمدهای را برای
تغییر از انرژی ه ستهای و زغال سنگ و به سوی انرژیهای تجدیدپذیر و گاز در نظر گرفته ا ست .این امر به معنای چرخش کامل از
ستتیاستتتهای قبلی استتت ،چراکه انرژی هستتتهای و زغالستتنگ به ترتیب  42و  92درصتتد کل برق کره را در ستتال  2211تولید
میکردهاند .هدف از این حرکت ،کمک به افزایش روابط داخلی و بینالمللی در مورد امن یت انرژی هستتتتهای و افزایش کیفیت هوا
عنوان شده است .عالوه بر این ،محدودیت استفاده از زغالسنگ بهعنوان منبع اصلی گازهای گلخانهای کشور در راستای دستیابی به
هدف کره مبنی بر کاهش  91در صدی گازهای گلخانهای کرهجنوبی تا سال  2292جهت اخذ ا ستانداردهای بینالمللی مؤثر خواهد
بود.
دولت جدید این برنامه را از د سامبر سال  2211جهت تأمین انرژی ه شتمین برنامه تو سعه ک شور آغاز نموده ا ست .هرچند این طرح
تغییرات قابلتوجهی در ترکیب انرژی داشته لیکن بهاندازه مورد انتظار ،موفق نبوده است .این امر بیانگر چالشهای فزاینده در افزایش
سهم انرژیهای تجدید پذیر در منابع اولیه کشور است که بهموجب کاهش استفاده از انرژی هستهای و زغالسنگ پدید آمده است.
تو سعه انرژیهای تجدید پذیر؛ نقطه ساحلی جنوب کره دارای بی شترین توان اقت صادی برای ا ستفاده از انرژی خور شیدی ا ست.
بخش خور شیدی از سال  2221با ر شد چ شمگیر ،سهم خود را در مقای سه با سال قبل  21111در صد افزایش داد و در پایان سال به
تولید  214گیگاوات ساعت رسید .دلیل این رشد ،اتصال شبکههای انتقال به نیروگاههای خورشیدی عنوان شد .پس از این رشد ،کره
بهعنوان یکی از پیشتازان بهرهمندی از این انرژی در جهان بوده است.
جنوب شتترق کره موقعیت خوبی برای مزارع بادی دارد .انرژی الکتریکی تولیدی از انرژی باد رشتتد فزایندهای داشتتته و تا زمان تعیین
سیاستهای انرژی کره ( )2212بیش از دوازده مزرعه باد ،در مناطق ساحلی احداث شده بود که ظرفیت نصب شده آن به حدود 941
مگاوات میر سید و پتان سیل قابلتوجهی برای تو سعه بی شتر در مناطق ساحلی دا شت .انتظار میرود تا پایان سال  2213با ن صب
توربینهای بادی جدید ،کره بتواند به ظرفیت کامل تولید برق از محل انرژی باد برسد.
بعضتتی از ستتواحل کرهجنوبی به دلیل تفاوتهای زیاد در ارتفاع بین جزر و مد و ستترعت باالی آب ناش تی از آن ،بهعنوان مکانهای
ایدهآل برای تولید برق ه ستند .دو شرکت کرهای POSCO ،و شرکت برق جنوب شرقی کره در م شارکت با یکدیگر برای تو سعه
فناوریهای جزر و مد و باد به این حوزه ورود کردهاند .ساختوساز مربوطه از سال  2211در نیروگاه جزر و مد دریاچه سیهوا ،بهعنوان
بزرگترین نیروگاه در جهان با  254مگاوات ،تکمیل و شروع به کار نمود.
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همچنین تولید برق از سی ستمهای زی ستتوده ) (Biomassدر طی سالهای گذ شته به میزان قابلتوجهی در کره افزایش یافته و
دومین منبع توانمند انرژیهای تجدید پذیر در کشور پس از برقآبی است .زیستتوده وارداتی اکثراً از کانادا و اندونزی تأمین میشود.
با عنایت به مندرجات بند قبل در خ صوص رویکرد جدید دولت کره مبنی برافزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر در تولید برق ،انتظار
میرود ،کاربرد این حوزه از انرژیها رشد چشمگیری را در آینده تجربه نماید.
افزایش بهرهوری انرژی

در طرح تو سعه پایدار کره برای افزایش بهرهوری انرژی اهداف جدیدی تعریف شده ا ست که در را ستای حفاظت و بهرهوری انرژی
عمومی میبا شد ،این درحالی ا ست که این کارایی انرژی در حال حا ضر نیز کمی باالتر از بی شتر ک شورهای ع ضو آژانس بینالمللی
انرژی است .برای تحقق این اهداف راهکارهای متعددی طراحیشده که در جدول  41ارائهشده است.
جدول -46راهکارهای افزایش بهرهوری برق و انرژی

بخش
صنعت
خدمات رفاهی
حملونقل

مسکونی

عمومی

راهکار
• هدف کاهش مصرف انرژی تا  1192مگاوات تا سال .2292
• ممیزی اجباری انرژی هر  5سال یکبار برای مصرفکنندگان بزرگ
• اعطا یارانهها به صنایع جهت پوشش هزینههای مربوط به تغییرات ساختاری کاهنده مصرف
• کمک هزینه  11درصدی به تجهیزات با منابع تجدید پذیر تا سال .2292
• ترویج نیروگاههای سیکل ترکیبی
هدفگذاری جهت کاهش  13درصدی مصرف انرژی در این بخش تا سال 2292
• تعیین استانداردهای کاهش سوخت مصرفی وسایل نقلیه ،قابلاجرا برای وسایل نقلیه جدید تولیدشده
در کشور
• استتتتانداردهای بهرهوری انرژی و برنامههای برچستتتبزنی برای لوازم خانگی (یخچال  ،تهویه هوا،
المپهای رشتهای و )...
• صدور گواهینامه سازگاری با محیطزیست برای تجهیزات اداری و لوازم خانگی
• برنامههای صدور گواهینامه بهرهوری انرژی بهصورت داوطلبانه
• پیادهسازی طرحهای روشنایی LED
• ستتترمایهگذاری دولتی در پروژههای تحقیق و توستتتعه در بخش انرژیهای تجدید پذیر و دوستتتتدار
محیطزیست
• افزایش استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در ساختمانهای عمومی
• نصب روشنایی  LEDدر خیابانها
ماخذ]23[ Policy & regulatory overview:
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 -1-2-9سیاستهای توسعه صنعتی کره

دولت کره اهداف مشخصی را در سیاستگذاری بخش صنایع داشته است که مهمترین اهداف آن در جدول  41نشان دادهشده است.
جدول -41اهداف سیاستهای کره در بخش صنایع
هدف
بهبود ساختار صنعت
افزایش استفاده از توانمندی

توضیحات
سوق دادن بهسوی صنعتی متمرکز در سرمایهگذاری ،مهارتها و فناوری ،خصوصاً در صنایع
سنگین و سرمایهای
داخلی24

قوانین و سیاست های باال توان ساخت داخل کشور برای پشتیبان و حمایت از سازندگان
داخلی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی

استراتژیهای جذب سرمایهگذاری
خارجی FDI

 FDIتنها در مواردی استفاده میشود که نیاز به بهبود تکنولوژی جهت توسعه صادرات ،
مشارکت و یا مجوزهای تشویقی باشد

تالش در بهبود فناوری

تشویق به تحقیق و توسعه داخلی در صنایع پایه ،ایجاد زیرساختهای تکنولوژیک که نیازمند
سرمایهگذاریهای کالن هستند

تداوم در سوق دادن بخش خصوصی به
فعالیت

اعطای امتیاز به کارآفرینان داخلی بزرگ  ،جهت ایجاد بخش خصوصی بزرگ و گسترش بازار
داخلی که منجر به ایجاد برند در صادرات توسط صنایع سنگین خواهد شد
ماخذ]5[ Romana, S., & Leonardo, L. (2014) :

 -3-2-9سیاستهای توسعه صادرات

عالوه بر سیاستگذاریهای کلی کره در خصوص انرژی و گسترش استفاده و تولید از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر ،کشور کرهجنوبی
سیا ستگذاریهایی نیز به ابعاد کالن اقت صادی جهت ت شویق صادرات و کاهش واردات و واب ستگی ک شور اعمال نموده ا ست ،که
بخش برق و تجهیزات برقی نیز بهعنوان یکی از اصلیترین بخشهای اقتصاد تابع این سیاستها خواهد بود.
اولین قدمهای تنظیم این مقررات در سال  1312برداشته شد و تاکنون نیز با اعمال تغییرات به اقتضای وضعیت اقتصادی و جهانی با
هدف یکسان(توسعه صادرات) ادامه یافته است.

 24به موضوع  local contentاشاره دارد که هدف از آن استفاده از توانمندیهای داخلی در قراردادهای بینالمللی و سرمایه گذاریهای خارجی در کره است .با اجرای این
سیاست انتظار میرود سهم استفاده از توان ساخت داخل در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی افزایش یابد.
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جدول -43سیاستهای تشویق صادرات کرهجنوبی
اقدام

توضیحات

مشوقهای مالیاتی

در ابتدای مسیر توسعه صادرات ،دولت کره قانون کنترل معافیت و تخفیف مالیاتی وضع نمود که از آن
جمله میتوان به کاهش  12درصدی مالیات بر سود در صنایع صادراتی ،تغییر در روش محاسبه استهالک
کاالهای سرمایهای و ماشینآالت ،معافیت مالیاتی صنایع استراتژیک مانند فوالد  ،پتروشیمی  ،صنایع
ساخت ماشینآالت و کشتیسازی در سه سال اول و پس از آن تا دو سال تخفیف  52درصدی مالیات اشاره
نمود .پس از آن ،تخفیفهای مالیاتی به فعالیتهای تحقیق و توسعه متمرکز شد خصوصاً به صنایع ای که
با بهکارگیری دانش ایجادی به تولید کاالهای سرمایهای میپرداختند .در حال حاضر رویکرد این سیاستها،
در راستای تخفیف مالیاتی به صنایعی است که عالوه بر فعالیتهای تحقیق و توسعهای ،در جذب
سرمایهگذاری خارجی نیز موفق باشند.

طرح استرداد تعرفه

دولت در ابتدای مسیر توسعه صادرات ،از طرح بازپرداخت تعرفهها جهت ترویج صادرات استفاده نمود .در
این مقررات ،مواد اولیه وارداتی مورد استفاده در تولید محصوالت صادراتی ،چنانچه تا سیزده ماه پس از
ورود ،به مصرف میرسیدند از تعرفههای گمرکی و مالیاتی معاف میشدند .هرچند اداره نمودن این سیستم و
تعیین و تشخیص اقالم مشمول این قانون ،برای مسئولین دشوار بود.

سیاستهای تسهیالت

تأمین مالی پروژههای صادراتی

در مسیر توسعه صادرات ،کره در ابتدا از طریق کنترل نرخ بهره و استفاده از یارانههای نرخ تسهیالت در
بازار مالی مداخله نمود .از این طریق صنایع ،دسترسی بیشتری به سرمایه پیدا کردند و هزینههای استقراض
نیز در آنها کاهش یافت .صنایع صادراتی در استفاده از این منابع در اولویت قرار گرفتند .این تسهیالت از
طریق اعتبار تخصیصی دولت به بانک توسعه کره در اختیار واجدین شرایط قرار میگرفت.
در سالهای اخیر کره رویکرد خود را در این خصوص تغییر داده و از یکسو نرخ بهره را آزاد نموده است و
از سوی دیگر بانک توسعه را به بخش خصوصی واگذار نموده .در شرایط فعلی ،دولت تنها گاهی برای
حمایت از صنایع کوچک و متوسط ،سیاستهای تسهیالت در کره را اعمال مینماید که مستقیماً ارتباطی با
هدف توسعه صادرات ندارد.
از سال  1311تأمین مالی صنایع صادراتی در کره بهعنوان یک سیاست مورداستفاده قرارگرفته است.
صادرکنندگان در این سالها از یارانههای نرخ بهره برخوردار بودهاند .بانک صادرات و واردات کره بیشتر
منابع خود را در اختیار بنگاههای صادراتی قرار داده است .این تأمین مالی ،عموماً کاالهای سرمایهای ازجمله
تجهیزات و ماشینآالت را در برمیگرفت .درصورتیکه حداقل ارزآوری صنعت  25درصد میبود ،تا 122
درصد از ارزش قرارداد نیز قابل تأمین از سوی بانک بوده است.
دولت در این سالها نرخ بهره را برای تأمین مالی صنایع صادراتی ،کمتر از نرخ استقراض در بازار حفظ
نموده .همچنین از سال  ،2223صندوق تضمین اعتبار کره ،ضمانت بازپرداخت تسهیالت اخذشده صنایع
کوچک و متوسط صادراتی را بر عهده گرفت.

بیمههای صادرات

طرح بیمه صادرات در سال  1313تحت قانون صادرات به کره وارد شد تا با کمک به صادرکنندگان آنها را
در برابر ضررهای احتمالی محافظت کند.
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توضیحات
صندوق بیمه صادرات ) (EIFبرای حمایت از صادرکنندگان تأسیس شد.

مناطق آزاد تجاری)(FTZs

FTZها در کره تحت قانون منطقه تجارت آزاد اداره میشوند که منحصراً خارج از مرز گمرک ملی هستند،
که بر اساس درخواست دولتهای منطقهای ،از شرایط گمرکی معاف هستند .همچنین صنایع فعال در این
مناطق از مزایایی همچون زیرساختهای مناسب حملونقل و ارتباطات متقابل صنایع به علت نزدیکی به
یکدیگر نیز بهرهمند میشوند.

تثبیت نرخ ارز

وون کرهجنوبی تا پیش از سال  1314میالدی در برابر دالر با افت ارزش مواجه بوده است لیکن در
سالهای 1314الی 1312نرخ ارز تثبیت گردید 414(.وون در برابر هر یک دالر) .هرچند کاهش ارزش پول
ملی میتواند باعث توسعه صادرات کشور شود ،لیکن حقیقت این بود که اقتصاد کره تحت تأثیر این سیاست
بهبود نیافت و با کسری تراز تجاری نیز مواجه گردید .لذا در اوایل سال  1312نرخ ارز شناور گردید .از آن
زمان تاکنون نرخ ارز بازار مبادالت خارجی ،توسط نیروهای بازار تعیین میشود و تنها در برخی شرایط
محدود (در زمان عدم ثبات و تغییرات شدید نرخ ارز که منجر به افزایش ریسک تجاری میشود) دولت در
بازار ارز مداخله میکند

سازمانها

سازمان تجارت بینالمللی کره ( )KITAو شرکت تجارت ترویج تجارت کره ( ، )KOTRAشرکتها را
جهت غلبه بر موانع صادرات مانند موانع انگیزشی ،اطالعاتی و عملیاتی ناشی از منابع حمایت میکنند.
ماخذ]1[ Mah, J. S. (2011).:
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سندیکای صنعت برق ایران

 -9-9بررسی الگوی صادرات ترکیه

کشور ترکیه با مساحت  119هزار کیلومترمربع و با جمعیتی بالغبر  12میلیون نفر در همسایگی ایران در شمال غربی کشور قرار دارد.
کشتتور ترکیه در یک منطقه استتتراتژیک و در تقاطع بین کشتتورهای نفتخیز اتحاد جماهیر شتتوروی ستتابق در اطراف دریای خزر و
کشتتورهای نفتخیز حوزه خلیجفارس با مراکز تقاضتتای اروپا بهعنوان دومین بازار بزرگ گاز طبیعی جهان واقع شتتده استتت ،ترکیه
عالوهبر قرار گرفتن در مرکز ترانزیت انرژی منطقهای با ذخایر انرژی اندکی که در اختیار دارد و با توجه به توسعه اقتصادی رو به رشد
آن تقریباً تمام تقا ضای داخلی نفت و گاز خود را از طریق واردات تأمین میکند و بهعنوان یک م صرفکننده در حال ر شد نیز مطرح
است.
 -1-9-9وضعیت اقتصادی ترکیه

اقت صاد ترکیه باوجود شوکهای ناگوار ،در دو سال گذشته ب سیار سریع رشد کرده است .این عملکرد ،حا صل محرکهای سیا سی و
ک سبوکار پویا ،متنوع و متمایز ا ست .با این حال ،عدم تعادل ح ساب جاری نا شی از اتکا بیشازحد به تقا ضای داخلی ،نیاز به تأمین
مالی خارجی را تقویت میکند ،لیکن ری سک و آ سیبپذیری به شوکهای خارجی را افزایش میدهد .شایان ذکر ا ست سیا ستهای
اقتصاد کالن از زمان کودتا در اواسط سال  2211به شدت گسترش یافت و دولت نیز هزینهها ،سرمایهگذاری و اشتغال را افزایش داد.
این ک شور در طی دو سال گذ شته سریعترین ر شد را در تقا ضای انرژی در بین ک شورهای همکاری اقت صادی و تو سعه در اروپا
( ) OECDداشته است و برخالف تعدادی از کشورهای عضو این سازمان از رکود طوالنیمدت در امان مانده است.
شاخصهای اقتصادی ترکیه بهعنوان کشوری تازه توسعهیافته حکایت از بهبود عملکرد اقتصادی در سالهای اخیر و حرکت بهسوی
صنعتی شدن دارد .آمار اقتصادی ترکیه در جدول  43نشان دادهشده است.
جدول  -43وضعیت اقتصادی کشور ترکیه در سال 2113
متغیرها

مقدار

تولید ناخالص داخلی []22

به قیمتهای اسمی  111،421میلیارد دالر
برابری قدرت خرید ( 2،232 )PPPتریلیون دالر

رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی

رتبه ( 13قیمت اسمی)

در سال ]22[ 2211

رتبه ( 19قیمت برابر)

نرخ رشد اقتصادی []54

915

جمعیت ترکیه (]94[ )2211

 12،229،112نفر (رتبه  13جهان)

تولید ناخالص داخلی سرانه []22

به قیمتهای اسمی  3،941دالر
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برابری قدرت خرید ( 21،351 )PPPدالر
رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه

رتبه ( 19قیمت اسمی)

در سال ]22[ 2211

رتبه ( 52قیمت برابر)

تورم []22

+11145

درصد جمعیت زیرخط فقر []94

 22درصد در پایان سال 2215

صنایع اصلی []94

نستتاجی  ،پاالیش نفت  ،صتتنایع غذایی  ،صتتنایع شتتیمیایی 1صتتنایع فوالد و ذوبآهن ،
خودروسازی و ماشینسازی

صادرات (]94[ )2211

 51،1میلیارد دالر

کاالهای عمده صادراتی []94

پوشاک ،مواد غذایی ،نساجی ،صنایع فلزی ،تجهیزات حملونقل

کشورهای اصلی مقصد صادراتی []94

آلمان ، %12انگلیس  ، %1امارات %1

واردات (]94[ )2211

 94،2میلیارد دالر

کاالی عمده وارداتی []94

ماشینآالت ،مواد شیمیایی ،کاالهای واسطهای ،بنزین ،تجهیزات حملونقل

کشورهای اصلی واردکننده []94

چین  ،%12آلمان  ،%3روسیه  %4آمریکا %5

نمودار 21روند تغییرات رتبه ترکیه در دستهبندی شاخص  DBبانک جهانی را نشان میدهد .این روند بیانگر بهبود محیط کسبوکار
ترکیه میباشد بهنحویکه رتبه آن از  39از در سال  2221به  49در سال  2213ارتقا یافته است.
جایگاه ترکیه در دسته بندی شاخص DB
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نمودار -26جایگاه کشور ترکیه در دستهبندی شاخص DB

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

همچنین در گزارش بانک جهانی در خصوص برر سی این شاخص در زمینه سهولت د ستر سی به برق و تجارت خارجی ک شور ترکیه،
رتبه این ک شور از میان  132ک شور به شرح جدول  52آورده شده ا ست .اطالعات این جدول بیانگر آن ا ست که صنعت برق ترکیه
نسبت به سایر بخشها ،با چالش مواجه است و رتبه آن از رتبه کل پایینتر است.
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جدول  -11شاخص سهولت کسبوکار ترکیه در سال 2113
رتبه
49
12
42

شاخص
شاخص کلی سهولت کسبوکار
دسترسی به برق 25
تجارت خارجی 21
مأخذ]91[ (DB) Ease of doing business index :

رقابتپذیری ملی بهعنوان یکی از شاخصهای ا صلی پی شرفت اقت صادی که محدودیتها و چالشهای به وجود آمده در م سیر رقابت
در بازارهای جهانی را نمایان میکند ،محدودیتهای مالی دولت در بودجهبندی و چالشهای بخش خصتتوص تی در رقابت در بازارهای
داخلی و بینالمللی را نیز ارزیابی میکند .در گزارش جهانی رقابتپذیری سال  ،2211ترکیه با تنزل  9رتبه ن سبت به سال گذ شته و
کسب امتیاز  1111به رتبه  11در بین  142کشور دستیافته است.
جدول  -11دستهبندی صنعت ترکیه براساس سطح فناوری در سال 2116

نوع فعالیت
صنایع بر پایه منابع
صنایع با تکنولوژی پایین
صنایع با تکنولوژی متوسط
صنایع با تکنولوژی باال

سهم از کل صنعت (درصد)
11
42
42
915
مأخذ  :سازمان توسعه صنعتی (یونیدو) []44

بر ا ساس گزارش سازمان تو سعه صنعتی (یونیدو) ،عملکرد رقابتپذیری صنعتی 21ک شور ترکیه با ک سب امتیاز  21124که باالتر از
متو سط جهانی ( )21212ا ست ،این ک شور را در بین  152ک شور در سال  2019در جایگاه  23قرار داده ا ست .جدول  51د ستهبندی
صنعت ترکیه بر اساس سطح فناوری را در سال  2211نشان میدهد.
 -2-9-9صنعت برق ترکیه

بی شتر برق ترکیه از طریق منابع سوختهای ف سیلی تولید می شود هرچند که دولت این ک شور در نظر دارد در آینده حداقل بخ شی از
انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور را از طریق نیروگاههای هستهای تأمین کند .مهمترین منبع انرژی متعارف ترکیه ،که در نیروگاههای

25

Getting electricity
Trading across borders
21
Competitive Industrial Performance Index 2018
21
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حرارتی مورد استتتتفاده قرار میگیرد ،زغالستتتنگ استتتت .در حالی که این امر استتتتقالل انرژی را افزایش میدهد ،میزان انتشتتتار
دیاکسیدکربن را بهشدت افزایش خواهد داد.
طبق آمار منتشر شده توسط اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه در سال  ،2211سوختهای فسیلی تقریباً  55درصد تولید برق در ترکیه را
تشکیل میدهند .بخش انرژیهای تجدید پذیر از سال  ،2225با تصویب قانون انرژی تجدید پذیر رشد کرده است .انواع منابع انرژی
تجدید پذیر در ترکیه عبارتند از :باد ،خورشیدی ،زمینگرمایی ،موج ،جزر و مد ،ریزش ،منابع زیستتوده یا منابع بیوگاز ،نیروی موجود
در آب رودخانه یا کانال ،تأسیسات تولید برق هیدروالکتریک با مخزن کوچکتر از  15کیلومترمربع .در حال حاضر ،باد ،آب و خورشید
منبع ا صلی تجدید پذیر ا ستفاده شده در ترکیه ا ست .طبق گزارش ساالنه اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه ،سهم منابع تجدید پذیر در
ظرفیت نصبشده ترکیه در سال  2211معادل  ٪49121بوده است.
) در سال  ،2211درصد استفاده از این منابع جهت تولید برق به

بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره نظارت بر بازار انرژی (

تفکیک برابر است با گاز طبیعی 21،421 :مگاوات ( ،)٪92111برق آبی ( سد) 13،321 :مگاوات ( ،)٪25121زغال سنگ وارداتی 1،393
مگاوات ( ،)٪3129برق آبی (نوع رودخانه) 1،512 :مگاوات ( ،)٪3129باد 1،115 :مگاوات ( 1/1درصتتد) ،ژئوترمال 1،123 :مگاوات
( ،)٪1191منابع دیگر 2293 :مگاوات ( 2119درصد)
سایر21293 1

زمین گرمایی11123 1
باد11115 1

گاز طبیعی211421 1

هیدرو (رودخانه)11512 1

زغال سنگ وارداتی11393 1

لیگنیت31211 1
هیدرو (سد)131321 1
نمودار -21ترکیب انرژیهای مصرفی پایه در صنعت برق ترکیه

مأخذ  :سایت وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه[]1
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و ضعیت تولید ،م صرف و واردات انرژی ترکیه به شرح جدول  52میبا شد .نمودار  21و ضعیت تولید انرژی برق در ترکیه را از سال
 2222تا پایان  2211نشان میدهد .اطالعات این نمودارحاکی از روند صعودی تولید انرژی برق در دوره مورد بررسی است ،هرچند در
برخی دورهها با کاهش همراه بوده است .تولید در سال  2211نسبت به سال  2211شش درصد کاهشیافته است.
جدول -12تولید و مصرف و واردات انرژیهای پایه –
مصرف انرژی

مقیاس exajoule – EJ :
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21مصرف انرژی برابر است با مصرف انرژیهای اولیه به عالوه خالص واردات انرژیهای ثانویه
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مأخذ  :وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه ( )MENRبه نقل از []91

تولید برق در ترکیه
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نمودار -23تولید برق در ترکیه

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

م صرف برق ترکیه تا پیش از سال  2223ر شدی تقریباً پایدار دا شته ،در سال  2214م صرف  ٪1112باالتر از سال  2224شد و به
 22114تراوات ساعت ر سید (نمودار  .)23به گزارش وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه ،این ر شد تا سال  2211ادامه یافته و انتظار
میرود تا پایان سال  2229م صرف برق بیش از  4951ترا وات در ساعت شود .هرچند در برخی سالها این تغییرات نزولی بوده و یا
آهنگ تغییرات رشد متغیر بوده است.
مصرف انرژی برق در ترکیه
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مأخذ :سایت ]41[ https://yearbook.enerdata.net

با توجه به جمعیت ترکیه و تغییرات آن ،مصرف سرانه برق در ترکیه در نمودار  92نمایش داده شده است که آهنگ تغییری متناسب با
تغییرات مصرف کل برق در کشور دارد.
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4000

2000
1000

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

نفر برکیلووات ساعت

3000

0

نمودار -91مصرف سرانه برق ترکیه

مأخذ World Factbook :به نقل از []41

وضعیت صادرات و واردات برق ترکیه ،بهطورکلی و در مقایسه با یکدیگر در نمودار  91نشان دادهشده است.
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 -4-9-9ساختار نهادی صنعت برق ترکیه

ساختار نهادی صنعت برق طی چهار مرحله تجدید ساختار از  1314تا  2219به نمودارکنونی ا صالح شده ا ست .در گذ شته ،اداره برق
ترکیه ( )TEKمسئول تمام فعالیتهای تولید ،انتقال و توزیع بود .در سال  ،1314پس از تصویب قانون شماره  ،9231انحصار آن در
فعالیتهای برق تضعیف شد و شرکتهای خصوصی فرصت بهرهبرداری در بازار را به دست آوردند TEK .ابتدا در سال  1339به دو
شرکت دولتی تقسیم شد :یکی برای تولید و انتقال (شرکت برق و انتقال ترکیه ( ))TEASو دیگری برای توزیع (شرکت توزیع برق
ترکیه ( .))TEDASدر ستتال  TEAS ،2221به ستته شتترکت دولتی تقستتیم شتتد :یکی برای تولید (شتترکت تولید برق ترکیه
( ،))EUASیکی برای انتقال (شتتترکت انتقال برق ترکیه () )TEIASو دیگری برای تجارت (شتتترکت عمدهفروشتتتی برق ترکیه
( .) )TETASدر سال  TEDAS ،2224در بخش خصوصی سازی بهعنوان بخشی از شورایعالی خصوصی سازی تعریف شد و
بدین ترتیب روند خصوصیسازی در حوزه توزیع تکمیل شد EUAS .نیز در حال خصوصیسازی بخش تولید است .در ساختار فعلی
«اداره تنظیم بازار انرژی» « ،شرکت تولید برق» « ،شرکت انتقال نیروی ترکیه» « ،شرکت بازرگانی و قرارداد ترکیه» و « شرکتهای
توزیع» ایفای نقش میکنند .نمودار 92این ساختار نهادی را نشان میدهد.

نمودار -92ساختار کلی بخش برق ترکیه

مأخذ]91[ IAEA :
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اداره تنظیم بازار انرژی )EMRA( 23تنظیمکننده بازار برق ،گاز طبیعی ،نفت و بازار محصتتوالت نفت گاز مایع ( )LPGاستتت.
 EMRAم سئول اعطای مجوز فعالیتهای بازار گاز و برق (ازجمله برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر) برای تولید ،انتقال ،توزیع،
عمدهفروشی ،خردهفروشی ،واردات و صادرات است .شرکت تولید برق ( 92)EUASشرکت تولیدی دولتی است که مسئول اجرایی
نیروگاههای عمومی موجود و افزایش ظرفیت نیروگاهها ست .همچنین این شرکت وظیفه دارد در صورت عملکرد ناقص بازار و تأمین
نشدن تقاضا ناشی از کمبود ظرفیت ،با ارائه راهکار مقتضی مشکالت ایجادشده را مرتفع نماید.
شرکت انتقال نیروی ترکیه )TEIAS( 91م سئولیت برنامهریزی ،ن صب و راهاندازی شبکه انتقال را بر عهده دارد و همچنین این
شرکت بای ستی امنیت سی ستم انتقال را باال برده و محدودیتهای انتقال را به حداقل بر ساند .همچنین ظرفیت تولید را در افق
بلندمدت  22ساله پیشبینی نموده و طرح توسعه مربوطه را تنظیم نماید .شرکت بازرگانی و قرارداد ترکیه )TETAS( 92یک شرکت
عمدهفرو شی ا ست که باهدف ایجاد توازن و تعادل در هزینههای تحمیلی به تولیدکنندگان که نا شی از تغییرات قانونگذاری ا ست
تأ سیس گردیده ا ست .همچنین این شرکت م سئول عمدهفرو شی و خرید برق در ترکیه میبا شد .شرکتهای توزیع ،با خ صو صی
نمودن بی ستویک شرکت توزیع در مناطق جغرافیایی مختلف ،بر ا ساس قرارداد  ، TOORحقوحقوق اجرایی از لحاظ قانونی به
بخش خصوصی واگذار شد .این در حالی است که داراییهای شبکه توزیع در مالکیت دولت باقیمانده و در کنترل شرکت هولدینگ
 TEDASقرار میگیرد.
تنظیمگری بازار برق ترکیه

در ترکیه گواهینامههای تولید ،توزیع و انتقال برق حداقل  12ساله و حداکثر  43ساله اعطا می شوند این مجوزها پس از انق ضا قابل
تمدید تا حداکثر  43سال میبا شند .از سوی دیگر ،شرایط اخذ گواهینامه جهت ا ستفاده از هریک از انرژیهای تجدید پذیر متفاوت
بوده و مجوزهای تولید در این حوزه قابل تمدید نیستند.
هر فعالیت مجوز مربوط به خود را احتیاج دارد .جهت فعالیتهای صتتتادراتی گواهینامه تولید و عرضتتته مورد نیاز استتتت ،در حالی که
فعالیتهای واردات تنها با گواهینامه عرضه میسر میباشد .فعالیتهای صادراتی و وارداتی نیاز به اخذ گواهینامه مجزا ندارند.

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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گواهینامهها قابلانتقال به غیر نیستند (البته بهاستثناء موارد خاصی که در مورد مجوزهای تولید وجود دارد) .طبق ضوابط گواهینامههای
بازار برق (  )EMLRحداقل سرمایهای برای شرکتها مورد نیاز است ،که میزان آن بسته به فعالیت شرکت ،متفاوت است .همچنین
هزینه گواهینامهها نیز بستگی به فعالیت شرکت مورد نظر دارد.
برای برخی فعالیتها مانند فعالیتهای زیر نیازی به اخذ مجوز نمیباشد:
-

گروههای اضطراری تولیدی که به سیستمهای انتقال و توزیع متصل نیستند

-

امکانات تولیدی بر مبنای منابع انرژی تجدیدپذیر با ظرفیت نصبشده حداکثر  1مگاوات

-

تولیدکنندگان برق در نیروگاههای سیکل ترکیبی کوچک (طبق قانون  EMLتأسیسات با مجموع ظرفیت نصب شده 122
کیلووات و کمتر)

-

تولیدکنندگان برق در نیروگاه سیکل ترکیبی که کارایی آنها با مقادیر کارایی که توسط وزارت نیرو تعیین میشود ،مطابقت
دارد.

-

تولید از طریق انرژیهای تجدید پذیر که تماماً برق تولید میکنند و در زمینه انتقال و توزیع فعالیت نمیکنند.

-

واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقوقی که اکثریت سرمایه آنها مستقیماً یا غیرمستقیم متعلق به شهرداریها است و
درزمینه خطوط انتقال آب ،خطوط لوله حملونقل فاضالب و سدها فعالیت میکنند.

تعرفه فروش برق

اعمال قانون و تعیین تعرفه برای خردهفرو شان به م صرفکنندگان ،عمدهفرو شی  EUASو پایگاههای عر ضه نهایی برق با یکدیگر
متفاوت استتتت .مصتتترفکنندگان واجد شتتترایط ،به جای خر ید برق تعرفهای ،میتوان ند موافقت نامه های خر ید برق دوجانبه را با
عر ضهکنندگان برق مانند شرکتهای تولید برق و شرکتهای عمدهفرو شی منعقد نمایند .تا سال  2211محدودیت م صرفکنندگان
واجد شرایط ،ساالنه  2222کیلووات ساعت بود .در ابتدای سال  2211این مصرفکنندگان به دو گروه کممصرف و پرمصرف تقسیم
شدند و مقررات هریک بهطور جداگانه تعیین و تعرفههای مربوطه تصویب شد.
 -1-9-9سیاستها و برنامههای راهبردی ترکیه در بخش انرژی

سیاست ترکیه در زمینه تأمین انرژی ،یک سیاستگذاری زمانبندی شده است .به نحوی که به رشد هدفمند اقتصادی و توسعه پایدار
این کشور کمک کند .سیاست ملی انرژی و معدن ترکیه مطابق با سه مالحظه اصلی توسط وزارت انرژی و منابع طبیعی تدوین شده
است:
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ایجاد امنیت در بخش عرضه ؛ اهداف اصلی امنیت در عرضه عبارتند از دستیابی به تنوع منابع و بازارهای انرژی پایداری و قابلیت
اطمینان انتقال منابع و کاهش هزینه محصوالت وارداتی انرژی .بدیهی است امنیت در عرضه در یک کشور با اقتصاد قوی و امنیت
ملی حاصل میگردد .مسئله امنیت در عرضه در پنج بخش زیر مورد بحث قرار میگیرد :تنوع منابع انرژی و کشورهای عرضهکننده
امکانات ذخیرهسازی گاز و نفت ظرفیت عرضه گاز طبیعی به سیستم زیرساخت انتقال انرژی و بهرهوری انرژی.
تولید از محل منابع داخلی؛ تولید انرژی با استفاده از منابع ملی در دستیابی به استقالل انرژی مهم است .در همین راستا ،برای
ترکیه حائز اهمیت ا ست که ابعاد جدیدی به سیا ستها و ا ستراتژیهای خود بیافزاید تا از واب ستگی طوالنیمدت ک شور به واردات
بکاهد .در حال حا ضر ب سیاری از نهادها و سازمانهای دولتی و خ صو صی ،بهویژه وزارت انرژی و منابع طبیعی ( )MENRتالش
زیادی برای افزایش استفاده از منابع انرژی ملی میکنند و برنامههایی نیز برای افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ،زغالسنگ
داخلی و انرژی هستهای و همچنین ذخیرهسازی منابع نفت و گاز طبیعی در نظر گرفتهشده است.
بازار قابل پیشبینی؛ ترکیه ق صد دارد بازار برق خود را بهبود بخ شیده و بازار منا سب گاز طبیعی نیز ایجاد نماید ،نهادهای بخش
انرژی را اصالح و زیرساختهای تأمین انرژی را بازسازی کند .چندین استراتژی و هدف برای ایجاد یک بازار انرژی قابل پیشبینی و
شتتفاف مدنظر قرارگرفته ،که جذابیت کافی برای ستترمایهگذاران داشتتته باشتتد در ستتالهای اخیر ،تعدادی پروژههای بزرگ انرژی
ام ضا شده که این پروژهها بدون شک به هدف ترکیه برای دا شتن نقش بی شتر بهعنوان مرکز تجارت انرژی کمک خواهد کرد .با
سیاست ملی انرژی و معدن ،ترکیه موضعگیری قوی خود را داشته و تالش میکند دستاوردهای سالهای اخیر را تکرار کند.
وزارت انرژی ترکیه برای دستتتیابی به یک توستتعه پایدار در حوزه انرژی اقدام به تدوین برنامههای راهبردی نموده استتت .در برنامه
راهبردی  ،2214-2212وزارت انرژی ترکیه اهداف و مقاصتدی برای بازه  2214-2212مشتخص کرد .اجزا این برنامه در جدول 59
آمده است .هدف از این برنامه توسعه پایدار حوزه انرژی ترکیه میباشد که برای تحقق اهداف ،برنامههایی را طراحی کردهاند.
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جدول  -19برنامه راهبردی وزارت انرژی ترکیه

برنامه راهبردی
مأموریت :دستیابی به باالترین سطح ممکن رفاه ملی با بهرهبرداری کارآمد و دوستدار محیطزیست از انرژی و منابع طبیعی
چشمانداز :آینده قابلاعتماد در انرژی و منابع طبیعی
ارزشها:
• شفافیت :ارائه اطالعات به عموم در چارچوب قانون
• قابلاطمینان بودن :اجرای فعالیتها جهت نیل به اهداف معتبر در بستر مقررات ملی و بینالمللی
• درک شرایط زیستمحیطی :اجرای فعالیتها در چارچوب پایداری محیطی و احترام به اصول زندگی
• مشارکت :در نظر گرفتن نظرات ،پیشنهادها و انتظارات ذینفعان ،در فرایندهای سیاستگذاری
• نوآوری :برای حمایت از مطالعات تحقیق و توسعه و استفاده از فنآوریهای داخلی و جدید
• بهرهوری :استفاده از منابع عمومی و اختصاصی با باالترین بهرهوری
• انطباق و پیشبینی :اجرای فعالیتها بهصتورت پایدار با توجه به پیشبینیهای قابلاطمینان متوستط و بلندمدت و مطابق با پیشترفتهای
جهانی
اهداف:
هدف  :1ایجاد ساختار قوی و قابلاطمینان بینالمللی
هدف  :2تنوعبخشی به منابع
هدف  :9مدیریت مؤثر تقاضا
هدف  :4استفاده بهینه از انرژیهای موجود در ترکیه
هدف  :5افزایش ظرفیت تولید کارای انرژی
هدف  :1تقویت ظرفیت سازمانی وزارتخانه
هدف  :1بهرهمندی مؤثر از فناوری اطالعات در وزارت نیرو
هدف  :1هماهنگی در بین بخشهای مختلف وزارتخانه
هدف : 3یکپارچهسازی بازار انرژی ترکیه و سایر کشورهای منطقه
هدف  :12توانمندی در عرصه بینالمللی
هدف  :11فناوری بومی در انرژی و منابع طبیعی
هدف  :12رویکرد تحقیق و توسعه مبتنی بر نتایج
هدف  :19بازارهای رقابتی و شفاف
هدف  :14بهبود روند سرمایهگذاری
ماخذ :برنامه استراتژیک ترکیه در سال های ]52[ 2213-2215

در ادامه برنامه راهبردی  ،2214برنامه دیگری برای دوره  2215تا  2213تدوین گردید .این طرح با توجه به پیشتترفتهای موجود در
زمینه انرژی و منابع طبیعی در جهان ،بهعنوان یک نقشتته راه استتتراتژیک و با هدف ایجاد ستتاختاری با ویژگیهای «مشتتارکتی»،
«نوآورانه»« ،چندمنظوره»« ،اعتبارسنجی شده براساس معیار معتبر و دقیق»« ،اهداف قابلدسترس هرچند دشوار»« ،ایجاد همکاری
و تعادل بین انرژی و منابع طبیعی که دو حوزه اصلی مسئولیت وزارت هستند»« ،اولویت دادن به مسائل زیستمحیطی»« ،عملکردی
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مطابق با تغییرات فعلی و آتی جهانی و هماهنگ با سایر سیاستهای کالن و استراتژیهای کشور» ،طراحی گردید .به نقل از سایت
رسمی آژانس بین المللی انرژی ،در این برنامه راهبردهای زیر مدنظر قرارگرفته است.
جدول  -14راهبردهای وزارت انرژی ترکیه

راهبردها
 تأمین امنیت بلندمدت عرضه و ثبات سیستم بر پایه سناریوهای بهروز و تکنولوژی مدرن تکمیل خصو صی سازی تأسی سات تولیدی دولتی و حصول اطمینان از ایجاد فضای قانونمند و ایجاد شبکههای توانمندبرق و بسترسازی برای سرمایهگذاری الزم در زیرساختهای نسل جدید و شبکه برق.
 بهبود عملکرد و شتتفافیت بازار عمدهفروشتتی در بازارهای روزانه و مالی از طریق :هماهنگستتازی قوانین تجارت برق بامقررات بینالمللی و رویههای مجاز محیطزی ست و اعطای مجوز در را ستای حمایت از سرمایهگذاری کافی و بهموقع به
نفع مصرفکنندگان انرژی
 حذف تعرفههای هزینهای و محدودیتهای مرتبط با قیمتگذاری ،در عین حال اطمینان از عرضه برق مقرونبه صرفه وبا کیفیت باال از طریق تنظیم کیفیت عرضه و کمکهای اجتماعی هدفمند به مشتریان آسیبپذیر.
ماخذ]91[ Energy Policies of iea countries :

 -3-9-9صادرات و واردات صنعت برق ترکیه
مبادالت برق ترکیه با سایر کشورها

طبق قانون بازار برق ترکیه ،در این کشور برق را میتوان توسط تولیدکنندگان و یا دارندگان مجوز عرضه ،صادر و یا وارد کرد .برای
این کار بایستی ارتباطات الزم بین کشور ثانویه و ترکیه برقرار شود و توسط وزارت انرژی و منابع طبیعی ( )EMRAو اداره تنظیم
بازار انرژی ( )MENRمورد تائید قرار گیرد.
شرکتهای تولید برق در شهرهای مرزی میتوانند برق را با ا ستفاده از خطوط م ستقیم و نه خطوط انتقال و توزیع ملی صادر کنند.
ترکیه هماکنون ارتباطات شبکهای با همسایگان خود برقرار کرده است و تجارت برق از طریق مزایدههای عمومی صورت میپذیرد.
سی ستم انتقال برق ملی ترکیه در اوا سط سال  2212به شبکه اروپایی سی ستم انتقال نیرو ( )ENTSO-E99مت صل شد .در فاز
آزمایشی تا پایان سال  2211از طریق انتقال غیرمستقیم برق ،ترکیه توانست تجارت محدود موفقیتآمیزی با بلغارستان و یونان داشته
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باشد .با پیروی کامل ترکیه از استانداردها و مسئولیتهای مربوط به شبکه اروپایی اپراتورهای سیستم انتقال برق  ،توافقنامه بلندمدت
اتصال دائمی به این شبکه در آوریل  2215منعقد شد.
همچنین ترکیه با کشورهای همسایه مبادالت برقی دارد هرچند ظرفیت و حجم تجارت کوچک است .در سال  ،2215واردات خالص
برق بینالمللی ترکیه به میزان  TWh 414یا  ٪211از کل تأمین برق کشور بوده است .واردات از سال  2212افزایش یافت و در سال
 2211به بی شترین میزان خود یعنی  TWh 1ر سید  .صادرات برق در سال  2215معادل  TWh 9بوده ا ست .در سالهای اخیر
حدود  ٪1111کل واردات برق از بلغار ستان بوده ا ست و باقیمانده از ایران ( ،)٪2119گرج ستان ( ،)٪911آذربایجان ( )٪119و یونان
( ،)٪2125در حالی که عمده صادرات برق به یونان ( )1211 ٪و عراق ( )٪23/1بوده است.

نمودار -99صادرات و واردات برق و خالص صادرات در بخش برق

مأخذ :آژانس بینالمللی پول .اطالعات صنعت برق (]91[ )2211

صادرات و واردات تجهیزات برقی ترکیه

میزان صادرات کاال و تجهیزات برقی و الکترونیکی (کد  )15در کشور ترکیه از  311میلیارد دالر در سال  2214به  111میلیارد دالر در
سال  2211رسیده که با نرخ متوسط ساالنه  9در صد کاهش داشته است .نمودار 94میزان صادرات «کاال و تجهیزات صنعت برق و
الکترونیک» را به تفکیک ک شورهای مق صد در سال  2211ن شان میدهد .همانطور که در این نمودار دیده می شود ،بی شترین میزان
صادرات ترکیه در سال  2211به ک شور «انگل ستان» با  11221میلیون دالر بوده ا ست که معادل  14در صد از کل صادرات تجهیزات
برق ک شور ترکیه میبا شد .بعد از انگل ستان « ،آلمان» و «فران سه» به ترتیب  149و  132میلیون دالر بی شترین میزان سهم را در
صادرات تجهیزات برقی ترکیه به خود اختصاص میدهند.
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مأخذ :سایت ]45[ ITC

میزان واردات کاال و تجهیزات صنعت برق به ک شور ترکیه از  111341میلیون دالر در سال  2214به  111513میلیون دالر در سال
 2211رستتیده که با نرخ متوستتط ستتاالنه  2درصتتد کاهش مواجه بوده استتت .نمودار  95میزان واردات «کاال و تجهیزات برقی و
الکترونیکی» را به تفکیک ک شور در سال  2211ن شان میدهد .همانطور که در این نمودار دیده می شود ،بی شترین میزان واردات
ترکیه در سال  2211از ک شور «چین» با  51513میلیون دالر که معادل  94در صد از کل واردات تجهیزات برق میبا شد .بعد از چین،
«آلمان» و «ویتنام» به ترتیب  11519و  11241میلیون دالر بیشتتتترین میزان واردات تجهیزات صتتتنعت برق به ترکیه را به خود
اختصاص میدهند.
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مأخذ :سایت ]45[ ITC
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 -4بررسی وضعیت بازارهای هدف صادرات صنعت برق ایران
 -1-4بررسی وضعیت صادرات صنعت برق ایران به افغانستان
افغان ستان یکی از مقا صد مهم صادراتی صنعت برق ایران (کاال و تجهیزات برقی) ا ست و در خ صوص صادرات انرژی برق ،پس از
عراق در جایگاه دوم مقا صد صادراتی ایران قرار دارد .در این بخش و ضعیت صنعت برق افغان ستان و سهم ایران از این بازار مورد
بررسی قرارگرفته است.
 -1-1-4وضعیت اقتصادی افغانستان

جمهوری ا سالمی افغان ستان ک شور مح صور در خ شکی در آ سیای جنوبی ا ست .این ک شور حدفا صل آ سیای میانه ،آ سیای غربی و
خاورمیانه و پایتخت آن کابل ا ست .هم سایگان افغان ستان ،ایران در غرب ،پاک ستان در جنوب و شرق ،تاجیک ستان و ازبک ستان و
ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند.
افغان ستان با  152٬114کیلومترمربع م ساحت چهلویکمین ک شور و سیع دنیا ا ست و جمعیت آن در سال  1931حدود  91میلیون نفر
بوده که آن را در رتبه سی و نهم پرجمعیتترین کشورهای دنیا قرار میدهد.
به دلیل تزریق میلیاردها دالر کمکهای بینالمللی و ار سال پول از سوی مهاجران افغان که در سایر ک شورها کار میکنند ،اقت صاد
افغانستان در دهه گذشته پیشرفت قابلتوجهی داشته است .کمکهایی که از سرمایهگذاران خارجی به دست آمد ،پس از سقوط رژیم
طالبان و افزایش اعتماد سیاسی افزایش داشت .با این وجود افغانستان همچنان یکی از کشورهای کمتر توسعهیافته در دنیا است25 .
درصد جمعیت فعال آن بیکار هستند و زیرخط فقر زندگی میکنند .بسیاری از بیکاران به گروههای ستیزه جوی خارجی یا فعالیتهای
غیرقانونی ،بهویژه قاچاق پیوستند .در جدول  55برخی از شاخصهای اقتصادی آورده شده است.
جدول  -11آمارهای اقتصادی کشور افغانستان در سال 2113
متغیرهای اقتصادی

مقادیر

تولید ناخالص داخلی []22

به قیمتهای اسمی  131515میلیارد دالر
برابری قدرت خرید ( 121113 )PPPمیلیارد دالر

رت به ب ندی ج هانی تول ید نا خالص رتبه ( 114قیمت اسمی در سال )2211
داخلی[]22

رتبه ( 33قیمت برابر در سال )2211

رشد ]22[ GDP

 214درصد

نرخ رشد اقتصادی []54
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متغیرهای اقتصادی

مقادیر

جمعیت افغانستان []51

95،592،211

تولید ناخالص داخلی سرانه[]22

به قیمتهای اسمی  549دالر
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برابری قدرت خرید  2211دالر
رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی رتبه ( 111قیمت اسمی در سال )2211
سرانه[]22

رتبه ( 113قیمت برابر در سال )2211

تورم[]22

5درصد ()2211

بیکاری []51

 24درصد ()2211

درصد جمعیت زیرخط فقر []51

 5415درصد

صنایع اصلی []55

تولیدیهای کوچک پارچه ،صتتابون ،مبلمان ،کفش ،کود ،پوشتتاک ،مواد غذایی ،نوشتتیدنیهای
غیرالکلی ،آبمعدنی ،سیمان فرش دستباف گاز طبیعی ،زغالسنگ ،مس

صادرات []55

 114میلیون دالر ()2211

کاالهای عمده صادراتی []55

میوه  ،آجیل ،فرشهای افغان ،پشم ،پنبه ،پوست ،سنگهای قیمتی و گیاهان دارویی

کشتتورهای اصتتلی مقصتتد صتتادراتی هند ٪5115
[]55
پاکستان ٪2311
ایران ٪911
عراق ٪211
ترکیه )2211( ٪113
واردات []55

 1،111میلیارد دالر ()2211

کاالی عمده وارداتی []55

ماشینآالت و سایر کاالهای سرمایهای ،مواد غذایی ،منسوجات و محصوالت نفتی

کشورهای اصلی واردکننده []55

چین ٪21
ایران ٪2215
پاکستان ٪1111
قزاقستان ٪11
ازبکستان ٪111
مالزی )2211( ٪519

112

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

براساس آخرین گزارش ساالنه بانک جهانی ،در خصوص سهولت کسبوکار ،افغانستان در میان  132اقتصاد در سال  2211رتبه 111
را اخذ نموده که نسبت به سال  )119( 2211بهطور چشمگیری بهبود یافته است.
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نمودار-96تغییرات شاخص سهولت کسبوکار افغانستان

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

همچنین در گزارش بانک جهانی سال  ،2213در شاخص سهولت د ستر سی به برق ک شور ،رتبه  111و در خ صوص سهولت تجارت
خارجی رتبه  111را از میان  132کشور به دست آورده است.
بر ا ساس گزارش سازمان تو سعه صنعتی (یونیدو) ،و ضعیت رقابتپذیری صنعتی 94افغان ستان با ک سب امتیاز  21221ب سیار پایینتر از
متو سط جهانی ( )21212ا ست و این ک شور در بین  152ک شور ارزیابی شده در سال  2213در جایگاه  144قرار داده ا ست .به گزارش
این سازمان در سال  33 ، 2211درصد از صنایع افغانستان ،ازجمله صنایع با تکنولوژی پایین بوده و سایر صنایع سهم یکدرصدی در
کل صنعت این کشور دارند.
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 -2-1-4صنعت برق افغانستان

صنعت برق افغانستان بهدلیل سالهای متمادی جنگ ،دچار صدمات زیادی شده و هماکنون یکی از کشورهای با دسترسی پایین به
برق میباشد .بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک جهانی در حال حاضر  15درصد جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارند .بنابراین
توسعه افغانستان نیازمند رشد صنعت برق این کشور میباشد .دیدگاه استراتژیک افغانستان جهت رشد بخشهای اقتصادی و اجتماعی
مستلزم رشد صنعت برق است .جدول  51سیاستها و اقدامات کلیدی توسعه صنعت برق افغانستان را نشان میدهد.
جدول  -16سیاستها و اقدامات کلیدی برق افغانستان

سیاستها و اقدامات کلیدی توسعه برق افغانستان
سیاستها

 گسترش سطح پوشش برق و فراهم آوری انرژی قابلاطمینان و باکیفیت
 اجرای پروژههای تولیدی انرژی برق با ا ستفاده از پتان سیلهای داخلی ک شور و د ستیابی به خودکفایی برق با توجه به ویژگی
هر منطقه از کشور
 تهیه و تأمین انرژی برق با قیمت مناسب و عادالنه در تمام استانها

 تقویت نقش منطقهای کشور بهعنوان فراهمکننده بستر ترانزیت و تجارت انرژی
 سرمایهگذاری منطقهای روی منابع آبی مشترک در جهت تولید انرژی برق
اقدامات کلیدی
 توسعه شبکههای انرژی برق و فراهمآوری انرژی برق قابلاطمینان و باکیفیت

 افزایش خودکفایی انرژی و اجرای پروژههای تولیدی انرژی برق از منابع مختلف داخلی کشور
 عرضه انرژی برق باکیفیت و استاندارد با قیمت مناسب و عادالنه به تمام اتباع کشور

 برجسته ساختن نقش کشور بهعنوان فراهمکننده بستر ترانزیت ،مبادله ،اتصال و تجارت انرژی منطقهای
 جلب و ترغیب سرمایهگذاری منطقهای روی منابع آبی مشترک در جهت تولید انرژی برق
 توسعه شبکههای توزیعی برق برای تقویت امنیت انرژی

 استفاده بیشتر از انرژیهای تجدید پذیر بهمنظور تولید انرژی برق
 برقرسانی به روستاها

 مدیریت مصرف برق نهادهای بخش انرژی

 قیمتگذاری ،تهیه منابع مالی و مدیریت پروژهها
 ترغیب ،تشویق و ایجاد سهولتها برای بخش خصوصی
 مشخص نمودن مالیات و یارانه

 گسترش پروژههای انرژی برق با حفظ محیطزیست
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سیاستها و اقدامات کلیدی توسعه برق افغانستان
 اشتغالزایی و کاهش فقر در جامعه
 گسترش همکاریهای منطقهای در قبال تحقق بخشیدن پروژههای انرژی برق
ماخذ :سایت رسمی وزارت آب و انرژی افغانستان []15

 -9-1-4واردات صنعت برق کشور افغانستان

میزان واردات کاال و تجهیزات برق و الکترونیکی 95به کشتتور افغانستتتان از  429میلیون دالر در ستتال  2212به  292میلیون دالر در
سال  2211ر سیده که با نرخ متو سط ساالنه  19در صد کاهش مواجه بوده ا ست .نمودار 91میزان واردات «کاال و تجهیزات برق و
الکترونیکی» را به تفکیک کشور در سال  2211نشان میدهد.
واردات کاال و تجهیزات برقی کشور افغانستان در سال 2211
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مأخذ :سایت ITC

[91]45

 95کد HS code 15
 91اطالعات این نمودار براساس آمارهای سایت مرکز تجارت بین الملل گردآوری شده است که با اطالعات اخذ شده از سایت گمرک ایران مغایرت دارد.
اطالعات گمرک ایران درخصوص صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به افغانستان در جدول  51آورده شده است.

119

میلیون دالر

80
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

همانطور که در این نموداردیده می شود ،بی شترین میزان واردات افغان ستان در سال  2211از ک شور «چین» با 121میلیون دالر که
معادل  55درصتتد از کل واردات تجهیزات برق میباشتتد .بعد از چین« ،پاکستتتان» و «هندوستتتان» به ترتیب  22و  13میلیون دالر
بیشترین میزان واردات تجهیزات صنعت برق به افغانستان را به خود اختصاص میدهند.
 -4-1-4مبادالت تجاری ایران و افغانستان در صنعت برق
مبادالت ایران و افغانستان در صنعت برق

براستتاس اطالعات ارائهشتتده از ستتوی شتترکت ملی برق افغانستتتان برشتتنا ،91این کشتتور حدود  1222مگاوات برق خود را از ایران،
ترکمنستتتان ،ازبکستتتان و تاجیکستتتان وارد میکند .با این حال منابع انرژی خارجی میتوانند غیرقابلاعتماد باشتتند .در ماه ژانویه،
ترکمنستان عرضه برق به روستاهای دورافتاده در شمال افغانستان را بهدلیل اختالف قیمت ،قطع کرد و خواستار افزایش  122درصدی
قیمت شد .این تالش برای اینکه افغانستان مجبور به تسلیم شود ،موفق نبود و برق سریع ًا وصل شد .اخیراً ،در ماه ژوئن سال ،2213
ایران بهطور ناگهانی میزان صادرات خود به افغانستان را بهدلیل به پایین بودن آب پشت سدها در اثر افزایش دمای هوا ،کاهش داد.
ذخایر انرژی در افغانستتتان وس تیع و اکثراً دستتت ناخورده باقیمانده استتت .افغانستتتان دارای معادن زغالستتنگ اورانیوم ،نفت ،گاز و
رودخانهها میباشد .طبق گزارش وزارت انرژی و آب افغانستان ،ظرفیت تولید انرژی بالقوه این کشور  24222مگاوات میباشد ازجمله
 292222آن از آب 5242–514 ،مگاوات از زغالستتنگ 522–952 ،مگاوات از گاز طبیعی و  922–125مگاوات از نوع نفت خام
میباشد.
نمودار 91سهم صادرات انرژی برق ایران به افغانستان نسبت به سایر کشورهای همجوار را از سال  1912الی  1931نشان میدهد.
بر اساس این اطالعات در سال  1931حدود  1درصد از کل انرژی برق صادراتی ایران ،به کشور افغانستان صادرشده است.
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صادرات انرژی برق ایران به افغانستان و نیز به سایر کشور ها از سال  1912تا 1931
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نمودار -93سهم صادرات انرژی برق ایران به افغانستان نسبت به سایر کشورهای همجوار

مأخذ :استخراج محقق از آمار صنعت برق شرکت توانیر []34

صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به افغانستان

جدول  51میزان صادرات تجهیزات برقی ایران به افغان ستان را در سال  1931ن شان میدهد .بر ا ساس این آمار م شاهده می شود که
سهم افغانستان از کل صادرات تجهیزات برقی ایران برابر با  19درصد میباشد و سهم عمده صادرات تجهیزات برقی ایران را تشکیل
میدهد.
جدول -11صادرات کاال و تجهیزات برق ایران در سال 1936
صادرات تجهیزات برقی ایران به افغانستان
مجموع صادرات تجهیزات برقی ایران

ارزش دالری (میلیون دالر)

ارزش ریالی (میلیارد ریال)

وزن (تن)

141

5،242

11،111

1،342
299
مأخذ :محاسبات محقق از آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران []11

94،511

صادرات خدمات فنی و مهندسی برق ایران به افغانستان

وزارت نیرو طی سالهای  1932الی  1931آمار صادرات خدمات فنی و مهند سی برق را گردآوری نموده ا ست ( به ا ستثنا اطالعات
مربوط به این حوزه در سال  ) 1931که خالصه آن در جدول شماره  51آورده شده است .بر اساس اطالعات موجود ،کشور افغانستان
در سالهای اخیر به یکی از کشورهای هدف ایران جهت صادرات خدمات مهندسی تبدیل شده است ،همچنین با وجود کاهش مقدار
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مطلق صادرات این خدمات به ک شو ر افغان ستان ،سهم افغان ستان از کل صادرات خدمات فنی و مهند سی برق ایران طی دو مقطع
 1935و  1931افزایش داشته است.
جدول  -13صادرات خدمات فنی و مهندسی برق ایران در سالهای  1932الی  1931و صادرات این خدمات به کشور
افغانستان -ارقام به میلیون دالر
1932

1939

1934

1935

1931

1931

کل صادرات خدمات فنی و
مهندسی برق

115135

31115

2111145

2541312

افغانستان

2

2

2

42141

سهم افغانستان از کل

2

2
2
مأخذ :آمار وزارت نیرو []11

اطالعات موجود
نیست

11111

%1111

25111
%29

 -2-4بررسی وضعیت صادرات صنعت برق ایران به عراق
عراق مهمترین بازار صادراتی صنعت برق ایران در سالهای اخیر بوده است .در این بخش وضعیت صنعت برق عراق و میزان صادرات
ایران به این کشور مورد بررسی قرارگرفته است.
 -1-2-4وضعیت اقتصادی کشور عراق

عراق کشوری در منطقه خاورمیانه واقع در جنوب غربی آسیا است که از شرق با ایران ،از شمال با ترکیه ،از غرب با سوریه و اردن و از
جنوب با عربستان و کویت همسایه است .در سال  2211حدود  2/5درصد از جمعیت جهان در این کشور زندگی میکردهاند.
کشور عراق با  144میلیارد بشکه ذخایر نفت خام 11 ،درصد از ذخایر خاورمیانه را به خود اختصاص داده است و در سال  ،2211بعد از
ایران ،جایگاه پنجم ذخایر نفتی بزرگ جهان را دارا است و ازنظر میزان صادرات ،دومین کشور در سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اپک) به شمار میرود .اکثر فعالیتهای تولیدی عراق شدیداً به صنعت نفت وابسته بوده است .صنایع عمده در این رده ،پاالیش نفت
و تولید مواد شیمیایی و کود است .به دلیل محدودیتهای خصوصی سازی و تأثیرات تحریمهای بینالمللی دهه  1332ایجاد تنوع در
صنعت میسر نشده است .تنها به دلیل گسترش ساختوسازهای ناشی از جنگهای عراق ،صنعت سیمان بهعنوان یک صنعت غیر
وابسته به هیدروکربن توانسته است به پیشرفت قابلتوجهی دست یابد .جدول  59برخی از شاخصهای اقتصادی آورده شده است:
جدول  -13شاخصهای اقتصادی کشور عراق در سال 2111

متغیر اقتصادی
تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی []51
رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی []51
نرخ رشد اقتصادی[]54

مقدار
به قیمتهای اسمی 13211میلیارد دالر
رتبه 51
115
111
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 91،214،111نفر
جمعیت عراق []51
به قیمتهای اسمی  5115دالر
تولید ناخالص داخلی سرانه[]51
رتبهبندی جهانی تولید ناخالص داخلی به قیمت رتبه 33
اسمی سرانه []51
 212درصد
تورم[]51
 41،2درصد در پایان سال 2211
درصد جمعیت زیرخط فقر []51
نفت ،مواد شیمیایی ،من سوجات ،چرم ،مواد ساختمانی ،مواد غذایی ،کود ،تولید و
صنایع اصلی []51
پردازش فلزات
 19،4میلیارد دالر
صادرات[]51
مواد خام نفتی %33
کاالهای عمده صادراتی []51
چین % 2211
کشورهای اصلی مقصد صادراتی
هند % 2214
(]51[ )2215
کرهجنوبی %1119
آمریکا %1
 91،41میلیارد دالر
واردات[]51
غذا  ،دارو
کاالی عمده وارداتی[]51
ترکیه %22،9
کشورهای اصلی واردکننده[]51
سوریه %13،2
چین %13
نمودار  93روند تغییرات رتبه شتتاخص  DBستتهولت کستتبوکار عراق را از  2221تا  2213نشتتان میدهد .همانطور که در این
نموداردیده میشود ،روند این شاخص رو به وخامت بوده است و از رتبه  144در سال  2221به  111در سال  2213تنزل یافته است.
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تغییرات شاخص سهولت کسب و کار عراق تا سال 2213
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نمودار -93تغییرات شاخص سهولت کسبوکار عراق تا سال 2113

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

جدول  12وضعیت شاخص دسترسی به برق و تجارت خارجی کشور عراق را نشان میدهد .همانطور که در این جدول دیده می شود
رتبه این کشور در بخش دسترسی برق و در تجارت خارجی وضعیت نامطلوب دارد.
جدول  -61شاخص سهولت کسبوکار عراق در سال 2113

شاخص

رتبه

شاخص کلی سهولت کسبوکار



دسترسی به برق
تجارت خارجی



91

93

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



بر اساس گزارش شاخص رقابتپذیری صنعتی ،کشور عراق با کسب امتیاز  21221که بسیار پایینتر از متوسط جهانی ( )21212است،
در بین  152ک شور در سال  2019در جایگاه  141قرارگرفته ا ست .بر ا ساس گزارش سال  3312 ،2211در صد از صادرات صنایع
عراق ،مبتنی بر منابع بوده و جایگاه صنایع بر پایه تکنولوژی بسیار ناچیز است.
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 -2-2-4ساختار صنعت برق عراق

وزارت برق عراق نقش ا صلی در سیا ستگذاری ،تولید برق ،ارائه خدمات ،تنظیمکننده و اجراکننده بر عهده دارد .از آنجا که در حال
حاضر اساسنامه قانونی وزارت برق مبهم است ،تشخیص اختیارات ارکان دشوار میباشد .با این وجود ،در سالهای اخیر با تالشهای
گسترده شعب اجرایی ،دو پیشنویس قانون توسط وزارت برق عراق ( ) MOE42تهیهشده است.
کشور عراق دارای  1شرکت تولید برق (شمال ،صالحالدین ،وسط ،وسط فرات ،ناصریه و بصره) 5 ،شرکت انتقال برق (شامل شمال،
و سط ،و سط فرات ،باالی فرات و جنوب) و  1شرکت توزیع برق ( شامل ر صافه ،کرخ ،صدر ،شمال ،و سط ،و سط فرات و جنوب)
میبا شد .توزیع برق در عراق بهطور گ سترده تو سط دولت ایالتی صورت میگیرد و تنها  5الی  1در صد این امر به بخش خ صو صی
واگذار شده ا ست .دولت در نظر دارد شبکه برق ملی را تو سعه دهد و پیشبینی میگردد در این تو سعه ،بخش خ صو صی به تدریج
مشارکت بیشتری نموده و سهم مشارکتهای عمومی-خصوصی افزایش یابد.
از سال  2214تحوالت قابلتوجهی در بخش خصوصی صنعت برق عراق به وجود آمده است .شبکه انتقال و توزیع عراق تا آن زمان،
بهطور کامل در اختیار وزارت نیرو عراق بوده ا ست و هیچ مالکیت م ستقیمی در اختیار بخش خ صو صی در حوزه انتقال و توزیع وجود
نداشتتته .وزارت برق عراق به بانک جهانی اعالم کرده استتت که قصتتد دارد این دو بخش را خصتتوصتتیستتازی کند ،گرچه هیچ گام
م شخ صی در ارتباط با آن بردا شته ن شده ا ست .بر این ا ساس ،تنها دخالت بخش خ صو صی در حوزه انتقال و توزیع ،خرید و تأمین
احتیاجات وزارتخانه جهت تحقق ،ساخت و اجرای پروژههاست.
در سالهای  ،2211-2212وزارت برق مناقصهای را برای چهار پروژه مستقل تولید برق برگزار کرد .مجموع برق تولیدی این پروژهها
 2،152مگاوات بود .با این حال ،به علت م شکالت ساختاری خاص ،بهخ صوص در عر ضه سوخت (چراکه وزارت برق ری سک عر ضه
انرژیهای اولیه را متقبل ن شد) واکنش بینالمللی به این مناق صه تقریباً صفر بود .بر این ا ساس ،فقط شرکتهای محلی (با م شارکت
بینالمللی در کن سر سیومها) و در حالی که سابقهای از تولیدکنندگان م ستقل برق ( )IPPندا شتند پی شنهادهایی ارائه دادند .اندکی
پسازآنکه پی شنهادات توسط تیم  IPPوزارتخانه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت ،لیکن در این بین یک وزیر جدید منصوب شد که با
این پروژه موافق نبود .بنابراین ،او این روند را لغو کرد و مناقصهها را تنها در قالبهای قراردادهای مهندسی ،تهیه و ساختوساز برگزار
کرد.

42 Ministry of Electricity
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در اواخر سال  ،2219کابینه عراق به وزارت برق دستور داد تا مذاکرات با سه شرکت مستقل عراقی را آغاز کند تا نیروگاههای م ستقل
در عراق را تو سعه دهند .در ماه فوریه سال  ،2214کابینه عراق قطعنامه  32در سال  2214را ت صویب کرد و اجازه داد وزارت برق در
این قرارداد با این سه شرکت توافق نموده و به این شرکتها اجازه دادهشده تا  3222مگاوات توسعه داشته باشند.
از دیدگاه نظارتی ،مسائل کلیدی این پروژهها عبارتند از:
الف) وجود مشتتتکالت در نقلوانتقال زمین پروژه ها .چراکه اکثریت قریب به اتفاق زمین ها در عراق متعلق به وزارت مالیه عراق
( )MOFا ست ،که تمایلی به انتقال زمین (حتی از طریق اجاره) به تو سعهدهندگان پروژههای مختلف ،ازجمله پروژههای برق ندارد.
سایر نهادهای دولتی به پیروی از وزارت مالیه ،مانع از انتقال زمین به پروژهها شدند.
ب) عملی نبودن پروژههای انتقال به بخش خصتتوصتتی .شتتاید در نگاه اول مقررات در این خصتتوص وضتتعشتتده باشتتد اما با توجه به
مشکالت موجود ،اجرایی نمودن این پروژهها بسیار دشوار بوده و تاکنون بهطور کامل اجرایی نشده است.
ج) نبود تطابق زیستمحیطی .هر شرکت بایستی جهت شروع پروژه با قوانین و مقررات محیطی که عموماً توسط وزارت محیطزیست
تدوین میشوند موافقت نماید .لیکن وزارت محیطزیست در بخش برق بسیار بیتجربه است و مقررات خاصی را برای این بخش وضع
نکرده استتتت .در عمل ،این مرحله ،هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته و ازآنجایی که تأمین مالی این پروژه ها به تأمین مالی پروژه های
بینالمللی بستتتگی ندارد ،اطمینانی از اینکه آیا این پروژهها با دستتتورالعملهای محیطزیستتت ،بهداشتتت و ایمنی گروه بانکجهانی
مطابقت دارند یا خیر ،وجود ندارد .
د) مشکالت تأمین سوخت ازجمله گاز طبیعی که عراق فاقد آن است.
ه)عدم صدور قراردادهای بینالمللی خرید برق طبق فرمتهای استاندارد.
و) قیمتهای دستوری  .این قیمتها بهجای تعیین توسط مکانیسم بازار توسط توافقات بین کابینه و شرکتها تعیین میشوند .
ز) عدم وجود قوانین مشتتخص جهت صتتدور گواهینامه .در این شتترایط در هر مرحله ،قوانین و گواهینامهها پیش از شتتروع قدم بعدی
بررسی و صادر میشوند که این امر منجر به تأخیر در انجام پروژه میشود.
بخش برق کردستان
سیر تکامل بخش برق در منطقه کرد ستان تا حدودی متفاوت است .از آنجا که معلوم شد که ظرفیت تولیدی دولت مرکزی نتوان ست
تقاضتتای برق در مناطق تحت کنترل دولت مرکزی را برآورده کند( KRG ،دولت منطقهای کردستتتان ) تصتتمیم گرفت که ظرفیت
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تولید خود را توسعه دهد و با در نظر داشتن اینکه بودجه محدودی برای انجام این کار وجود داشت ،از بخش خصوصی نیز درخواست
مشارکت نمود .همچنین KRG ،عالوه بر در دست گرفتن اداره شبکه موجود ،شروع به توسعه آن نیز کرد.
م سئله مهمی برای تو سعه این بخش این بود که  KRGم سئولیت دریافت گاز طبیعی موردنیاز صنعت برق را بر عهده گرفت و این
کار را از یکی از منابع توستتعهنیافته گاز طبیعی در منطقه کردستتتان ،میدان خرمور انجام داد .به دلیل نبود منابع مالی الزم ،بهمنظور
توسعه منطقه ،قرارداد توسعهای با یک شرکت مستقر در شارجه  Dana Gasمنعقد نمود ،که این شرکت توانست از طریق خطوط
خود گاز طبیعی را به نیروگاههای مختلف عرضه کند .این یکی از داستانهای موفقیتآمیز  KRGبود ،که نهتنها پتانسیل استفاده از
منابع موجود را به فعلیت رساند ،بلکه آنها را برای تأمین برق  24ساعته منطقه کردستان مورد استفاده قرار داد .هرچند در زمان انعقاد
قرارداد و پس از آن در خصوص پرداختها و نیز بهدلیل مشکالت بودجه و اختالفنظرها  KRGشروع به نقض تعهدات مالی خاصی
کرده استتتت .بدیهی استتتت این نقض تع هدات بر قدرت خر ید و همچنین ارت با طات دو لت ج هت انع قاد قرارداد های خر ید آتی
عرضهکنندگان انرژی تأثیر خواهد گذاشت.
 -9-2-4تولید و مصرف برق عراق

براساس پیشبینی صورت گرفته توسط وزارت برق عراق ،انتظار میرود رشد تقاضای برق عراق تا سال  2292به بیش از  52گیگاوات
برسد (نمودار.)42

نمودار -41پیشبینی تقاضای برق عراق تا سال 2191

ماخذ :گزارش []1
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ترکیب انرژیهای پایه مصرفی در صنعت برق عراق در سال  2211در نمودار  41نشان دادهشده است.
ترکیب عرضه برق عراق برحسب منابع

سرمایه گذاری بخش
خصوصی

%21

توربین گازی
%42
نیروگاه حرارتی
%29
برق آبی
%2

واردات

دیزل

%4

%2

شکل  -41ترکیب عرضه برق عراق بر حسب منابع در سال 2113

ماخذ :گزارش []1

 -4-2-4واردات تجهیزات برقی عراق

میزان واردات کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک به ک شور عراق در سال  2214به  21514میلیون دالر بوده ا ست .نمودار 42
میزان واردات «کاال و تجهیزات صنعت برق و الکترونیک» را به تفکیک ک شور در سال  2214ن شان میدهد .همانطور که در این
نموداردیده می شود ،بی شترین میزان واردات عراق در سال  2214از ک شور «آمریکا» با  123میلیون دالر که معادل  21در صد از کل
واردات تجهیزات برق میباشتتد .بعد از آمریکا« ،چین» و «کره» به ترتیب  111و  422میلیون دالر بیشتتترین میزان واردات تجهیزات
صنعت برق به عراق را به خود اختصاص میدهند.
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میزان واردات کاال و تجهیزات برقی کشور عراق در سال 2214
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نمودار -42واردات کاال و تجهیزات برق و الکترونیکی کشور عراق در سال 2114

مأخذ :سایتITC

[41]45

 41اطالعات این نمودار براساس آمارهای سایت مرکز تجارت بین الملل گردآوری شده است که با اطالعات اخذ شده از سایت گمرک ایران مغایرت دارد.
اطالعات گمرک ایران درخصوص صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به عراق در جدول  11آورده شده است.
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421
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 -1-2-4مبادالت تجاری ایران و عراق

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
صادرات بیشتر ایران به کشور عراق در مقایسه با واردات آن است .میزان صادرات ایران به عراق در سال  1931برابر  1425و میزان
واردات برابر  11میلیون دالر بوده است (نمودار.)49
تراز تجاری ایران و عراق از سال  1915تا 1931
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ماخذ :آمار گمرک ایران []11

در سالهای اخیر ک شور عراق یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران بوده ا ست .در سال  3/31 ،1931در صد از ارزش وزنی و 19/35
درصد از ارزش دالری صادرات ایران به این کشور اختصاص یافته است .در نمودار  44روند وزنی و ارزش دالری صادرات ایران در 1
سال اخیر ن شان داده شده است .بر این اساس نرخ رشد صادرات غیرنفتی ایران به ک شور عراق به لحاظ وزن از سال  1932تا 1939
افزایشی بوده ولی در ادامه تا سال  1931روند کاهشی داشته است .در مقابل آن ارزش دالری افزایش یافته است ،که نشاندهنده آن
است که اقالم صادراتی با ارزشافزوده بیشتر همراه بودهاست.
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مأخذ :محاسبات محقق از آمار گمرک ایران []11

گزارش آژانس بینالمللی انرژی در سال  2213پیشبینی کرده است که این کشور نیازمند  93میلیارد دالر سرمایهگذاری است تا بتواند
در ستتال  ،2222تولید انرژی برق خود را به  12گیگاوات برستتاند .این میزان ستترمایهگذاری مورد نیاز ،حاکی از یک بازار رو به رشتتد
برای ساخت تأسیسات برقی و تأمین تجهیزات برقی است.
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نمودار -41میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای کشورهای منطقه منا (میلیارد دالر)

ماخذ]51[ MENA power industry outlook. :

 -6-2-4مبادالت تجاری ایران و عراق در صنعت برق

همکاریهای ایران و عراق در بخش صنعت برق ،یکی از حوزههای اصلی مبادالت تجاری ایران و عراق در سالهای اخیر بوده است
که در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
صادرات کاال و تجهیزات برقی

اطالعات بهد ستآمده از آمار گمرک ایران ن شان میدهد که سهم عمده صادرات تجهیزات برقی ایران به ک شور عراق بوده ا ست
همانطور که در جدول  11دیده میشتتود میزان صتتادرات تجهیزات برقی ایران به عراق در ستتال  1931برابر با  13میلیون دالر بوده
است که حدود  92درصد صادرات تجهیزات برقی ایران را تشکیل میداده است.
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جدول  -61صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران در سال 1936

صادرات تجهیزات برقی ایران
صادرات تجهیزات برقی ایران به عراق

ارزش دالری
(میلیون دالر)

ارزش ریالی
(میلیارد ریال)

وزن(تن)

299

1،342

94،511

2،953

12،412

12
مأخذ :محاسبات محقق از آمار گمرک ایران []11

صادرات خدمات فنی و مهندسی

وزارت نیرو طی سالهای  1932الی  1931آمار صادرات خدمات فنی و مهند سی برق را گردآوری نموده ا ست ( ،به ا ستثنا اطالعات
مربوط به این حوزه در سال  ) 1931که خالصه آن در جدول شماره  12آورده شده است .بر اساس اطالعات موجود ،کشور عراق در
سالهای گذشته یکی از اصلیترین بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است .افزایش ناگهانی صادرات سال  34و
اختالف آن با سایر سالهای مورد برر سی ،به دلیل یک پروژه نیروگاهی به مبلغ دو میلیارد دالر در ب صره بوده ا ست ،لیکن حتی در
صورت حذف این یک پروژه از اطالعات ،باز هم صادرات خدمات فنی و مهندسی برق به عراق ،نسبت به سایر کشورهای مقصد سهم
باالیی داشته و این بیانگر اهمیت این کشور بهعنوان هدف صادراتی ایران است.
جدول  -62صادرات خدمات فنی و مهندسی برق ایران در سالهای  1932الی  1931و صادرات این خدمات به کشور
عراق -ارقام به میلیون دالر
کل صادرات خدمات فنی و مهندسی برق
عراق
سهم عراق از کل

1939
31115
23114

1932
115135
35119

%9211
%1412
مأخذ :وزارت نیرو[]11

1934
2111145
2199142

1935
2541312
14121

1931
-

1931
11111
4211

%31

%515

-

%9115

صادرات انرژی برق به عراق

نمودار  41میزان صتتادرات برق ایران به کشتتور عراق را از ستتال  1919الی  1931نشتتان میدهد .همانطور که در نمودار مالحظه
میشود از ابتدای سال  1919یکروند صعودی و رو به رشدی دا شته و بیشترین صادرات برق به این کشور در سال  1931بوده که به
میزان بیش از  1تراواتساعت بوده است.
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صادرات برق ایران به کشور عراق طی سالهای  1919الی 1931








9000

8000






6000



5000
4000


3000






میلیون کیلووات ساعت



7000

2000


1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

1000
0

نمودار -46میزان صادرات برق ایران به کشور عراق طی سالهای  1939الی 1936

مأخذ استخراج محقق از آمار صنعت برق شرکت توانیر []34

 -9-4بررسی وضعیت صادرات صنعت برق ایران به پاکستان
پاکستان یکی از کشورهای پرجمعیت منطقه بوده که به دلیل مراودات تجاری با ایران در بخش برق ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این بخش بازار این کشور مورد بررسی قرارگرفته است.
 -1-9-4وضعیت اقتصادی پاکستان

پاک ستان با  212میلیون نفر جمعیت و  211میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی رتبه  29را سال  2211دا شته ا ست .در جدول  19برخی
از شاخصهای اقتصادی آورده شده است.
جدول  - 69شاخصهای اقتصادی کشور پاکستان در سال 2113
متغیر اقتصادی

مقدار

تولید ناخالص داخلی به قیمت استتمی به قیمتهای اسمی  21112میلیارد دالر
[]22

برابری قدرت خرید ( 1،141 )PPPتریلیون دالر

رت به ب ندی ج هانی تول ید نا خالص رتبه ( 42قیمت اسمی در سال )2211
داخلی[]22

رتبه ( 29قیمت برابر در سال )2211

رشد ]22[ GDP

 514درصد

نرخ رشد اقتصادی []54

511

121

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

جمعیت پاکستان []51

 212،142،191نفر

تولید ناخالص داخلی سرانه []22

به قیمتهای اسمی  1141دالر

تورم []22

 314درصد ()March 2019

بیکاری []51

 511درصد

درصد جمعیت زیرخط فقر []51

 2315درصد ()2214

صنایع اصلی []51

مواد شتتیمیایی ،ستتیمان ،معدن ،ماشتتینآالت ،فوالد ،مهندستتی ،نرمافزار و ستتختافزار ،خودرو،
موتورستتیکلت و قطعات خودرو ،الکترونیک ،محصتتوالت کاغذی ،کود ،میگو ،محصتتوالت دفاعی،
کشتیسازی

صادرات []51

 24،124میلیارد دالر

کاالهای عمده صادراتی []51

نساجی ،مواد غذایی  ،صنایع نفتی

کشورهای اصلی مقصد صادراتی

آمریکا %1511

(]51[ )2215

بریتانیا %111
چین %1
افغانستان %1

واردات []51

 51222میلیارد دالر

کاالی عمده وارداتی []51

غذا  ،ماشینآالت ،حملونقل ،نساجی ،کشاورزی ،شیمیایی ،فلزات

کشورهای اصلی واردکننده []51

چین % 2215
امارات % 11
اندونزی % 1
عربستان سعودی % 515
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نمودار  41روند تغییرات رتبه پاک ستان در شاخص سهولت ک سبوکار ن شان میدهد .اگرچه تغییراتی که پاک ستان اخیراً دا شته ا ست
منجر به بهبود جایگاه این کشور شده است اما همچنان با رتبه  191جایگاه نامطلوبی در این شاخص دارد.
تغییرات شاخص سهولت کسب و کار کشور پاکستان از سال  2223الی 2211
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نمودار-41تغییرات شاخص سهولت کسبوکار پاکستان از سال  2113الی 2113

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

وضعیت شاخص سهولت دسترسی به برق و تجارت خارجی کشور پاکستان در رتبهبندی سهولت کسب کار در جدول  14ارائه شده
است .همانطور که اطالعات این جدول نشان میدهد کشور پاکستان ازنظر شاخص دسترسی به برق ،با رتبه  ،111وضعیت بسیار
نامطلوبی دارد.
جدول  -64شاخص سهولت کسبوکار پاکستان در سال 2113
رتبه
191
111
142

شاخص
شاخص کلی سهولت کسبوکار
دسترسی به برق 42
تجارت خارجی 49
مأخذ]91[ (DB) Ease of doing business index :

Getting electricity
Trading across borders
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بر ا ساس گزارش سازمان تو سعه صنعتی (یونیدو) رتبه رقابتپذیری صنعتی 44ک شور پاک ستان با ک سب امتیاز  21225که پایینتر از
متوسط جهانی ( )21212است ،در بین  152کشور در سال  12 ، 2213میباشد .به گزارش این سازمان در سال  1211 ،2211درصد از
صنایع پاکستان  ،در بخش تکنولوژی سطح پایین بوده و صنایع مبتنی بر تکنولوژی متوسط و باال حدود  3درصد از کل ارزشافزوده
صنعت این کشور را تشکیل میدهند.
 -2-9-4ساختار صنعت برق پاکستان

بخش برق پاکستان تحت مالکیت دو بخش عمومی بوده است :اداره توسعه آب و برق ( )WAPDA45و شرکت تأمین برق کراچی
( KESC .)KESC41مسئول تولید ،انتقال و توزیع برق در شهر کراچی و مناطق اطراف آن است WAPDA ،بر سایر امور برق
کشور نظارت دارد .عملکرد بخش انرژی پاکستان به دلیل ضعفهای نهادی و ساختار تعرفهای و یارانه روند نامطلوبی داشته است لذا
برای بهبود عملکرد بخش برق ،یک چارچوب نهادی جدید 41با مشخصات زیر شکل گرفته است.
 .1اداره ملی نظارت بر نیروی برق ( )NEPRA41بهعنوان یک تنظیمکننده مستقل برای ایجاد یک بازار برق شفاف ،رقابتی
و تجاری در پاکستان تأسیس شد.
 WAPDA .2قدرت را به چهار شرکت تولیدکننده بخش عمومی ( ، )GENCOده شرکت توزیع و شرکت ملی انتقال و
پخش ( )NTDC43تفویض کرد.
 .9هیات خصوصی و زیرساخت ( )PPIB52برای تسهیل سرمایهگذاری خصوصی در بخش برق ایجاد شد.
 .4ایجاد هیئت توسعه انرژی جایگزین ( )AEDB51نظارت بر توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر را عهدهدار شد.
 .5توسعه انرژی هستهای مسئولیت کمیته انرژی اتمی پاکستان ( )PAEC52را بر عهده گرفت.
 .1کمیسیون برنامهریزی و بخش انرژی کمیته برنامهریزی ،ابزار اصلی برای تهیه برنامههای ملی هستند.
 NTDC .1برنامههای توسعه کوتاهمدت و بلندمدت ملی کشور را تهیه میکند.
 NEC .1همه برنامهها و سیاستهای مربوط به توسعه بخش انرژی و برق را تصویب میکند.

44

Competitive Industrial Performance Index 2018
Water and Power Development Authority
46
Karachi Electric Supply Corporation
این اطالعات تا سال  2213بوده است و از سایت رسمی انرژی هستهای  IAEAاستخراج شده است
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
45

41
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 .3کمیته اجرایی شورای اقتصادی ملی ( )ECNEC59نظارت بر اجرای سیاست انرژی توسط حکومت را بر عهده دارد و هر
پروژه انرژی را که توسط بخش دولتی ساخته میشود ،تصویب میکند.
در زیرمجموعه وزارت انرژی که مسئول توسعه منابع آب و برق در کشور است  ،نهادهای زیر ذینفعان عمده در بخش برق هستند :
شرکتهای تولیدکننده بخش دولتی چهار شرکت تولیدی در پاک ستان فعال ه ستند .شرکت ژام شور که دارای دو کارخانه با مجموع
ظرفیت تولید  224 1مگاوات است .تولید ژنراتور مرکزی ،با ظرفیت تولید  2491مگاوات ،دارای دو کارخانه تولید است .شرکت تولید
انرژی شمالی ،با ظرفیت  2151مگاوات ،شامل چهار نیروگاه است و شرکت ژنراتور  Lakhraتنها یک کارخانه زغالسنگ با ظرفیت
 152مگاوات دارد.
اداره توسعه آب و برق پاکستان  WAPDAمسئول برنامهریزی و اجرای پروژههای بزرگ برقآبی است .در حال حاضرWAPDA ،
با ظرفیت برقآبی  1،322مگاوات کار میکند.
کمیسیون انرژی اتمی پاکستان  PAECمسئول برنامهریزی ،پیاده سازی ،بهرهبرداری و نگهداری نیروگاههای هستهای است .در حال
حاضر مجموع  1492مگاوات ظرفیت هستهای نصبشده است که شامل پنج نیروگاه هستهای است.
شرکت ملی انتقال و توزیع  NTDCمسئول ساخت ،اداره و نگهداری زیرساختهای انتقال برق کشور است که شامل خطوط انتقال
 222کیلوولت و  522کیلوولت و ای ستگاههای شبکهای ا ست که تمام نیروگاههای ک شور را به یکدیگر مت صل میکند .همچنین این
شرکت به شرکتهای توزیع در طراحی و ساخت خطوط انتقال  192کیلوولت و ایستگاههای شبکه ،خدماتدهی مینماید.
شرکتهای توزیع در حال حا ضر  11شرکت توزیع برق فعال در ک شور پاک ستان وجود دارد 54.که همه آنها به جز ،K-Electric
شرکتها و نهادهای عمومی هستند K-Electric .مسئول تولید ،انتقال و توزیع برق به شهر کراچی و مناطق اطراف آن است که
خصوصیسازی شده است .این شرکت  2،194مگاوات برق تولید میکند.

Executive Committee of the National Economic Council

59

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.
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هیأت بخش خصوصی و زیرساخت  PPIB55این گروه پشتیبانی از بخش خصوصی را در اجرای پروژههای تولید برق معمولی ،ازجمله
پروژههای برقآبی با ظرفیت بیش از  52مگاوات ،فراهم میکند .در پاکستان 91 ،تولیدکننده مستقل انرژی ( )IPPبا مجموع ظرفیت
نصبشده  12،421مگاوات و  5تولیدکننده مستقل با انرژی آب با ظرفیت نصبشده  219مگاوات در حال فعالیت هستند.
هیأت تو سعه انرژی جایگزین  AEDB AEDB51م سئول گ سترش و ت سهیل بهرهبرداری از منابع انرژی تجدید پذیر در پاک ستان
است .تا ماه می سال  15 ،2211نیروگاه بادی با ظرفیت کل  112مگاوات عملیاتی شدند .هفت نیروگاه بادی با ظرفیت  941مگاوات
نیز در حال ساخت است .عالوه بر این 422 ،مگاوات ظرفیت نصبشده ،بر اساس انرژی خورشیدی ،در کشور پاکستان فعال است.
قانونگذاران سه قانونگذاری اصلی بخش برق پاکستان و مسئولیتهای هریک در زیر تلخیص شده است:
الف) اداره تنظیم مقررات ملی برق (:)NEPRA
 صدور مجوز برای تولید ،انتقال و توزیع برق-

تعیین تعرفههای برق برای مصرفکنندگان ،فرستندهها ،توزیعکنندگان و تولیدکنندگان

-

صدور مجوز و اجرای استانداردهای عملکرد برای شرکتهای تولید ،انتقال و توزیع.

ب) اداره تنظیم مقررات هستهای پاکستان (: )PNRA
 اعطای مجوز به تمام تأسیسات هستهای کشور ،ازجمله نیروگاههای هستهای فرمولبندی و اجرای مقررات مؤثر برای اطمینان از کارکرد کلیه تأسیسات هستهای ،ازجمله نیروگاههای هستهایج) اداره سیستم رودخانه هندو (: )IRSA
 تنظیم و نظارت بر توزیع منابع آب رودخانه هندو با توجه به توافقات آب در میان استانها .این رودخانه در حال حاضر داراینیروگاههای آبی بزرگ است.

Private Power and Infrastructure Board
Alternative Energy Development Board
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 -9-9-4واردات تجهیزات برقی پاکستان

میزان واردات کاال و تجهیزات برق و الکترونیکی (کد  )15پاکستتتان از  91941میلیون دالر در ستتال  2214به  41235میلیون دالر در
ستتال  2211رستتیده که با نرخ متوستتط ستتاالنه  1درصتتد رشتتد مواجه بوده استتت .نمودار  41میزان واردات «کاال و تجهیزات برق و
الکترونیک» را به تفکیک کشتتور در ستتال  2211نشتتان میدهد .همانطور که در این نمودار دیده میشتتود ،بیشتتترین میزان واردات
پاکستان در سال  2211از کشور «چین» با  91211میلیون دالر که معادل  12درصد از کل واردات تجهیزات برق میباشد .بعد از چین،
«امارات» و «ویتنام» به ترتیب  195و  129میلیون دالر بیشترین میزان واردات تجهیزات صنعت برق به پاکستان را به خود اختصاص
میدهند.
واردات کاال و تجهیزات برقی کشور پاکستان در سال 2211
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نمودار -43میزان واردات کاال و تجهیزات برقی کشور پاکستان در سال 2113

مأخذ :سایتITC

[51]45

 51اطالعات این نمودار براساس آمارهای سایت مرکز تجارت بین الملل گردآوری شده است که با اطالعات اخذ شده از سایت گمرک ایران مغایرت دارد.
اطالعات گمرک ایران درخصوص صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به پاکستان در جدول  15آورده شده است.
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 -4-9-4مبادالت تجاری ایران و پاکستان

بر استتاس آمارهای گمرک تراز تجاری ایران و پاکستتتان طی ده ستتال اخیر همواره مثبت و به نفع ایران بوده استتت .این امر حاکی از
صادرات بی شتر ایران به ک شور پاک ستان در مقای سه با واردات آن ا ست .میزان صادرات ایران به پاک ستان در سال  1931برابر 1121
میلیون دالر و میزان واردات برابر  214میلیون دالر استتت .نمودار  43ارزش صتتادرات ،واردات و تراز تجاری کشتتورهای همستتایه و
پاکستان را نشان میدهد که کشور پاکستان بعد از عراق و افغانستان در مقام سوم به لحاظ تراز تجاری با ایران قرار دارد.
مبادالت تجاری با کشورهای همسایه در سال 1931
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نمودار -43مبادالت تجاری ایران با  6کشور همسایه طی یازدهماهه سال 1931

مأخذ :آمار گمرک ایران []11

 -1-9-4روابط ایران و پاکستان در صنعت برق

پاکستان یکی از شرکای تجاری ایران در بخش برق میباشد که در هر سه بخش تجهیزات ،خدمات فنی و مهندسی و انرژی برق ،با
ایران مراوده تجاری دارد.
صادرات کاال و تجهیزات برقی

جدول  15میزان صادرات تجهیزات برقی ایران به پاک ستان را در سال  1931ن شان میدهد .بر این ا ساس در حال حا ضر سهم بازار
پاکستان از صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران بسیار ناچیز بوده و در حدود  21225درصد میباشد.
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جدول  -61آمار میزان صادرات کاال و تجهیزات برق در سال 1936

صادرات تجهیزات برقی ایران
صادرات تجهیزات برقی ایران به پاکستان

وزن(تن)

ارزش ریالی (میلیون ریال)

ارزش دالری (میلیون دالر)

94511
1/4

1393141
411

299
2/212

ماخذ :محاسبات محقق از داده های گمرک جمهوری اسالمی ایران []11

صادرات خدمات فنی و مهندسی برق به پاکستان

در سالهای اخیر صادرات خدمات فنی و مهند سی برق به ک شور پاک ستان ب سیار محدود بوده و طبق آمار ار سالی وزارت نیرو ،تنها
خدمات مهندسی برق صادرشده به پاکستان در سال  1935و مربوط به انتقال نیرو از سد تاریال با ارزشی حدود  1/2میلیون دالر بوده
است.
صادرات انرژی برق به پاکستان

نمودار  52میزان صادرات برق ایران به ک شور پاک ستان را از سال  1919الی  1931ن شان میدهد .همانطور که مالحظه می شود
صادرات انرژی برق به پاک ستان از ابتدا روند صعودی دا شته ا ست و تابهحال این الگوی روند صعودی تکرار شدها ست .علیرغم این
روند صعودی و رو به رشد با توجه به میزان صادرات برق ایران به پاکستان در مقایسه با کشورهای همجوار در رده آخر قرار دارد.
صادرات برق ایران به کشور پاکستان طی سالهای  1912الی 1931
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مأخذ :استخراج محقق از گزارش پنجاه و یک سال صنعت برق ایران در آیینه آمار []11
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 -4-4بررسی وضعیت صادرات صنعت برق ایران به سوریه
 -1-4-4وضعیت اقتصادی سوریه

جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است .این کشور از سمت شمال با ترکیه،
از شرق با عراق ،از غرب با لبنان و از جنوب غربی با اسرائیل و از غرب با دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلسطین همسایه است.
دم شق پایتخت سوریه و حلب بزرگترین شهر آن ا ست .موقعیت سوریه در غرب آ سیا و ساحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ
جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده است .جنگ داخلی سوریه از سال  2211آغاز شده و موجب ویرانیها و ناامنیهای گسترده
در این کشور شدهاست .افت شدید درآمدهای نفتی و اختالالت در تجارت بینالملل فشارهای بیشتری بر روی توازن خارجی سوریه
اعمال نموده ا ست که منجر به کاهش سریع ذخایر بینالمللی آن شده ا ست .در جدول  11برخی از متغیرهای مهم اقت صادی آورده
شده است.
جدول  -66آمارهای اقتصادی کشور سوریه
متغیر اقتصادی []51

مقدار

تولید ناخالص داخلی []51

 45میلیون دالر ()2211

رشد ]51[ GDP

 12-درصد

جمعیت سوریه []51

 11،451،191نفر

تولید ناخالص داخلی سرانه[]51

به قیمت برابر در سال  2215معادل  2114دالر

تورم[]51

 92درصد ()2211

بیکاری[]51

 52درصد ()2211

درصد جمعیت زیرخط فقر[]51

 1215درصد ()2211

صنایع اصلی[]51

نفت ،منسوجات ،صنایع غذایی ،نوشابه ،دخانیات و استخراج سنگ فسفات ،سیمان ،دانههای روغنی،
مونتاژ خودرو

صادرات[]51

 1،111میلیارد دالر ()2211

کاالهای عمده صادراتی[]51

نفت خام ،مواد معدنی ،فرآوردههای نفتی ،میوهها و سبزیجات ،فیبر پنبه ،لباس ،گو شت و حیوانات
زنده ،گندم

کشورهای اصلی مقصد صادراتی[ ]51لبنان ٪9411
اردن ٪1111
چین ٪314
ترکیه ٪112
عراق ٪111
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تونس )2211( ٪413
واردات[]51

 5،143میلیارد دالر ()2211

کاالی عمده وارداتی[]51

ماشینآالت و تجهیزات حملونقل ،ماشینهای الکتریکی ،غذا و دام ،فلزات و محصوالت فلزی ،مواد
شیمیایی و محصوالت شیمیایی ،پالستیک ،نخ ،کاغذ
روسیه ٪22

کشورهای اصلی واردکننده[]51

ترکیه ٪22
چین )2211( ٪1119

براساس آخرین گزارش ساالنه بانک جهانی ،در ارزیابی شاخص سهولت کسبوکار ،سوریه در میان  132اقتصاد رتبه  113را در سال
 2211کسب نموده که نسبت به سال  )114( 2211کمی تنزل داشته است .نمودار 51روند این شاخص را نشان میدهد .همانطور که
در این نمودار دیده میشود رتبه این کشور از  149در سال  2223به  113در سال  2211تنزل یافته است.
تغییرات شاخص سهولت کسب و کار کشور سوریه طی سال های  2223الی 2213
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مأخذ]91[ (DB) Ease of doing business index :
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همچنین در گزارش بانک جهانی شاخص د ستر سی به برق ک شور سوریه ،رتبه  151را از میان  132ک شور به د ست آورده ا ست .بر
ا ساس گزارش سازمان تو سعه صنعتی (یونیدو) ک شور سوریه در شاخص رقابتپذیری صنعتی 51با ک سب امتیاز  21223که پایینتر از
متوسط جهانی ( )21212است ،در بین  152کشور در سال  2213در جایگاه  112قرارگرفته است .بر اساس نتایج این گزارش ،در سال
 4114 ، 2211در صد از ارزشافزوده صنایع سوریه ،در بخش مبتنی بر منابع بوده ا ست .سهم صنایع با تکنولوژی پایین  91در صد و
صنایع مبتنی بر تکنولوژی متوسط  2212درصد از کل ارزشافزوده صنعت این کشور را تشکیل میدهند .
 -2-4-4صنعت برق سوریه

بخش انرژی بخش مهمی از فعالیتهای اقت صادی داخلی سوریه ا ست .مهمترین نهادهای تأثیرگذار در بخش انرژی سوریه ،وزارت
نفت و منابع معدنی ،وزارت برق و کمیستتیون انرژی هستتتهای ستتوریه استتت .وزارت نفت و منابع طبیعی ،برق محدودی را از گاز
بهدستآمده در فرایند استخراج نفت ،تولید میکند ،که این برق تولیدی در بهرهبرداری از تأسیسات تولید نفت و شرکتهای وابسته به
وزارت نفت استفاده می شود .وزارت آب سوریه مسئول مدیریت منابع آب و نیروگاههای آبی است .این نیروگاهها  5درصد از کل برق
سوریه را تولید میکنند ،در حالی که سهم وزارت نفت  9درصد از کل تولید برق با استفاده از توربینهای گاز است .وزارت برق مسئول
سرمایهگذاری ،تعرفهها ،برنامهریزی و فرمول سیا ستگذاری در بخش برق ا ست .سی ستم برق تو سط تأ سی سات عمومی

برق53

)(PEEاداره میشود که در جدول  11نشان دادهشده است.
جدول  -61بخشهای تولید ،توزیع و انتقال برق سوریه
نام واحد

مخفف

تولید و انتقال

PEEGT12

-

توزیع و بهرهبرداری از انرژی الکتریکی

PEDEEE11

-

مسئولیتها
تولید و انتقال  11درصد از کل برق سوریه
انتقال برق در سطوح  422کیلوولت و  292کیلوولت به صنایع بزرگ
انتقال برق در سطوح 11کیلوولت 22 ،کیلوولت و  214کیلوولت
مسئولیت اداره  14واحد توزیع برق منطقهای

مأخذ  :سایت ]91[ IAEA

Competitive Industrial Performance Index 2018
Public Establishment for Electricity
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Generation and Transmission
11
Distribution and Exploitation of Electrical Energy
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وزارت برق مسئول سرمایهگذاری ،تعرفهها ،برنامهریزی ،و تشکیل سیاست در بخش برق سوریه است .ساختار سیستم برق سوریه مربوط
به وزارت برق در نمودار  52نشان دادهشده است.

نمودار -52ساختار سازمانی وزارت برق سوریه

مأخذ  :سایت ]91[ IAEA

 -9-4-4سیاستها و برنامههای بخش برق سوریه

بخش تولید برق سوریه عمدتاً بر سوختهای فسیلی متکی است که سهم آن بیش از  12درصد از ترکیب برق در دو دهه گذشته بوده
است .برای توسعه سیستم تولید برق در آینده ،سیاست برق سوریه بر مسائل زیر تمرکز دارد:
 .1بازسازی زیرساخت آسیبدیده
 .2بهبود عملکرد فنی نیروگاههای موجود
 .9افزایش فاکتور بار الکتریکی در سیستم برق
 .4جایگزینی نفت سنگین ( )HFOتوسط گاز طبیعی
 .5افزایش کارایی سیستم با افزایش سهم سیکل ترکیبی ()CC
 .1افزایش سهم فنآوریهای پاک با تشویق انرژیهای تجدید پذیر و هستهای
142
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 .1کاهش تلفات فنی و مصرف غیرقانونی شبکههای توزیع.
استراتژی بخش برق توسط بانک جهانی و به درخواست دولت سوریه تهیه شده است این استراتژی به دولت سوریه کمک میکند تا
وضعیت مالی و فنی در بخش برق را بهبود بخشد .موارد زیر در تدوین این راهکارها مدنظر بوده است:
 .1افزایش بهرهوری بخش برق ،ازجمله کاهش تلفات فنی و تجاری حاضر که در حال حاضر معادل  21درصد تقاضاست
 .2کاهش شکاف رو به رشد تقاضا و عرضه برق از طریق افزایش ظرفیت و درنتیجه آن ،افزایش امنیت برق و کاهش قطع
برق
 .9افزایش امنیت تأمین و عرضه برق با حفظ محیطزیست (توسعه پایدار) و ایجاد برنامههای کاربردی از انرژیهای تجدید
پذیر
 .4تشویق ادغام انرژی منطقهای از طریق یک سری سرمایهگذاریهای هدفمند در زمینه برق و گاز طبیعی
 .5جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی جهت افزایش ظرفیت تولید ،ازجمله در انرژیهای تجدید پذیر ،از طریق تولیدکنندگان
مستقل برق )(IPP
 .1تنوع بخشیدن به بخش مالی صنعت برق و هماهنگ کردن برنامههای تولید گاز طبیعی با نیازهای تولید برق.
 -4-4-4واردات تجهیزات برقی سوریه

میزان واردات کاال و تجهیزات برقی سوریه از  523میلیون دالر در سال  2221به  113میلیون دالر در سال  2212ر سیده که با نرخ
متوسط ساالنه  15درصد رشد مواجه بوده است .نمودار  59میزان واردات «کاال و تجهیزات برق و الکترونیک» را به تفکیک کشور در
سال  2212نشان میدهد .همانطور که در این نموداردیده می شود ،بیشترین میزان واردات سوریه در سال  2212از کشور «چین» با
 131میلیون دالر که معادل  22درصتتد از کل واردات تجهیزات برق میباشتتد .بعد از چین« ،ایران» و «آلمان» به ترتیب  111و 129
میلیون دالر بیشترین میزان واردات تجهیزات صنعت برق به سوریه را به خود اختصاص میدهند.
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واردات کاال و تجهیزات برقی کشور سوریه در سال 2212
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نمودار -19واردات کاال و تجهیزات برقی کشور سوریه

مأخذ :سایتITC

[12]45

 -1-4-4روابط ایران و سوریه در صنعت برق

با توجه به اینکه صنعت برق یکی از صنایع زیر ساختی ا ست ،ک شور سوریه که در سالهای اخیر درگیر جنگهای مختلف بوده این
پتان سیل را دارد که از همکاریهای تجاری ک شورهای همجوار خود نظیر ایران ا ستفاده کند تا بتواند هر چه سریعتر در جهت تو سعه
زیر ساختها و ب سترهای الزم برای ر شد اقت صادی بی شتر حرکت کند .در ادامه و ضعیت صادرات کاال و تجهیزات برقی و صادرات
خدمات فنی و مهندسی و سهم برق سوریه از این بخشها بررسی میشود.
صادرات کاال و تجهیزات برقی

طبق جدول  11صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به سوریه حدود  9میلیون دالر بوده ا ست ،که بیانگر آن ا ست که سهم بازار
سوریه از صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران حدود  1/93درصد میباشد.

 12اطالعات این نمودار براساس آمارهای سایت مرکز تجارت بین الملل گردآوری شده است که با اطالعات اخذ شده از سایت گمرک ایران مغایرت دارد.
اطالعات گمرک ایران درخصوص صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران به سوریه در جدول  13آورده شده است.
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جدول  -63آمار میزان صادرات کاال و تجهیزات برق سال 1936

صادرات تجهیزات برقی ایران
صادرات تجهیزات برقی ایران به
سوریه

وزن(تن)

ارزش ریالی (میلیون ریال)

ارزش دالری (میلیون دالر)

94511
411

1393141
121932

299
9

مأخذ :محاسبات محقق از آمار گمرک ایران []11

صادرات خدمات فنی و مهندسی

وزارت نیرو طی سالهای  1932الی  1931آمار صادرات خدمات فنی و مهند سی برق را گردآوری نموده ا ست ( ،به ا ستثنا اطالعات
مربوط به این حوزه در سال  ) 1931که خال صه آن در جدول  13آورده شده است .بر اساس اطالعات موجود ،ک شور سوریه در سال
 1932بزرگترین مق صد صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهند سی برق بوده ا ست ،لیکن پس از آن این صادرات تنزل یافته و
افزایش صادرات سال گذشته نیز چشمگیر نیست .بدیهی است عمده دلیل افت صادرات به این کشور ،مسائل و مشکالت سیاسی و
درگیریهای داخلی سوریه بوده است.
جدول  -63صادرات خدمات فنی و مهندسی برق ایران در سالهای  1932الی  1931و صادرات این خدمات به کشور
سوریه-ارقام به میلیون دالر
1932

1939

1934

1935

کل صادرات خدمات فنی و
مهندسی برق

115135

31115

2111145

2541312

سوریه

512121

5111

91115

11159

سهم سوریه از کل

%1511

%5111

%111

%415

1931

1931

-

مأخذ :آمار وزارت نیرو []11
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11111
-

15192
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جمعبندی
با توجه به تحوالتی که در تو سعه اقت صادی ک شور در دهه اخیر ایجاد شده ا ست ،نرخ ر شد نیازهای زیر ساختی کندتر شده ا ست،
درنتیجه بازار شرکتهای سازنده و پیمانکار صنعت برق در داخل ک شور دچار رکود شده 19و این شرکتها ناگزیرند برای ادامه حیات
خود وارد بازارهای بینالمللی شوند و به رقابت با شرکتهای خارجی بپردازند .بنابراین توسعه صادرات برای صنعت برق و انرژی کشور
ب سیار ضروری ا ست و از اهمیت ا ستراتژیک باالیی برخوردار ا ست .از سوی دیگر این صنعت با توجه به تجاربی که در روند تو سعه
زیر ساختهای ک شور بهد ست آورده ا ست ،واجد توانمندیهایی شده که آن را به رتبه یک صادرات خدمات فنی و مهند سی ک شور
ر سانده ا ست .در حال حا ضر مجموع صادرات صنعت برق که مت شکل از سه بخش صادرات تجهیزات برق ،صادرات خدمات فنی و
مهندسی برق و صادرات انرژی برق میباشد که به  1/9میلیارد دالر در سال  1931رسیده است هرچند که رکورد صادرات این بخش
تا  4میلیارد دالر در ستتال نیز بوده استتت .بااینحال وضتتعیت صتتادرات این صتتنعت نستتبت به ظرفیتهایی که در آن وجود دارد و در
مقایسه با سه م رقبا در بازارهای هدف ،فاصله بسیاری با وضعیت مطلوب آن دارد .لذا برای ترسیم نقشه راه صادرات صنعت برق در
جهت دستیابی به وضع مطلوب ،ابتدا الزم است تصویر وضع موجود بر اساس دادهها و واقعیتهای صنعت بهدرستی ترسیم شود .در
این گزارش با برر سی منابع اطالعاتی داخلی و خارجی ،و ضعیت موجود صادرات صنعت برق و بازارهای هدف آن مورد برر سی قرار
گرفت.
نتایج بخش اول این گزارش بیانگر آن ا ست که سهم ایران از تجارت جهانی این صنعت ب سیار ناچیز ا ست و علیرغم روند رو به
رشتتدی که در صتتادرات این بخش در  15ستتال گذشتتته وجود داشتتته استتت ،همچنان نیاز به توستتعه دارد .در بخش دوم با مرور بر
ستتازمانهای اثرگذار در صتتادرات صتتنعت برق ،مدلی برای ترستتیم نظام حکمرانی صتتادرات صتتنعت برق طراحی شتتد و کارکردها و
مسئولیتهای هریک از نهادهای اثرگذار در سه محور تنظیمگری و مقرراتگذاری ،توسعه زیرساخت و ارائه خدمات شناسایی شد.
در بخش سوم گزارش ،به مطالعه تجارب کشورهای صادرکننده پرداخته شد .در این بخش تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشورهای
منتخب شامل هند ،کرهجنوبی و ترکیه با استفاده از متغیرهای کلیدی اقت صاد و شاخصهای جهانی صورت گرفت .سپس برنامههای
این کشورها برای توسعه صادرات این کشورها بهعنوان درس آموختهها مورد بررسی قرار گرفت.

 19مرکز پژوهش مجلس شورای اسالمی ،گزارش بررسی مسائل کلیدی و مشکالت مالی صنعت برق و اصالحات مورد نیاز ((1931
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در بخش پایانی گزارش ،و ضعیت بازارهای هدف صادراتی ایران شامل عراق ،افغان ستان ،پاک ستان و سوریه مورد برر سی قرار
گرفت .این کشورها ،مهمترین مقاصد صادرات صنعت برق در سالهای اخیر بوده و با توجه به مزیتهایی که ایران در این بازارها دارد
و نیز تجاربی که در آنها کسب کرده است ،وضعیت اقتصادی ،ساختار نهادی صنعت برق و وضعیت بازار و سهم ایران از صادرات به
آنها تحلیل شده است.
درنهایت با ا ستفاده از ت صویری که از و ضع موجود بهد ستآمده میتوان نکات زیر را برای تدوین نق شه راه در مرحله بعد مدنظر
داشت:
 صتتنعت برق ایران از مزیتهای متعددی برای صتتادرات از قبیل تجربه و دانش باال ،زیرستتاختهای مناستتب و اشتتتراکاتفرهنگی و مجاورت با کشورهای منطقه برخوردار است
 نظام حکمرانی صادرات صنعت برق ،فاقد ان سجام ،یکپارچگی و هدفمندی برای ایجاد ب ستر منا سب برای صادرکنندگانمیباشد و برنامه مدونی برای آن تدوین نشده است
-

کشورهای منتخب صادرکننده صنعت برق ،برنامههای مدونی برای بهبود محیط کسبوکار و رسیدن به چشمانداز صادراتی
داشتتتهاند .در این کشتتورها ،نهادهای تخصتتصتتی و ذینفعان نقش مؤثر در فرایند تدوین ستتیاستتتها و برنامههای راهبردی
صادرات داشتهاند.

 بازار ک شورهای هدف منطقه ،همگی تقا ضای زیادی برای سرمایهگذاری و تو سعه بخش برق دارند و بازارهای روبه ر شدمیباشند که با تهدیدهایی مانند کمبود منابع مالی ،ضعف ساختار نهادی و محیط غیرشفاف کسبوکار مواجه هستند.
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فصل دوم
طراحی نظامها و مکانیزمهای توسعه صادرات
کاال و خدمات مهندسی صنعت برق و انرژی
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مقدمه فصل دوم
هدف از فصل دوم گزارش ،تدوین مدلها و راهکارهایی است که بهواسطه آن بتوان تقا ضای کاال و خدمات شرکتهای ایرانی را در
بازارهای هدف را افزایش داد و از سوی دیگر با استفاده از مکانیزمهای تشویقی و تقویتی ،شرکتهای صادرکننده (سمت عرضه) را
برای حضتتور در زنجیره تأمین جهانی توانمندتر ستتاخت .همچنین برای نیل به این دو هدف (ارتقای تقاضتتا و افزایش قدرت عرضتته)،
راهکارهایی برای ارتقای خدمات پ شتیبان و افزایش کیفیت و دسترسی به این خدمات مورد بررسی قرارگرفته است .برای این منظور
با توجه به نتایج گزارش مرحله اول ،با م صاحبه با فعاالن صنعت برق و برر سی قوانین و مقررات موجود مدل ها و راهکارهایی جهت
توسعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق و انرژی تدوین گردید.
گزارش این فصل در سه بخش تنظیمشده است .در بخش اول ،نظامها و مکانیزمهایی جهت افزایش سهم بازار کاال و تجهیزات برقی
و ن 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
این هدف ،ابتدا نظام د ستر سی به اطالعات بازارهای هدف و شنا سایی بهموقع فر صتها و تقا ضای بالقوه طراحی شده و در ادامه
دیپلماسی اقتصادی و تجاری برای استفاده از تعامالت بینالمللی در جهت ورود محصوالت شرکتهای ایرانی به بازارهای کشورهای
طرف همکاری ت شریح شده ا ست .همچنین در این بخش راهکارهایی برای پو شش و یا کاهش ری سکهای ک شوری و سیا سی
ارائهشده است که میتواند عاملی تأثیرگذار بر افزایش تقاضای خریداران کاال و خدمات برقی ایران باشد.
در بخش دوم ،مدلها و راهکارهایی طراحی و تدوین شده ا ست که منجر به افزایش رقابتپذیری شرکتهای ایرانی برای ح ضور در
بازارهای بینالمللی شده و با افزایش قدرت عرضه تولیدکنندگان ،سهم آنها را از زنجیره تأمین جهانی افزایش دهد .برای دستیابی به
این هدف ،ابتدا نظام رتبه بندی شرکت های صادرکننده طراحی و پی شنهاد شده ا ست .در ادامه راهکارهای تقویتی شرکتهای فعال
در صادرات صنعت برق و نیز مکانیزم ارتقای ظرفیت تولید شرکت های واجد شرایط برای صادرات تدوین و ت شریح شده ا ست.
همچنین در این بخش ،با هدف افزایش قدرت عرضتته صتتادرکنندگان ،مدلهای همکاری تجاری بین بنگاههای ایرانی برای حضتتور
توانمندتر در بازارهای جهانی و نیز ایجاد این همکاریها بین بنگاههای ایرانی و خارجی ،شتتناستتایی و طراحیشتتده استتت .در پایان
سازوکارهای پوشش ریسک سیاسی و تجاری صادرکنندگان ایرانی ارائه شده است که از طریق آن ،میتوان فضای تجارت جهانی را
برای بنگاههای ایرانی امنتر نموده و مخاطرات صادرات آنها را کاهش داد.
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در بخش سوم صنایع خدمات پشتیبان ازجمله بانک و خدمات و ابزارهای مالی قابلاستفاده جهت توسعه صادرات صنعت برق و انرژی
معرفیشده است.این بخش شامل دو بند تدوین راهکارهای استفاده از شبکه بانکی پشتیبان صادرات برای ارائه خدمات کارآمد پولی و
بانکی و نیز تدوین راهکارهای استفاده از تأمین مالی برای پروژههای صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برق و انرژی است.
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 -1-2تدوین نظامها و مکانیزمها جهت افزایش سهم بازار مح صوالت و خدمات شرکتهای ایرانی (ارتقای
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
این هدف ،شناسایی و اطالع از وضعیت تقاضا در بازارهای هدف صادراتی می باشد .برای این منظور نظام شناسایی و انتشار اطالعات
بازارهای هدف طراحی شده ا ست که بهو سیله آن ،فر صتهای صادراتی در اختیار فعاالن صنایع مذکور قرار دادِه می شود .همچنین
برای پشتتتیبانی از صتتنعت برق و انرژی در بازارهای بینالمللی ،بویژه بخش خصتتوصتتی فعال در این صتتنعت ،استتتفاده از تعامالت و
همکاریهای اقتصادی و سیاسی ،فیمابین ایران و کشورهای هدف صادراتی ،ضرورت مییابد .لذا الزم است راهکارهایی برای توسعه
همکاریهای اقتصادی -سیاسی و چگونگی استفاده از دیپلماسی تجاری بررسی و تشریح گردد تا از طریق ایجاد بستر اعتماد و فضای
امن مبادالتی تا حد امکان ریسکهای غیرتجاری شناسایی و به حداقل برسد.
 -1-1-2تدوین نظام پویای شناسایی و انتشار اطالعات بازارهای بینالمللی

یکی از م شکالتی که در سمت تقا ضای بازار وجود دارد و مانعی بر سر راه صادرات بهح ساب میآید ،فقدان اطالعات کافی،
مناسب و سیستماتیک از بازارهای هدف است که منجر می شود فرآیند کسب اطالعات از بازارهای هدف و مقصد ،فرآیندی پرهزینه
برای بنگاههای صادرکننده بهحساب آید و مستلزم صرف انرژی و زمان زیاد باشد .همچنین ابهامات موجود در بازار ،منجر به باال رفتن
ریستتک تجاری و ستتیاستتی شتتده و تمایل ستترمایهگذاران را برای ورود به چنین فضتتاهای ناشتتناختهای کاهش میدهد .مستتئله عدم
د ستر سی به اطالعات بهروز از بازار هدف ،علیالخ صوص شرکتهای تازهوارد به بازارهای صادراتی را با چالش جدی مواجه میکند.
برای حل این م سئله ،الزم ا ست که یک نظام پویا برای شنا سایی و تولید اطالعات بازارهای هدف طراحی گردد .در ادامه این بخش
اجزای این نظام تولید اطالعات در دو بخش «بانک اطالعات عمومی و مقررات تجاری کشورهای مقصد صادرات» و «بانک اطالعات
فرصتهای صادراتی صنعت برق» ارائه میشود.
 1-1-1-2ت شکیل بانک اطالعات تجاری و قوانین و مقررات ک شورهای مق صد صادرات برق و واحد حقوقی برر سی
قراردادها

ایجاد بانک اطالعاتی که دارای دو محور اصلی «اطالعات تجاری» و «قوانین و مقررات» بوده و اطالعات صحیح (ارزیابی شده ازنظر
صتتحت) و بهروز را ارائه نماید ،یکی از نیازهای اطالعاتی فعاالن اقتصتتادی استتت .درهرحال حاضتتر ستتایتهای مختلف دولتی مانند
سازمان توسعه تجارت و غیردولتی اطالعات پراکنده و غیرقابلاعتمادی را ارائه میکنند که به دو دلیل جوابگوی نیاز شرکتها نیستند:
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الف) به دلیل آنکه صتتحتوستتقم این اطالعات توستتط هیچ مرجعی بررستتی نشتتده استتت ،قابلاتکا برای فعالیتهای تجاری و
سرمایهگذاری نیستند
ب) در بسیاری موارد ،اطالعات ارائهشده قدیمی و فاقد ارزش میباشد و بهروز نمیشوند.
بنابراین ضروری است که پایگاه اطالعات موجود ارزیابی شوند و مدل کسبوکاری برای تولید و عرضه این اطالعات ارائه شود .یکی
از مدلها آن ا ست که سامانهای با سرمایه اولیه بخشهای عمومی مانند اتاق بازرگانی و سازمان تو سعه و تجارت ایجاد شود و برای
بهروزرسانی و پشتیبانی آن از حق عضویت شرکتهای متقاضی برای بهرهبرداری از این سامانهها ،استفاده شود.
محور اول این ستتامانه حاوی این بانک اطالعات تجاری از کشتتورهایی استتت که دارای روابط اقتصتتادی و مبادالت تجاری با ایران
میباشند .ازجمله اطالعاتی که در این بخش قابلعرضه میباشد ،تحلیل تراز تجاری ایران و کشورهای هدف ،آمار صادرات و واردات
کاال و خدمات در کشتتور موردنظر ،اقالم عمده صتتادراتی به این کشتتورها ،اقالم عمده وارداتی این کشتتورها از جهان ،شتترکای عمده
صتتادراتی و وارداتی آنها میتواند باشتتد .درواقع این ستتامانه یک اطلس اطالعات تجاری مفید و ضتتروری برای شتترکتها جهت
تصمیمگیری و طراحی برنامه بازاریابی فراهم مینماید .در این منابع عالوه بر اطالعات اقتصادی و آمار تجاری هر کشور که بهصورت
یک پروفایل مجزا ،به نام آن ک شور وجود دارد ،کلیه ضوابط و مقررات حاکمیتی آنها که بر تجارت با آن ک شور حاکم ا ست از نگاه
مقررات داخلی و مقررات کشور مقصد آورده میشود .این اطالعات بهطور مستمر و منظم بهروزرسانی میشوند .لذا در درگاه دوم بانک
اطالعاتی فوق اال شاره ،مقررات و ضوابط حاکم بر صنایع مختلف (با در اولویت قرار دادن صنایع صادراتی و ارزآور مانند صنعت برق)
در ک شورهای مق صد صادراتی گردآوری می شود .با توجه به گ ستردگی قوانین حاکمیتی ،تنها بخ شی از مقررات ک شورهای هدف
موردنظر است که دسترسی به اطالعات آنها میتواند در تصمیمگیری صادرکننده تأثیرگذار باشد .دسترسی به آخرین تغییرات قوانین
و مقررات این کشتتورها که شتتامل وضتتع محدودیتها ،موانع و ممنوعیتها در امور بازرگانی و یا گاهی تستتهیل تجارت و وضتتع
سیا ستهای ترجیحی میبا شد ،به صادرکننده ایرانی کمک میکند که بتواند عالوه بر اطالع بهموقع از تهدیدها و فر صتها ،هنگام
انعقاد قرارداد ،شرط و شروط الزم را قید نموده و در برآورد سودآوری و توجیهپذیری پروژه ،هزینههای مالی نا شی از اخذ مجوزهای
احتمالی و یا هزینه فرصت و زمان الزم بروکراسی اداری را در نظر بگیرد .هرچند به دلیل باال بودن هزینه گردآوری و بهروزرسانی این
اطالعات ،برر سی ضوابط ک شورهای هدف عمده صادراتی مانند عراق و افغان ستان و معرفی مراجع اطالعاتی معتبر جهت د ستر سی
مستقیم تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و نیز واردکنندگان به اطالعات ،کفایت میکند.
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ضروری است که در این بانک اطالعاتیِ مرجع و اطلسِ نظاممند ،تمامی آمارهای تجاری و مقررات جاری کشورهای مقصد صادراتی
متنا سب با هر صنعت (مانند صنعت برق) ،بهروزر سانی شود و مقررات بهروز شده (تغییریافته و یا ملغی شده) با در نظر گرفتن زمان
تغییر یا انقضا ،در سوابق ذخیره شود و چنانچه بخشنامهها مکمل یکدیگر هستند ،با اشاره به شماره مصوبه در هر بخش ،آنها را به
یکدیگر پیو ست نمایند .همچنین مقررات تجاری ک شورهای مق صد ،به زبان فار سی سلیس و روان ترجمه شده و در اختیار متقا ضیان
قرار گیرد .همچنین یک بخش «پ شتیبان» نیاز ا ست که مت شکل از کار شنا سان حقوق تجارت بوده و پا سخگوی ابهامات و سؤاالت
حقوق تجارت صادرکنندگان با شد .صادرکنندگان میتوانند از پ شتیبانی این بخش در زمان انعقاد قرارداد ،ا ستفاده نموده و با کمک
آنان ،قراردادها را ازنظر مغایرت های احتمالی با ضوابط ک شور مق صد برر سی کنند و شروط الزم را جهت پی شگیری از ضرر و زیان در
قراردادها لحاظ نماید.
 2-1-1-2ایجاد واحد تسهیلگری فرصتهای صادراتی صنعت برق

یکی دیگر از چالش های صادرکنندگان صنعت برق (در دو بخش کاال و تجهیزات برقی و نیز صادرات خدمات فنی و مهند سی برق و
انرژی) ،از دست دادن فرصتهای صادراتی ،ناشی از عدم اطالع بهموقع از تقاضای موجود در بازارهای کشورهای مقصد است .چنانچه
صادرکنندگان بتوانند تقاضاها را بهموقع شناسایی نمایند ،میتوانند ابتکار عمل را به دستگیرند و در بازار هدف ،حضور بهتری نسبت
به رقبا داشته باشند .از این منظر ،ایجاد یک واحد «تسهیلگری فرصتهای صادراتی» ضروری است این تشکیالت میتواند بهصورت
درونسازمان ی (یک اداره در سازمان) در نهادهایی مانند اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران ،یا میز صادرات ایران (رایزنان
بازرگانی) در ستتفارتخانههای ایران در کشتتورهای هدف ،نمایندگی ستتازمان توستتعه تجارت در کشتتورهای هدف و یا بهصتتورت
برون سپاری به شرکتهای مدیریت صادرات ( )EMC14ایجاد شود .این واحد تسهیلگری فرصتهای صادراتی ،وظیفه دارد از طریق
شرکت در نمای شگاهها ،برگزاری جل سات ک سبوکار ( (B2B15و مرور ن شریات و سایتها ،فر صتهای صادراتی را شنا سایی و به
اطالع شرکتهای واجد شرایط برساند .همچنین ،این واحد میتواند زمینه ایجاد فضای صادراتی برای شرکتهای ایرانی را با مذاکرات
و معرفی توانمندیهای صنایع ایرانی فراهم نماید( .نمودار )54
بدیهی است که دسترسی بهموقع به این اطالعات نیازمند سیستم یکپارچه و پویا با برخورداری از افراد متخصص است که مناقصات
تجاری و فراخوانهای ک شورهای هدف را در صنایع مختلف علیالخصوص صنعت برق و الکترونیک شنا سایی نماید و پیش از سایر

Export Management Company 14
Business to Business 15
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رقبا این اطالعات را در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار دهند .همچنین با شناخت صحیح زبان و فرهنگ ،جغرافیا ،مقررات و پی شینه
هرکدام از این ک شورها ،به برر سی بازارهای بالقوه در این ک شورها بپردازند .این برر سیها هزینهبر بوده و اطالعات حا صل از آن تنها
در کوتاهمدت کاربرد دارد و در دورههای کوتاه نیاز به بهروزرسانی دارد بنابراین اداره چنین واحدی نیازمند یک مدل مالی است که هر
صتتادرکننده برای بهرهمندی از اطالعات واحد شتتناستتایی فرصتتتهای صتتادرات ،به ازای میزان برخورداری از خدمات آن ،هزینهای
پرداخت نماید که این هزینه میتواند به دو صورت ثابت (آبونمان) و متغیر (مبلغی درازای هر قرارداد) از شرکت صادرکننده دریافت
نماید.

نمودار  -14فرآیند شناسایی فرصتهای صادرات در اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی
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 2-1-2تدوین مدل دیپلما سی اقت صادی برای ا ستفاده از تعامالت بینالمللی در جهت ت سهیل ورود مح صوالت و
خدمات شرکتهای ایرانی به بازار کشورهای طرف همکاری

امروزه با افزایش روند جهانی شدن و گ سترش تعامالت اقت ص ادی بین ک شورها ،ا ستفاده از ب ستر دیپلما سی برای تو سعه تجارتهای
برونمرزی بیشازپیش موردتوجه فعاالن تجاری و کستتبوکارهای بینالمللی استتت .اگر درگذشتتته کشتتورهای توستتعهیافته از روابط
دیپلماتیک خود بی شترین بهره اقت صادی را میبردند امروزه اقت صادهای درحالتو سعه نیز تالش میکنند از مجرای دیپلما سی برای
توسعه تجارت خود بهرهبرداری نمایند و ائتالفهای سیاسی را حول محور مبادالت اقتصادی شکل دهند.
دیپلما سی اقت صادی این امکان را فراهم مینماید که تعامالت سیا سی با اهداف اقت صادی گره بخورد و ک شورها از مزیتهای ن سبی
خود در تولید کاال و محصتتوالت و خدمات بیشازپیش بهرهبرداری نمایند و بهتدریج فضتتا را برای گستتترش تجارت بینالملل ،ایجاد
تقاضا برای محصوالت ملی ،جذب سرمایهگذاریهای خارجی ،امن نمودن فضای کسبوکار برای صادرکنندگان و  ...آماده نمایند.
در جهت معکوس نیز ،سیاستهای اقتصادی ،میتواند برای اهداف سیاسی بکار گرفته شوند و بهعنوان یک عامل فشار برای دستیابی
به اهداف سیا سی عمل نمایند ابزارهایی مانند تحریم و یا ایجاد محدودیت در روابط اقت صادی ،اهداف سیا سی را با ا ستفاده از منابع
اقت صادی دولتها دنبال میکند و ک شوری را که اهداف و سیا ستهای متعارض با اهداف ملی دارد ،از حیث سیا سی تحتف شار قرار
داد .همچنین از ک شورهای متحد برای مقابله بی شتر با این ک شورها ا ستفاده کرده و تأثیر سیا ستهای بازدارنده و محدودکننده را بر
آنها فزونی بخشید.
 1-2-1-2تعریف دیپلماسی اقتصادی

دیپلما سی اقت صادی در ع صر جهانی شدن یکی از مهمترین شاخصهای ارز شمند و منا سب برای فهم پتان سیلها ،ضعفها و مقا صد
یک دولت تو سعهیافته یا درحالتو سعه به شمار میرود .در حقیقت از طریق دیپلما سی اقت صادی میتوان منافع دولتها را در خارج از
ک شور و در اقت صاد جهانی گ سترش داد و ضمن ا ستفاده از ابزارهای مختلف در جهت د ستیابی به منافع اقت صادی ،پیوند بین قدرت و
رفاه ایجاد کرد .برای هر کشوری که در مسیر توسعه قدم میگذارد ،دیپلماسی اقتصادی پویا امری ضروری است.
در مطالعات صورت گرفته تاکنون ،تعاریف متعددی از دیپلما سی اقت صادی آورده شده ا ست ازجمله این تعاریف میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:
دیپلما سی اقت صادی شامل اقدامات ر سمی دیپلماتیکی ا ست که بر افزایش صادرات ،جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمانهای
اقتصادی بینالمللی تأکید دارد]12[ )Baranay,2009:2( .
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دیپلماستتی اقتصتتادی فرآیندی استتت که از طریق آن کشتتورها به دنیای بیرون وصتتل میشتتوند تا منافع ملی را درزمینه تجارت،
سرمایهگذاری و سایر مبادالت سودآور اقتصادی در ابعاد دو و چندجانبه منطقهای به حداکثر برسانند]11[ )Rana.2007( .
دیپلما سی اقت صادی به معنی کارکردی کردن دیپلما سی در عر صه اقت صاد و بهکارگیری تواناییهای بالقوه و بالفعل دیپلما سی برای
تحقق اهداف اقتصادی کشورهاست( .طباطبایی]114[ )1911:2،
 2-2-1-2تفاوت دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری

امروزه در کنار دیپلما سی اقت صادی از عباراتی مانند دیپلما سی مالی ،تجاری و بازرگانی نیز ا ستفاده می شود .در خ صوص دیپلما سی
اقتصادی و وجه تمایز آن با دیپلماسی تجاری میتوان اینگونه گفت که در دیپلماسی اقتصادی رویکرد سیاسی و تأمین منافع دولت و
دستیابی به اهداف سیاسی دولتها نهفته است .بهعبارتدیگر بهرهگیری از منابع مالی و اقتصادی کشور در پیشبرد اهداف سیاسی ،در
قالب دیپلما سی اقت صادی شکل میگیرد .لیکن در دیپلما سی تجاری ،رویکرد ا صلی به ت سهیل مراودات بنگاههای داخلی با سایر
کشورهاست بنابراین این دو مفهوم باوجود اشتراکات ،ازنظر مفهوم و کارکرد و ابزارهای مورداستفاده با یکدیگر متفاوتاند.
دیپلماستتی اقتصتتادی به مستتائل ستتیاستتی اقتصتتادی مربوط استتت .دیپلماتهای اقتصتتادی باید به مشتتاهده و ارائه گزارش در مورد
سیاستهای اقتصادی سایر کشورها پرداخته و توصیههایی را به دولت داخلی ارائه دهند که بهموجب آن دولت بتواند بهترین روش را
برای افزایش اثربخشی این سیاستها به کار ببندد .در دیپلماسی اقتصادی ابزارها و منابع مالی بهعنوان پاداش و یا تنبیه (محرومیت)
استفاده می شود تا بتوانند اهداف سیاست خارجی مشخص را به دست آورند .بهبیاندیگر سیاستهای اقتصادی بهعنوان ابزار پیشبرد
اهداف سیاسی مورداستفاده قرار میگیرند.
دولتها مایلاند با پشتتتیبانی از بنگاههای خود در قالب مشتتاوره صتتادراتی و حقوقی ،ارائه مشتتوقها و توقیف مجوزهای صتتادراتی به
تو سعه اقت صادی ملی کمک کنند .این پ شتیبانی شامل کمک به شرکتهای داخلی برای تأ سیس شرکتهای تابعه در سایر بازارها
است .درعینحال ،آنها بنگاههای خارجی عالقهمند به سرمایهگذاری در کشور را پشتیبانی و حمایت میکنند.
دیپلماستتی تجاری از ستتوی دیگر ،فعالیت و مأموریتهای دیپلماتیک را برای حمایت از بخشهای کستتبوکار و مالی کشتتور برای
موفقیت اقتصادی و دستیابی به اهداف کشور از توسعه ملی توصیف میکند .این نوعی دیپلماسی به دنبال ارتقاء سرمایهگذاری داخلی
و خارجی و همچنین بهبود وضتتتع یت تجارت دو کشتتتور استتتت .جنبه های مهم کار یک دیپلمات تجاری ،ارائه اطالعات در مورد
فرصتهای صادراتی و سرمایهگذاری و نیز سازماندهی و کمک به میزبانان تجاری است تا بتوانند به سهولت کاال و خدمات آنها را
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به کشت تور خود وارد نمایند .دیپلماتهای تجاری همچنین میتوانند با مشتتتاوره و پشتتتتیبانی از شتتترکتهای داخلی و خارجی برای
تصمیمات سرمایهگذاری ،روابط اقتصادی را تحکیم کنند.
با شناخت اهمیت تجارت بینالملل و سرمایهگذاریهای خارجی در تو سعه اقت صاد ملی ،دولتها تالش خود را برای تقویت نمایندگی
تجاری خود در کشورهای شریک ،توسعه دادند .دیپلماتهای تجاری یا از بخش دولتی انتخاب می شوند که بهنوعی مأمورین دولتی و
دیپلماتهای ویژه آموزشدیده ه ستند و یا نمایندگان اتاقهای بازرگانی و انجمنهای صنفی ه ستند که به سفارتخانههای م ستقر در
بازارهای مهم خارجی اعزام میشوند .تفاوت دیپلماتهای تجاری و اقتصادی در نمودار  55نمایش دادهشده است.

نمودار  -11تفاوت دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری
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بهبیاندیگر میتوان تفاوت بین دیپلماسی تجاری و اقتصادی را اینگونه تشریح کرد:
«دیپلمات تجاری» نماینده منافع ک شور خود ا ست ،به بنگاهها خدمات ارائه میدهد (منافع شرکتهای ملی را در خارج از ک شور حفظ
میکند و ستترمایهگذاران خارجی را به کشتتور خود جذب میکند) و گزارشهای خود را به وزارت امور خارجه یا ستتایر ستتازمانها و
نهادهای دولتی مربوطه مانند سازمان توسعه تجارت ارائه میدهد ،این دیپلماتها ممکن است در سفارتخانههای خارج از کشور مستقر
شوند یا اینکه بهصورت مجزا از دولت فعالیت نمایند.
«دیپلمات اقت صادی» نماینده ک شور خود در ک شورهای دیگر ( سفارت ،کن سولگری) یا در سازمانهای اقت صادی و مالی سازمان ملل
( سازمان تجارت جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،اتحادیه بینالمللی مخابرات 11و  )...ا ست ،سیا ستهای اقت صادی سایر ک شورها را
دنبال میکند و در مواردی بر آنها تأثیر میگذارد و گزارشهای خود را به وزارت امور خارجه و یا ریاستتت جمهوری ارائه میدهد .به
این دیپلماتها ،کارگزاران تجاری صادراتی نیز میگویند.
 9-2-1-2کارگزاران تجاری صادراتی (بخش خصوصی)

کارگزار تجاری صتتادراتی یا دیپلماتهای تجاری ،نقش بستتزایی در روابط اقتصتتادی بین المللی هر کشتتور دارد .در ستتالهای اخیر
بهرهگیری از این دیپلماتها در کشورهای پیشرفته گسترش یافته است .جهت اطالع بیشتر ،تعداد دیپلماتهای تجاری  12کشور دنیا
با بیشترین سهم از تجارت جهانی ،در پیوست شماره  1آورده شده است.
درحال حا ضر کارگزاران تجاری بخش خ صو صی فعالیتی در جهت تو سعه صادرات صنعت برق ایران ندارند که با توجه به اهمیت
بهرهگیری از این کارگزاران ،ح ضور این دیپلماتها جهت فعالیت در حوزه های زیر با هدف بهبود و ارتقاء دیپلما سی تجاری و تاثیر بر
تقاضای کاال و خدمات صنعت برق به عنوان راهکار توسعه صادرات مطرح است.
 درک تغییرات منطقهای و فرامنطقهای و به فراخور آن شناخت بازارهای هدف و برنامهریزی بهمنظور دسترسی به آنها
 درک صتتحیح از منافع ملی ایران در تع امل با ستتایر کشتتورها و نیز درک منافع ملی ستتایر کشتتورها جهت تقویت تعامالت
دوجانبه که هر دو طرف را منتفع سازد


توجه به جایگاه سیاسی و استراتژیک ایران و هماهنگی میان دستگاههای سیاسی و اقتصادی کشور

 11اتحادیه بینالمللی مخابرات یا آی تی یو ( )ITUیک سازمان بینالمللی واب سته به سازمان ملل متحد ا ست .ین اتحادیه وظیفه قانونگذاری و مدیریت ف ضای فرکان سی،
تدوین استانداردهای تبادل داده و اطالعات و همچنین کمک به رشد و توسعه ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد.
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 تبیین و تحکیم جایگاه بخش خصوصی در بازارهای بینالمللی
 بهبود شرایط برای جذب سرمایهگذاری مستقیم

خارجی11

 چانهزنی و مذاکره در قراردادهای اجرایی و حل مشکالت طرفین
 ایجاد شبکه اطالعات و تقویت ارتباطات شبکهای
 ارائه خدمات متنوع تجاری و بازرگانی جهت تسهیل ورود محصوالت و خدمات شرکتهای ایرانی به بازار هدف
 شبکهسازی فروش و توزیع در کشور میزبان
 ایجاد ارتباطات سیاسی تجاری الزم در کشور میزبان در تعامل با سفارت
 تعامل با شرکتهای دانشبنیان جهت تأمین محصول یا تکنولوژی
 رصد بازار و شناسایی نیازهای تکنولوژیکی
 4-2-1-2راهکارهای تقویت نقش کارگزاران با هدف ارتقای تقاضای بینالمللی صنعت برق و انرژی ایران

الف) تفکیک دیپلماسی تجاری از دیپلماسی اقتصادی در ایران.
در صورت تفکیک این دو ف ضای متفاوت دیپلما سی از یکدیگر و شناخت صحیح بازیگران آن ،ابزارها و اهداف هریک و نیز تعریف
صحیح از مأموریت و نتایج مورد انتظار آنها ،میتوان نقش کارگزاران تجاری را در گسترش مبادالت خارجی فزونی بخشید .در فضای
د ستگاه دیپلما سی امروز ک شور ،رایزنان بازرگانی در سفارتخانههای ایران در سایر ک شورها ،این نقش را تا حدودی بر عهدهدارند تا از
ظرفیت های خود به نحو مطلوبی استفاده نمایند .این تقویت باید خصوصاً در کشورهایی که ازنظر تجاری شریک و متحد ایران هستند
صورت بگیرد .در صنعت برق و انرژی نیاز به این کارگزاران در کشورهای عراق و افغانستان بیشتر احساس میشود.
بنابراین تقویت رایزنان بازرگانی و انتخاب آنها در کشتتورهای بازار هدف ایران و حمایت و پشتتتیبانی آنها برای ایفای نقش مؤثرتر،
ازجمله اقداماتی است که الزم است برای تقویت دیپلماسی تجاری صورت پذیرد.

)FDI (Foreign Direct Investmet
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ب) استفاده از کارگزاران غیردولتی و دیپلماتهای تجاری خصوصی.
گستتترش فعالیتهای اتاقهای بازرگانی و اتاقهای مشتتترک و نیز تشتتکلها و ستتندیکاها یکی از راهکارهای تقویتکننده
مبادالت تجاری ایران در صتتنعت برق استتت .این فعالیتهای گستتترده و ایجاد تعامالت بین کشتتورها ،با هدف باال بردن
کیفیت و سرعت مبادالت تجاری ،تقاضای کاال و خدمات ایرانی را در بازارهای بینالمللی افزایش خواهد داد.
ج) گسترش تبادالت الکتریکی.
مبادالت از نوع برق و انرژی نیازمند ایجاد زیرستتاختها و ستترمایهگذاریهای اولیه باالیی استتت که این امر خود منجر به
گسترش مراودات بین کشورها خواهد شد .چراکه این مراودات به دلیل ماهیت صنعت برق ،بلندمدت و پایدار هستند .هرچه
فعالیتهای مشتتترک دو کشتتور پایدارتر و بلندمدتتر باشتتد ،تداوم اتحاد بین دو کشتتور باالتر خواهد رفت .لذا استتتفاده از
مبادالت برقی بین ایران و ک شورهای همجوار ،خود میتواند یک عامل مثبت در ارتقا سطح مراودات آتی در سایر صنایع
باشد.
د) اقدام مشترک برای افزایش تعامالت تجاری.
ایجاد همکاریهای بین کشوری یکی از عوامل پیشبرد اهداف سیاسی اقتصادی کشور است .همانگونه که در بند قبل نیز
ذکر شد ،داشتن متحدان اقتصادی به افزایش قدرت کشور در منطقه و جهان کمک خواهد کرد .لذا افزایش تعامالت تجاری
با سایر کشورها علیالخصوص کشورهای همسایه و انعقاد قراردادها و معاهدههای مشترک مورد تأکید است.
 9-1-2طراحی سازوکارهای پوشش ریسکهای سیاسی و غیرتجاری خریداران محصوالت ایرانی

در معامالت بینالمللی ،هر دو طرف صتتتادرکننده و واردکننده با ریستتتکها (خطراتی) مواجه هستتتتند .وجود این ریستتتکها چنانچه
غیرقابلپیشبینی با شند و یا بیش از توان ری سکپذیری شرکتهای خریدار و شرکای تجاری در ک شورهای مق صد با شند ،بهعنوان
عامل بازدارنده ،مانع از انعقاد قراردادها و ایجاد تعامالت فیمابین می شود و یا مسیر شکلگیری و به سرانجام رسیدن این معامالت را
برای طرفین ناهموار میسازد.
هر واردکننده کاال و خدمات بهطورکلی ،با دو دسته متفاوت از ریسکها مواجه است .ریسکهای تجاری و ریسکهای غیرتجاری یا
کشوری (شامل ریسکهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی) .ریسکهای تجاری ناشی از موارد متعددی است که اصلیترین موارد آن
عبارتاند از
 مشکالت مربوط به عدم ایفای تعهدات عرضهکننده
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 خطر کیفیت نهایی محصوالت
 از بین رفتن یا خسارت احتمالی به کاالهای در حال ترانزیت
 خطر حملونقل
 تأخیر در حمل و ارسال کاال و توقف احتمالی کاال در بندرها
برای پو شش ری سکهای تجاری روشهای مختلفی ازجمله ارائه ضمانتنامههای بانکی و بیمه وجود دارد .همچنین باهدف کاهش
ری سک تجاری قراردادها ،واردکنندگان از روشهایی مانند برر سی اعتبار عر ضهکننده و سوابق کاری و تجارب وی ،ارائه گزارشهای
کنترل کیفیت ،بازر سی از طرف واردکننده تو سط یک آژانس شخص ثالث ،بازر سی کاال قبل از پرداخت وجه قرارداد به صادرکننده،
وجود نماینده از طرف واردکننده در ک شور تأمینکننده ،پو شش خطرات نا شی از تأخیر در حمل مانند تعیین «آخرین تاریخ حملونقل»
در گشایش اعتبار اسنادی و  ...استفاده مینمایند.
عالوه بر ریسکهای تجاری که به آن اشاره شد ،هر واردکننده با ریسکهای کشوری یا سیاسی -اجتماعی -اقتصادی مواجه است
که به دالیلی خارج از نقش طرفین در قرارداد صتتادرات و واردات بازمیگردد و ناشتتی از کمکاری و قصتتور صتتادرکننده و شتترکت
حملونقل نی ست .بهعبارت دیگر واردکنندگان با ف ضایی در معامالت خود مواجه ه ستند که شرایط و قوانین و مقرراتی حاکم ،میتواند
دستخوش تغییراتی شود و فضای تجاری فیمابین را تحت تأثیر قرار دهد.
هرچه کشور صادرکننده از ثبات سیاسی و اقتصادی کمتری برخوردار باشد ،فضای نامطمئنتری پیش روی واردکننده خواهد بود و لذا
تمایل وی برای خرید کاال و خدمات از آن کشور تقلیل خواهد یافت .از طرف دیگر هر دو سیستم سیاسی و اقتصادی کشور درهمتنیده
و تعامل گستردهای بین آنها حاکم است .لذا ثبات و وجود امنیت در یکی منجر به ثبات دیگری خواهد شد و به همان نسبت بیثباتی
در هرکدام به دیگری سرایت خواهد کرد.
واردکنندگان در هر کشتتوری برای بررستتی ریستتک های تجاری و ارزیابی بیثباتی ستتیاستتی شتترکای تجاری خود از شتتاخصهای
ناب سامانی سیا سی و اجتماعی ا ستفاده مینماید .ازجمله عوامل بیثباتی سیا سی ،آ شوبها ست که شامل اعترا ضتتتتات گ ستتتتترده،
اعتصتتتابات عمتتتومی ،تظاهرات ،شورشها ،تروریستتتم ،جنتتتگ نظامی ،جنتتتگ داخلی و جنگ مرزی است .همچنین این بیثباتی،
میتواند ناشی از آشفتگی حاصل از واکنش دولت نسبت به ناآرامیها باشد .در مقابل این نابسامانیها و بیثباتیها ،امنیت اقتصادی در
تعریف به این معناست که دستگاههای اقتصادی تا چته حتد موفتق متی شتوند تتا از متردم در برابتر انتواع فشتارهایی که خارج از
کنترل آنهاست حفاظت کنند .بهبیاندیگر ا منی تت اقتص تادی یعن تی وض تعیتی ک ته درآنواحدهای تولی تدی بتوانن تد بدون نگرانی از
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خطرهای محیطی ،دس تت ب ته برنام تهری تزی بلندمدت بزنن تد .در تعریف تی دیگ تر «ف تراهم ک ترد ن ی تک فض تای حقوقی ،اجتماعی،
سیاستی کته در چتارچوب آن طرحهای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصتادی بتوانتد از آغتاز اجترا تتا مرحله بهرهبرداری و از مرحله
بهرهبرداری تتا پایتان کتار بهدوراز اخاللها و آشتفتگیهای بیرونتی عمتل کنتد» بته امنیتت اقتصتادی تعبیتر شتده استت .در ایتن
تعریتف عتالوه بتر عوامتل درونتی ،بتر عتواملی بیرونتی (شتامل حقتوقی ،سیاستی و اجتماعی) نیز تأکید شده است.
با توجه به تو ضیحات فوق چنانچه ک شور به بی ثباتی و ناامنی اقت صادی و سیا سی دچار شود ،ری سک واردکنندگان ،صادرکنندگان و
سرمایهگذارانی که از سایر کشورها با آنها به معامله میپردازند ،افزایش خواهد یافت.
 1-9-1-2انواع ریسکهای کشوری (ملی)

طبق مدلهای ا ستفاده شده در مو س سه  EIU11برای محا سبه ری سک ک شوری از شاخصهای کمی و کیفی ا ستفاده می شود که
بهواسطه آن شاخصها 1 ،دسته ریسک به شرح زیر شناسایی میشود.
 .1ریسک حاکمیت خطر ایجاد بدهیهای معوقه اصلی و یا بهره بدهیهای ارزی خارجی و محلی را اندازهگیری میکند که
در تعهد مستقیم دولت است یا توسط دولت و بخش حاکمیت کشور تضمینشده است.
 .2ریسککک ارزی خطر حداکثر کاهش ارزش پول محلی در برابر ارز مرجع (معموالً دالر آمریکا ،گاهی اوقات یورو) را برای
دوره زمانی  12ماهه آتی نشان میدهد.
 .9ریسککک بخش بانکی خطر بحران ستتیستتتماتیک را اندازهگیری میکند که بهموجب آن بانک  ٪12یا بیشتتتر از کل
داراییهای بانکی را ورشکسته میکند و لذا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپردهگذاران و طلبکاران نیست.
 .4ریسک سیاسی طیف وسیعی از عوامل سیاسی مربوط به ثبات و کارایی سیاسی را ارزیابی میکند که میتواند بر توانایی
و یا تعهد یک کشور در ارائه بدهیهای خود تأثیر بگذارد و یا باعث آشفتگی بازار ارز کشور شود.
 .5ریسک ساختار اقتصادی شامل یک سری متغیرهای اقتصاد کالن است که ساختاری است و ناشی از سیکل و چرخه
طبیعی تغییرات اقتصادی نیست.
 .1ری سک کل ک شور با در نظر گرفتن میانگین متو سط ری سک حاکمیتی ،ری سک ارزی و ری سک بخش بانکی ،حا صل
میشود.
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 2-9-1-2متغیرهای تعیینکننده ریسک کشوری (ملی)

مطابق با مدل ریسک تعیینشده توسط سرویس اطالعاتی اقتصاددانان (اکونومیست) ،عوامتتل متتؤثر بر ریسکهای کشوری یا ملی
ب ت ته پنج گروه کل ت تی زیر تقسیم میشود که هریک متأثر از متغیرهای مختلفی است .با در نظر گرفتن ضریب تأثیر برای هریک از
این متغیرها ،ریسک کشوری قابلاندازهگیری خواهد بود.
 .1متغیرهای سیاسی و نهادی .این گروه از متغیرها بیانگر ق تدرت و ثب تات سیاس تی در س تطح مل تی و بینالمللی و وجود
موارد و مشکالتی مانند جن تگ ،ناآرامیهای اجتم تاعی ،فس تاد ،ج ترم و جنای تت و  ...است .ریسک سیاسی خود تحت تأثیر دو
فاکتور ثبات سیاسی و کارایی سیاسی است .ثبتات سیاستی وضتعیت سیاستی را ازنظر تهدیتدهای امنیتتی داخلتی و خ تارجی
مانن تد جن تگ و ناآرامیهای اجتماعی نشان میدهد .درحالیکه کارایی سیاسی نشاندهنده اداره مطل توب کش تور اس تت و بته
ع تواملی مانن تد می تزان ج ترم و جنای تت ،فس تاد نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تأمین اهداف اقتصادی بستگی
دارد.
ازجمله متغیرهای ری سک سیا سی و نهادی مناق شات و تعار ضات خارجی ،ناآرامیهای اجتماعی و سیا سی ،ری سک حاکمیت،
کارایی و اثربخشی نهادی ،فساد در بخش بانکی ،تعهد دولت به پرداخت دیون و ...میباشد.
.2

متغیرهای تعیین نحوه سیاستگذاری اقتصادی .این گروه از متغیرها ،نشاندهنده کیفیتتتتت و ثبتتتتات سیاستهای
اقتصتادی شامل سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی ،تجاری و مقرراتی میباشند.
ازجمله این متغیرها میتوان به کیفیت سیاستگذاری ،ثبات پولی ،استفاده از ابزارهای غیرمستقیم ،نرخ بهره واقعی ،تعادل مالی
و تعادل در تولید ناخالص داخلی ،انعطافپذیری سیا ستهای مالی ،شفافیت مالی بخش عمومی ،سی ستم نرخ ارز و  ...ا شاره
کرد.

 .9متغیرهای ساختار اقتصادی .این گروه از متغیرها ،شاخصهای کالن اقتصادی هستند که شامل سطح درآمد ،ماندهحساب
جاری  41ماهه ،نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی ،شوک خارجی ،بدهی عمومی ،شاخص توان پرداخت خارجی ،مقررات مالی
و نظارت میباشند.
 .4متغیرهای اقت صاد کالن .این متغیرها با گروه متغیرهای ستتاختاری اقتصتتاد متفاوتاند و ماهیت ستتیکلی و دورهای دارند.
ازجمله رشتتد واقعی تولید ناخالص داخلی ،رشتتد ناخالص داخلی واقعی  12و  41ماهه ،تورم  41ماهه ،نرخ ارز واقعی ،نوستتانات
نرخ ارز ،رشد  12ماهه صادرات و ...
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 .5متغیرهای نقدینگی و نقل و انتقاالت پول .این گروه از متغیرها ،عتدم تعتادل بتالقوه میتان منتابع و تعهتداتی را کته
میتواند نهادهتا و بازارهتای متالی را آشتفته ستازد ،ارزیتابی میکند .همچنین ریسکهای نقدینگی ،ثبتات پشتتوانه سترمایه
کشتور را انتدازه میگیرد.
ازجمله این متغیرها میتوان مخاطرات نا شی از انتقال و تبدیل پول ،پ شتیبانی مالی بینالمللی ،د ستر سی به منابع تأمین مالی،
نیاز مالی ناخالص ،شاخص خدمات بدهی ،نسبت نرخ بهره ،ساختار بدهی ،ذخایر ارزی عمومی ،مدیریت اعتبار بانکها ،وضعیت
دارایی خارجی بانکها و  ...را نام

برد13.

 9-9-1-2راهکارهای کاهش و یا پوشش ریسکهای کشوری ایران در صنعت برق و انرژی

 .1ت ضامین حاکمیتی11؛ این نوع ت ضمین که تو سط دولت ارائه می شود برای پو شش ری سکهای سیا سی – اقت صادی به
خارجیانی داده میشود که تمایل دارند در تأمین مالی پروژههای کشور مشارکت کرده و از طریق سرمایهگذاری مستقیم و یا
سایر روشهای تأمین مالی در پروژه مشارکت نمایند .این نوع تضامین معموالً در پروژههای زیرساختی کشور مورداستفاده
قرار میگیرد.
ازنظر تئوری ،در این نوع گارانتی ،دولت موظف ا ست ری سکهایی مانند نرخ ارز و ری سک سیا سی را بپذیرد زیرا مدیریت
صحیح سیا ستهای اقت صادی برای کاهش اثرات منفی این ری سکها به عهده دولت ا ست اما در عمل ،در شرایطی که
کشور دستخوش مشکالت سیاسی و اقتصادی است ،مسئولیت پوشش هرگونه ریسکهای مرتبط به عهده دولت خواهد بود
و درصورتی که ذینفعان از دولت بخواهند که به تعهدات خود عمل کند ،ممکن است کشور دچار مشکالت جدیتری شود.
اما تنها کاربرد ا ستفاده از ت ضامین دولتی ،در جذب سرمایهگذاران خارجی نی ست .بلکه با توجه به شرایط تحریم و بیثباتی
سیا سی و اقت صادی نا شی از سیا ستگذاریهای دولت برای حل م شکالت مرتبط با تحریم و نو سانات نرخ ارز ،ری سک
ستتیاستتی و اقتصتتادی حاصتتل ،میتواند خریداران خارجی را برای معامله و خرید کاال و خدمات ایرانی بیمیل کند .لذا برای
پوشتتش ریستتک مذکور ،الزم استتت که دولت از طریق ارائه ستتاورین گارانتی (تضتتامین حاکمیتی) اطمینان الزم را به

 13به گزارش مرکز امور جهانی و مطالعات استراتژیک ( )May 2019امتیاز ریسک کشوری ایران در  5محور ساختاری  ، 92جرائم و امنیت ،92
تجارت و سرمایه گذاری  ،55ریسک ثبات و پایداری  52و ریسک توسعه انرژی  45از  122محاسبه شده است]42[.
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
به دالیل مسائل کشوری (سیاسی –اقتصادی و اجتماعی) متوقف نخواهد شد.
 .2گ سترش خدمات بیمهای؛ در حال حا ضر اکثر خدمات بیمهای و ت ضامین بانکی ،باهدف پو شش ری سکهای تجاری
خریداران و فروشندگان طراحیشدهاند و منظور از ریسکهای سیاسی تحت پوشش نیز ،ریسکهایی است که صادرکننده و
یا واردکننده ایرانی در کشور هدف با آن مواجه خواهد شد .صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در پوشش ریسکهای سیاسی
تو سط بیمهنامهها ،راهکارها و ابزارهایی را ارائه نموده ا ست لیکن کلیه این ری سکها ،نا شی از تغییرات و بیثباتیها و نیز
ناامنیهای کشور مقصد است و در هیچیک از این بیمهنامهها و تضامین ،سخنی از پوشش ریسکهای سیاسی و اقتصادی
ایران برای صادرکننده و واردکننده به عمل نیامده ا ست .مطابق اطالعات صندوق ضمانت صادرات ایران ،11برای پو شش
ریسک های مذکور در صدور خدمات فنی و مهندسی ،سازوکاری در حال طراحی است که صادرکنندگان ایرانی را در مقابل
ری سک سیا سی ایران پ شتیبانی نموده و چنانچه خ سارتی از اینجانب به صادرکننده خدمات فنی و مهند سی وارد شد،
پرداخت آن را به عهده بگیرد .لیکن این فرآیند در حال حاضر در حال تصویب است و تاکنون اجرایی نشده است.
از سوی دیگر تعهد بر اجرای قرارداد ،علیرغم تغییرات حاکمیتی که ممکن ا ست در طول دوره اجرای قرارداد بروز نماید ،از
طریق ارائه ت ضامین معتبر بینالمللی ،پ شتیبانی می شود .لیکن در حال حا ضر ارائه این خدمات به خریداران کاال و خدمات
ایرانی ،به دلیل شرایط تحریم سی ستم بانکی و بیمه مقدور نی ست .لذا ضروری ا ست تا زمان برطرف شدن محدودیتها،
سازوکار مناسب صدور تعهدنامه معتبر و مورد تائید خریداران غیر ایرانی برای ارتقای تقاضا کاال و خدمات صنعت برق ایران
طراحی و اجرا شود.
 .9استفاده از سازمانهای میانجی در کشور مقصد؛ این سازمانهای میانجی میتوانند در کشور مقصد با شناخت و
مذاکره با بانکها و شرکتهای معتبر بیمه ،آنها را به پو شش ری سک قراردادهای صادراتی ایرانی در قبال مبالغ حق بیمه
پایینتر ترغیب نمایند.
همچنین اتاقهای مشتتترک بازرگانی بهعنوان دیگر ستتازمانهای میانجی ،نقش بستتیار مهمی در ارائه اطالعات به کشتتور
میزبان دارند .بهاینترتیب که و ضعیت اقت صادی ،سیا ستهای کالن اقت صادی و قوانین و مقررات و ضع شده را در اختیار

 11مصاحبه تلفنی در تاریخ  92شهریورماه 1931
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همتای خود در کشتتور مقصتتد قرار داده و از این طریق به تقاضتتاکنندگان این فرصتتت را میدهند که به دلیل دستتترستتی
گستردهتر به اطالعات کشور صادرکننده ،خود را در معرض ناآگاهی و ریسک کمتری قرار دهند.
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 4-1-2جمعبندی

در این بخش برای ارتقای تقاضای کاال و تجهیزات برقی ایرانی و نیز خدمات فنی و مهندسی ،ابتدا استقرار یک نظام اطالعات بازارها
پیشنهاد شد که طی آن صادرکنندگان بتوانند به اطالعات بازارهای بینالمللی دسترسی داشته باشند و سطح تقاضای موجود برای کاال
و خدمات خود را تخمین بزنند .تشتتکیل بانک اطالعات تجاری و قوانین و مقررات کشتتورهای مقصتتد صتتادرات برق و واحد حقوقی
بررستی قراردادها ،بهعنوان راهکار تدوین نظام پویای شتناستایی و انتشتار اطالعات بازارهای بینالمللی و اطالعرستانی در خصتوص
تقاضای بالفعل و موجود صنعت برق در بند اول تشریح گردید .یکی دیگر از چالشهای صادرکنندگان صنعت برق (در دو بخش کاال و
تجهیزات برقی و نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی) ،از دست دادن فرصتهای صادراتی ،ناشی از عدم اطالع بهموقع
از تقاضای موجود در بازارهای کشورهای مقصد است .لذا در ادامه ایجاد واحد تسهیلگری فرصتهای صادراتی صنعت برق بهعنوان
راهکار شناسایی تقاضای بالقوه و به فعلیت رساندن آن بررسی شد.
در بند دوم این بخش دیپلماستتی اقتصتتادی تشتتریح شتتد و تفاوتهای آن با دیپلماستتی تجاری ارائه گردید .در ادامه وظایفی که
دیپلماتهای تجاری به عنوان کارگزاران تجاری صتتادراتی در ارتقای ستتطح تقاضتتای کاال و محصتتوالت ایرانی در بازارهای هدف بر
عهده دارند ،برر سی شد و مطابق با این اطالعات ،راهکارهایی برای تقویت نقش این کارگزاران با هدف ارتقای تقا ضای بینالمللی در
صنعت برق و انرژی ارائه گردید.
پسازآنکه نظام شنا سایی تقا ضای بالقوه و بالفعل صنعت برق و روشهای مذاکره و دیپلما سی تجاری مورد برر سی قرار گرفت ،با
هدف آماده سازی ب ستر پا سخگویی به این تقا ضا ،به سازوکاری نیاز ا ست که طی آن اعتماد خریداران را ن سبت به ثبات قراردادها و
تداوم ارتباطات و تعامالت شکلگرفته جلب نماید .لذا در بخش آخر ،پس از بررسی ریسکهای کشوری و متغیرهای تأثیرگذار بر آن،
راهکارهایی برای کاهش و یا پوشش ریسکهای مذکور ارائه شد.
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 -2-2تدوین راه کار های افزایش ر قا بت پذیری شککر کت های ایرانی برای حضککور در بازار های بین المللی
(افزایش قدرت عرضه)
برای افزایش سهم بازار شرکتهای ایرانی ،نیاز ا ست که قدرت عر ضه و توان رقابتپذیری بنگاهها در مقابل سایر رقبا ،ارتقا یابد .به
این منظور ،ابتدا نظام رتبه بندی شرکت های صادرکننده ارائه گردیده ا ست .سپس راهکارهای تقویتکننده و م شوق شرکتهای
صادرکننده کاال و خدمات که تجربه مثبتی در صادرات دا شتهاند ارائه می شود .عالوه بر این شرکتها ،گروه دیگری از بنگاههای
اقتصادی فعال در صنعت برق هستند که تاکنون تجربه حضور در بازارهای بینالمللی را نداشتهاند ،هرچند که این مسئله دلیل بر عدم
شای ستگی آنها و یا پایین بودن کیفیت کاال و خدمات تولیدی آنها نی ست .لذا راهکارهایی نیاز ا ست که آمادگی این شرکتها را
افزایش داده و بستر حضور آنها را در بازارهای بینالمللی فراهم نماید.
همچنین استفاده از تواناییهای شرکتهای ایرانی به صورت جمعی و ت شکیل همکاریهای فیمابین یکی دیگر از روشهای افزایش
توان رقابتی صتتتادرکنندگان ایرانی می باشتتتد که مکانیزمها و مدلهای مربوط به آن ارائه میگردد .عالوه بر آن ایجاد همکاریهای
بینالمللی بین بنگاه های ایرانی و خارجی جهت حضتتتور در زنجیره تأمین جهانی با هدف افزایش قدرت عرضتتته کاال و خدمات برقی
صتنعتگران ایرانی ،نیازمند مدلهای کارا و عملی استت که در این بخش ارائه شتده استت .در بخش پایانی ،ستازوکارهای پوشتش
ری سک های سیا سی و غیرتجاری صادرکنندگان ایرانی شنا سایی شده تا قدرت رقابتی شرکتهای صادرکننده را در محیط غیرقابل
پیشبینی حفظ نماید.
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 1-2-2تدوین چارچوب نظام ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای ایرانی برای ورود به بازارهای صادراتی

ف این سیا ستگذاریها م شخص شده و تالش شود تا
برای تخ صیص بهینه مزایا و م شوق های صادراتی ضروری ا ست گروه هد ِ
متناسب باصالحیت شرکتها و با شناخت نظاممند آنها ،مشوقها تخصیص یابد تا بازدهی منابع برای حداکثر نمودن صادرات بخش
برق بهینه شود .درواقع تخصیص مشوقهای مالی ،تسهیالت ترجیحی ،اولویتدهی در فرآیندهای صادراتی و گمرکات ،بهرهمندی از
اطالعات بازار و غیره به شتترکتهای واجدالشتترایط ،هنگامی مؤثر استتت که بتواند بهعنوان عامل تشتتویقی ،شتترکتهایی که مستتتعد
صتتادرات هستتتند را و یا در صتتادرات عملکرد مطلوبی دارند را تقویت نماید و بازدارنده شتترکتهایی باشتتد که با عملکرد بد خود در
بازارهای هدف ،موجب بدنامی شرکتهای ایرانی میشوند.
برای ایجاد نظام ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای صادراتی ،ابتدا ارکان آن ت شکیل می شود ،سپس مطابق فرایند ارزیابی و بر ا ساس
معیارهای ارزیابی ،شتتترکت های متقاضتتتی رتبهبندی میشتتتوند .در ادامه این بخش «ارکان نظام رتبهبندی»« ،فرایند ارزیابی» و
«معیارهای ارزیابی» ارائه میشود.
 1-1-2-2ارکان تشکیلدهنده نظام ارزیابی

نظام ارزیابی و رتبهبندی توسط دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو پایهگذاری می شود و تحت نظارت
کلی این دفتر فعالیت مینماید .ارکان ت شکیلدهنده نظام ارزیابی و رتبهبندی صنعت برق به شرح نمودار  51میبا شد که در ادامه
هریک از ارکان آن تشریح خواهد شد.

نمودار  -16ارکان تشکیلدهنده نظام ارزیابی
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شورای عالی ارزیابی و رتبهبندی این شورا بهعنوان باالترین رکن نظام ارزیابی وظیفه سیا ستگذاری رتبهبندی صادرات و
نظارت عالی بر عملکرد سایر ارکان را بر عهده دارد .این شورا مت شکل از  5ع ضو ا ست که بهاینترتیب ت شکیل می شود :رئیس دفتر
تو سعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهند سی وزارت نیرو (رئیس شورا) ،نماینده شرکتهای مادرتخ ص صی توانیر ،نماینده شرکت
ساتکاب ،نماینده سازمان تو سعه و تجارت و نماینده سندیکای صنعت برق ایران .اع ضای این شورا برای دو سال انتخاب و با حکم
وزیر نیرو منصوب میشوند.
کمیته فنی؛ متشکل از متخصصین و کارشناسان و خبرگان مهندسی و صنعتی است که مسئولیت بررسی مدلهای ارزیابی ریاضی و
بازنگری در معیارهای ارزیابی را بر عهدهدارند .در صتتورت تداوم بررستتیها ،محاستتبه ضتترایب خطا و راستتتیآزمایی ارزیابی میتواند
سازوکار مذکور را به ایدهآل نزدیکتر کند.
اعضای این کمیته با پیشنهاد اعضای شورای عالی ارزیابی و رتبهبندی توسط رئیس شورا انتخاب و منصوب میشوند.
دبیرخانه؛ مسئولیت جمعآوری مدارک و مستندات الزم جهت ارزیابی را بر عهده دارد .اعضای دبیرخانه زیر نظر رئیس شورای عالی
ارزیابی و رتبهبندی منصتتتوب و فعالیت می نمایند .این دبیرخانه ،اطالعات را گردآوری نموده و پرونده ایجادی را جهت بررستتتی به
ممیزیها ار سال مینمایند .لی ست مدارک و م ستندات موردنیاز جهت ار سال هر پرونده به ممیزها ،با توجه به معیارهای تأثیرگذار بر
ارزیابی (که در بند  9-1-2-2تشریح خواهد شد) توسط کمیته فنی تعیین شده و دبیرخانه موظف است ،مستندات ارائه شده را با لیست
مذکور مطابقت داده و در صورت کامل بودن اطالعات پرونده ،جهت بررسی به شرکتهای ممیزی ارسال نماید.
ممیزها؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با استفاده از سازوکار تعیینشده در کمیته فنی و مدلهای ارزیابی مصوب ،رتبه شرکت
را با ا ستفاده از مدارک ،م ستندات و اطالعات ار سالی شرکت به دبیرخانه تعیین و در صورت لزوم با بازدید از محل فعالیت شرکت و
اخذ استعالم ،صحت اظهارات شرکت و اعتبار مستندات را موردبررسی قرار داده و درنهایت با تهیه گزارش ،رتبه شرکت را جهت طرح
و تصویب نهایی به دبیرخانه پیشنهاد مینمایند.
کمیته ر سیدگی به اعترا ضات و شکایات؛ چنانچه هریک از متقا ضیان ن سبت به عملکرد ممیزها و یا دبیرخانه و یا سنجش
اعتبار مدارک و م ستندات ت سلیمی ،اعترا ضی دا شته با شند ،مراتب بای ستی در این کمیته برر سی و ر سیدگی شود .اع ضای این کمیته
مستقل از دبیرخانه و ممیزها بوده و الزاماً باید متشکل از ذینفعان هر دو طرف باشد (متقاضی صدور گواهینامه مانند رئیس سندیکای
صنعت برق و نماینده دبیرخانه) و شخص سومی نیز بهعنوان عضو بیطرف به موارد اختالف رسیدگی کند.
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 2-1-2-2فرآیند صدور گواهینامه استفاده از مشوقهای صادراتی

طبق تو ضیحات مربوط به ارکان نظام ارزیابی و رتبهبندی ،فرآیند صدور گواهینامه ا ستفاده از م شوقهای صادراتی برای شرکتهای
صادرکننده متقاضی به شرح نمودار  51میباشد.

نمودار  -11فرآیند صدور گواهینامه استفاده از مشوقهای صادراتی
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 9-1-2-2معیارهای ارزیابی شرکتهای صادرکننده

برای رتبهبندی شرکتها نیاز است که مدلی برای امتیازدهی شرکتها طراحی شود .ارائه این مدل بر عهده کمیته فنی است .در اینجا
برخی از برخی از معیارهای کلیدی و اساسی که در هر مدل ارزیابی باید لحاظ شوند ،ارائه شده است .این معیارها در سه دسته «سوابق
کاری»« ،توان مالی» و «توان مدیریتی و فنی» قرار میگیرند.
الف) معیارهای مرتبط با سوابق اجرایی
یکی از عوامل ارزیابی هر بنگاه صادراتی ،سابقه فعالیت وی در صنعت برق بهطور کل و سابقه آن در صادرات کاال و خدمات این
صنعت است .شرکتهای تولیدکننده کاال و تجهیزات برقی و یا شرکتهای خدمات فنی و مهندسی که تجربه صادرات دارند ،نسبت
به تولیدکنندگان کاال و خدمات با هدف تأمین نیازهای بازار داخلی از امتیاز باالتری برخوردار خواهند بود که این امتیاز متناست تب با
تعداد و مبلغ قراردادهای صادراتی و میزان موفقیت آن شرکت در جلب ر ضایت تقا ضاکننده (در صورت در د سترس بودن اطالعات)
متغیر خواهد بود.
ب) معیارهای مرتبط با توان مالی
ارزیابی شرکتها از حیث توان مالی با توجه به وضعیت داراییها و بدهیها و سودآوری ،علیالخصوص در پروژههایی که بهطور مجزا
تأمینکننده مالی نداشته و از محل منابع مالی خود شرکت اقدام به سرمایهگذاری مینمایند ،بسیار حائز اهمیت است.
لذا برر سی صورتهای مالی ح سابر سی شده و ن سبتهای مالی ازجمله نقدپذیری داراییهای جاری ،ن سبتهای سودآوری شرکت،
و ضعیت بدهیها و ن سبت آن به کل دارایی ،بدهیها و طلب های سهامداران از شرکت (جاری شرکا) ،ن سبت مالکانه ،دوره و صول
مطالبات و  ...در تعیین رتبه شرکت تأثیرگذار هستند .همچنین مالیاتهای پرداخت شده و مفاصا حساب مالیاتی ،وضعیت جاری یا غیر
جاری بودن تسهیالت و تعهدات و چک برگشتی نزد سیستم بانکی و سوابق اعتباری بانکی (مانند نامه تأییدیههای 12صادره ،اعتبارات
اسنادی گشایشیافته ،ضمانتنامهها ،رتبه اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و  )...نیز باید در محاسبات لحاظ گردد.

)Bank Confirmation Letter (BCL
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ج) معیارهای مرتبط با توان مدیریتی و استانداردهای فنی
گواهینامهها و استتتانداردهای مرتبط با موضتتوع فعالیت شتترکت ازجمله مواردی که در زیر آمده استتت ،میتواند در رتبهبندی شتترکت
تأثیرگذار با شد که بای ستی با تخ صیص امتیاز به هریک ،امتیاز نهایی شرکت را به د ست آورد :ا ستاندارد مدیریت کیفیت ( ISO
 9001یا  ،) EFQMاستتت تا ندارد مدیر یت ای و ه ا شدا(تتتت ( OHSAS 18001یا  ،)HSEMSاستتت تا ندارد مدیر یت
زیستتتمحیط ( ISO 14001یا  ،)HSEMSاستتتاندارد مدیریت ابترار آزمایشتتها
مح صول  /تایپ ت ست ،گوا

( ،)ISO 17025گوا

استتتاندارد

ا ستاندارد مح صول خارج نظیر  ،CE markدارا اودن گوا یوامه ا ستاندارد مدیریت پرهژه ISO

 ،10016دارا اودن مدرک مدیریت پرهژه  PMPتوستتم مدیربام  /مدیر کوترل پرهژه /مدیر تخصتتیصیافته اه پرهژه ،ارائه طرح
مدیریت پرهژه ( )Project Management Planیا طرح اجرای پرهژه ( )Project Execution Planار ا ساس را و ای
 PMBOKارای حداق یک پرهژه گذ(ته ه ...

 2-2-2تدوین راهکارهای تقویتکننده شرکتهای واجد شرایط برای حضور در بازارهای بینالمللی

در بخش دوم از فصتتل اول گزارش ،به بررستتی تجارب کشتتورهای هند ،کره جنوبی و ترکیه بهعنوان الگو پرداخت شتتده بود .در این
بخش الزم است که سیاست هایی که تاکنون در سایر اقت صادها مورداستفاده قرارگرفته و توان سته است اثر مثبتی بر توسعه صادرات
داشتتته باشتتد ،تجزیه و تحلیل شتتده و هریک از این ستتیاستتتها متناستتب با واحد اجرایی مربوطه و قوانین و مقررات جاری کشتتور
بومی سازی شود .در ادامه چنانچه اهداف موردنظر آن ،در شرایط صادراتی ایران ،موردنظر و مفید باشد ،ابزارهای الزم بررسی شود .بعد
از شناسایی ابزارها و هدف هر سیاست ،درصورتیکه دسترسی به ابزارها و بستر پیاده سازی آن در کشور و شرایط فعلی تحریمها مهیا
بود ،آن سیاست را به عنوان راهکار توسعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق در ایران در نظر گرفته می شود.
در ادامه ماهیت هریک از این ابزارها از نظر مالی  /غیرمالی برر سی شده ا ست ،و چنانچه آن ابزار دارای ابعاد مالی ا ست ،باید منابع
مالی تأمین هزینه ها یا پ شتیبان آن م شخص شود .پس از گردآوری کلیه اطالعات فوق و تعیین منابع مالی هریک از این ابزارها ،این
راهکارها معرفی خواهند شد.
این راهکارها در دو بخش مجزا و با عنوان راهکارهای تقویتکننده شتتترکت های واجد شتتترایط و نیز راهکارهای ارتقای ظرفیت
شرکتهای فعال داخلی برای حضور در بازارهای بینالمللی شناسایی و تدوین شده است.
همچنین برای تقویت توان عر ضه و باال بردن رقابتپذیری شرکتهای ایرانی ،مدلهای همکاریهای نیاز ا ست که با همگرا کردن
توان شرکتهای ایرانی تولیدکننده با یکدیگر به هدف مذکور دست پیدا کنند .همچنین شناسایی و طراحی شیوههای همکاری تجاری
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بین بنگاه های ایرانی و خارجی جهت حضور در زنجیره تأمین جهانی از دیگر مباحثی است که بر توسعه صادرات صنعت برق تأثیرگذار
خواهد بود .در پایان الزم است که سازوکار پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرکنندگان ایرانی طراحی و تدوین گردد.
 1-2-2-2انواع ابزارهای توسعه صادرات

ابزارهای تو سعه صادرات خدمات فنی و مهند سی برق و کاالها و تجهیزات برقی ،ب سته به اینکه تا چه میزان نیازمند پ شتیبانی مالی
با شند به دو گروه مالی و غیرمالی تق سیم می شوند .ابزارهای مالی شامل ابزارهایی ه ستند که هزینههای گمرکی صادرکننده را تحت
تأثیر قرار میدهند و یا دستتترستتی و هزینه خدمات بانکی و تأمین مالی شتترکت را تحتالشتتعاع قرار میدهند .از دیگر ابزارهای مالی،
سیاستهای انتقال و فروش ارز وارداتی ،سیاستهای مالیاتی و یارانهای هستند .از طرف دیگر برخی سیاستهای توسعه صادرات ،بعد
مالی کمرنگتری دارند و بیشتر نقش اولویتدهی و دسترسی به اطالعات دارند .لذا در گروه ابزارهای غیرمالی قرار میگیرند.
در پیوست  2سیاستهای توسعه صادرات که در سایر کشورها مورداستفاده قرارگرفتهاند ،بهطور خالصه شرح دادهشدهاند.
 2-2-2-2منابع مالی پیادهسازی مکانیزم توسعه صادرات

ستتیاستتتگذاریهای توستتعه صتتادرات و تقویتکننده تولیدکنندگان جهت حضتتور در بازارهای بینالمللی ،با هدف مشتتخصتتی تدوین
میشتود .برای دستتیابی به هریک از این اهداف ،ابزارهایی موردنیاز استت که تحقق آنها نیازمند منابع میباشتند بنابراین در هنگام
هدفگذاری و تعیین ابزارهای تقویت صادرات ،الزم ا ست که هزینههای اجرای این راهکارها ،منبع مالی آنها و ری سکهای هریک
مشخص شوند بهنحویکه بدون وابستگی به منابع یارانهای و کمکهای از بیرون بتواند منابع موردنیاز را خلق و در مصارف آن هزینه
کند.
یکی از راهکارهای خوداتکا صنعت برق برای تأمین مالی سیا ست های صادراتی در این صنعت ت شکیل یک صندوق اخت صا صی
صادرات برق و انرژی از محل نشت جریان مالی حاصل از صادرات انرژی برق است .این «صندوق پشتیبانی از صادرات صنعت برق و
انرژی» تو سط وزارت نیرو ت شکیل و در صدی از خالص درآمدهای حا صل از صادرات انرژی برق ،در آن متمرکز می شود .سپس این
صندوق ،از منابع حا صل با رویکرد سرمایهگذاری خطرپذیر ،جهت سرمایهگذاری و پ شتیبانی از پروژههای صادرات خدمات فنی و
مهند سی حوزه برق و انرژی ا ستفاده مینماید ،همچنین از محل عواید حا صل از سرمایهگذاریهای انجام شده ،برای امور ترویجی و
حمایتی اقدام مینماید.
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 9-2-2-2راهکارهای تقویتکننده شرکتهای صادرکننده کاال و خدمات در صنعت برق

الف) ایجاد بانک اطالعات از ضوابط و مقررات داخلی
همانطور که در فصتتل اول به آن پرداختیم ،برخی ستتازمانها و نهادهای حاکمیتی ،بر صتتنعت برق ایران تأثیرگذار هستتتند که از آن
جمله می توان به دفتر تو سعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهند سی وزارت نیرو ،وزارت نفت ،بانک مرکزی ،شورای عالی تو سعه
صادرات غیرنفتی ،شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ،توانیر ،گمرک و  ...اشاره نمود .همچنین هیئت وزیران ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان توسعه تجارت ایران ،صندوق ضمانت صادرات ایران ،صندوق توسعه
ملی و کمیته ماده  13آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در حوزه تولید و صادرات صنعت برق اقدام به
صدور مصوبه و یا آییننامه اجرایی مینمایند.
ضوابط و مقررات م صوب این نهاد ها در حال حا ضر عالوه بر ابالغ و ارجاع به واحدهای اجرایی و عملیاتی مرتبط و مخاطبان ا صلی،
معموالً در ستتایتها و پورتالهای آنها نیز در اختیار عموم قرار داده میشتتوند .لیکن ازآنجاکه این بخشتتنامهها در طول زمان تغییر
میکنند و یا اصالح و حذف می شوند و گاهاً بخشی از آن همچنان معتبر باقی میماند ،افراد را با عدم اطمینان نسبت به قوانین جاری
مواجه میکند و در برخی موارد نیز ناخوا سته آنها را در شرایط نقض قانون قرار میدهد .همچنین به علت عدم د ستر سی سریع و
آسان به اطالعات ،گاهی مشوقها و مزایای که به صادرکنندگان تعلق میگیرند بهخوبی اطالعرسانی نمیشوند.
از دیگر مسائل محتمل در سیاستگذاریها آن است که به علت یکسان نبودن واحدهای صادرکننده بخشنامه و تفاوت در رویکردها،
اهداف و اختیارات آنها ،گاهی مغایرتها و یا همپوشتتتانیهایی بین بخشتتتنامهها و آییننامهها دیده میشتتتود که تناقض بین آنها
صادرکننده را سردرگم مینماید.
ازآنجاکه به دلیل موانع انتقال ارز در شرایط تحریم ،بخشی از ارز حاصل از صادرات در مقابل واردات به کشور بازگردانده می شود و با
توجه به اینکه صادرات و واردات دو رکن تراز تجاری 19هستند ،بسیاری از واحدهای تأثیرگذار حاکمیتی و قانونگذاران حوزه صادرات،
ضوابط و محدودیتهای واردات را نیز تنظیم و تصویب مینمایند.
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با توجه به توضتتیحات باال ،ضتتروری استتت واحد «اطالعات داخلی صتتادرات و واردات» در اتاق بازرگانی ،صتتنایع و معادن ایران
تشکیلشده و اقدام به ایجاد بانک اطالعاتی جامع از مقررات و ضوابط حاکم بر صنایع مختلف (با در اولویت قرار دادن صنایع صادراتی
و ارزآور مانند صتتنعت برق) نماید و کارشتناستتان این بانک اطالعاتیِ مرجع و اطلسِ نظاممند ،تمامی مقررات جاری را بهروزرستتانی و
بخشتتنامههای تغ ییریافته و یا ملغی شتتده را با در نظر گرفتن زمان تغییر یا انقضتتا ،در ستتوابق ذخیره کنند (جهت مواردی که عطف به
سابقه میشود) .چنانچه بخشنامهها مکمل یکدیگر هستند با اشاره به شماره مصوبه در هر بخش ،آنها را به یکدیگر پیوست میکنند.
جستجو در این بانک اطالعاتی ،باید نسبت به کلید واژگان و کلمات مشابه و مترادف و متضاد ،حساسیت باال داشته باشد و دسترسی
به آن نیز در قبال اخذ اشتراکهای ساالنه ،در اختیار متقا ضیان ازجمله صاحبان صنایع و نیز سایر متقا ضیان مانند شرکتهای بیمه،
بانکها ،مؤسسات مالی و  ...قرار گیرد.
با هدف رفع ابهامات متقا ضیان ،ضروری ا ست این واحد ،در قبال اخذ کارمزد مجزا« ،خدمات پ شتیبانی ا ستعالم و م شاوره» را نیز به
متقاضتتیان ارائه دهد و چنانچه ستتؤاالت و ابهاماتی برای آنها به وجود آمد ،مشتتاوره الزم را به آنها داده و در صتتورت نیاز تا مرحله
پیگیری از واحد صادرکننده بخشنامه یا آییننامه ،وی را پشتیبانی نماید.
از دیگر وظایف این واحد ،مطابقت ضوابط با یکدیگر و اطالعر سانی به مراجع صادرکننده در صورت وجود مغایرت بین آنها بوده که
ممکن است توسط خود کارشناسان و یا کاربران شناساییشده و به این واحد منعکسشده باشد.
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بدیهی است یکی از الزامات ایجاد این سامانه ،همکاری نهادهای صادرکننده بخشنامه و ارجاع یک نسخه رونوشت از کلیه ضوابط و
مقررات مرتبط با حوزه صادرات و واردات ،به اتاق بازرگانی ا ست که ضروری ا ست در این خ صوص ابتدا موافقت الزم از جانب آنها
نیز اعالم شود.

نمودار  -13شیوه عملکرد واحد اطالعات ضوابط و مقررات داخلی

ب) اعتبارسنجی خریداران
یکی از اطالعات موردنیاز صتتتادرکنندگان در هنگام عقد قرارداد ،اعتبار خریدار و اطم ینان از بازگشتتتت پول استتتت .با توجه به
محدودیت های نا شی از تحریم ،شرایط تق سیم و کاهش ری سک به روش هایی مانند گ شایش اعتبار ا سنادی و  ...می سر نی ست .لذا
صادرکننده باید به شناخت نسبی از وضعیت مالی و اعتباری خریدار برسد تا با اطمینان بیشتر نسبت به عقد قرارداد اقدام کند.
یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات ،برر سی و ضعیت اعتباری خریداران خارجی و تعیین سقف اعتبار برای آنها ست .بخش
اعتبار سنجی خارجی صندوق ،در صورت درخوا ست صادرکننده ،به تهیه و جمعآوری و تحلیل اطالعات اعتباری خارجی (از طریق
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دسترسی به پایگاه دادههای معتبر بینالمللی) می پردازد و سپس در صورت دسترسی به اطالعات مالی و یا وضعیت اعتباری مناسب
خریدار ،در خصوص تعیین سقف اعتبار 14خریداران و صدور بیمهنامه اقدام مینماید.
روش ها و الگوهای متنوعی جهت ارزیابی اعتباری مشتتتتریان خارجی وجود دارد که در حال حاضتتتر  9مدل (با صتتتورتهای مالی ،با
اطالعات فروش و فاقد اطالعات مالی) در صندوق ضمانت صادرات مورداستفاده قرار میگیرد .اخیراً در ارزیابی خریداران ،سابقه مثبت
تجاری خریداران با دیگر صادرکنندگان ایرانی هم لحاظ میشود.
طبق اطالعات مندرج در جدول  12و مطابق با آخرین گزارش صتتندوق ضتتمانت صتتادرات (عملکرد ستتال  )1931علیرغم اهمیت
موضوع اعتبارسنجی خریداران در بحث صادرات ،کل اعتبارسنجی انجامشده در سال  1931معادل  921فقره بوده که رشد  3درصدی
نسبت به سال قبل داشته و بیانگر کاهش رشد اعتبارسنجی توسط صندوق ضمانت صادرات بوده است.
جدول -11گزارش اعتبارسنجی صندوق ضمانت صادرات ایران در سهساله منتهی به 1936
تعداد اعتبارسنجی خارجی

درصد رشد تعداد اعتبارسنجی نسبت به سال قبل

34

111

%95

31

921

%11

36

921

%3
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دلیل کاهش رشد اعتبارسنجی در سال  ،1931کاهش دسترسی و ارتباط با شرکتهای اعتبارسنجی معتبر بینالمللی ،ناشی از تشدید
تحریمها بوده ا ست .در این خ صوص الزم ا ست که نمایندگان و مذاکرهکنندگان ایرانی در سطح بازارهای جهانی ،م شکالت را مرتفع
نموده و قراردادهای جدید برای دستتترستتی به پایگاههای اطالعات اعتباری و مالی بنگاهها منعقد نمایند و در صتتورت امکان ،بهطور
متقابل نیز اطالعات را در اختیار این پایگاهها قرار دهند تا عالوه بر کاهش ریستتک نکول ،واردکنندگان را برای حفظ ستتوابق اعتباری
مثبت ،به ایفای بهموقع تعهداتشان ترغیب نمایند.

 14سقف اعتبار  :حداکثر مبلغی است که با توجه به ریسک عدم بازپرداخت بدهی از سوی خریدار خارجی (احتمال قصور) با استفاده از الگوهای مصوب تعیین میگردد .مدت اعتبار سقف تعیین
شده  1ماه پس ا ز تاریخ اعالم سقف به متقاضی اعتبارسنجی بوده و تعهد صندوق جهت پوشش زیان حاصل از قصور خریدار ،در قبال اخذ بیمه نامه توسط متقاضی می باشد.
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هم چنین با عنایت به لزوم شناخت صحیح خریدار در هنگام صادرات ،این خدمت صندوق ضمانت صادرات باید بهطور گستردهتری به
شرکتهای فعال در صنعت برق معرفی شده و با تخصیص کمکهزینه اعتبارسنجی ،آن را به یک امر مؤکد در صادرات خدمات فنی
مهندسی و تجهیزات برقی تبدیل نمود زیرا از یک سو صادرکننده را نسبت به ریسک قرارداد صادراتیاش واقف کرده و از سوی دیگر
در صورت تمایل سایر صادرکنندگان به عقد قرارداد با همان خریدار در آینده ،د ستر سی به سوابق و اطالعات آنها می سر بوده و
میتوان شناخت حاصل از تجربه پیشین شرکتها را نیز در اعتبارسنجیهای آتی لحاظ کرد.
ج) صدور ضمانتنامه اعتباری
تولیدکنندگان کاال و تجهیزات برقی و یا عرضه کنندگان خدمات فنی و مهندسی ،برای فعالیت به منابع مالی و مواد اولیه و تجهیزات و
ماشینآالت احتیاج دارند .در مواردی که منابع مالی داخلی شرکت ،تکافوی هزینهها و سرمایهگذاریهای الزم شرکت را نداشته باشد
و نیز در مواردی که شرکت بخواهد با هدف صرف سرمایه در داراییهای با باالترین سود در هر دوره زمانی ،منابع داخلیاش را در
سایر پروژهها سرمایهگذاری کرده و یا به سایر فعالیتها تخ صیص دهد ،نیاز ا ست که شرکت از سایر منابع مالی موجود در بازارهای
مالی استتتتفاده نماید ،همچنین خرید اعتباری مواد اولیه و تجهیزات و بازپرداخت مدتدار آن ،به تولیدکننده این امکان را میدهد که
هزینه های مربوط به تولید کاال و خدمات خود را به تعویق انداخته و یا بتواند وجوه آن را از محل درآمدهای ایجادی در آینده تأمین
کند.
یکی از منابع مالی در دستتترس تولیدکنندگان ،استتتفاده از تستتهیالت بانکی و مؤستتستتات اعتباری استتت که دریافت آن عالوه بر
صالحیتهای فنی شرکت ،مستلزم اعتبار کافی متقاضی نزد بانک و موسسه و اطمینان آنها از بازگشت اصل و سود تسهیالت است.
در این موارد و با توجه به سرمایهبری باالی فعالیتهای حوزه برق ،وثایق رایج در سی ستم بانکی ازجمله ترهین ا سناد ملکی ،سهام،
ستتفته و  ...به دالیلی ازجمله قدرت پایین نقد شتتوندگی ،باال بودن هزینه ترهین و وصتتول مطالبات و غیره کارایی الزم را ندارند .لذا
الزم است یک نهاد پشتیبان ،بازپرداخت منابع مالی را تضمین نمایند .در حال حاضر سازوکار ارائه چنین تضامینی در صندوق ضمانت
صادرات ایران طراحی شده که در قالب ضمانتنامههای اعتبار بانکی این خدمات را به صادرکنندگان ارائه مینماید .این ضمانتنامه
بانکی ،سند ضمانتی ا ست که بهعنوان وثیقه به بانکها و مؤ س سات اعتباری اعتباردهنده بهعنوان وثیقه ت سهیالت و تعهدات ارائه
میشود.
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از سوی دیگر ،صندوق ضمانت صادرات ایران ،با صدور ضمانتنامه اعتبار تولیدی ،به صادرکنندگان این امکان را میدهد که نسبت به
خرید مدتدار کاال ،در قبال ارائه تضتتتامین الزم به تولیدکنندگان و یا شتتترکتهای وابستتتته به آنها اقدام نموده و بدین ترتیب به
تخصیص بهینه داراییهای آنها کمک میکند.
شرح عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص صدور این ضمانتنامههای اعتباری (بانکی و تولیدی) در سه سال  35الی
 31به شرح جدول  11بوده است.
جدول  -11عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در صدور ضمانتنامههای اعتباری ،در سالهای  31الی ( 31ارقام
به میلیون ریال)
عنوان

1931

1936

تعداد مبلغ

1931

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

1،415،911

991

1،493،332

991

1،941،215

ضمانتنامه اعتباری ارزی

12

1،192،315

129

19،119،111

11

21،195،231

جمع

491

14،921،291

441

22،259،113

424

21،311،911

ضمانتنامه اعتباری ریالی 911
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شرکتهای پیمانکاری صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق ،از گروههای هدف صندوق در سال  31بودند و تسهیالت
دولت ج.ا.ا به شتترکتهای مذکور در قبال صتتورتوضتتعیتهای انجامشتتده مورد تائید کارفرمایان عراقی آنها تا ستتقف 1،112،222
میلیون ریال مورد تضمین قرارگرفته

است15.

در نمودار  53تعداد ضمانتنامههای اعتباری صادره صندوق ضمانت صادرات ایران طی سالهای  1931الی  1931نمایش داده شده
است.

 15ماخذ :گزارش عملکرد سال  1931صندوق ضمانت صادرات ایران []21
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تعداد ضمانتنامه های اعتباری صادره صندوق ضمانت صادرات ایران طی سالهای
1931-1931



















نمودار  -13تعداد ضمانتنامههای اعتباری صادره صندوق ضمانت صادرات ایران طی سالهای 1931-1931
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با توجه به عملکرد صندوق در خ صوص صدور ضمانتنامه اعتباری و افت صدور این ضمانتنامهها در سال  31از حیث تعداد و باال
رفتن مبلغ عددی آن ،م شخص می شود که این ضمانتنامهها به صنایع محدودتر و با مبالغ باالتر پرداخت شدهاند .علیالخ صوص
تغییرات مذکور مربوط به تغییر در صدور ضمانتنامه اعتباری ارزی بوده ا ست .با هدف حمایت از صادرات خدمات فنی و مهند سی و
نیز صتادرات کاال و تجهیزات برقی ،استتفاده از این ظرفیتهای صتدور ضتمانتنامه باید در صتنعت برق گستترش پیداکرده و جهت
برطرف نمودن مشکل سقف تعهدات صندوق ،بخشی از این ریسکها با همکاری مشترک صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق
پشتیبانی از صادرات کاال و خدمات صنعت برق (مندرج در بند  )2-2-2-2پوشش داده شود.
د) پوشش بیمهای صادرات
یکی از ابزارهای مدیریت ریسک صادرات ،استفاده از خدمات بیمه است .صادرکننده در صورت اطمینان از دریافت بهموقع درآمدهای
حاصتتل از صتتادرات ،عالوه بر ریستتک نکول ،با هزینههای وصتتول مطالبات و نیز هزینه زمانی پول مواجه نخواهد بود .در صتتادرات
خدمات فنی و مهند سی صنعت برق و انرژی و کاال و تجهیزات برقی ،شرکتهای بیمه خ صو صی ح ضور چندانی ندارند و لذا دولت
جهت باال بردن امنیت مالی صادرکنندگان و پوشش ریسک آنها ،این امر را با هدف حمایت از صادرات به صندوق ضمانت صادرات
ایران محول نموده است.
صدور بیمهنامههای زیر توسط صندوق ضمانت صادرات مجاز میباشد:
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-

بیمههای کوتاهمدت

 بیمه خاص صادرات
 بیمه کل گردش صادرات
 بیمه بالاثر شدن قراردادهای صادراتی
 تضمین مطالبات بانک بابت اعتبار اسنادی
 پوشش خرید دین اسناد صادراتی
 بیمه نمونه قراردادهای صادراتی
حق بیمه متعلقه تابعی ا ست از دوره پرداخت ،ری سک ک شور هدف و مبلغ قرارداد صادراتی ،تعداد خریداران ،تعداد ک شورهای پو شش
دادهشده طی یک سال و حجم کلی معامالت.
در بیمه خاص صتتادرات ،یک قرارداد خاص منحصتتراً تحت پوشتتش بیمهای قرار میگیرد ،لیکن در بیمه کل گردش صتتادرات ،کل
فعالیتهای صتتتادراتی شتتترکت بیمه می شتتتود که در صتتتورت گستتتتردگی فعالیت صتتتادراتی شتتترکت ،از حیث پرداخت حق بیمه
مقرونبهصرفهتر است.
حجم پوشش بیمه نامه های کوتاه مدت صندوق ضمانت صادرات












نمودار  -61حجم پوشش بیمهنامههای کوتاهمدت صندوق ضمانت صادرات (ارقام به میلیارد ریال)
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با توجه به نمودار  12پو شش بیمهای ،بیمههای کوتاهمدت در سالهای اخیر ،افزایش دا شته ا ست .دلیل این افزایش صدور بیمهنامه
برای سته شترکت بزرگ فعال درزمینه تولید محصتوالت پتروشتیمی بوده که در کنار شترکتهای قبلی که در ستالهای پیش تحت
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پو شش بیمه صندوق بوده اند ،توان سته ا ست این حجم از پو شش را به خود اخت صاص دهند .لذا این افزایش دلیلی بر بهبود عملکرد
صندوق در صدور بیمه کوتاهمدت ،در سایر بخشها نبوده است.
-

بیمههای میان و بلندمدت

 ضمانتنامه اعتبار خریدار
از شیوههای معتبر و مؤثر در توسعه صادرات و فروش کاال و خدمات ،اعطای اعتبار خریدار است که بازار مطمئنی برای صادرات کاال
و خدمات به ک شورهای هدف را فراهم میآورد .شرط بازپرداخت مدتدار باعث افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان کاال و پیمانکاران
ایرانی در کشور موردنظر و شیوهای مؤثر جهت نفوذ به بازار جدید و ماندگاری در آن بازار است .اساس مکانیزم اعتبار خریدار بر روش
فروش ن سیه ا ستوار ا ست با این تفاوت که یک بانک بهعنوان تأمینکننده مالی وارد جریان دادو ستد می شود و وجه کاال /خدمات را
پس از انجام صادرات به فروشنده میپردازد و در سررسید اصل و سود اعتبار را از خریدار اخذ مینماید.
بیمه نامه صندوق ضمانت صادرات ایران ،ریسک بانک تسهیالت دهنده ناشی از خطرات ایجادشده توسط خریدار خارجی ،دولت و یا
بانک خارجی را پوشش میدهد و بهعبارتدیگر ریسک فروش اعتباری صادرکننده به وامدهنده و درنهایت از بانک به صندوق ضمانت
صادرات ایران منتقل میگردد و امکان تأمین مالی از طریق بانکهای تجاری یا تخصصی برای کاالهای مصرفی (تا  122درصد مبلغ
قرارداد تجاری) ،سرمایهای و نیمه سرمایهای و طرحهای خدمات فنی و مهندسی (تا  15درصد ارزش طرح) را فراهم مینماید.
بهموجب آییننامه تأمین مالی صتتادرات کاال و خدمات مصتتوب  1919/1/4شتتورای پول و اعتبار ،اعطای اعتبار خریدار توستتط بانک
ایرانی به خریدار ،کارفرما ،بانک های خارجی و یا دولت ک شور هدف صادراتی در قبال اخذ ت ضمین از صندوق ضمانت صادرات ایران
ممکن و می سر ا ست و در چارچوب این ت سهیالت صادرکننده ،کاال یا خدمت صادراتی را بر ا ساس اعتبارات ا سنادی یا قراردادهای
تجاری برای خریدار ارستتال یا اجرا نموده و وجه آن را پس از ارائه مدارک حمل و صتتورتوضتتعیتهای تائید شتتده ،از بانک دریافت
مینماید .پرداخت حق بیمه صتتتدور این ضتتتمانتنامه به عهده اعتبار گیرنده خارجی استتتت و نرخ حق بیمه جهت صتتتدور این نوع
ضتمانت نامه با توجه به گروه ریستک کشتور خریدار ،نوع تضتمین دریافتی و طول دوره اعتبار (دوره برداشتت و بازپرداخت) محاستبه
میگردد.
در سالهای اخیر ،در بخش صادرات خدمات فنی و مهند سی ،بخ شی از مطالبات پیمانکاران صادرکننده علیالخ صوص صادرات به
عراق و صول ن شد .جهت افزایش نقدینگی این صادرکنندگان ،دولت در سال  1934با عاملیت بانک تو سعه صادرات و با ضمانت
صندوق ضمانت صادرات ایران ،به این صادرکنندگان  222میلیون دالر ت سهیالت در قالب اعتبار فرو شنده پرداخت نمود .لیکن با
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گذشت نزدیک به چهار سال از این اقدام ،خریداران نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمودهاند .این در حالی است که این قراردادها
ل خریدار موردبرر سی قرارگرفته و در صورت اعتبار سنجی موردقبول ،در قالب اعتبار خریدار مورد
می توان ست بدو ًا از حیث ری سک نکو ِ
پوشش بیمهای قرار میگرفت .از این طریق صادرکننده بهعنوان بدهکار صندوق ضمانت صادرات قلمداد نشده و عدم ایفای تعهدات
خریدار ،منجر به ثبت رکورد منفی به نام فروشنده نمی شد .در سالهای اخیر ،به دلیل افزایش فشار تحریمها ،صدور این نوع اعتبارات
متوقف شده است11 .در این خصوص الزم است همکاریهای دوجانبه فیمابین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوقهای ضمانت
کشورهای مقصد صادراتی ،از طریق وساطت اتحادیهها و مؤسسات بینالمللی و منطقهای که صندوق ضمانت صادرات ایران و کشور
مقصد در آن عضو هستند مانند اتحادیه برن-کلوپ پراگ 11و یا اتحادیه امان 11صورت گرفته و با توسعه همکاریهای بینالمللی ،خط
اعتباری مذکور مجدداً فعال گردد.
 بیمهنامه سرمایهگذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی
حق بیمه صندوق در صدور این نوع بیمهنامه متأثر از ریسک کشور هدف ،مبلغ سرمایهگذاری در سال و همچنین ریسک سیاسی مورد
درخوا ست (پو شش ری سک نا شی از جنگ ،سلب مالکیت و محدودیت در انتقال ارز) ا ست .بهموجب بند ج ذیل ماده  9م صوبه شماره
/129424ت  51199هت مورخ  34/23/22هیئت وزیران ،حق بیمه ریسکهای تجاری و سیاسی و اعتبارات صادراتی و نیز ریسکهای
سرمایهگذاری متعلق به قراردادهای صادراتی ک شورهای عراق و افغان ستان ،بهعنوان دو ک شور عمده صادراتی ،تقلیل

داده شدهاند13.

تعداد و مبلغ بیمهنامههای صادره جهت سرمایهگذاری در سالهای  35الی  31به شرح جدول  12بوده است.
جدول  -12بیمهنامههای سرمایهگذاری صادره صندوق ضمانت صادرات در سالهای ( 1931 -1931ارقام به میلیون
ریال)
عنوان
بیمهنامه سرمایهگذاری

1931

1931

1936

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

4

29،191،224

9

91،229،511

4

11،119،114

 11طبق اظهارات معاون صدور بیمهنامههای میان و بلندمدت
Prague club committee-Berne Union
Aman Union

 13مصاحبه تلفنی با معاونت بخش بیمهنامههای میان و بلندمدت صندوق ضمانت صادرات در تاریخ 1931/24/23
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در بیمهنامه خاص صادرات خدمات فنی و مهند سی ،ری سک عدم بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و یا شرکتهای مهند سی ایرانی از
کارفرمایان خارجی ،تحت پوشتتش قرار میگیرد .بهعبارتدیگر درصتتورتیکه به دلیل بروز ریستتکهای ستتیاستتی و تجاری ،پیمانکار/
صادرکننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از کارفرمای خارجی در قبال صورتوضعیتهای تائید شده نگردد ،صندوق بر اساس
بیمه نامه صادره ن سبت به جبران خ سارت وارده به صادرکننده اقدام مینماید .حق بیمه صدور خدمات فنی و مهند سی ب ستگی به
ریسک کشور هدف ،مبلغ قرارداد و دوره بازپرداخت دارد.
به نقل از گزارش عملکرد صندوق ،طبق آمار اعالمی از سوی سازمان تو سعه تجارت ،در سال  1931حدود  41میلیارد دالر صادرات
غیرنفتی و  1میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است که بر اساس گزارش مذکور ،در سال  31حدود 151/4
میلیون دالر طرحهای سرمایهگذاری با محوریت صدور خدمات فنی و مهندسی تحت پوشش قرار گرفت که با توجه به شروع بخشی
از این طرحها در سنوات قبل و تمدید بیمهنامههای ذیربط ،صرفاً  221میلیون دالر از مبلغ پوشش فوق مرتبط با صدور خدمات فنی
و مهندسی در سال  31میباشد.
ه) صدور ضمانتنامههای بانکی معتبر
در انعقاد قراردادهای فروش کاال و خدمات ،ارائه ضمانتنامه به خریدار جهت شرکت در مناق صه شرط الزم ا ست .در صورت تداوم
همکاری علیالخصوص در قراردادهای پیمانکاری ،خریدار از عرضهکننده ضمانتنامههایی مانند ضمانتنامه پیشپرداخت ،ضمانتنامه
کسور وجهالضمان ،ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار طلب مینماید .در شرایط فعلی و تحریم سیستم بانکی صدور
این ضمانتنامهها در سطح بینالمللی می سر نی ست .یکی از روشهای حل این م شکل در حال حا ضر صدور این ضمانتنامهها در
مؤسسات غیر بانکی است .همچنین صدور بیمهنامههای شرکت در مناقصات به نفع خریداران میتواند در این خصوص راهگشا باشد.
در سال  1934هیئت وزیران طی م صوبهای ،مجوز صدور ضمانتنامه بانکی را به صندوق ضمانت صادرات ارائه نمود که طی آن
صندوق میتوانست با نرخهای کارمزد و پیشپرداخت متفاوت با سیستم بانکی که طبق نظامنامه خاص صندوق تعیین شده بود ،برای
متقاضیان واجد شرایط ،اقدام به صدور ضمانتنامه نماید .لیکن در سالهای  1934تا  1931به دلیل عدم وصول درخواست مشخص و
نبود نرخهای ترجیحی و همچنین به دلیل آنکه این خدمت ،موازی با خدمات سی ستم بانکی بود ،هیچگونه ضمانتنامه بینالمللی به
نفع خریداران کاال و خدمات خارجی صادر نشد.
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با تداوم تحریمهای ستتیستتتم بانکی و الزام صتتادرکنندگان جهت ارائه ضتتمانتنامه به خریداران و ازآنجاکه صتتدور ضتتمانتنامه در
بانکهای محلی مقصتتد صتتادراتی ،نیازمند پرداخت هزینههای گزاف (نرخ کارمزد باال) بوده و عالوه بر آن ضتتمانت کننده وجه نقد
زیادی را بهعنوان پیشپرداخت از صادرکننده طلب میکرد ،صادرکنندگان با مشکل صدور ضمانتنامه مواجه شدند.
با هدف حمایت از صادرکنندگان در آذرماه سال  ،1931هیئتمدیره صندوق ضمانت صادرات ،مصوبهای صادر نمود که طی آن مقرر
گردید نرخ نامه صتتدور انواع ضتتمانتنامه بانکی (ضتتمانتنامه شتترکت در مناقصتته ،پیشپرداخت ،حستتن انجام کار ،استتترداد کستتور
وجهال ضمان و ضمانت نامه گمرکی) تغییریافته و در خ صوص ک شورهای عمده صادراتی ،شرایط صدور ت سهیل گردد .در حال حا ضر
درخواست تغییر نرخ نامه و شرایط صدور ضمانتنامه جهت تائید نهایی به هیئت وزیران ارسال شده و سازوکار آن در صندوق در حال
تنظیم ا ست .طبق م ستندات دریافتی از صندوق ،تاکنون  2فقره ضمانت نامه شرکت در مناق صه به نفع قزاق ستان تو سط صندوق
صادرشده است که مجموع مبالغ آن از  9میلیون دالر تجاوز نمیکند 152،151( .میلیون ریال)
در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات ،با سرمایه ثبتی  19222میلیارد ریال ،12بهطور خاص مشمول تحریم نمیباشد و درعینحال
پتان سیل باالیی برای ارائه خدمات اعتباری بانکی نیز دارد ،لیکن تاکنون نتوان سته ا ست از این توان بالقوه در تو سعه صادرات ا ستفاده
نماید .یکی از دالیل این عدم ا ستفاده از ظرفیتهای صندوق ،آن ا ست که خریداران خارجی شناختی از این صندوق ندا شته و اعتبار
صندوق برای آنها محرز نشده است 11.از سوی دیگر به دلیل عدم اتصال به شبکه بانکی بینالمللی ،ضمانتنامهها به صورت فیزیکی
قابلارائه بوده که غالباً موردپذیرش طرف واردکننده نی ستند .در این خ صوص الزم ا ست رایزنیهایی انجام شده و از طریق دیپلما سی
منا سب علی الخ صوص در دو ک شور عراق و افغان ستان ،اعتماد خریداران کاال و خدمات را به صندوق ضمانت صادرات افزایش داد.
همچنین از طریق مذاکره با قانونگذاران ک شورهای عمده هدف صادراتی و ایجاد همکاریهای م شترک ،با ا ستقرار یک نماینده از
کشتتورهای اصتتلی مقص تد صتتادراتی ایران در صتتندوق ،بتوان آنها را در جریان پروستته اعتبارستتنجی ،شتتناخت اهلیت و صتتالحیت
ضمانتخواه ،بررسی وثایق و اعتبار رکن صادرکننده ضمانتنامه قرار داد.
باهدف توستتعه فعالیتهای حمایتی صتتندوق از صتتادرات ،باید بهطور همزمان ،خدمات مذکور بهخوبی به صتتادرکنندگان ایرانی نیز
معرفی شده و از طریق برگزاری جل سات و همایشها و ار سال برو شور ،صادرکنندگان را در جریان حدود اختیارات ،خدمات قابلارائه و

 12مأخذ :گزارش سالیانه صندوق ضمانت صادرات ایران []21
 11به نقل از معاونت بخش بیمههای میان و بلندمدت صندوق ضمانت صادرات،
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سوابق فعالیت صندوق در موارد م شابه قرار داد .تا به این طریق صادرکنندگان را ترغیب نمود که نهتنها خود از خدمات اعتبار سنجی،
بیمه و ضتتمانت صتتندوق بهرهمند شتتوند ،بلکه در هنگام عقد قراردادهای صتتادراتی خود ،در خصتتوص معرفی صتتندوق و پذیرش
ضمانتنامههای منتشره با طرف واردکننده ،مذاکره نمایند.
همچنین این امر مستلزم توان سرمایهای صندوق برای پذیرش ریسکهای سیاسی و تجاری و کفایت سرمایه است.12
چراکه این ضمانتنامهها در قالب بانکی مانند ضمانتنامه شرکت در مناق صه و ح سن انجام تعهدات و  ...صادر می شود ،لیکن طبق
اظهارات معاونت امور مالی صندوق ،19ازآنجاکه صندوق ضمانت ،تابع مقررات بانک مرکزی نیست ،لزومی جهت رعایت ضوابط آن نیز
وجود ندارد .به گفته ای شان صندوق ،بهعنوان مو س سه بیمه اعتبار صادراتی ) (ECA14ر سمی ایران ،ع ضو اتحادیهها و مؤ س سات
بینالمللی و منطقهای ازجمله «اتحادیه برن-کلوپ پراگ« ،»15اتحادیه امان« ،»11آژانس چندجانبه ت ضمین سرمایهگذاری (میگا)،»11
«مو س سه ا سالمی بیمه سرمایهگذاری و اعتبار صادراتی »)ICIEC( 11بوده و یاددا شت تفاهم یا موافقتنامه همکاری با مؤ س سات
همتای بیمه اعتبار صتتادراتی ملی ، )ECAs( 13اگزیم بانکها ،بیمهگران اعتباری خصتتوصتتی و  ...در کشتتورهای مختلف نیز منعقد
نموده ،32لذا تابع چارچوبها و مقررات و ا ستانداردهای و ضع شده تو سط آن نهادها ست و بهعنوان یک مو س سه بیمه اعتبار صادرات
دولتی (که تأمین کسری ناشی از پرداخت خسارات آن نیز توسط دولت تضمینشده است) نیازی به رعایت استانداردهای بانک مرکزی
ندارد.
لیکن ازآنجاکه این ضمانتنامهها ،به نوعی جانشین اسناد بانکی هستند ،باید تابع ضوابط بانکی باشند چراکه صدور آنها تنها به دلیل
محدودیتهای نا شی از تحریم ،به صندوق واگذار شده ا ست ،لذا الزم ا ست در را ستای افزایش اعتبار این ضمانتنامهها و باال بردن
قدرت مذاکرات و اطمینان خاطر ذینفع از پرداخت بهموقع وجهال ضمان ،ضوابط و ا صول مربوط به ضمانتنامههای بانکی در صندوق

 12نسبت کفایت سرمایه ،یک نسبت سنجش سالمت عملکرد و ثبات مالی در مؤسسات مالی و پولی است .به عبارتی صندوق باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک
ناشی از فعالیتهای خود را داشته باشد تا پرداخت خسارات و وجوه ضمانتنامهها از محل منابع صندوق قابل پرداخت بوده و موجودیت و اعتبار آن به خطر نیفتد.
 19تماس تلفنی در تاریخ 31/24/91
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
 32سایت صندوق ضمانت صادرات ایران ،بخش همکاریهای بینالمللی صندوق []23

115

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

نیز رعایت شود .در این خصوص الزم است که کمیتهای از نمایندگان صندوق و بانک مرکزی تشکیل شده و ضوابط مربوط به صدور
ضمانتنامه و علیالخ صوص آییننامه کفایت سرمایه ،31مطابق با ضوابط کمیته بال 32و شروط حداقل سرمایه بانکها متنا سب با
فضای کار و سرمایه و حدود اختیارات صندوق تنظیم شود.
و) مجوز بهرهمندی از خدمات بانکی و صدور ضمانتنامه برای شرکتهای باسابقه منفی محدود باهدف ورود
مجدد به بازارهای بینالمللی
چنانچه شرکتها از صالحیت فنی و اعتباری برخوردار بوده و سوابق کاری آنها به نحوی با شد که در رتبهبندی انجام شده ،امتیاز
کافی را کسب نمایند ،میتوانند از خدمات صدور ضمانتنامه بانکی با اخذ وثایق معتبر و سهلالبیع استفاده نمایند.
مطابق با ماده  5آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ،مقرر شده است «بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نماید
که صدور ضمانتنامه به درخوا ست این صادرکنندگان تو سط بانکها در مقابل حداکثر  2در صد وجه نقد یا سایر وثایق موردقبول
سیستم بانکی و  31درصد سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه انجام گیرد و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر به نیم درصد معادل
ریالی ارزش ضمانتنامه در سال محدود شود .همچنین صدور ضمانتنامههای شرکت در مناقصه ،پیشپرداخت حسن انجام تعهدات و
استرداد کسور وجهالضمان از اخذ استعالمات مالیاتی و بانکی (چک برگشتی و بدهی غیر جاری به سیستم بانکی) معاف شوند».
بدیهی است ریسک اعتباری ایجادی از محل اجرای این ماده آییننامه ،مستقیماً متوجه بانک خواهد بود و این امر میتواند در اجرایی
شدن این ماده خلل ایجاد کند .لذا در ابتدا باید از روشهای تشویقیِ پذیرش ریسک توسط بانکها استفاده شود .ازجمله این روشها،
استتتفاده از نرخ حداقل ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ( ،)%12متناستتب با میزان مشتتارکت آنها در تستتهیل صتتادرات این
شرکتها ا ست .سازوکار این سیا ستهای ت شویقی با ایجاد کارگروهی مت شکل از بانک مرکزی ج.ا.ا و نمایندگانی از کمیته ماده 13
آییننامه اجرایی حمایت از صتتادرکنندگان خدمات فنی و مهندستتی و نیز نمایندگانی از این صتتادرکنندگان در بخش خصتتوصتتی قابل
بررسی و طراحی خواهد بود.
در قدم دوم در راستای بستن راه تخلفات احتمالی شرکتها و بانکها ،شرایط تکمیلی برای اجرای این ماده اضافه شود.

31

 Capital Adequacy Ratioیا CAR
 32کمیته بال یا کمیته باستتل  Basel Committee on Banking Supervisionیا) ) BCBSمرکب استتت از نمایندگان ارشتتد بانکهای مرکزی تعدادی از
کشورها که معموالً هر سه ماه یکبار توسط بانک تسویههای بینالمللی بهعنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر باسل سوئیس تشکیل میشود.
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ازجمله شرایط صادرکنندگان خدمات فنی و مهند سی جهت بهرهمندی از این امتیاز آن ا ست که باید مو ضوع قرارداد در ت سهیالت و
تعهدات تخ صیص یافته غیر جاری و یا چک برگ شتی ،با مو ضوع فعالیت شرکت (تولید کاال و تجهیزات برقی و یا ارائه خدمات فنی و
مهندستتی برق و انرژی) متناستتب بوده و به دالیلی غیر از فعالیت تخصتتصتتی شتترکت در حوزه ارائه خدمات فنی و مهندستتی نباشتتد.
همچنین بدهی ایجادی نا شی از عدم ایفای به موقع تعهدات خریداران در آن قرارداد و یا سایر قراردادهای شرکت بوده و ح سابهای
دریافتنی موضوع این قراردادها در صورتهای مالی شرکت منعکسشده باشد.
از سوی دیگر حداقل ن سبت مالکانه شرکت معادل  22در صد در نظر گرفته شود که بیانگر توان باالی شرکت در پرداخت بدهیها از
محل حقوق صاحبان سهام ا ست .همچنین فعالیت شرکت در قالب یک هلدینگ معتبر و بهرهمندی از حمایت آن و نیز وجود سایر
شرکای دارای صالحیت که شرکت را تائید و یا تضمین نمایند (مانند ظهرنویسی سفته) در کاهش ریسک و تمایل بانکها به اعطای
تسهیالت و تخصیص تعهدات و ورود مجدد این شرکتها به بازار مؤثر است.
با توجه به لزوم ثبت تعهدات در سامانه سپام بانک مرکزی ،الزم ا ست سازوکار الزم جهت تخ صیص کد م شخص ،برای م ستثنی
نمودن این گروه شرکتها از سامانه استعالم تسهیالت و تعهدات غیر جاری و چک برگشتی ایجاد شود.
ز) اولویتدهی ترخیص کاال در گمرک
با عنایت به طویلالمدت بودن پروستتته ترخیص کاال در گمرکات و تحمیل هزینههای انبارداری که ناشتتتی از ترافیک کاالی وارداتی
ا ست ،ضروری ا ست ،کاالهای وا سطهای و مواد اولیه و نیز ما شینآالت و تجهیزات که در تولید کاالهای صادراتی موردا ستفاده قرار
میگیرند از ستتایر کاالهای وارداتی تفکیکشتتده و در اولویت ترخیص قرار گیرند .این الزام ،نیازمند ایجاد یکنهاد حمایتی در گمرک
است که بتواند در سریعترین زمان ممکن ،اقالمی را که نقش مهمی در تولید کاالهای صادراتی دارند ،شناسایی و تفکیک کند.
ح) قرارداد تجارت

سوویچ39

همانطور که دربند  4فصل اول گزارش بررسی گردید ،بخش عمده صادرات صنعت برق به کشورهای عراق و افغانستان است که با
توجه به سیا ستهای داخلی آن ک شورها و وجود تحریمها علیه ایران ،صادرکنندگان علیالخ صوص صادرکنندگان تجهیزات برقی و
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خدمات فنی و مهند سی ،ناچار ه ستند که قراردادهای خود را با واحد پول محلی ک شور مق صد منعقد نمایند .از سوی دیگر با توجه به
اطالعات گمرک ج.ا.ا ،سهم واردات ایران از این کشورها ناچیز میباشد.
با در نظر گرفتن ضوابط «نحوه برگ شت ارز حا صل از صادرات در سال  »1931صادرکنندگان (بهغیراز مجموعه پترو شیمیها) ،باید
حداقل  52درصد از ارز حاصل را در سامانه نیما به فروش برسانند .بدیهی است حجم عرضه با تقاضای آن متناسب نبوده و در راستای
حل این مشکل ،مقرر گردید صادرکنندگان مشمول بند  1تصویبنامه شماره  55922/1193مورخ  ،31/2/2بتوانند با هماهنگی بانک
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.
صادرکنندگان در این مواقع ن سبت به تبدیل ارز مذکور در داخل ک شور مق صد اقدام نموده و سپس با ا ستفاده از روشهای انتقال ارز
مانند حواله از طریق صرافیها وجوه حاصل را به ایران وارد کنند .لیکن اوالً هزینه ناشی از دو بار تبدیل ارز و ریسک نوسانات شدید
نرخ ارز این ک شورها (نمودار  11و  )12به صادرکننده تحمیل می شود .ثانیاً صرافیها به علت ایجاد سندهای انتقال پولی که م سیر
ورود ارز را به ایران نشان ندهند ،کارمزدهای باالتر از عرف درخواست مینمایند.

نمودار  -61تغییرات نرخ ارز عراق (دینار) نسبت به دالر امریکا در دوره  1ساله
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نمودار -62تغییرات نرخ ارز افغانستان (افغانی) نسبت به دالر امریکا در دوره  1ساله

مأخذ :سایت ]11[ www.xe.com

هرچند صتتادرکنندگان باتجربه در هنگام ارزیابی پروژه و پیش از انعقاد قرارداد ،هزینهها ،ریستتکها و شتترایط تبدیل و انتقال ارز را در
مدلهای برآورد سود و زیان خود لحاظ کرده و با روشهای مختلف سعی در حداقل کردن این هزینهها دارند ،لیکن به دلیل بیثباتی
اقتصتتادی حاکم بر منطقه از یک ستتو و به اشتتتراک نگذاشتتتن اطالعات و تجارب هر بنگاه با ستتایرین از ستتوی دیگر ،نوعی ابهام و
سردرگمی ایجاد میشود که صادرکنندگان را برای گسترش فعالیت ،کم انگیزه میکند و صنعت را با مشکالت زیادی مواجه مینماید.
یکی از راهحلها در این مورد ،استتتفاده از قراردادهای واردات از کشتتور ثالث استتت ،بهنحویکه پرداخت وجه واردات کاال و خدمات از
کشور سوم ،به عهده کشور واردکننده از ایران (بهعنوانمثال عراق یا افغانستان) باشد .در این خصوص الزم است که یا صادرکنندگان
و واردکنندگان ایرانی (واردات به ایران میتواند حوزه کاالهای مرتبط با صتتنعت برق بوده و یا متعلق به ستتایر صتتنایع باشتتد ).بدواً
قراردادهای الزم را منعقد نموده و یا شرکتهای مدیریت صادرات 34و یا سازمانهای میانجی ،زمینههای همکاری فیمابین را برای
آنها فراهم کرده باشند .در این خصوص الزم است نهاد واسطی ایجاد و با تشکیل جلسات به انعقاد قراردادها و همکاریهای دوجانبه

EMC – Export Management Company
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صادرکنندگان و واردکنندگان بپردازد .همچنین این نهاد باید در صورت لزوم ،روشهای منا سب برای ورود کاال به ایران را پی شنهاد
دهد ،بهنحویکه با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم ،مقصد نهایی کاال و جریان پولی محرز نگردد.
با عنایت به اینکه در سال های اخیر دسترسی به اطالعات در بازارهای جهانی تسهیل شده ،مسیر پول و کاالی مبادله شده در سطح
بینالمللی قابلردیابی ا ست .این نهاد با ارائه راهکارهای بهروز و ا ستفاده از تجارب سایر صادرکنندگان و واردکنندگان ،روشهایی را
پیشنهاد میدهد که با کمترین هزینه و باالترین شرایط امنیتی ،صادرات و واردات میسر شده و با یافتن روشهای جدید و بهروزرسانی
آن و در نظر گرفتن م سیر انتقال پول ،عالوه بر نظارت بر فعالیت صادرکننده و اطمینان از بازگ شت ارز حا صل از صادرات به داخل
کشور ،از بلوکه شدن پول توسط کشورهای تحریم کننده فعالیتهای مالی ایران ،جلوگیری به عمل آید.
ط) استفاده بهینه از مناطق آزاد تجاری -اقتصادی
بنا به تعاریف  ،منطقه آزاد تجاری ( )FTZیک منطقه جغرافیایی استتت که در آن کاالها بارگیری و ذخیره میشتتوند و یا برای تولید،
استفاده و یا صادرات مجدد مورد استفاده قرار میگیرند .هریک از این اعمال متناسب با قوانین و مقررات خاص منطقه انجام می شوند
و معموالً مشمول هزینههای گمرکی نیستند.
این مناطق برای تحریک رشد اقتصادی طراحیشدهاند و اغلب در سراسر جهان و در اطراف مراکز حملونقل مانند بندرگاههای اصلی،
فرودگاههای بینالمللی و سایر مناطق با د ستر سی قوی به شبکه حملونقل ایجاد می شوند .طبق تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو)
مناطق آزاد بهعنوان محرکه در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی میگردد .فلسفه این اصطالح را میتوان در تغییر استراتژی واردات
به استراتژی توسعه صادرات دانست.
هماکنون در ایران  1منطقه آزاد وجود دارد که عبارت است از:
 منطقه آزاد تجاری  -اقتصادی قشم (استان هرمزگان ،شهرستان قشم)


منطقه آزاد تجاری  -صنعتی کیش (استان هرمزگان ،شهرستان بندرلنگه)



منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ارس (استان آذربایجان شرقی ،شهرستان جلفا)



منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ماکو (استان آذربایجان شرقی ،شهرستان ماکو و چالدران)



منطقه آزاد تجاری  -صنعتی اروند (استان خوزستان ،شهرستان آبادان)



منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار (استان سیستان و بلوچستان )
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 منطقه آزاد تجاری  -صنعتی انزلی (استان گیالن ،شهرستان انزلی)
طبق ماده  2مقررات ستترمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری  -صتتنعتی جمهوری استتالمی ایران ،35کلیه اشتتخاص حقیقی و حقوقی و
مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بینالمللی میتوانند در هریک از مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران
سرمایهگذاری نمایند .برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسشنامهای به سازمان هر منطقه تسلیم مینماید که پس از بررسی،
مجوز سرمایهگذاری صادر میگردد.
بهطورکلی ازجمله مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1معافیت مالیاتی  15ساله برای دریافتکنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
.2

معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و ستتتود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ،ماشتتتینآالت و قطعات یدکی جهت
تولیدکنندگان منطقه

 .9ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ما شینآالت ،قطعات یدکی ،مواد اولیه و م صالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی،
تجاری و خدماتی در منطقه
 .4معافیت گمرکی برای ورود کاالهای ساختهشده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزشافزوده
.5

امکان ترانزیت و صدور مجدد کاال بدون محدودیت

.1

عدم نیاز به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان

.1

آزادی م شارکت سرمایهگذاری خارجی تا سقف  122در صد و مالکیت  122در صد سرمایهگذاران خارجی ن سبت به اعیانی
مستحدثات در اراضی استیجاری.

.1

آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت.

.3

آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی.

 .12تضمین کامل سرمایههای خارجی و سود حاصل از آنها

 35به شماره 99492ت  29ک مورخ 1919122113
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 .11مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر ،بهرهور و ارزان
 .12امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه
جهت مقایسه این مزایا ،در پیوست  9مشوقها و مزایای مناطق آزاد کشورهای حوزه رقابتی ایران ،آورده شده است.
موانع موجود بر سر راه توسعه تولید و صادرات در مناطق آزاد

مناطق آزاد همواره در افزایش توان صتتادراتی عرضتتهکنندگان در دنیا نقش بستتزایی داشتتته و به قانونگذاران این امکان را داده که با
هدف تقویت تولید صتادراتی ،ستیاستتهای حمایتی و مشتوقهای الزم را وضتع نموده و از ستوءاستتفاده ستایرین و کاهش بازدهی
سیاستهای مذکور جلوگیری نمایند.
در ایران نیز این مناطق توان بالقوه باالیی دا شته و زیر ساختهای مقرراتی و خدمات زیربنایی تا حدودی در این مناطق شکلگرفته
استت .مناطق آزاد پتانستیلهای الزم جهت کاربرد در افزایش تولید ناشتی از کاهش هزینهها و نیز تستریع فرآیند تولید رادارند ،لیکن
موانعی بر سر راه استفاده از این توان بالقوه وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود.


نبود تعریف واحد از سازوکار مناطق آزاد و اعتقاد به تأثیر آنها در دستیابی به اهداف توسعه صادرات

 فقدان مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد
 تعمیم برخی از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق
 عدم شکلگیری نظام مالی (پول ،سرمایه و بیمه) متناسب با جریان سرمایهگذاری بینالمللی در مناطق آزاد
 عدم تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمانهای مناطق آزاد
 مشوقها و مزایای جذابتر برای سرمایهگذاران که توسط رقبای منطقهای مناطق آزاد ارائه میشود
 مشارکت محدود دولت در تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساختهای موردنیاز در مناطق که برای جلب سرمایهگذاری و
درنتیجه گسترش تولید و صادرات ضروری است
 بهرهوری پایین نیروی انسانی و درنتیجه باال بودن هزینه نیروی کار ماهر و توانمند
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اقدامات الزم

 .1ارائه خدمات در قالب نظام پنجره واحد در مناطق آزاد سایر ک شورهای منطقه موردا ستفاده قرارگرفته ا ست .این
امر به تستتریع فرآیند آغاز به فعالیت و ادامه همکاری در مناطق آزاد کمک میکند .لذا فعاالن حوزه برق و انرژی
میتوانند از طریق این پنجره واحد ،اقدامات مربوط به ثبت شرکت ،صدور مجوزهای زیستمحیطی ،صدور اجازه
کار ،هماهنگی امور زیربنایی آب و برق و گاز ،صتتتدور مجوزهای معافیت مالیاتی ،ثبت امور گمرکی و  ...را انجام
دهند.
 .2مطابق با بند الف ماده  15قا نون احکام دائمی توستتتعه کشتتتور ،مصتتتوب مجلس شتتتورای استتتالمی« :مدیران
ستتازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ،باالترین مقام منطقه محستتوب میشتتوند و کلیه وظایف،
اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بهاستثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر
عهده آن هاستتت .ضتتمن اینکه به استتتناد تبصتتره یک این ماده ،واگذاری وظایف و اختیارات و مستتئولیتهای
دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری نیز با موافقت ایشان صورت میپذیرد».
از طرفی به ا ستناد ماده  11قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی « ،صدور مجوز برای انجام هرگونه
فعالیت اقتصادی مجاز ،ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،در اختیار
سازمان منطقه آزاد میباشد».
به نقل از گزارش معاونت برنامهریزی و هماهنگی امور مناطق ،هیچ یک از وزارتخانه ها و دستتتتگاه های اجرایی
کشور تاکنون این اختیارات را بهطور کامل تفویض ننمودهاند از سوی دیگر این نهادها ،با تسری بخشیدن برخی
از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق ،تصویر نامطلوبی از وضعیت ثبات قوانین
و مقررات در منطقه برای فعاالن اقتصتتادی و ستترمایهگذاران خلق کردهاند .بدیهی استتت این تغییرات ایجادی در
ضوابط و مقررات ،محاسبات طرحهای توجیهی و برآوردهای هزینه درآمدی صاحبان کسبوکار را تحت تأثیر قرار
داده و آنها را با شرایط غیرقابلپیشبینی مواجه میکند.
الزم است که نهادهای مرتبط و دارای قدرت اجرایی ،در راستای اجرایی شدن مقررات فوق االشاره اهتمام ورزند
و شورای عالی از طریق معاونت برنامهریزی ،نسبت به ایجاد حداکثر ثبات در قوانین و مقررات بکوشد.
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 .9در سال های گذشته ،بانک مرکزی ج.ا.ا نیز با تفکیک منابع ایجادی در مناطق آزاد و تأکید بر صرف این منابع در
همین مناطق و وضع ضوابط و مقررات متفاوت با سرزمین اصلی ،ازجمله تعیین نرخ سپرده قانونی متفاوت ،تعیین
ستتیاستتتهای پولی اعتباری و نظارتی متفاوت و دستتتورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی مختص مناطق آزاد
تالش نموده بود که با تخصیص منابع مناطق آزاد به مصارف همین مناطق و عدم ترکیب آن با منابع گرانقیمت
گردآوری شده در سرزمین اصلی ،با تخصیص بهینه منابع کمهزینه حاصل از گردش سپردههای سرمایهگذاران و
فعاالن اقتصتتادی این مناطق ،آنها را از تستتهیالت بانکی با نرخ پایینتر بهرهمند ستتازد .مطابق با یک هزار و
دوی ست و ه شتمین جل سه شورای پول و اعتبار که در خبر  21مهرماه سال  1934در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا
منت شر گردید «ن سبت سپرده قانونی انواع سپردههای بانکهای تجاری و مؤ س سات اعتباری غیر بانکی در دامنه
 12-19درصد تعیین می شود .بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابالغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط
بانکها و مؤ س سات اعتباری یاد شده ،ن سبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد .ن سبتهای
تعیین شده از سوی بانک مرکزی در مقاطع زمانی سهماهه و ح سب عملکرد بانکها و مؤ س سات اعتباری غیر
بانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت ».درحالیکه با عنایت به سیا ستهای پولی و اعتباری سال  1934که در
تاریخ  1934/22/11ابالغ گردیده بود نرخ سپرده قانونی در مناطق آزاد برای انواع سپردهها معادل  12در صد در
نظر گرفته شده ا ست .همچنین مطابق با بند  1بخ شنامه شماره مب 1941/مورخ  11/4/12واحدهای بانکی فعال
در مناطق آزاد فقط مجاز به اعطای ت سهیالت در مناطق از محل منابع جمعآوری شده در مناطق آزاد بوده و نرخ
سود تسهیالت توسط مسئولین مربوطه تعیین میشود.
لیکن در خصوص عملکرد سیستم بانکی در مناطق آزاد و میزان دسترسی صادرکنندگان به تسهیالت و تعهدات
بانکی اطالعاتی به صورت گزارش در د سترس نی ست و شرکتهای تولیدی و صادرکنندگان اطالعات کافی از
تخفیفها و دسترسیهای ویژه به خدمات بانکی در مناطق آزاد ندارند.
در صورت ثبات هرچه بیشتر در بازار پولی حاکم بر مناطق آزاد و تالش برای تفکیک منابع پولی در این مناطق از
طریق بانک مرکزی و کنترل بر ستتتایر بازارهای مالی ازجمله بازار ستتترمایه و ارز و کنترل ورود و خروج ارز این
مناطق ،ریسکهای تجاری در منطقه کاهشیافته و خریداران را نیز با فضای روشنتر و شفافتری روبرو میکند

134

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

که میتواند منجر به باال رفتن قدرت چانهزنی تولیدکنندگان کاال و ارائهدهندگان خدمات فنی و مهندسی در حوزه
برق و انرژی شود.
 .4ایجاد بانک جامع اطالعاتی و بهروزرسانی این اطالعات در بخشهای زیر:
 تهیه و بهروزرسانی بانک جامع اطالعاتی سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی ازجمله دارندگان کارت بازرگانیو پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری ت صنعتی و ویژه اقتصادی
 تهیه آمار فعالیتهای هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید ،صادرات ،صادراتمجدد ،سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ و بررسی عملکرد هر
یک از مناطق و مقایسته آنها و تخصتیص کمکهای دولتی بیشتتر به مناطق با عملکرد بهتر برای بهبود
وضعیت زیرساختها
 .5وزارت کشور از طریق استانداریها نسبت به فراهم سازی زیرساختهای جادهای ،خدماتی ،مخابراتی و اطالعاتی
جهت ساماندهی مبادالت تجاری و گ سترش فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری در مناطق آزاد اقدام نماید و از
این طریق انگیزه ورود ستتترمایه گذاران خارجی را نیز افزایش دهد .در خصتتتوص اولویتدهی بهبود وضتتتعیت
زیرساختها ،همانطور که دربند  4ذکر شد ،عملکرد منطقه مالک تصمیمگیری خواهد بود.
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 9-2-2تدوین راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکتهای واجد شرایط برای صادرات

عالوه بر شرکتهای باتجربه در صادرات که طبق بند  1-2-2واجد شرایط ا ستفاده از مزایای صادراتی ه ستند ،شرکتهای فعال
دیگری نیز در صتتنعت برق حضتتور دارند که تاکنون تنها در بازارهای داخلی فعالیت نموده و ستتابقه حضتتور در بازارهای بینالمللی را
ندارند ولی ممکن است به دلیل داشتن نیروی کار متخصص ،سرمایه و توان مالی کافی و یا تواناییهای فناورانه ،پتانسیل صادرات را
داشته باشند هرچند که از تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند.
با عنایت به فقدان سابقه صادراتی این شرکتها ،امکان ارزیابی و رتبهبندی آنها به شیوههای معمول منجر به کسب امتیاز پایینتر و
نتیجتاً عدم بهرهمندی آنها از مزایای صتتادراتی خواهد شتتد .لذا ضتتروری استتت ستتازوکار دستتترستتی این شتترکتها به تستتهیالت و
مشوقهای صادراتی به نحوی تعیین شود که فرصت حضور آنها از بازارهای بینالمللی در نظر گرفته شود.
نظارت بر عملکرد این شتترکتها برای تداوم بهرهمندی از این مشتتوقها ضتتروری استتت ،بهویژه در حوزه صتتادرات خدمات فنی و
مهندسی ،چراکه نتیجه فعالیتهای صادرکنندگان این حوزه ،پس از انعقاد قراردادها و بافاصله زمانی بیشتری مشخص میشود.
دربندهای زیر ابتدا به معیارهای شرکتهای واجد شرایط که سابقه فعالیت بینالمللی را ندارند میپردازیم و سپس روشهای تشویقی
و حمایتی این تولیدکنندگان جهت ورود به بازارهای بینالمللی را خواهیم گفت.
 1-9-2-2شروط اولیه بهرهمندی شرکتهای تولیدی کاال و خدمات از مزایا و مشوقهای صادراتی

شرکتهایی که تابهحال صادراتی ندا شتهاند ،جهت ورود به بازار صادرات بخش برق و انرژی ،نیازمند احراز شرایط در دو معیار زیر
میباشند:
الف) ارزیابی و کسب گواهینامه از مرکز ملی رتبهبندی اتاق بازرگانی ایران در حال مرکز ملی رتبهبندی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران اقدام به رتبهبندی کسبوکارها نموده است .اخذ گواهینامه از مرکز رتبهبندی ،شرط الزم برای بررسی صالحیت این
شرکتها جهت استفاده از مزایای صادراتی خواهد بود.
ب) دارا بودن در صدی از سهم بازار داخلی شرکت متقا ضی ورود به بازارهای جهانی ا ست باید تجربه موفقی در بازار داخلی با شد.
داشتتتن حداقلی از ستتهم از بازار داخلی یکی از مالکهای تعیین توانمندی شتترکت در رقابت داخلی بوده و آمادگی آن برای ورود به
فضای رقابت بینالمللی است.
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در قدم بعد ،این شرکتها توسط نظام رتبهبندی که در بند  1-2-2شرح داده شد ،ارزیابی می شوند .پسازآنکه کمیته فنی ،سازوکار
ارزیابی و رتبهبندی شرکتها برای ورود به بازارهای بینالمللی را تعیین نمود ،الزم ا ست در خ صوص امتیاز ت شویقی به این گروه از
فعاالن صنعت ت صمیمگیری نماید .این امتیاز تنها برای یکبار به هر شرکت تخ صیص مییابد و تابعی ا ست از فاکتورهای سابقه
فعالیت داخلی ،تعداد شاغلین (کارآفرینی شرکت) ،سهم شرکت از بازار داخلی ،نوآوری و  ...بدیهی ا ست دارا بودن ا ستانداردهای
بینالمللی و گواهینامهها و داشتن صالحیت فنی در رتبهبندی اولیه اتاق بازرگانی لحاظ شده است و از شروط اولیه بررسی است.
 2-9-2-2راهکارهای حمایت از شرکتهای واجد شرایط جهت ورود به بازارهای جهانی
الف) آموزش

آموزش ازجمله پیشنیازهای مهم در برای ورود یک شتترکت در بازارهای صتتادراتی و فعالیت اقتصتتادی بینالملل استتت .آگاهی از
مستتیرهای ورود به بازارهای صتتادراتی ،مباحث مرتبط با حملونقل بینالملل (اینکوترمز) ،نقل و انتقاالت مالی و آشتتنایی با ادبیات
تجارت بینالملل ازجمله مباحثی ا ست که هر صادرکننده باید در آن به ت سلط کافی ر سیده با شد .با درک این نیاز ،الزم ا ست که
شتترکتهای واجد شتترایط (که شتترایط اولیه بهرهمندی از مزایای ارتقای ظرفیت صتتادراتی طبق بند  1-9-2-2رادارند) بتوانند در
حوزههای بازرگانی و صتتتادرات و واردات ،بازاریابی بینالملل ،نقل و انتقاالت مالی بینالملل ،استتتتانداردها و مجوزهای بینالمللی،
قراردادهای بینالمللی و ...آموزش ببینند ،ستتتپس به این بازارها وارد شتتتوند .برای حما یت های ویژه جهت تأمین نیاز آموزشتتتی
شرکتهای مذکور و مدیران بازرگانی آنها ،متناسب با امتیاز کسب شده شرکت ،بخشی از هزینههای شرکت در دورههای آموزشی
مؤسسات و سازمانهای آموزشی معتبر به صورت بالعوض پرداخت می شود .هزینههای مربوطه توسط صندوق پشتیبانی از صادرات
صنعت برق و انرژی به واجدین شرایط که از طرف اتاق بازرگانی معرفی میشوند قابل پرداخت است.
مبلغ حمایتی پس از گذراندن دوره و دریافت گواهینامه موفقیت در دوره موردنظر به همراه مدارک و مستتتتندات مالی مربوطه به
شرکت پرداخت میگردد .لیکن در صورت عدم موفقیت در گذراندن دوره و عدم دریافت گواهینامه شرکت در دوره آموزشی موردنظر،
هیچ مبلغی به شرکت پرداخت نخواهد شد.
ب) پوشش ریسکهای اولیه در بدو ورود به بازارهای جهانی

به دلیل تجربه پایین این شتترکتها در بدو ورود ،ریستتکهای ناشتتی از عدم شتتناخت خریداران و بازارهای بینالمللی در هر دو مقوله
ری سکهای تجاری و سیا سی افزایش مییابد که با پ شتوانه منابع موجود در صندوق پ شتیبانی از صادرات وزارت نیرو ،بخ شی از
هزینههای صدور بیمه صادراتی و ریسک شرکتهای بیمهگذار پوشش داده می شود .شرکتهای مذکور باید از اعتبار کافی برخوردار
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بوده و سقف پذیرش ریسک این شرکتها متناسب با رتبه اعتباری آنها خواهد بود .تعلق داشتن به گروه شرکتهای معتبر در قالب
هلدینگ و یا همکاری به صورت کن س ر سیوم در پروژه صادراتی سقف اعتبار این شرکتها را جهت بهرهمندی از این مزایا افزایش
خواهد داد .همچنین در صتتتورت وجود همکاریهای مالی و کاری با شتتترکتهای معتبر داخلی ،ارائه تضتتتمین و تعهد پرداخت این
شرکتها جهت جبران خسارت وارده به صندوق (در صورت عدم موفقیت شرکت در صادرات به هر دلیل) سقف تعهدات قابلپذیرش
توسط صندوق را افزایش خواهد داد.
ج) پرداخت تسهیالت جهت شرکت در نمایشگاههای بینالمللی

ازآنجاکه شرکتهای نوظهور ،در فضای رقابتی بینالمللی شناخته شده نیستند ،ضروری است که شرایطی فراهم شود که شرکتهای
دارای صالحیت و متقاضی صادرات بتوانند با استفاده از دریافت تسهیالت در نمایشگاههای بینالمللی معتبر شرکت کرده و عالوه بر
آ شنایی با خدمات و کاالهای شرکتهای رقیب ،به شناخت از تقا ضاکنندگان نیز د ست پیدا کنند .این نمای شگاهها همچنین میتواند
بستر همکاریهای تجاری بین بنگاههای ایرانی و خارجی را نیز جهت حضور در زنجیره تأمین جهانی ایجاد کنند.

شرکتهای واجد شرایط میتوانند با ارائه تضمین معتبر از تسهیالت صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی وزارت نیرو و یا صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تسهیالت دریافت نمایند .ازآنجاکه تسهیالت
اعطایی دو صتتندوق فوق االشتتاره ،نرخ ستتود پایینی دارد ،تنها اولویت بهرهمندی از این تستتهیالت به شتترکتهای واجد شتترایط داده
می شود و بازپرداخت اصل و سود آن به عهده متقاضی خواهد بود.
از ستوی دیگر به دلیل محدودیت منابع این صتندوق ها ،استتفاده از منابع بانکی ممکن خواهد بود که در قدم اول ضتروری استت که
سازمانهای میانجی مانند ت شکل های اقت صادی ،برای اخذ مجوزهای مربوطه با بانک عامل وارد مذاکره شوند و پرداخت ت سهیالت
جهت شرکت در نمایشگاهها را بهعنوان یک موضوع قرارداد ،به شعب عامل معرفی نمایند .همچنین برای بهرهمندی بیشتر و ارزانتر
از تسهیالت بانکی ،راهکارهایی در خصوص تعیین بانک عامل انرژی در بند  1-1-9-2آورده شده است.
با در نظر داشتن قوانین بانکداری بدون ربا ،الزم است نوع عقد ،شیوه بازپرداخت ،وثایق و موضوع قرارداد تعیین شود که باهدف صرف
ت سهیالت در مو ضوع قرارداد و جلوگیری از سوءا ستفادههای احتمالی ،وجه ت سهیالت باید تنها به متولیان اعزام شرکتهای متقا ضی
حضور در نمایشگاه پرداخت شود.
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د) حضور شرکتهای خدمات صادرات در نمایشگاهها به نیابت از شرکت صادرکننده

ازآنجاکه هزینه ح ضور در نمای شگاهها علیالخ صوص نمای شگاههای بینالمللی که در خارج از ایران برگزار می شوند برای شرکتهای
با سابقه کاری محدود و یا شرکتهایی که سابقه فعالیت بینالمللی ندارند پرهزینه خواهد بود ،شرکتهای مدیریت خدمات صادرات
میتوانند به نمایندگی از چندین شرکت صادرکننده که به هر دلیل در نمایشگاهها شرکت نمیکنند (ازجمله فقدان توان مالی و تجربه
و کمبود شناخت از فضای تجارت بینالمللی و یا تمایل نداشتن شرکت برای حضور در نمایشگاه) ،در این نمایشگاهها ح ضور یافته و
ازیک طرف مح صوالت و خدمات شرکت را معرفی نماید و از سوی دیگر ب سته به نیاز شرکت ،آن را به سایر شرکتهای فعال در
صنعت معرفی نموده و بستر همکاریهای آتی را برای آنها فراهم نماید.
شرکتهای مدیریت خدمات صادرات ( ) EMCمعموالً به نیروی کار بومی دسترسی دارند ،لذا مکالمه به زبان محلی و آشنایی آنها
به روابط اجتماعی و فرهنگ تجاری ،میتواند عامل موفقیت شرکتهای طرف قرارداد در مذاکرات باشد.
ه) دسترسی رایگان به اطالعات بازار هدف و قوانین و مقررات جاری کشور

همانطور که دربندهای  1-1-2و  9-2-2-2ذکر شد اطالعات بازار هدف صادراتی و نیز بانک قوانین و مقررات جاری ک شور برای
استتتفاده صتتادرکنندگان ص ت نعت برق ایجاد خواهد شتتد که دستتترستتی به این اطالعات برای ستتال اول بهصتتورت رایگان در اختیار
شرکتهای واجد شرایط قرار خواهد گرفت.
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 4-2-2شناسایی مدلهای همکارهای تجاری بین بنگاههای ایرانی جهت حضور در بازارهای صادراتی

همکاری بین بنگاههای تجاری یکی از راهبردهای کسب مزیت رقابتی در بازارهای بینالمللی است مطالعات نشان میدهد ،همکاری
بنگاه ها به کاهش ریستتتک در زنجیره تأمین کمک خواهد کرد . 31الگوهای هماهنگی و همکاری (داخلی و خارجی) میان بنگاه ها
میتوانند مستتائل عدم تقارن اطالعات ،97مخاطرات اخالقی 31و ریستتک ناشتتی از انتخابهای زیانآور 99را در اجرای پروژهها کاهش
دهند .الگوهای همکاری میان بنگاهها باهدف مشابه ،از طریق برنامهریزی بین تأمینکنندگان و نظارت توسط شرکتهای اصلی و به
اشتراکگذاری اطالعات به کاهش ریسک فعالیتها کمک میکنند.
با بررستتی ارتباطات بین ستتازمانی شتتکلگرفته و مطالعه اثرات تقویت ارتباط ستتایر تولیدکنندگان با یکدیگر ،مشتتاهده میشتتود که
همکاریهای بین بنگاهی به شناخت فرصتهای جدید ،صرفهجویی در هزینه و افزایش انعطافپذیری منجر می شود .در صنعت برق
نیز با توجه بهبهم پیوستگی تجهیزات در ساخت تأسیسات برقی ،همکاری بین بنگاهی قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی را افزایش
میدهد .در همکاریهای بین بنگاهها ،جهت حضور در بازارهای صادراتی ،موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:
 نیازهای بازار (شامل نیازهای داخلی و استفاده از حداکثر پتانسیل صادرات به بازارهای هدف) ظرفیت تولید (نزدیک شدن به تولید در حد ظرفیت کامل) تکنولوژی موردنیاز (شناسایی روشهای کارآمد جهت کاهش هزینهها و متعاقباً افزایش سود شرکت) سازگاری و انعطافپذیری (با توجه به اینکه صنایع وابسته به برق و انرژی ،جزء صنایع با تکنولوژی متوسط و پیشرفته هستند،بهروزرسانی تکنولوژی و استفاده از فناوریهای جدید ،جهت بقای توان رقابتی شرکتها الزم است .همچنین با در نظر گرفتن
تغییرات اقتصادی ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه و نیز تحوالت سیاسی که منجر به تغییر در قوانین و مقررات،
علیالخصوص حوزه بازرگانی میشود ،شرکتها باید بتواند خود را با شرایط و مقررات جدید ،در حداقل زمان ممکن وفق داده
و همواره آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد).
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 اطمینان از کیفیت (رعایت اصول تولید باکیفیت ازجمله رعایت استانداردهای تولید در سطح جهانی و بهروزرسانی ایناستانداردها ازجمله استانداردهای توسعه پایدار و دوستدار محیطزیست)
 کاهش هزینهها (شناسایی روشهای کارآمد جهت کاهش هزینهها و متعاقباً افزایش سود شرکتها) در دسترس بودن عوامل تولید ( در دسترس بودن عوامل تولید و رسیدن به امنیت در تأمین نهادهای تولیدی ،برای ثبات درتولید و حفظ جایگاه تولیدکننده در بازار بسیار حائز اهمیت است .این عوامل تولید باید از سه جهت «کیفیت ،کمیت ،زمان»
باثبات باشد).
 برخورداری از نیروی متخصص صالحیتدار (استخدام نیروهای متخصص ،آموزشهای بدو خدمت و در طول خدمت ،برگزاریدروس گروهی و کارگاههای آموزشی و )...
 نوآوری و خالقیت (داشتن ایدههای نو و توانایی تلفیق ایدهها به شیوهای منحصربهفرد از یکسو و از سوی دیگر داشتنفرآیند ،جهت به کار بردن این ایدههای خالقانه و تبدیل آنها به محصول)
برای سازماندهی و مدیریت مناسب شرکت و دستیابی به موارد فوق ،شرکتها با ایجاد همکاری و مشارکت ،هزینهها و چالشهای
پیش روی خود و صنعت را کاهش میدهند بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط در مسیر صادرات میتوانند با همکاریهای
تجاری با سایر بنگاههای ایرانی به مسائل و مشکالت این مسیر ازجمله موارد زیر چیره شوند:
 دسترسی محدود به فناوری و تکنولوژیهای جدید تولید نبود زیرساختهای نرمافزاری و تشکیالتی مناسب عدم بهرهمندی مناسب از فرصتهای موجود و واکنش سریع نسبت به سایر رقبا ضعف در ارتباط مؤثر و کارا با سیستم بانکی و شبکههای مالی نبود ارتباط سازمانیافته با شبکههای همکاری فیمابین بنگاهها ضعف در چانهزنی و مذاکره کمبود نقدینگی و محدودیتهای گردش مالی پایین بودن سهم بازار و توان رقابتی ضعف در استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع221
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 -عدم شناخت از بازارهای هدف

با توجه به اینکه هر بنگاه اقتصتتادی مجموعه متنوعی از فعالیتهای مختلف مانند تحقیق و توستتعه ،تولید ،مجوزها و استتتانداردها،
کنترل کیفیت ،بازاریابی و فروش و  ...را برای ک سب مزیت رقابتی نیاز دارد و د ستر سی به همه آنها منابع زیادی را میطلبد ،بنگاهها
در انتخاب شرکای تجاری و شکلدهی به همکاری بین بنگاهی به نیازهای مقابل و ارزش حاصل از همکاری باید توجه نمایند .برای
این منظور مدلهای همکاری مختلفی شکلگرفته است که در ادامه این بخش مدلهای اصلی همکاری بین بنگاهی ،باهدف افزایش
حجم صادرات و سهم بازار ایران و دستیابی به موفقیتهای فوق ،تشریح خواهد شد.
 1-4-2-2مدلهای اصلی همکاری بین بنگاههای ایرانی
الف) همکاریهای مالی

همکاری شرکتها باهدف تأمین مالی پروژهها اشکال گوناگونی دارد .در یک دستهبندی کلی این نوع همکاریها به دو صورت اصلی
طبقهبندی میشوند:
 همکاری مالی مبتنی بر استتتتقراض :122این نوع همکاریهای مالی با هدف تأمین مالی پروژهها و فعالیتهای موردنیاز و بااستفاده از مدلهای استقراضی انجام میشود و انواع مختلفی مانند وام ،اوراق مشارکت ،صکوک ،خرید دین و غیره دارند.
 همکاری مالی مبتنی بر سرمایهگذاری :121این نوع همکاریهای مالی با ا ستفاده از مدلهای سرمایهگذاری بین بنگاههایاقتصادی که هدف صادراتی دارند انجام میشوند و روش مختلفی مانند تبادل سهام ،تشکیل شرکت پروژه دارند.
در ادامه این بخش بیشتر مدلهای همکاری مالی مبتنی بر سرمایهگذاری تشریح شده است و همکاریهای مالی مبتنی بر استقراض،
در بخش  9-2بهتفصیل خواهد آمد.

Debt Financing
Equity Financing
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الف ) 1-انتقال و اشتراک سهام شرکتی

این مدل از همکاری در چهارچوب استراتژیهای ادغام و اکتسابها ( )M&A122قرار میگیرند که دو یا چند شرکت با هدف همسو
نمودن فعالیت های خود و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب در فضتتتای بینالمللی ستتتهام یکدیگر را خریداری مینمایند .در این نوع
همکاریها که از نوع همکاریهای دائمی است ،بخش یا کل سهام یک شرکت به دیگری منتقل میگردد.
همکاری از نوع تبادل سهام به دو گروه اصلی تقسیم میشود.
گروه اول ) انتقال و اشتراک سهام افقی:129
در این حال شرکتهای همعرض که مح صوالت م شابه در یک بازار را تولید میکنند با هدف افزایش توان رقابتی ،با یکدیگر ادغام
میشوند و یا به اکتساب دیگری درمیآیند .این نوع تملک سرمایهای مزایا متعددی ازجمله این موارد را دارد:
 افزایش ظرفیت تولید برای دستیابی به سهم بازار بیشتر و اصل همافزایی. صتتترفهجوییهای ناشتتتی از مقیاس به دلیل حذف عملیات تکراری و کاهش برخی هزینههای ثابت و جاری ازجمله هزینهبازاریابی
 افزایش درآمد یا ستتهم بازار از دیگر مزایای این همکاریهاستتت .چراکه بهموجب این همکاری قدرت شتترکتها در بازارافزایشیافته و امکان افزایش قیمت فروش برای آنها وجود خواهد داشت.

Mergers and acquisitions
Horizontal Merger / Acquisition
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عمودی124

در این حال شتترکتهایی که در طول یک زنجیره ارزش قرار دارند و محصتتوالتشتتان مکمل دیگری میباشتتند با هدف افزایش توان
رقابتی و قدرت انعطافپذیری و کنترل بر منابع دیگری ،با یکدیگر ادغام میشتتوند و یا به اکتستتاب دیگری درمیآیند .این نوع تملک
سرمایهای مزایا متعددی ازجمله این موارد را دارد:
 یکی از مزایای همکاری شرکتهای تولیدکننده کاال و خدمات مکمل ،فروش متقاطع 125است .به این صورت که صادرکنندهمی تواند در ادامه فروش محصتتتول خود به خریدار ،نیاز وی به کاال یا خدمات مکمل را از طریق همکار خود تأمین نماید و
ازآنجاکه هر یک در شرکت دیگری سهامدار هستند ،انتفاع یکی به معنی افزایش سودآوری دیگری است .پس هریک برای
ورود دیگری به بازار هدف و معرفی مشتریان خود ،از انگیزه کافی برخوردار است.
-

تنوع در فعالیت از دیگر مزایای این نوع همکاری ا ست .خ صو ص ًا در شرایطی که یک شرکت در صنعت خود با رکود مواجه
شتتود میتواند برای خروج موقت از کاهش ستتودآوری ،منابع مالی و نیروی کار متخصتتص خود را در شتترکت همکار خود
متمرکز نماید.

همکاری های مالی از نوع تبادل سهام در صنعت برق ،نتایجی برای صادرکننده در بر خواهد دا شت که از آن جمله میتوان به
موارد زیر اشاره نمود.
 همسو کردن اهداف بنگاهها ورود به بازارهای جدید و نوظهور پرهیز از جنگ قیمتی در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب بهبود تقسیمکاربرای ایجاد این نوع همکاری ها ،دو یا چند طرف ،بخش هایی از ستتتهام دیگری به تملک درمیآورد .هر یک از طرفین برای خریدن
سهام دیگری ،باید بتواند بهطور دقیق شرکت هدف را ارزشگذاری کند که برای این کار نیازمند فرآیند ارزیابی است .یکی از مهمترین

Vertical Merger / Acquisition
Cross Selling
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ارزیابی ها باید از منظر مالی بوده که تو سط ح سابر سی م ستقل و بازرس قانونی صورت میگیرد .ارزیابی داراییها ،درآمدهای گذ شته،
جریانهای نقدی ،ارزیابی معامالت در جریان و  ...از دیگر بررسیهایی است که طرفین در هنگام خرید سهام دیگری انجام میدهند.
الف )2-تشکیل شرکت پروژه

گاهی باهدف پذیرش ،اجرا ،تأمین کاال و ستتاخت و نیز تأمین مالی یک پروژه خاص یک شتترکت جدید 121تأستتیس میشتتود .در این
موارد سرمایه شرکت توسط دو یا چند شرکت فعال در همان صنعت تأمین و برای اجرا و راهبری یک پروژه خاص تشکیل میگردد.
بهعبارتدیگر این شتتترکت ها باهدف ایجاد همکاری بین چندین بنگاه در یک پروژه خاص به وجود میآیند و ازآنجاکه ستتترمایه این
شرکتها توسط طرفین قرارداد پرداخت می شود و شرکت ایجادشده شخصیت حقوقی مستقل داشته و تصمیمگیری در مورد آن فارغ
از تصمیمات داخلی هریک از طرفین قرارداد میباشد.
ب) همکاریهای فناورانه

در این نوع مشارکت و همکاری ،بنگاهها از طریق تأمین تجهیزات و ارتقا بهرهوری عوامل تولید و بهروزرسانی تکنولوژی و استفاده از
فناوریهای جدید با یکدیگر همکاری مینمایند .این نوع همکاری در تولید کاال و تجهیزات برقی و ارائه خدمات فنی و مهندسی برق
و انرژی قابلاستتتفاده استتت .بهعبارتدیگر این همکاریها ،توافقی اختیاری و آگاهانه استتت که بین دو یا چند بنگاه برای تبادل ،به
اشتراک گذاشتن و توسعه مشترک فناوری و تجهیزات شکل میگیرد که در بستری که از قوانین و مقررات و بایدها و نبایدهای رایج
و عرف در صنعت برق ،رشد میکند.
دستتتیابی به فناوریها و تجهیزات جدید از دو طریق میستتر استتت .توستتعه درونزا 121به این معنی که فناوری صتترفاً از طریق انجام
فعالیتهای تحقیق و توسعه و با استفاده از منابع داخلی حاصل شود و همکاری فناورانه 121که درواقع انتقال و دستیابی به فناوری به
کمک منابع خارج از بنگاه است.
ازجمله روشهای همکاری فناورانه بین بنگاهها ،قرارداد مشتتترک تحقیق و توستتعه ،ارائه لیستتانس ،ستترمایهگذاری مشتتترک برای
تحقیقات ،شتبکهستازی ،بهرهگیری از پرستنل فنی و علمی بهصتورت مشتترک ،دریافت کمکهای فنی بهوستیله ستازندگان اصتلی

121

special-purpose entity/vehicle
Internal Development
121
Technology Transfer
121
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ماشینآالت ،اعزام نیروی کار به سایر شرکتها جهت انتقال دانش فنی است .در خصوص توسعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق
دو روش اصلی زیر باید از میان روشهای همکاری فناورانه ،دو روش زیر کاربرد بیشتری داشتهاند:
 )1انجام تحقیق و تو سعه م شترک؛ شرکتهای فعال در صنعت برق و انرژی میتوانند باهدف بهبود کیفیت مح صوالت
خود ،افزایش ظرفیت تولید ،باال بردن بهرهوری تجهیزات ،کاهش هزینههای تولید ،شناخت بهتر از بازارهای هدف ،برر سی
تقا ضای خریداران و ک ششهای قیمتی و  ...فعالیتهای م شترک تحقیق و تو سعه انجام داده و در هزینههای این تحقیقات
با یکدیگر مشارکت نمایند .به همین ترتیب منافع حاصل از تحقیقات مذکور ،به کلیه شرکتهای همکار تعلق خواهد داشت.
 )2اعطای امتیاز بهرهبرداری از فناوری (لیسککان

) در این روش یک شتترکت داخلی تولیدکننده و یک شتترکت داخلی

صتتتادرکننده وجود دارد لیکن بازار هدف صتتتادرکننده با بازارهای هدف تولیدکننده متفاوت استتتت و یا حتی در مواردی
تولیدکننده به دلیل عدم وجود زیر ساخت های الزم ،ا سا س ًا تمایلی به صادرات ندارد .در این شرایط ،شرکت صادرکننده
میتواند از فناوری شتترکت صتتاحب فناوری ،در تولید محصتتوالت موردنیاز در یک بازار هدف صتتادراتی استتتفاده نماند .این
توافقنامه به شتترکت صتتادرکننده این امکان را میدهد که با هزینه و ریستتک کمتر به تکنولوژی الزم برای ورود به بازار
هدف صادراتی دست پیدا کند.
ج) تشکیل کنسرسیوم صادراتی

ایجاد کنسرسیوم یکی از روشهای پرکاربرد برای شکلدهی به همکاری بین بنگاهی است که جزء ائتالفهای کوتاهمدت برای یک
هدف مشخص محسوب می شوند بهموجب این نوع مدل همکاری ،بنگاههای اقتصادی میتوانند از ظرفیت مالی ،سرمایهای و نیروی
تخ ص صی یکدیگر استفاده نموده و قدرت رقابتی خود را باالبرده و سهم خود را در بازارهای هدف صادراتی افزایش دهند .این راهکار
بهویژه در مواقعی که محدودیتهای مقررات ضد انحصار برای اجتناب از ایجاد انحصار در بازار ،مانع ادغام و اکتساب در فضای داخلی
شود میتواند در فضای بازار بینالمللی ،از مزایای حاصل از همکاری و همافزایی منابع عضو کنسرسیوم برخوردار شوند.
ایجاد کنسرسیومهای صادراتی صنعت برق اهداف متعددی ازجمله موارد زیر را دنبال میکند:
 .1تولید محصوالت پیچیده که نیازمند بهرهگیری از توانمندیهای مختلف هستند
 .2اجرای پروژههای بزرگ مانند احداث نیروگاهها و واحدهای بزرگ صنعتی برقی
 .9انجام مطالعات و پژوهش برای کسب اطالعات بیشتر از بازار هدف
 .4فروش و بازاریابی و کسب سهم بیشتر از بازار یا ورود به بازارهای جدید که دارای ریسک فروش باال هستند
221
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 .5شرکت در نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی
کن سر سیومها در مدلهای مختلف و به شکلهای گوناگون شکل میگیرند .ب سته به هدف از ت شکیل ،میتواند به گروههایی چون
کن سر سیوم فروش ،کن سر سیوم صادرات ،کن سر سیوم تبلیغات و بازاریابی و ،...تفکیک گردند .در ادامه به ویژگیهای انواع پرکاربرد
کنسرسیومها پرداخته میشود.
ج )1-کنسرسیوم فروش

کنستترستتیوم فروش ،نوعی همکاری بین بنگاهی استتت که به هریک از بنگاهها ،این فرصتتت را میدهد که رقابت بین خود را جهت
منتفع شدن از بازارهای داخلی و بینالمللی ،اصالح کنند .این نوع کنسرسیوم ،نوعی همکاری داوطلبانه بنگاهها باهدف ارتقاء کاالها و
خدمات اعضاء و تسهیل صادرات این محصوالت از طریق عمل مشترک است.
در اکثر موارد ،اعضتتاء کنستترستتیوم فروش ،استتتقالل مدیریتی ،قانونی و مالی خود را حفظ میکنند بنابراین بنگاهها قادر خواهند بود
اهداف استراتژیک خود را جداگانه به اجرا گذاشته و هویت اعضاء از بین نمیرود .فعالیت کنسرسیومهای فروش میتواند اختصاص به
فروش در منطقهای خاص داشته یا محدود به طیف محصوالت خاصی باشد .خدمات ارائه شده توسط کنسرسیومهای فروش شامل 4
گروه خدمات است:
الف -خدمات پایهای
ب -توسعه بازار در میان اعضا
ج -خدمات مرتبط با توسعه محصوالت اعضا (ارتقا)
د -خدماتی تبلیغات مشترک
باید توجه دا شت که کن سر سیوم با ادغام متفاوت ا ست چراکه برخالف ادغام و تملک ،همه بنگاههای ع ضو در کن سر سیوم ،مدیریت
م ستقل بنگاه خود را حفظ مینمایند .همچنین کن سر سیوم به معنی ت شکیل یک تعاونی نی ست زیرا تعاونی بی شتر به دنبال جذب نقاط
قوت و بهرهبرداری از منابع در دسترس تشکیل می شود ،درحالیکه کنسرسیوم ،برای پوشش نقاط ضعف بنگاهها و تبدیل آن به یک
فرصت ایجاد میشود.

221

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

ج ) 2-کنسرسیوم صادراتی

چنانچه شرکتهایی که در بازار داخلی محصول خود را مستقالً به بازار عرضه میکنند ،برای افزایش توان رقابت در بازارهای خارجی
و صادراتی ،در قالب یک کن سر سیوم ،باهم همکاری کنند ،در این صورت به این کن سر سیوم ،کن سر سیوم صادرات گفته می شود
همچنین در بازارهای رقابتی صتتادراتی ،تولیدکنندگان میتوانند برای جلوگیری از کاهش بیشازحد قیمت برخی محصتتوالت و متعاقباً
کاهش کیفیت آنها ،گروهی از محصتتوالت خود را در قالب کنستترستتیوم به فروش برستتانند و بخشتتی از کاالهای باکیفیتتر و یا با
تکنولوژی باالتر خود را متناسب با کشش قیمتی آن ،باقیمت باالتر و بهطور مستقل بفروشند.
بهعبارتدیگر واحدهای ک سبوکار در صنعت ،باهدف تو سعه صادرات کاالها و خدمات خود به خارج از ک شور و ت سهیل صادرات
محصوالت با یکدیگر متحد شده و در قالب کنسرسیوم صادراتی فعالیت مینمایند .در این حالت ،همکاری برای دسترسی به بازارهای
کلیدی برای فروش مح صول و نیز د ستر سی به تکنولوژیهای نوین جهت تولید بهینه و د ستیابی به مح صوالت باکیفیتتر ،بی شتر از
رقابت بین بنگاهها ،معنا پیدا خواهد کرد .این همکاری در قالب یک استراتژی میانمدت یا بلندمدت در نظر گرفته میشود.
کنسرسیوم صادراتی ،هم در میان تولیدکنندگان کاال و تجهیزات برقی و هم واحدهای کسبوکار بخش خدمات فنی و مهندسی برق
و انرژی ،میتواند تشکیل شود.
معموالً بنگاه های کوچک و متو سط ،بی شتر تمایل به ت شکیل کن سر سیوم صادراتی دارند .چراکه آنها ،اغلب با م شکالت قابلتوجهی،
بهویژه در ورود به بازارهای خارج از کشور ،مواجه میباشند .در این زمینه ،کنسرسیوم صادرات ،نهتنها به اعضاء خود درزمینه حضور در
صادرات کمک میکند ،بلکه میتواند مزیتهای قابلتوجه دیگری را نیز به همراه داشته باشد که برخی از آنها ،عبارتاند از:
 کاهش ریسک اعضای کنسرسیوم و بهبود سودآوری
 صرفهجویی در هزینههای اداری ،حملونقل ،انبارداری و زمان
 افزایش دانش فنی اعضا و آشنایی با استانداردهای فنی و کیفی موردتقاضای بازارهای صادراتی.
 افزایش ظرفیتهای یادگیری و انباشت دانش و نوآوریها.
 باال رفتن تجربه و موفقیت بیشتر در ایجاد کنسرسیومهای داخلی
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در صنعت برق به دلیل بزرگ بودن پروژههای زیرساختی که عموماً طیف متنوعی از کسبوکارها سازنده ،پیمانکار و مشاور را نیازمند
است ،تشکیل کنسرسیومهایی برای اجرای پروژههای احداث بهصورت EPC123یا  EPCF112کامالً توجیه پیدا میکند.
 2-4-2-2موانع اجرایی شدن همکاریهای تجاری و دالیل عدم موفقیت کنسرسیومها

ایجاد همکاریهای بین بنگاهها در صنعت برق و ت شکیل کن سر سیومها در حال حا ضر یک راهبردهای ا سا سی ا ست که بدون آن
کسب سهم بیشتر از بازارها عمالً ممکن نخواهد بود اما این موضوع به دلیل فراهم نبودن زیرساختها و بسترهای همکاری بهندرت
رخ میدهد و تجربیات موفق آمیز کمی بهد ستآمده ا ست .هرچند که این ضرورت و نیاز به ایجاد این همکاریها در گام اول باید در
خود بنگاه حس شود و تا زمانی که باور نیاز به شبکه سازی و اجرایی شدن همکاریها در خود بنگاه و صنعت ایجاد ن شود ،این امر
محقق نخواهد شتتد .بنگاه کوچک و متوستتطی که بخواهد یک گام فراتر از حوزه خود بردارد و به ستتمت صتتادراتی شتتدن پیش رود،
نیازمند واحد بازاریابی قوی ،نمایندگی در خارج از کشور ،توانایی شرکت در نمایشگاههای بینالمللی ،برند سازی و تبلیغات .این عوامل
بهطورقطع دارای هزینههایی استتتت که بنگاههای  SMEبهتنهایی قدرت تأمین آن را ندارند ،به همین دلیل تمایل آنها برای ایجاد
این همکارها بیشتر از بنگاههای بزرگ و باتجربه است.
لذا توجه به ابعاد بازدارنده و عار ضههای ا صلی این همکاریها ب سیار حائز اهمیت ا ست .همانطور که مطالعات صورت گرفته در این
زمینه نیز نشتتان میدهد ،111ازآنجاکه فرایند طراحی همکاری ،با مؤلفه مدیریت در ارتباط نزدیک استتت ،عارضتتههای مختلفی از ابعاد
تعریف ،برنامهریزی و ستتتازماندهی و مدیریت پروژه همکاری و همچنین پیشتتتگیری و رفع تعارضتتتات احتمالی در فرایند همکاری
مشاهده میشود و لذا در اینجا نقش مدیریتی میتواند در افزایش اثربخشی فرایند همکاری مؤثر باشد.
ازجمله عارضههای اصلی که در ابعاد مختلف فرآیند همکاری ایجاد میشود میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
در رابطه باقابلیتهای کنسرسیوم ،موانعی بهعنوان عامل تردید شرکتها وجود دارد که در صورت برطرف نمودن این عارضهها ،ایجاد
این همکاریها میسر خواهد شد .ازجمله موانع بازدارنده میتوان به مواردی به شرح زیر اشاره نمود.
 -وجود ذهنیت منفی ناشی از تجربیات ناموفق قبلی همکاریها و عدم دستیابی به اهداف مالی ،زمانی و فنی

Engineering, procurement, and construction
Engineering, procurement, construction, and finance
 111مأخذ :الیاسی ،امیری ،محمدی]29[ 1932،
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 عدم احساس رضایت در مورد دستاوردهای کلی همکاری عدم اعتماد میان صنایع همکار در خصوص در اختیار داشتن قابلیتهای ادعاشده نبود قابلیتهای فنی ،انسانی و مالی الزم در طرف همکار بالقوه عدم وجود مهارتهای الزم حقوقی و تجاری برای مذاکره و انعقاد قرارداد شفاف کمبود مهارتهای مدیریتی و برنامهریزی عدم مهارت الزم برای حل تعارضها و اختالف در همکاری دشواری در دستیابی به فناوری و دانش فنی عدم شفافیت در چگونگی تقسیم دستاوردهای مالی و معنوی ناشی از همکاری طرفین در ابتدای طرحریزی همکاریها ضعف در مستندسازی دانش و انتقال کامل دستاوردهای فنی (انتقال ناتمام)در قدم اول باید این عار ضه ها را تا حداکثر ممکن ،تقلیل داد و به طریقی بنگاه را در خ صوص ابعاد مختلف ،ن سبت به اثربخ شی این
همکاریها امیدوار ساخت و با طراحی شفاف نقشها ،م سئولیتها و د ستاوردهای هر یک از طرفین و درنتیجه بهبود ذهنیت مدیران
نستتبت به موفقیتآمیز بودن همکاریها ،تمایل مدیران را به همکاری افزایش داد .ازجمله عواملی که میتواند انگیزه مدیران را برای
همکاریها افزایش دهد ،مشتتخص نمودن اهداف دقیق همکاری و آگاهی نستتبت به الزامات زمانی برای توستتعه همکاریها استتت.
همچنین با تعیین دقیق سهم هر همکار ،متناسب با تواناییهای واقعی آن و تعریف شفاف حقوق و وظایف طرفین ،تعهد هر دو طرف
قرارداد مبنی بر حفظ شایستگی ،دوری از رفتارهای فرصتطلبانه ،ایجاد سیستم هماهنگ مدیریت همکاری ،بازنگری مستمر عملکرد
و کستتب نتایج از دیگر راهکارهای حل تعارضتتات ایجاد همکاریهاستتت .پس از حصتتول نتایج ،هر دو طرف باید در خصتتوص خاتمه
همکاری و نحوه تق سیم نتایج با یکدیگر توافق دا شته با شند که الزمه آن ،پیشبینی و ضعیت سود و زیان و نحوه تق سیم آن و نیز
مستندسازی دانش و انتقال کامل دستاوردهای فنی به طرفین

است112.

[ Haffman, 2001]15مأخذ
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برای این منظور ضروری ا ست که فرایند ت شکیل یک کن سر سیوم بهدر ستی طی شود .نمودار  19فرآیند ت شکیل یک کن سر سیوم را
نشان میدهد]122[ .

خاتمه همکاری

جاری سازی
همکاری

طراحی همکاری

انتخاب همکار

تحلیل استراتژیک
و تصمیم گیری
برای همکاری

نمودار  -69فرآیند تشکیل کنسرسیوم

 9-4-2-2گسترش و تقویت همکاریهای بین بنگاههای ایرانی در صنعت برق و انرژی

ا ستفاده از ظرفیتهای سازمانهای میانجی و نیز تو سعه فعالیتهای شرکتهای مدیریت خدمات صادرات میتواند بهعنوان راهکار
گسترش همکاریهای بین بنگاههای ایرانی در صنعت برق در نظر گرفته شود.
الف) بهبود عملکرد سازمانهای میانجی
جهت افزایش سهم عر ضه بنگاههای صادرکننده ایرانی در بازارهای بینالمللی از طریق گ سترش و تقویت همکارهای بین بنگاههای
ایرانی فعال در صنعت برق و انرژی ،الزم ا ست که از ظرفیتهای سازمانهای میانجی ا ستفاده نمود « .سازمانهای میانجی» 119به
سازمانهایی گفته می شود که در یک شبکه از فعاالن صنعت فعالیت نموده و با تقویت بنگاههای موجود در آن شبکه ،در شکلگیری
نوآوری و تجاری شدن آن مؤثر ه ستند ]15[.(2221،Howells( .البته مفاهیم گ ستردهتری برای این سازمانها وجود دارد ازجمله

Intermediaries
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کارگزاران تکنولوژی ،114شتتتخص ثالثها ،115واستتتطههای دانش ،111پلهای نوآوری 111و  ...که متناستتتب با هریک از این استتتامی،
نقشهایی به این ستتتازمانها تخصتتتیص مییابد ،بهعنوان نمونه انتقالدهندگان تکنولوژی ،عموماً انتقال آن را به نفع شتتترکتهای
کوچک بر عهدهدارند و یا سازمانهایی که در قالب شخص ثالث بین بنگاههای صنعت وجود دارند متنا سب با اختیارات تفوی ضی به
آنها در تصمیمگیریهای شرکتها مداخله نموده و از متضرر شدن آنها در آینده جلوگیری میکنند .ایجاد این همکاریها و حضور
این میانجیها در کلیه صنایع کاربرد دارد ،لیکن هرچه صنعت ویژگیهای خاصتری در حوزه فناوری دا شته با شد و یا پروژههای آن
سرمایه برتر و دیرباز دهتر با شند ،نیاز به این سازمانهای میانجی بی شتر اح ساس می شود .ازآنجاکه صنعت برق ازجمله صنایع با
تکنولوژی متو سط و باال ست و تولید کاال و تجهیزات برقی و ارائه خدمات فنی و مهند سی نیاز به سرمایهگذاری اولیه باال دا شته و
اغلب دیربازده هستند وجود این میانجیها و همکاریهای فیمابین بنگاهها ضرورت بیشتری مییابد.
سازمانهای میانجی به دو گروه ا صلی دولتی و غیردولتی تق سیم می شوند که ا صلیترین م صادیق آن در جدول  19ن شان داده شده
است .همچنین هدف از تشکیل آنها بهاختصار در این جدول شرح دادهشده است.

114

))Technology Broker (Provan and Human (1999
))Third parties (Mantel and Rosegger (1987
111
))Knowledge intermediaries (Millar and Choi (2003
111
))Innovation bridging (Czarnitski and Spielkamp (2000
115
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جدول  -19انواع سازمانهای میانجی در ایجاد همکاریهای بین بنگاههای ایرانی در صنعت برق و هدف از ایجاد

سازمان میانجی دولتی
• 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 غیردولتی
• 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

نهادهای تشکلی یکی از مسیرهای اصلی برای حل تعارضات بنگاهها ،همافزایی توان مالی و فنی آنها و همسو نمودن اهداف فعاالن
در صنایع است .تشکلها میتوانند به اطالعات مختلف تجاری دسترسی داشته باشند و برای ایجاد همکاریها از مرحله تصمیمگیری
و طراحی آن تا انتخاب و اجرا و مدیریت همکاری ،کنار هر دو طرف قرارداد همکاری و یا اع ضای کن سر سیوم بوده و در زمان خاتمه
همکاری نیز به چگونگی تقستتتیم دستتتتاوردها مطابق آنچه در ابتدا توافق شتتتده بود نظارت کنند و در صتتتورت بروز اختالف ،آن را
حلوفصل نمایند.
در حال حاضر در حوزه تولید کاال و تجهیزات برقی و نیز ارائه خدمات فنی و مهندسی ،سندیکا صنعت برق مشغول به فعالیت است.
با افزایش مشروعیت این تشکلها و پذیرش آنها بهعنوان نهادهای حمایتی تسهیلگر توسط قانونگذاران و دولت و نیز صحهگذاری
بر ارزیابی های صورت گرفته تو سط این سندیکاها جهت اعطای امتیازها و تقویت فعاالن صنعت ،تأثیر این ت شکلها افزایشیافته و
بستر ایجاد تعامالت فیمابین تقویت خواهد شد.
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با توجه به غیرانتفاعی بودن سندیکاها که باهدف جلوگیری از رفتارهای فرصتطلبانه از روابط ایجادی در نظر گرفتهشده است ،تأمین
هزینههای فعالیت برای آنها تنها از محل پرداخت عضویت شرکتهای بخش خصو صی د شوار خواهد بود .لذا پ شتیبانی مالی از این
تشکلها باید در دستور کار قرار گیرد.
ب) ایجاد و توسعه شرکتهای مدیریت خدمات صادرات
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شرکت مدیریت خدمات صادرات ،شرکت مستقلی است که برای تولیدکنندگان و تأمینکنندگانی که رقابت مستقیم ندارند خدمات
صادراتی را ارائه میکند .ازآنجاکه شرکتهای مدیریت خدمات صادرات ،مستقیماً تولیدکننده کاال یا خدمات نیستند ،منافع خود را
از طریق انعقاد قرارداد با مشتریان کسب مینمایند .این قراردادها گاهی به صورت پرداخت درصدی از درآمد است به این صورت
که به ازای حجم صتتادرات از مشتتتریان خود کمیستتیون دریافت میکنند .درروش دوم حقالزحمهای ثابت برای خدمات شتترکت
مشتتخص میشتتود .نوع دیگر از پرداخت به شتترکتهای مدیریت خدمات صتتادرات ،اعطای مالکیت مقدار مشتتخصتتی از کاال به
 EMCاست ،بهبیاندیگر شرکت میتواند به ازای حقالزحمه خود ،مستقیماً کاال را به نفع خود صادر نماید.
 EMCها میتوانند به روشهایی ازجمله تعیین نماینده فروش در ک شورهای مق صد ،ارتقاء و بهبود کاالها و خدمات م شتریان،
ساماندهی حملونقل ،ارائه ضمانتنامه و خدمات پس از فروش ،فرآیند صادرات را برای صادرکننده ت سهیل و ت سریع کنند و از
سوی دیگر واردکننده را نیز با فضای کم ریسک تر و معتبرتری مواجه نمایند.
شتترکتهای مدیریت صتتادرات مشتتابه شتترکتهای بازرگانی () 113ETCهستتتند ،اما تفاوتهایی با یکدیگر دارند .تخصتتص
شتترکتهای تجاری در خریدوفروش بینالمللی بهصتتورت عمده استتت که این کار را به نمایندگی از مشتتتریان انجام میدهند و
درواقع هیچ وفاداری به یک تولیدکننده خاص ندارند .آنها به دنبال بهترین شرایط برای خریداران هستند ETC .ها محصوالت
را در قالب سفارشهای بزرگ و عمده خریداری میکنند و به ازای آن به تولیدکننده پول نقد میپردازند .درحالیکه شرکتهای
مدیریت صادرات به تولیدکنندهها وفادارند و به دنبال بهترین شرایط برای فروش محصوالت آنها هستند.

)Export Management Companies (EMC
)Export Trading Companies (ETC
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 EMCها به نفع تولیدکننده و فروش محصتتوالت آن ،اقدام به جلب خریدار میکند ،درحالیکه شتترکت  ETCابتدا بررستتی
میکنند که نیازهای خریدار چیست و درواقع خریدار مایل است پول خود را صرف چه چیزهایی کند ،سپس در بین تولیدکنندگان
داخلی ،محصول یا خدمات موردنظر خریدار را یافته و در صورت تمایل تولیدکننده ،نسبت به صادرات آن اقدام مینماید.
حضور شرکتهای مدیریت صادرات می تواند در صنعت برق و انرژی بسیار مؤثر باشد .لذا الزم است سیاستگذاریهایی باهدف
تو سعه فعالیت این شرکتها در صنعت برق و سپس معرفی خدمات آنها به صادرکنندگان صنعت صورت پذیرد .شرکتهای
مدیریت صادرات تجهیزات برقی با ارائه خدمات به شرکتهای فعال در صنعت ،به شرح زیر بر صنعت اثرگذار خواهند بود.
 تأ سیس و تو سعه نمایندگی فروش بینالمللی و فروش صادراتی خارجی ،ازجمله خدمات قابلارائه شرکتهای مدیریت
خدمات صادرات ا ست .به این صورت که کاال و تجهیزات برقی و نیز خدمات مهند سی صادراتی شرکتها بهموجب
قرارداد نمایندگی فروش بین شرکت  EMCو تولیدکنندگان ،در بازارهای بینالمللی به فروش میرسد.


همانطور که دربند  9-2-2ذکر شتتد ،گروهی از تولیدکنندگان ،تجربه حضتتور در بازارهای خارجی را ندارند که در این
خ صوص شرکتهای مدیریت خدمات صادرات میتواند با بازاریابی و برر سی درخوا ستها ،از م شتریان خارجی به نام
تولیدکننده ستتفارش گرفته و قرارداد فروش را منعقد نماید .این قراردادهای فروش به نام تولیدکننده استتت و EMC
تنها در خصتتوص جزئیات قرارداد معامالت صتتادراتی ،به عرضتتهکننده کمک میکند EMC .ها حتی میتوانند قیمت
صادرات را پیشنهاد میدهند ،هرچند شرکت اصلی ،تصمیمگیری نهایی را بر عهده خواهد داشت.



شرکتهای مدیریت صادرات میتوانند خدمات م شاورهای تخ ص صی در حوزه صادرات برق و انرژی ارائه نمایند .این
شرکتها بهطورمعمول ،خود صادرکننده کاالی صادراتی نیستند و خدمات مشاورهای را در حوزه تخصصی و فنی ارائه
نمیدهند ،بلکه به ارائه مشاوره باهدف حداکثر کردن منافع مشتریان خود در قراردادهای صادراتی میپردازند.



این شتتترکتها می توانند بر توزیع بهینه کاال و تجهیزات برقی تأثیر بگذارند .حتی در مواردی شتتترکتهای مدیریت
خدمات صادرات با تجمیع کاالهای صادراتی ،میتوانند نقش توزیعکننده انح صاری را بر عهده بگیرند و از این طریق
قدرت چانهزنی خود (و بالتبع مشتریان خود) را در مقابل خریداران افزایش دهند.
گاهی اوقات  EMCمحصتول فروشتندگان را باقیمتی مشتخص خریداری میکند و باقیمتی که توستط کارشتناستان
خودش تعیین شده است ،به مشتریان خارجی میفروشد .در این حالت EMC ،مسئولیت صورتحساب را بر عهده دارد
و ریسک عدم پرداخت مبلغ مورد معامله را نیز متحمل می شود .توجه به این نکته بسیار مهم است که در شرایطی که
 EMCبهعنوان توزیعکننده فعالیت میکند ،تولیدکننده ممکن است هیچگونه کنترلی بر قیمت صادراتی نداشته باشد و
215

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

حتی گاهی به علت عدم مواجه تولیدکننده و خریدار با یکدیگر ،آنها با یکدیگر آشتتنا نشتتده و تولیدکننده بهنوعی دچار
وابستتتتگی به شتتترکت واستتتط خواهد شتتتد .باهدف جلوگیری از تضتتتییع حقوق تولیدکنندگان تجهیزات برقی و نیز
ارائهدهندگان خدمات فنی و مهندستتی برق ،نیاز استتت که یکنهاد پشتتتیبان صتتنعت برق بر عملکرد EMCهای
توزیعکننده نظارت نمایند .ازجمله نهادهایی که میتوانند در این زمینه به فعاالن صنعت برق کمک نمایند ،ت شکلها و
سازمانهای میانجی ه ستند که با ب ستر سازی منا سب ،زمینه را برای ایجاد همکاری بین صادرکنندگان و شرکتهای
مدیریت خدمات صتتادرات فراهم مینمایند و با اقدامات ترویجی مانند معرفی خدمات این شتترکتها در ستتمینارها به
صتتادرکنندگان ،رتبهبندی و بررستتی ستتوابق آنها و تعیین ضتتوابط و مقررات فعالیت و نظارت بر عملکرد این گروه از
شرکتها ،اعتماد صادرکنندگان را برای ایجاد این همکاریها افزایش میدهند.
در نمودار  14مدلها همکاری تجاری بین شرکتهای ایرانی و نیز نقش و جایگاه سازمانها میانجی ترسیمشده است.
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 1-2-2شناسایی مدلهای همکاری تجاری بین بنگاههای ایرانی و خارجی جهت حضور در زنجیره تأمین جهانی

عالوه بر همکاریهایی که بین بنگاههای صتادراتی کشتور مبدأ برای حضتور در بازار هدف ایجاد میشتود ،گاهی اوقات نیاز به ایجاد
همکاریهای بین بنگاههای کشور صادرکننده با بنگاههای سایر کشورها هم هست .این شکل از همکاریها برای بنگاههای باتجربه
صادراتی و حتی بنگاه هایی که برای نخ ستین بار ق صد ورود به بازار صادراتی رادارند و یا به دنبال یافتن بازار جدیدی برای مح صول
خود هستند ،کاربرد دارد .درواقع ایجاد مدلهای همکاری بین شرکتهای ایرانی و سایر شرکتهای غیر ایرانی فعال در صنعت برق و
انرژی میتواند قدرت رقابتپذیری شرکتهای ایرانی را باال ببرد و منجر به افزایش سهم شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی گردد.
در ادامه این بخش مدلهای همکاری بین بنگاههای ایرانی فعال در صتتنعت برق و بنگاههای خارجی که در بازارهای جهانی حضتتور
دارند ،برر سی می شود .با توجه به اینکه این همکاریها میتوانند ابعاد مختلفی دا شته با شند در اینجا مدلهای ا صلی و کاربردی در
صنعت برق مطرح میگردد.
الف) سرمایهگذاری مشترک بینالمللی

هنگامیکه دو یا چند بنگاه اقت صادی از ک شورهای مختلف اقدام به سرمایهگذاری م شترک در یک فعالیت اقتصادی مینمایند به آن
سرمایهگذاری مشترک بینالمللی 120میگویند .این مشارکت به شیوههای مختلف انجام می شود .گاهی شرکت واقع در کشور مقصد
موافقت میکند تا بخ شی از سهام خود را به شرکت ک شور دیگر واگذار کند و گاهی در یک شرکت جدید سرمایهگذاری م شترک
میکند گاهی نیز شتترکا ،برخی از منابع را (مانند دارایی موردنیاز برای احداث یک تأستتیستتات برقی مثل نیروگاه) برای دس تتیابی به
فرصتهای کسبوکار جدید به اشتراک میگذارند.
این همکاریها مزایای بسیاری دارد که چنانچه حساب شده و هدفمند انتخاب شود ،شرکت را به یک منبع از مشتریان محلی متصل
کرده و توزیع مح صول در بازار محلی را افزایش میدهد .همچنین برای به د ست آوردن اعتبار بازار و حتی در رقابت با رقبای محلی،
ا ستفاده از نام تجاری شریک می سر است .حتی در برخی بازارها که برای محصول خاص اجازه واردات وجود ندارد JV ،تنها راه مجاز
یا عملی برای ورود است.

)International Joint Venture (IJV
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این مدل از همکاری نستتبت به ستترمایه گذاری مستتتقیم و کامل در ستتایر کشتتورها ،ریستتک کمتری دارد و در صتتورت عدم موفقیت
م شارکت ،هزینه انحالل آن نیز کمتر ا ست .در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری ،خ صو ص ًا در صورتیکه یک دوره آزمای شی برای
این نوع سرمایهگذاری در نظر گرفتهشده باشد ،امکان انتقال و واگذاری به یکی از طرفین وجود دارد.
در هنگام شکلگیری این همکاریهای مشترک بینالمللی باید مواردی به شرح زیر ،موردتوجه قرار گیرد.


اسککتراتژی  /اهداف :تعیین میزان کنترل طرفین و نحوه اعمال آن ،فرآیندهای کار و برنامههای طرفین ،میزان و نحوه
نظارت بر عملکرد طرفین ،نحوه بهکارگیری و استتتخدام نیروی کار (استتتفاده از نیروی کار طرفین در  JVو یا استتتخدام
نیروی کار جدید) ،کارکردهای ضروری و مدنظر در همکاری و ...



شریک منا سب :میزان مطابقت عرف تجاری طرفین با یکدیگر ،شهرت و بنام بودن هریک از شرکا در منطقه محلی
خود ،میزان ریسکپذیری یا ریسک گریزی ،هدف و میزان تمایل آنها برای سرمایهگذاری



شفافیت در عملکرد طرفین :تعیین نوع سرمایهگذاریها و عامالن آن ،تعیین نحوه نظارت بر کارکنان ،مشخص کردن
روشهای سنجش عملکرد و ارزیابی موفقیت و نحوه به اشتراکگذاری پاداشها ،روشهای حل اختالفات و تعارضها

در سرمایهگذاری مشترک بینالمللی معایبی نیز وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


شکنندگی :درگیری در فرهنگ سازمانی و اختالفات در مورد کنترل و ت صمیمات عملیاتی رایج ا ست .برای مثال تعیین
اینکه کدامیک از سیا ستهای مالی ،اخالقی یا عملیاتی باید در سرمایهگذاری مورد هدف قرار گیرد .یا اگر طرفین در مورد
استراتژیها و سرمایهگذاریها اختالفنظر دارند ،نتیجه نهایی چیست.



عدم تعادل :پیدا کردن تعادل در این نوع سرمایهگذاریها اغلب دشوار است .از یک سو نظارت بسیار اندک میتواند باعث
جهتگیری غلط پروژه و عدم دستیابی به اهداف شود و حتی به برند یا اعتبار شرکت آسیب برساند ،از سوی دیگر نظارت و
کنترل بیشازحد نیز میتواند منجر به اختالفات و از بین رفتن ارزش شده و مانع خالقیت و نوآوری شود.

به دلیل این مواردIJV ،ها اغلب کوتاهمدت ه ستند و بنابراین ،در زمان ت شکیل این نوع همکاریها باید نحوه پایان دادن به آن
را نیز مشخص نمود .یکی از مسائلی که در IJVبسیار حائز اهمیت است ،نحوه به اشتراکگذاری دانش و فناوری است چراکه
عدم انتقال منا سب آن ،بهخ صوص در ک شورهایی که از زیر ساختهای حقوق مالکیت معنوی ضعیفی برخوردار ه ستند ،میتواند
منجر به ایجاد یک رقیب قوی در منطقه شود.
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عوامل متعددی میتوانند در توجیهپذیری یک ستترمایهگذاری مشتتترک بینالمللی در صتتنعت برق و انرژی تأثیرگذار باشتتند که از آن
جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
( )1بازار؛ برای ک سبوکار موردنظر بازار با پتان سیل قابل قبولی موجود شود و متنا سب با آنیک شریک منا سب که از توانمندیهای
الزم برخوردار باشد در نظر گرفته شود.
( )2تجربه و پی شینه؛ شرکتها تجربه کافی در صادرات و فعالیتهای بینالمللی داشته باشد ،زیرا  IJVگزینه خوبی برای مبتدیان
بازارهای بینالمللی نیست.
( )9ریسک همکاری؛ شرکت بتواند تعادل الزم را بین کنترل کردن فعالیتها و ریسکهای همکاری برقرار کند.
ب) تأسی

کارخانه یا شرکت در کشور مقصد تحت مجوز شرکت ایرانی

یکی از روشهای ایجاد همکاریهای بین المللی در صنایع ،تأ سیس کارخانه تولید مح صوالت موردتقا ضا در ک شور هدف با همکاری
یک یا چند شرکت محلی ا ست .در صورتی که صادرکننده بخواهد خود م ستقیم ًا اقدام به تأ سیس کارخانه یا شرکت در ک شور مق صد
نماید ،باید ابتدا بازار هدف را کامالً ب شنا سد و پس از برر سی دقیق شرایط فعالیت ،مالکیت ،ا ستخدام کارکنان ،امور مالیاتی ،مقررات
مالی و حسابداری ،خدمات بانکی و نیز حجم تقاضای بالقوه و بالفعل ،نحوه تأمین مواد اولیه ،حجم عرضه و شناسایی عرضهکنندگان
فعلی و در شرف شروع فعالیت و  ...اقدام به تأ سیس کارخانه یا شرکت در ک شور هدف نماید .بهاینترتیب عالوه بر بروز ری سکهای
تجاری و سیا سی باال و نیز مخاطرات نا شی از نا شناخته بودن شرایط ک سبوکار و یا عدم د ستر سی به اطالعات صحیح در زمان
ارزیابی ،شرکت ممکن ا ست با مخاطرات از پیش تعیین ن شدهای مواجه شود و رقبای محلی ،با کار شکنی و تبلیغات منفی سد راه
توسعه شرکت و فروش مناسب آن شوند.
بنا به دالیلی ازجمله موارد فوق ،ایجاد همکاری بین شرکتهای صادرکننده ایرانی و شرکتهای واقع در ک شور مق صد میتواند مفید
با شد .این نوع از همکاریها معموالً از جنس انتقال دانش و تکنولوژی بوده و بهنوعی تولید تحت مجوز 121در ک شور مق صد ا ست .در
تولید تحت مجوز ،شرکت خارجی بر ا ساس گواهینامه دریافتی از شرکت ایرانی میتواند کاال و تجهیزات ،خدمات و یا فناوری خود را
با برند شرکت ایرانی ارائه نماید.

Licensing
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این نوع همکاریها بلندمدت استتت و متناستتب با ماهیت آن ،مزایایی دارد .با ایجاد این همکاریها ،از یکستتو هزینههای مربوط به
حملونقل و گمرکات و ری سک مرتبط با آن کاهش می یابد و از سوی دیگر ،به دلیل تأمین تقا ضا و کارآفرینی و افزایش ا شتغال در
کشور مقصد ،میتواند از حمایتهای دولتی کشور موردنظر نیز برخوردار شود .از دیگر مزایای این نوع همکاریها ،سریع االجرا بودن
آن است که امکان دسترسی سریع به بازار هدف را با شرکای مناسب برای شرکتهای ایرانی فراهم مینماید .همچنین ریسکهای
آن ازلحاظ دارایی و سرمایه نیز پایین است چراکه مجوز گیرنده بیشتر زیرساختها را فراهم میکند .همچنین ورود به بازارهای محلی
یک م سئله پیچیده ازنظر قانونی ا ست و تولید تحت لی سانس ،راهحل منا سبی برای گذر از این موانع قانونی ا ست .در این موارد ،موانع
فرهنگی و زبانی نیز برطرف شده و شرکت محلی با ارتباطات خود ،تسلط بر زبان محلی و درک عمیق از بازار ،به فروش گستردهتر و
توسعه کسبوکار کمک میکند.
البته این شتتیوه همکاری ،از معایبی نیز برخوردار استتت که از آن جمله میتوان به از دستتت رفتن کنترل بر تولید اشتتاره نمود که یک
چالش جدی درزمینه کنترل کیفیت استتت .چراکه هرمشتتکلی در کیفیت محصتتول بر اعتبار نام اعطاکننده مجوز اثر خواهد گذاشتتت.
بهعبارتدیگر ری سک ذاتی این روش مربوط به میزان موفقیت شرکت محلی ا ست که همانطور که در باال تو ضیح داده شد برای
کاهش این ریسک الزم است که شناخت کافی از شریک وجود داشته باشد.
ج) مشارکت پروژهای

یکی از انواع مدلهای همکاری ،م شارکتهای پروژهای ا ست .این شکل از م شارکتها تنها به دلیل یک پروژه شکل میگیرد و با
پایان آن نیز ،به انتها میرستتد .شتترکت خارجی میتواند در کشتتور هدف صتتادراتی فعالیت نماید و یا در یک کشتتور ثالث باشتتد.
مشتتارکتهای پروژهای از نوع همکاریهای موقت و کوتاهمدت استتت و اغلب با هدف همکاری در استتتفاده از دانش و تکنولوژی به
وجود میآیند .در برخی از این پروژهها عالوه بر انتقال دانش ،تأمین مالی نیز بهصورت مشترک انجام میشود.
ازجمله مدلهای مشتتارکت پروژهای بدون تأمین مالی میتوان به مدلهای ستتاخت ،اجرا و مالکیت ( ،)BOOستتاخت ،اجرا ،انتقال
) (BOTساخت ،مالکیت ،اجرا ،انتقال ) (BOOTمهند سی ،خرید ،ساخت ) (EPCا شاره نمود .گاهی این م شارکتها در قالب
برونسپاری های نگهداری و تعمیرات و یا ارائه خدمات مشاوره و آموزش نیز به وجود میآیند.
در مدلهایی از این نوع م شارکت موقت و پروژه ای ،عالوه بر م شارکت در اجرا و ساخت تأمین مالی پروژه نیز موردنظر ا ست مانند
مهندسی ،خرید ،ساخت ،تأمین مالی () EPCFو یا ) (EPC+Fگاهی اوقات نیز تنها مشارکت مالی مدنظر است و همکاری در بعد
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فنی و مهندستتی صتتورت نمیگیرد مانند جذب ستترمایهگذار خارجی برای اجرای پروژههای فنی و مهندستتی صتتادراتی .در هردو این
مدلها تأمین سرمایه از جنس بدهی است و ماهیت سرمایهای ندارد.
 1-1-2-2تقویت همکاریهای بین بنگاههای ایرانی و خارجی

برای گستتتترش و تقویت همکاریهای بین بنگاههای ایرانی و خارجی میتوان از ظرفیتهای ستتتازمانهای میانجی استتتتفاده کرد.
نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی مشترک و تشکلهای صنفی تخصصی کشورهای طرف قرارداد میتوانند برای ایجاد فضای تعامل
بین شتترکتهای دو کشتتور ،اقداماتی را به انجام رستتانند .برگزاری نشتتستتتهای مشتتترک ،اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری ،انعقاد
تفاهمنامههای همکاری ازجمله اقداماتی است که منجر به تعامل بیشتر شرکتها از کشورهای طرف همکاری گردد.
در این زمینه تجارب سندیکای صنعت برق ایران قابلبرر س ی ا ست .این نهاد صنفی توان سته ا ست ب ستر گفتگوهای دوجانبه را بین
شرکای تجاری با ک شورهای مانند عراق ،افغان ستان ،ترکمن ستان ،ارمن ستان ،کره و هند برقرار نماید و تفاهمنامههایی را مبادله نماید.
مبادله این تفاهمنامهها زمینه همکاریهای بینالمللی بین شرکتهای ایرانی و شرکتهای خارجی را فراهم نماید .تداوم این اقدامات
توسط نهادهای میانجیگری مانند سندیکای صنعت برق ایران و گستره وسیعتری با راهبری اتاق بازرگانی ایران ،میتواند دستاوردهای
بیشتری را برای همکاری بینالمللی بین شرکتهای ایرانی و شرکتهای خارجی در صنعت برق و انرژی فراهم نماید.
 6-2-2تدوین سازوکارهای پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرکنندگان ایرانی

یکی از عوامل نگرانی صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای فروش کاال و خدمات ،ریسکهای سیاسی و تجاری درروند صادرات است،
چراکه بروز عواملی مانند تحریمهای سیاسی و قطع روابط تجاری بین کشورها که بهواسطه اراده سیاسی خارج از بنگاههای اقتصادی
رخ میدهد ،این روند را مختل نموده و صتتادرکننده را در تنگنای مالی و اعتباری قرار میدهد و ممکن استتت منجر به ناتوانی وی در
ایفای بهموقع سایر تعهدات ،از د ست دادن فر صتهای سرمایهگذاری و صادراتی در سایر پروژهها و باالخره ت ضعیف اعتبار و نام
تجاری شرکت شود.
همچنین در راستای تأمین امنیت مالی صادرکنندگان و درنتیجه توسعه مؤثر صادرات غیرنفتی کشور ،صندوق ضمانت صادرات ایران
بهعنوان یکی از زیرمجموعه های واب سته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت با شخ صیت مالی و حقوقی م ستقل ،وظایف و اختیاراتی
ازجمله صدور انواع بیمهنامه جهت پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات را برعهدهگرفته است.
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 1-6-2-2پوشش ریسک از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران

همانطور که گفته شد یکی از روش های پو شش ری سک صادراتی در صنعت برق ا ستفاده از پتان سیلهای صندوق ضمانت صادرات
ا ست روشهای دیگری نیز برای پو شش ری سک های تجاری و سیا سی در بازار صادرات صنعت برق وجود دارد ( صادرات کاال و
تجهیزات برقی و علیالخصتتوص بازار صتتادرات خدمات فنی و مهندستتی که قراردادهای طوالنیمدت تری دارد ،بیشتتتر تحت تأثیر
نو سانات بازار هدف ،بیثباتیهای سیا سی ،تغییر در شرایط تحریمها و  ...قرار میگیرد ،).لیکن ا ستفاده از فر صتهای موجود ،ازجمله
خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران ،منطقیتر و به صرفهتر است چراکه زیرساختها و بستر آن در حال حاضر فراهم است و بالتبع
دسترسی به آن سریعتر است.
در خ صوص صدور بیمهنامهها و پو شش ری سک فعالیتهای صادراتی ،صندوق ضمانت صادرات ایران توان بالقوه باالیی دارد که
علیالخصوص در صادرات خدمات فنی و مهندسی برق بسیار تأثیرگذار خواهد بود .لذا نیاز است که توجه بیشتری به این مهم نموده و
عالوه بر اطالعرسانی و آگاه سازی شرکتهای صادرکننده با خدمات این صندوق ،با گسترش فعالیت و افزایش توان مالی آن ،از همه
پتانسیلهای موجود بهرهمند شد.
خال صه عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران ،در خ صوص صدور بیمهنامههای صادراتی و سرمایهگذاری در سالهای  1935الی
 1931به استناد اطالعات صندوق ،به شرح جدول  14میباشد.
جدول  -14عملکرد صندوق ضمانت صادرات در صدور بیمهنامه صادراتی و سرمایهگذاری در سالهای 1931-1931
(ارقام به میلیون ریال)

عنوان
بیمهنامه کل گردش صادرات
بیمهنامه خاص صادرات
بیمهنامه خرید دین اسناد صادراتی
بیمهنامه سرمایهگذاری
جمع بیمهنامهها

1931

1931

1936

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

15
21
9
4
52

5،411،251
444،455
912،559
29،191،224
23،151،411

21
24
2
9
41

15،531،931
11،119
2
91،229،511
41،123،121

29
91
2
4
51

13،494،122
491،531
2
11،119،114
141،144،932

مأخذ :اطالعات صندوق ضمانت صادرات ایران []111

با توجه به اطالعات موجود در گزارش های ساالنه و نیز اطالعات دریافتی از صندوق ضمانت صادرات ،عملکرد صندوق در خ صوص
پوشش ریسک صادرکنندگان ،از حیث تعداد محدود میباشد ،هرچند که مجموع مبالغِ پوشش داده شده ،حداکثر ظرفیت مالی صندوق
را نشان میدهد که این امر بیانگر تخصیص انتفاع حاصل از فعالیت صندوق به صنایع خاص (علیالخصوص پتروشیمی) و قراردادهای
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بزرگ دولتی است .درحالیکه نیاز است که بخشی از فعالیتهای صندوق ،در قالب حمایت از بخش خصوصی در سایر صنایع متمرکز
شود .برای این منظور ابتدا الزم است که تا حد امکان تعهدات سنوات گذشته تعیین تکلیف شده و باهدف تداوم فعالیتهای صندوق،
بودجه جبرانی برای خ سارات پرداختی اخت صاص داده شود .چراکه بخ شی از عملکرد ن شان داده شده در گزارش صندوق ،مربوط به
تعهدات ستتال های پیش بوده که ناشتتی از بلندمدت بودن تعهدات و یا عدم تعیین تکلیف قراردادها و خستتارات استتت .در قدم بعدی
تفکیک آمار تعهدات ایجادی در هر سال  ،از مانده تعهدات صندوق که مربوط به سنوات گذ شته بوده ا ست و انعکاس آن در گزارشها
ضرورت می یابد .پس از شفافیت اطالعات از عملکرد صندوق ،نحوه توزیع این خدمات ،برر سی و اعالم می شود ،بهنحویکه جایگاه
بخش خ صو صی در بهرهمندی از آنها م شخص شده و از تجمع ارائه خدمات به بخش خاص و یا صنعت خاص و تمرکز فر صتهای
حمایتی صندوق در یک حوزه ممانعت به عمل آید.
با توجه به محدودیت سقف پذیرش ری سک صندوق (تا ده برابر سرمایه) ظرفیت پذیرش قراردادهای جدید تو سط صندوق و ارائه
خدمات بیمهای و ضمانتنامهای محدودشده است لذا افزایش سرمایه صندوق امری اجتنابناپذیر است.
عالوه بر بحث سرمایهای ،گسترش فعالیتهای صندوق و ارائه خدمات به بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط ،مستلزم سازمان
و سازوکار گ ستردهتری ا ست که در شرایط فعلی و لزوم ا ستفاده از فر صتها در ا سرع وقت در شرایط تحریم ،امکانپذیر نی ست .لذا
گسترش استفاده از ظرفیت صندوقهای پولی و اعتباری ،کارگزاریها ،بیمهگذاران خصو صی و  ...میتواند در تسریع و تسهیل فرآیند
ارائه خدمات پو شش ری سک به صادرکنندگان ،مفید واقع شود .در حوزه برق و انرژی ،ا ستفاده از منابع مالی صندوق پ شتیبانی از
صادرات کاال و خدمات صنعت برق ،جهت پوشش بخشی از ریسک تحمیلشده و ایجاد انگیزه و توجیهپذیری ورود این نهادها به بازار
مالی حوزه برق ضروری است.
از سوی دیگر با توجه به محدودیت مالی صندوق ضمانت صادرات ،تنظیم سازوکار حمایتی برای شرکتهای بیمه خ صو صی باید
مدنظر قرار گیرد چراکه ورود بیمه گران خصتتوصتتی به فضتتای بیمه صتتادراتی ،به دلیل باال بودن ریستتک تجاری و ستتیاستتی ایران و
ک شورهای مق صد (که عمدت ًا ک شورهایی باثبات پایین اقت صادی و سیا سی ه ستند مانند عراق و افغان ستان و سوریه) تاکنون جذابیت
چندانی نداشته است ،لیکن چنانچه درصدی از ریسک بیمه گران خصوصی از محل منابع تخصیصی حمایت از صنعت برق که در بند
 2-2-2-2ذکر شد ،پوشش داده شود و اعتبارسنجی خریداران توسط صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته و در اختیار شرکتهای
بیمه قرار داده شود ،تمایل بیمه گر برای عقد قرارداد بیشتر خواهد شد .تعیین درصد پوشش ریسک از محل منابع مذکور ،مستلزم ایجاد
کارگروه و محاسبه ریسک است.
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 1-2-2جمعبندی

در این فصتل باه دف تقویت طرف عرضته ،در حوزه صتادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندستی برق و انرژی ،ابتدا به
برر سی و تدوین نظام ارزیابی و رتبهبندی شرکتها پرداخته شد .به این صورت که ابتدا «ارکان نظام رتبهبندی» شامل شورای عالی
ارزیابی و رتبهبندی ،کمیته فنی ،کمیته ر سیدگی به اعترا ضات ،دبیرخانه و شرکتهای ممیزی ارائه شد .پس از آن «فرآیند صدور
گواهینامه» جهت ا ستفاده از م شوقهای صادراتی را طراحی و در آخر «معیارهای ارزیابی» شامل معیارهای مرتبط با سوابق اجرایی،
توان مالی ،توان مدیریتی و استانداردهای فنی تدوین و ارائه گردید.
پسازآن راهکارهای تقویتکننده شرکتهای صادرکنندهِ واجد شرایط و نیز راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکتهای تولیدکنندهِ فعال در
بازارهای داخلی ،ارائه شد و برای هریک فرآیند اجرایی شدن و منابع مالی موردنیاز نیز ت شریح گردید .در جدول  15خال صهای از این
سیاستها آورده شده است.
جدول  -11خالصه راهکارهای افزایش عرضه کاال و خدمات صنعت برق ایران در بازارهای جهانی
راهکارهای تقویتکننده شرکتهای صادرکننده واجد شرایط

ایجاد بانک اطالعات داخلی
اعتبارسنجی خریداران خارجی
صدور ضمانتنامه اعتباری (بانکی-تولیدی)
بیمههای کوتاهمدت صادرات
اعتبار خریدار
بیمهنامه سرمایهگذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی
صدور ضمانتنامه بانکی معتبر
استفاده مجدد از خدمات بانکی توسط شرکتهای باسابقه منفی بانکی محدود
اولویتدهی در ترخیص کاال در گمرک
مذاکره و ایجاد زیرساخت الزم برای توسعه قراردادهای سوویچ
استفاده بهینه از فرصتهای ایجادی در مناطق آزاد تجاری اقتصادی
راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکتهای عرضهکننده داخلی جهت ورود به بازارهای جهانی

آموزش
پوشش ریسکهای اولیه در بدو ورود به بازارهای جهانی
پرداخت تسهیالت جهت شرکت در نمایشگاههای بینالمللی
حضور شرکتهای خدمات صادرات در نمایشگاهها به نیابت از شرکت صادرکننده
دسترسی رایگان به اطالعات بازار هدف و قوانین و مقررات جاری کشور
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در ادامه مدلهای همکاری تجاری اصتتلی بین بنگاههای ایرانی ذکر شتتد و موانع اجرایی شتتدن همکاریها و نیز دالیل عدم موفقیت
کنسرسیومها تشریح شد .همچنین شیوههای همکاری تجاری بین بنگاههای ایرانی و خارجی نیز بررسی شد که خالصه آن به شرح
جدول  11میباشد.
جدول  -16مدلهای همکاری بین بنگاههای فعال در صنعت برق و انرژی
همکاریهای بین بنگاههای ایرانی جهت تقویت عرضه
همکاریهای مالی
همکاریهای فناورانه
کنسرسیوم صادراتی

انتقال و اشتراک سهام شرکتی
تشکیل شرکت پروژه
انجام تحقیق و توسعه مشترک
اعطای امتیاز بهرهبرداری از فناوری
کنسرسیوم فروش
کنسرسیوم صادراتی

همکاریهای بین بنگاههای ایرانی و خارجی جهت حضور در زنجیره تأمین جهانی
سرمایهگذاری مشترک بینالمللی
تأسیس کارخانه یا شرکت در کشور مقصد تحت مجوز شرکت ایرانی
مشارکت پروژهای

همچنین در هر یک از مدلهای همکاری ،موانع موفقیت و راهکارهای تقویت همکاریها بررسی شد .در پایان ریسکهای تجاری و
سیاسی صادرکنندگان بررسی و از صندوق ضمانت صادرات بهعنوان ابزار موجود یاد شد که الزم است از پتانسیلهای موجود در آن به
شیوهای مناسبتر و با گستردگی بیشتر استفاده شود.
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 -9-2تدوین راهکارهای افزایش کیفیت و د ستر سی به صنایع و خدمات پ شتیبان (ارتقای خدمات پ شتیبان
صادرات تجهیزات و خدمات برق)
در صتادرات کاال و خدمات صتنعت برق و انرژی ،نیاز به صتنایع و خدمات پشتتیبانی استت که عالوه بر تأمین منابع مالی پروژهها به
ت سهیل فرایند صادرات و ت سریع آن کمک کنند .این خدمات پ شتیبان به دو گروه ا صلی و پرکاربردتر شامل خدمات شبکه بانکی و
خدمات قابلارائه در بازارهای مالی جهت تأمین مالی تقسیم بندی میشود.
برای بهبود دریافت خدمات پولی و بانکی صادرکنندگان از شبکه بانکی ،الزم است ابتدا کلیه خدمات قابلارائه در حوزه تولید و توسعه
صنعت و معدن که توسط سیستم بانکی کشور و با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا قابلارائه است شناسایی و گردآوری شود .سپس در مقابل
نیازهای صادرکنندگان از شبکه بانکی م شخص شده و شیوه فعلی پا سخگویی به این نیازها و راهکارهای تقویت ارائه این خدمات
تدوین گردد.
عالوه بر استفاده از منابع پولی متمرکز در سیستم بانکی ،الزم است استفاده از منابع بازارهای مالی دیگر مانند بازار سرمایه ،در قسمت
دوم این فصل بررسی شود و شیوههای متداول و کاربردی آن پیشنهاد گردد.
 1-9-2استفاده از شبکه بانکی برای ارائه خدمات کارآمد پولی و بانکی به صادرکنندگان

بانک مرکزی بهعنوان یکنهاد پولی ،به اقتضتتای شتترایط اقتصتتادی حاکم ،ستتیاستتتهای پولی ،اعتباری و نظارتی کشتتور را تعیین
مینماید .در بخش سیاستهای اعتباری ابالغی سال  ،1932بانک مرکزی سیستم بانکی را ملزم به رعایت توزیع تسهیالت به شرح
جدول  11کرد و ارائه گزارش عملکرد ساالنه را در این خصوص الزامی نمود.
جدول  -11توزیع تغییر درمانده تسهیالت شبکه بانکی کشور در بخشهای مختلف اقتصادی مطابق باسیاستهای
اعتباری سال  1931بانک مرکزی ج.ا.ا (درصد)
سهم
22
91
25
12
1
122

بخش
کشاورزی و آب
صنعت و معدن
مسکن و ساختمان
صادرات و زیرساختهای بازرگانی
بازرگانی ،خدمات و متفرقه
جمع
مأخذ :سایت بانک مرکزی ج.ا.ا []111
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از ستتال  1935ضتترورت اجرای این مقررات کمرنگ شتتد و بانکها برای ارستتال این گزارش الزامی نمیبینند .لذا منابع بانکی طبق
ترجیحات همان بانک م صرف گردید .بهعنوان نمونه مطابق با گزارش بانک مرکزی ج.ا.ا .در فروردینماه سال  1931به شرح جدول
 11از کل تسهیالت پرداختی ،از نظر تعداد تسهیالت پرداختشده تنها حدود  4درصد (نمودار  )15و ازنظر مبلغ تسهیالت پرداختشده
 91درصد (نمودار  )11به بخش صنعت و معدن تخصیصیافته است.
جدول  -13تسهیالت پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بخشهای اقتصادی طی  1ماهه اول 1933
(مبالغ به میلیارد ریال)

بخش اقتصادی

تعداد

مبلغ

کشاورزی

22،119

3،412

صنعت و معدن

1،111

125،133

مسکن و ساختمان

22،129

25،221

بازرگانی

23،152

41،919

خدمات

112،115

152،311

متفرقه

12

121

کل

111،152

941،311

مأخذ :سایت بانک مرکزی ج.ا.ا []113

نحوه توزیع تعداد تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری در فروردین ماه 1933به تفکیک بخش اقتصادی

متفرقه
%1

کشاورزی
%11
صنعت ومعدن
%4

مسکن و ساختمان
%11

خدمات
%13
بازرگانی
%16

نمودار  -61نحوه توزیع تعداد تسهیالت پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری در فروردینماه  1933به تفکیک بخش اقتصادی
مأخذ :سایت بانک مرکزی ج.ا.ا []113
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نحوه توزیع مبلغ تسهیالت پرداختی فروردین ماه  1933بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش

اقتصادی
متفرقه

کشاورزی

%1

%9

صنعت ومعدن
%91
خدمات
%41

مسکن و ساختمان
%1
بازرگانی
%14

نمودار  -66نحوه توزیع مبلغ تسهیالت پرداختی فروردینماه  1933بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بخش اقتصادی
مأخذ :سایت بانک مرکزی ج.ا.ا []113

با توجه به نمودار  11هرچند مبلغ ت سهیالت پرداختی واقعی در این دوره ( )%91به مبلغ هدفگذاری شده ( )%91نزدیک بوده ا ست،
لیکن بخش بزرگی از تسهیالت در بخش خدمات متمرکزشده ( ،)%45درحالیکه تنها  1درصد از کل مبلغ تسهیالت مورد هدف بوده
است.
همچنین مطابق با سیا ستهای اعتباری سال  ،1932سرف صل « صادرات» در پرداخت ت سهیالت به « صادرات و زیر ساختهای
بازرگانی» تغییریافته استتت .لذا علیرغم تفاوت این ستترفصتتل با ستترفصتتل «بازرگانی» ،در گزارشهای اخیر ،عملکردی از پرداخت
تسهیالت به بخش صادرات وجود ندارد و بهنوعی صادرات و زیرساختهای بازرگانی با سرفصل بازرگانی ادغام شدهاند که الزم است
بانک مرکزی و سی ستم بانکی ،با توجه به اهمیت نقش صادرات در تولید ناخالص داخلی و ضرورت پرداخت ت سهیالت به این بخش،
آن را از بخش بازرگانی داخلی تفکیک نمایند.
از سوی دیگر مطابق با گزارش بانک مرکزی ج.ا.ا در خ صوص هدف از دریافت ت سهیالت در بخشهای مختلف اقت صادی طی دوره
یکماهه فروردینماه ستتتال  ، 1931بخش عمده تستتتهیالت به تأمین ستتترمایه در گردش تخصتتتیصیافته ( 1112درصتتتد) و بخش
کوچکتری از منابع سیستم بانکی صرف ایجاد و توسعه شده است ( 19درصد از کل تسهیالت) چراکه تسهیالت سرمایه در گردش
زودبازدهتر است و بانک را با ریسک عدم بازپرداخت کمتری مواجه میسازد( .نمودار )11
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هدف از دریافت تسهیالت پرداختی در بخشهای اقتصادی طی فروردینماه سال ( 1933کل بانکها)
سایر%3 ,

ایجاد%1 ,

خرید مسکن%2 ,
خرید کاالی شخصی%4 ,
توسعه%1 ,
تعمیر%6 ,

تامین سرمایه در
گردش%66 ,

نمودار  -61هدف از دریافت تسهیالت پرداختی در بخشهای اقتصادی طی فروردینماه سال ( 1933کل بانکها)
مأخذ :سایت بانک مرکزی ج.ا.ا []113

مبلغ تسهیالت تخصیصیافته به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی به تفکیک هدف از دریافت در جدول  13نشان داده شده و سهم
هریک ،از کل مبلغ تسهیالت پرداختی ( 941،311میلیارد ریال) مشخصشده است.
جدول  -13مبلغ تسهیالت تخصیصیافته به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی به تفکیک هدف از دریافت (مبالغ
میلیارد ریال)
صنعت و معدن
هدف از دریافت

سهم از کل

بازرگانی
سهم از کل

مبلغ

مبلغ

ایجاد

%219

1،211

%214

1،295

تأمین سرمایه در گردش

%2511

11،445

%1119

91،121

تعمیر

%212

21

%212

52

توسعه

%214

1،122

%211

2،522

خرید کاالی شخصی

%219

351

%213

9،121

خرید مسکن

%212

141

%212

511

سایر

%212

513

%211

2،235

مأخذ :سایت بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبه محقق []113

با استناد به آمارهای این بخش ،نشان میدهد که عملکرد نظام بانکی در ارائه خدمات بانکی بینالمللی و تأمین مالی صادراتی مطابق
نیاز این بخش نمیباشد و ضروری است که علل آن از سوی بانک مرکزی بهعنوان نهاد متولی نظام بانکی موردبررسی قرار گیرد .در
یک بررسی اجمالی علل زیر را میتوان بهعنوان عوامل تأثیرگذار مطرح نمود:
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 تغییرات اقتصتتادی و ستتیاستتی که باعث پیشبینیناپذیری متغیرهای ایجاد ریستتک مانند نرخ تورم و نرخ ارز میگردد که
درنتیجه سرمایهگذاران و بانکها جهت ورود به پروژههای دیربازده صادراتی را کاهش میدهد.
 عدم اطمینان از نقدپذیری وثایق علی الخصتتتوص ستتتفته و امالک ترهینی و نبود تنوع در ابزارهای تضتتتمین تستتتهیالت،
بهعنوانمثال شرکتهای بیمه تسهیالت و صندوقهای ضمانت.
 تورم و انتظارات تورمی منجر به افزایش نرخ بهره استتمی میشتتود ،122این خود باعث باال رفتن هزینههای عملیاتی بانک و
بهای تمام شده پول در سیستم بانکی می شود .لذا تخصیص پول گرانقیمت ،صرفاً در بخشهای اقتصادی با سودآوری باال
که درنتیجه بهرهوری و کارایی باال دارند ،توجیهپذیر میشود.
 به علت تحریم های موجود ،امکان ارائه خدمات بانکی بینالمللی بهطرف قراردادهای خارجی وجود ندارد .ازجم له صتتتدور
ضمانتنامه به نفع شرکتهای خارجی ،در حال حاضر میسر نیست .همچنین گشایش اعتبار اسنادی علیالخصوص اعتبار
استتتنادی صتتتادراتی به دلیل عدم ارتباط بانک های ایرانی با جامعه جهانی ارتباطات مالی بینبانکی ،129امکانپذیر نبوده و
بانکها برای ارائه خدمات به صتتادرکنندگان ملزم به استتتفاده از خدمات بانکهای واستتط بهعنوان هستتتند که وجود این
واسطهها ،نرخ کارمزد خدمات را برای صادرکننده افزایش میدهد.

 122طبق معادله فیشر ،نرخ بهره اسمی برابر است با نرخ تورم بهاضافه نرخ بهره واقعی

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
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برای بهبود ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگان صنعت برق و انرژی ،راهکارهای زیر شناسایی شده است:
الف) نظارت بر نحوه توزیع تسهیالت

ضروری است بانک مرکزی ج.ا.ا با در نظر گرفتن بخشنامههای صادره در خصوص سیاستهای اعتباری و ابالغ آن به سیستم بانکی
ک شور ،مجدداً بر نحوه توزیع ت سهیالت نظارت نموده و علیالخ صوص به بخش صادرات و ایجاد زیر ساختهای آن توجه بی شتری
نماید.
ب) اعطای امتیاز و اعمال سیاستهای تشویقی

جهت دادن انگیزه کافی به بانکها برای اجرایی نمودن این تقستتیمبندیها و تخصتتیص منابع خود به بخشهای پر ریستتک تر و یا
دیرباز ده تر ،بانک مرکزی از ابزارهای تشتتویقی مانند اعطای مجوزهای تستتهیالتی ازجمله تستتهیالت وجوه اداره شتتده و یا پرداخت
حداقل نرخ سپرده قانونی ( 12در صد) ا ستفاده نماید .همچنین با بانکهایی که موارد مربوط به توزیع ت سهیالت را بهدر ستی رعایت
نمیکنند برخورد شود و نرخ سپرده قانونی آنها تا سقف  19در صد افزایشیافته و مجوزهای پرداخت ت سهیالت آنها محدود شود.
همچنین در صورت تداوم این رویه ،جرائم نقدی و عدم دسترسی موقت به سامانههای شبکه بانکی برای آنها در نظر گرفته شود.
ج) تأمین مازاد هزینههای بانکی ناشی از تحریمها

همانطور که دربند  4چالشهای ستتیستتتم بانکی برای ارائه خدمات به صتتادرکنندگان ذکر گردید ،دستتترستتی بانکهای ایرانی به
ارتباطات بینبانکی جهانی عمالً مقدور نیستت .لذا هر یک از بانکها بهنوبه خود تالش میکنند ،بانکی را در ستایر کشتورها بهعنوان
کارگزار خود در نظر گرفته و با انعقاد قرارداد و تعیین سقف اعتباری ،مشتریان خود را پس از اعتبارسنجی و تعیین اهلیت و صالحیت،
به آنها معرفی نمایند .هرچند عموماً این ارتباطات تداوم نداشتتته و تحریم کنندگان با شتتناستتایی بانکهای واستتط ،مستتیر فعالیت را
مجدداً مستتدود مینمایند .این راهحلهای کوتاه مدت ،تاکنون توانستتته استتت بخشتتی از نیاز صتتادرکنندگان به خدمات بانکی را تأمین
نماید ،هرچند کارمزدهای این خدمات به دلیل واستتطهگریها و تالش برای پنهان کردن مستتیر ورود و خروج پول به ایران باالتر از
مبلغ متعارف آن بوده ا ست .پرداخت بخ شی از کارمزدهای موردا شاره بهتنا سب اعتبار شرکت و ارزآوری و ارزشافزوده ایجادی آن
صنعت ،از محل صندوق پشتیبانی از صادرات صنعت برق و انرژی ،منجر به کاهش هزینههای شرکتهای فعال در حوزه صنعت برق
در استفاده از خدمات بانکی خواهد شد.
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د) انعقاد قراردادهای منا سب بانکی و دریافت خدمات از بانکهای خارجی و پذیرش و مقبولیت سی ستم بانکی ایران در
خارج از کشور

به دلیل مشتتکالت تحریم ستتیستتتم بانکی ،ستتازمانهای میانجی و نیز شتترکتهای مدیریت خدمات صتتادرات میتوانند برای انعقاد
قراردادهای منا سب بانکی و دریافت خدمات از بانکهای خارجی و پذیرش و مقبولیت سی ستم بانکی ایران در خارج از ک شور ،اقدام
نمایند .در صورت مذاکره و بازاریابی منا سب امکان همکاری بینبانکی با نرخهای پایینتر در قبال معرفی تعداد بی شتری از متقا ضیان
وجود خواهد داشتتتت .تجمیع این مشتتتتریان بانکی ،قدرت چانهزنی را در مقابل بانک های خارجی افزایش خواهد داد .همچنین ارائه
تضمین معتبر به این بانکها ،منجر به کاهش ریسک آنها شده که در مقابل ارائه خدمات با نرخ کارمزد پایینتر را برای آنها توجیه
می کند .در حوزه صنعت برق ،ازآنجاکه صادرات عمده به ک شورهای عراق و افغان ستان صورت میگیرد ،این ت ضمین برای ا ستفاده از
خدمات بانکی توسط بخش خصوصی تولیدکننده کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی ،میتواند از محل منابع تجمیع شده
در صندوق پشتیبانی از صادرات صنعت برق که در بند  2-2توضیح داده شد ،ارائه شود.
هک) انتخاب بانک عامل انرژی و ارائه خدمات اختصاصی بانکداری شرکتی به صنعت برق و انرژی

مطابق با ماده  54د ستورالعمل صدور ضمانتنامه مبتنی بر یکهزارو دوی ست و سی و نهمین جل سه شورای پول و اعتبار به تاریخ
 31/21/25مقرر گردید « ،صدور ضمانتنامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن ا شخاص غیردولتی با شند ،منوط به اخذ مجوز از ادارات
مرکزی ذیربط در مو س سه اعتباری صادرکننده ضمانتنامه میبا شد ».لیکن در برخی بانکها این نوع ضمانتنامهها ،تنها در قبال
وثایق نوع اول (وجه نقد و اوراق مشارکت) صادرشده و صدور آن در قبال سایر وثایق ازجمله وثایق ملکی و سفته ممنوع اعالم شده و
یا مستلزم بررسیهای بیشتر و تصمیمگیری در ارکان اعتباری باال مانند هیئتمدیره بانک است .این مسئله و بلوکه شدن طوالنیمدت
وجوه نقد ،شرکتها را با کمبود نقدینگی مواجه خواهد ساخت ،بهویژه در صدور ضمانتنامههای ح سن انجام تعهدات و یا ا سترداد
کسور وجهالضمان ،مدت طوالنیتر و مبالغ باالتر خواهد بود .ازآنجاکه این اختیار به بانکها تفویض شده است که در خصوص ترکیب
وثایق تسهیالت و تعهدات تصمیمگیری نمایند ،نمیتوان آنها را ملزم به تغییر نوع وثایق کرد مگر آنکه ریسک ناشی از پرداخت وجه
ضمانت نامه تو سط نهادهای حمایتی صنعت برق شنا سایی و برای پذیرش این ری سک تو سط سی ستم بانکی ،انگیزه الزم برای آنها
ایجاد شتتود .ازجمله راهکارهای ایجاد انگیزه مذکور ،مذاکره تشتتکلهای حمایتی صتتنعت برق با ستتیستتتم بانکی و انعقاد قرارداد با
آنها ست که در قبال ارائه این خدمات ،شرکتهای ع ضو نیز اقداماتی مانند تمرکز منابع مالی در بانک مربوطه و گردش منا سب در
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حسابجاری ،تمرکز فعالیتهای بانکی شرکت در آن بانک ،افتتاح حساب ارزی و  ...را متعهد شوند .لذا بایستی مذاکره دوجانبهای بین
بانکهای عامل و نمایندگان شرکتهای صادرکننده ازجمله سندیکاها و تشکلها صورت گرفته و قراردادهای الزم منعقد شود.
ایجاد همکاری دوجانبه بین بانک عامل انرژی و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در صنعت برق ،نیازمند همگرایی منابع مالی این
شرکتها نزد بانک مربوطه است .بدیهی است این تمرکز منابع بهصورت تدریجی و گامبهگام صورت میگیرد.
ایجاد این همکاری ،نیازمند تعیین سازوکار مناسب جهت انتخاب بانک عامل است .یکی از روشهای تعیین بانک مذکور ،انتشار فراخوان
به سیستم بانکی و دریافت بستههای پیشنهادی آنها در خصوص ارائه خدمات ویژه به صنعت برق است .همچنین پیشنهادها و
ترجیحات فعاالن صنعت برای پذیرش یک بانک ،بهعنوان بانک عامل مدنظر قرار میگیرد .سپس دراینبین ،بانکی که بهترین خدمات
را ارائه مینماید و شرکتهای برقی نیز نسبت به آن دید مثبتی دارند ،بهعنوان بانک عامل انرژی انتخاب میشود.
پسازاین انتخاب ،گردش وجوه نقدی ،تراکنشها و سپردهگذاریهای ریالی و ارزی شرکتها بهتدریج به بانک عامل منتقل میشود.
در عوض ،بانک عامل نیز خدمات ویژهای را در اختیار شرکتهای مذکور قرار میدهد که ناشی از سودآوری مضاعف بانک به دلیل
تجمیع منابع پولی ریالی و ارزی صنعت است.
ازجمله خدمات قابلارائه بانکها به شرکتهای صادرکننده که از طرف نهاد متولی مذاکرات (مانند سندیکای صنعت برق و یا توانیر) به
این بانکها معرفی میشوند ،تخصیص اولویت در استفاده از خدمات بانکی ،بهرهمندی از سقف و حد اعتباری ،تسریع فرآیند صدور
ضمانتنامه و نیز دریافت تسهیالت با نرخ سود پایینتر نسبت به سایر مشتریان ،از بانک مربوطه درازای مانده و گردش حساب ایجادشده
است .این خدمات در اصطالح ،ارائه «بانکداری شرکتی» است .بانکداری شرکتی عالوه بر اینکه زمینه گسترش فعالیت بانک و سودآوری
را فراهم میکند ،سرعت ارائه خدمت به مشتریان را نیز افزایش میدهد و بهاینترتیب رضایتمندی از بانک را ارتقا خواهد بخشید.
پس از تجمیع حداکثر منابع مالی در یک بانک واحد و بهرهمندی از بانکداری شرکتی و دریافت خدمات از آن بانک ،تدریجاً زمینههای
خرید سهام آن بانک توسط شرکتهای خصوصی و دولتی صنعت برق فراهم میشود .در صورت خرید سهام ،طبعاً افزایش قدرت
تصمیمگیری و بهبود خدمات قابلارائه در بانک مذکور را برای صنعت برق ،در پی خواهد داشت.
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و) خرید دین ارزی

پرداخت تسهیالت خرید دین ازجمله عقود بانکداری بدون رباست که به صادرکنندگان این امکان را میدهد دیون آتی ازجمله چک و
سفته و سایر اوراق بهادار مدتدار خود را نزد بانکها تنزیل نموده و وجه آن را زودتر دریافت نمایند .طراحی سازوکار منا سب جهت
خریداری دیون ارزی در بانکها برای صادرکنندگان صنعت برق ازجمله راهکارهای بهرهمندی بی شتر از توان بالقوه سی ستم بانکی در
کمک به صادرات کشور است.
ز) پرداخت تسهیالت در قبال مطالبات شرکت

این نوع از تسهیالت از دیگر خدماتی است که سازوکار آن باید در شبکه بانکی کشور طراحی شود .این مطالبات میتواند دولتی باشد
که ا سناد خزانه آن منت شر شده یا حتی بدهیهای آتی دولت که بهموجب محقق شدن تعهدات شرکت در قبال کارفرما ،فعلیت خواهد
یافت .همچنین سایر مطالبات شرکت از بخش خ صو صی ،چه مطالبات محقق شده و نیز تعهدات آتی ،در این نوع ت سهیالت قابل
توثیق خواهند بود .نقدپذیری ا سناد ازجمله مخاطرات س ی ستم بانکی در پرداخت این ت سهیالت ا ست که برای پو شش این ری سکها،
مبلغ ا سناد مذکور باید تا دو برابر ا صل و سود ت سهیالت را باهدف تأمین خ سارت تأخیر تأدیه دیون پو شش داده و امتیاز ترجیحی
انحالل شرکت مدیون نیز به بانک داده شود.
 2-9-2تدوین راهکارهای اسککتفاده از تأمین مالی برای پروژههای صککادرات تجهیزات و خدمات مهندسککی برق و
انرژی

پروژه های احداث تأ سی سات زیر ساختی برقی مانند ساخت نیروگاهها ،خطوط و پ ستهای انتقال و توزیع نیازمند سرمایهگذاریهای
بزرگمقیاس مح سوب می شوند که امکان تأمین آن از منابع داخلی شرکتهای صنعت وجود ندارد و نیازمند تأمین مالی از بازارهای
مالی و سرمایه میبا شند .جذب این منابع از بازار سرمایه و مدیریت ری سکهای آن برای ا ستفاده در پروژهها ،تو سط نهادهای مالی
واسطهای مانند بانکهای تجاری و بانکهای سرمایهای ( شرکتهای تأمین سرمایه) انجام می شود .در حال حاضر بانکهای تجاری
کشور ،به شکل محدودی در تأمین مالی صنعت برق و پروژههای احداث مشارکت دارند .به همین خاطر استفاده از ظرفیت شرکتهای
تأمین سرمایه برای جذب منابع مالی از بازار سرمایه میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی صنعت برق ایفا کند.
بر اساس بند  11ماده  1قانون بازار اوراق بهادار [ ،]111شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که بهعنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار
و عامه سرمایهگذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری ،معاملهگری ،بازارگردانی ،م شاوره ،سبدگردانی ،پذیرهنوی سی،
تعهد پذیرهنوی سی و فعالیتهای م شابه را با اخذ مجوز از شورای عالی بورس انجام دهد .حداقل سرمایه الزم برای تأ سیس شرکت
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تأمین سرمایه در قالب شرکت سهامی خاص  2222میلیارد ریال ا ست .با توجه به نیاز صنعت برق و انرژی و ابعاد مالی آن ،تأ سیس
یک شرکت تأمین سرمایه تخصصی در حوزه برق و انرژی راهکاری است که میتواند با تسهیلگری نهادهای صنفی مانند سندیکای
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:


ارائه مشتتتاوره در مواردی ازجمله روش ،زمانبندی و مبالغ تأمین مالی و عرضتتته اوراق بهادار ،فرآیند ثبت اوراق بهادار و
دریافت مجوز عر ضه و واگذاری آن و نیز م شاوره پذیرش و خریدوفروش ا سناد خزانه دولتی و همچنین بازاریابی و مدیریت
فرآیند واگذاری اوراق بهادار.



ارائه م شاوره و خدمات موردنیاز شرکتها درزمینه ادغام ،تملک و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها .این ادغامها در
قالب مبادله سهام ،انتقال بدهیها و یا پرداخت نقد صورت میپذیرد و برای شرکتها تعامل ،صرفهجویی حاصل از مقیاس،
فروش متقاطع ،کاهش مالیات ،ارتقا سطح کیفی کارکنان و تنوع در ارائه محصول و خدمات را به ارمغان خواهد آورد.



آماده سازی شرکتها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات مربوطه و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها
از دیگر خدماتی است که شرکت تأمین سرمایه برق و انرژی میتواند به شرکتهای فعال در این صنعت ارائه دهد.



خدمات موردنیاز شرکتها در سرمایهگذاریهای جدید ،تو سعه و تکمیل و طراحی و انت شار ابزارهای مالی برای شرکتها
خصوصاً در مواردی که تأمین منابع این سرمایهگذاریها از محل منابع داخلی شرکتها نباشد.



مدیریت داراییهای شرکتها و در صورت لزوم سرمایهگذاری منابع مازاد شرکت در سپردههای سرمایهگذاری نزد بانکها و
مؤ س سات مالی اعتباری معتبر و بهتنا سب آن جلب حمایت بانکها ،بیمهها ،مؤ س سات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای
ارائه خدمات ویژه به شرکتها



مدیریت ریسک پروژهها و فعالیتهای مالی و تجاری آنها و کمک به شرکتها جهت صدور ،تأیید و قبول ضمانتنامه.

برخی ابزارهای مالی و روشهای تأمین مالی که در پروژههای صتتادراتی کاال و تجهیزات و خدمات فنی و مهندستتی صتتنعت برق و
انرژی قابل ا ستفاده خواهند بود در ادامه عنوان خواهد شد .این خدمات می توانند تو سط شرکت تأمین سرمایه تخ ص صی فوق اال شاره
ارائه شوند.
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الف) استفاده از سرمایهگذاری خطرپذیر

این روش تأمین مالی که یکی از روشهای تأمین مالی از طریق انتقال مالکیت استتت برای شتترکتهای تازه تأستتیس و یا پروژههای
جدید که پتانستیل رشتد آنها زیاد استت و خصتوصتاً شترکتهای در صتنایع با تکنولوژی باال مانند صتنعت برق کاربرد دارد .چراکه
شتترکتهای جدید التاستتیس غالباً امکان دریافت تستتهیالت از ستتیستتتم بانکی را ندارند .در این موارد ستترمایهگذار خطرپذیر ،با قبول
ریسک باال حاضر به سرمایه گذاری در شرکت خواهد بود مشروط به آنکه پس از بررسی وضعیت شرکت و ارزیابی دقیق پروژه به این
نتیجه بر سد که میتواند با انتقال تجارب ،تخ صص ،م شاوره و ارتباطات خود شرکت را به سودآوری ر سانده و ری سک موجود را تقبل
کند ،بهنحویکه سود محتمل ،جذابیت کافی را برای وی داشته باشد.
این سرمایهگذاران اغلب بهموجب این نوع مشارکت در تأمین مالی پروژهها بخشی از مالکیت شرکت را عهدهدار می شوند که به آنها
اختیار تصمیمگیری در بسیاری از امور حیاتی شرکت را میدهد ،همچنین عالوه بر نظارت بر فعالیتهای عملیاتی شرکت ،سرمایهگذار
با هزینههای حسابداری و اجرایی شرکت نیز مواجه خواهد شد ،لذا سرمایهگذاران خطرپذیر ،معموالً شرکتهای فعال در صنعت هستند
که به پشتوانه تجارب خود ،امکان مشارکت در پروژه رادارند.
برای جذب سرمایه گذاران خطرپذیر در صنعت برق الزم است که اقدامات اولیه و تسهیلگری موردنیاز توسط مؤسسات واسطهای مانند
شرکتهای تأمین سرمایه و یا گروههای کاری در ت شکلهای تخ ص صی مانند سندیکای صنعت برق انجام شود تا با برر سیهای
حقوقی ،مالی و اقت صادی ،شرایط را برای هر دو طرف ( سرمایهگذار و سرمایهپذیر) شفاف نموده و به جذب منابع مالی با شرایط فوق
کمک نمایند .در این نوع سرمایهگذاری ،بازپرداخت به سرمایهگذاران برخالف شرایط تسهیالت بانکی ،تعهدی قطعی نبوده و بنابراین
الزم ا ست که عالوه بر آنکه سرمایهگذار بر فعالیتهای تجاری نظارت م ستمر دارد ،از امتیازاتی نیز بهرهمند شود .این امتیازات باید
بهدرستی بررسی و تدوین شود بهنحویکه تمایل سرمایهگذار و سرمایهپذیر به انعقاد قرارداد بیشتر شود.
ازجمله امتیازات قابلاعطا به سرمایهگذاران خطرپذیر ،حفظ ارزش سهام این سرمایهگذاران در مقابل ورود سرمایهگذاران جدید ،اعطای
حق تقدم در زمان عر ضه سهام ،ع ضویت در هیئت مدیره شرکت ،امتیازهای ترجیحی در شرایط انحالل شرکت و  ...ا ست .انجام
مذاکرات مربوطه و انعقاد قراردادهایی که مورد اعتماد هر دو طرف قرارداد باشد ازجمله وظایف نهادهای واسط است.
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ب) اجاره بهشرط تملیک داراییهای سرمایهای

این روش تأمین مالی برای خرید ما شین آالت ،تجهیزات و اموال غیرمنقول کاربرد دارد .به این صورت که چنانچه شرکت برای خرید
این اقالم با کمبود نقدینگی مواجه شود (و یا ترجیح دهد نقدینگی خود را در بخش دیگری صرف نماید) ،سرمایهگذار ،مورد معامله را
خریداری مینماید و مالکیت آن نیز به وی منتقل می شود( .قرارداد بیع) سپس در قالب قرارداد اجاره ،بهرهبرداری از دارایی به مستأجر
( شرکت سرمایهپذیر) منتقل می شود .با پرداخت مبالغ اجاره و پایان مدت اجاره (که برابر یا کمتر از  15در صد عمر مفید مورد اجاره
ا ست) ،مالکیت دارایی تماماً به شرکت سرمایهپذیر منتقل می شود .ازآنجاکه این نوع قراردادها به پ شتوانه داراییهای م شخص منعقد
می شوند ،قیمت آن دارایی قابل محا سبه ا ست لیکن ممکن ا ست قیمت نهایی آن م شخص نبا شد (چراکه ارزش ا سقاط ،ا ستهالک
دارایی ،هزینههای تعمیر و نگهداری و  ...دقیقاً مشخص نیست) و در صورت عدم ایفای بهموقع تعهدات مستأجر (شرکت) در پرداخت
اجارهبها ،موجر ( سرمایه گذار) تنها امکان تملک دارایی و فروش آن را خواهد دا شت .در خ صوص تجهیزات سرمایهای تولید و انتقال
برق (مانند توربین و ترانسفورماتور) ،ضروری است شرایطی فراهم شود که سرمایهگذار بتواند ماشینآالت مربوطه را به فروش برساند
و یا مجدداً اجاره دهد .برای ایجاد اعتماد کافی بین طرفین و علیالخ صوص سرمایهگذاران ،شرکت تأمین سرمایه برق و انرژی نهاد
واسط بین سرمایهگذار و شرکت بوده و قرارداد فیمابین را نیز پشتیبانی خواهد نمود.
در صورت وجود تقاضا و موافقت سرمایهگذار ،امکان اجاره مجدد تجهیزات و ماشینآالت به سایرین نیز وجود خواهد داشت .همچنین
شرکت پ شتیبان و یا سایر شرکتهای فعال در صنعت ،میتوانند از ابتدای عقد قرارداد بهعنوان ت ضمین ،بپذیرند که در صورت عدم
توانایی شرکت در پرداخت اجارهبها ،مبلغ آن را به شرط بهرهبرداری از تجهیزات مربوطه پرداختنموده و قرارداد به آنها منتقل شود.
بهاینترتیب سرمایهگذاران برای انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک جهت خرید تجهیزات سرمایهای تولید و انتقال برق ،باهدف توسعه
واحدهای تولیدی ،با ریسک کمتری مواجه بوده و با اعتماد ایجادشده از جانب شرکت تأمین سرمایه و شرکت پشتیبان ،تمایل بیشتری
به این سرمایهگذاری پیدا میکنند.
ج) اوراق مشارکت و صکوک

در کشورهایی که با ضوابط بانک داری بدون ربا مناسبات اقتصادی آنها انجام شده نوعی از ابزارهای مالی که با قیود اقتصاد اسالمی
طراحیشدهاند کاربرد بیشتری نسبت به از ابزارهای مالی متعارف دارند .بر این اساس دولتها و شرکتهای اسالمی فعال که به دنبال
تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزینهایی مطابق با اصول اسالمی میباشند.
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در سال های اخیر ابزارهای مالی اسالمی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است .اصطالح « صکوک» برگرفته از واژه
عربی صک به معنای چک ،نوشته بدهکار ،سفته و قبض بدهی است و بهطورمعمول بهعنوان «اوراق قرضه اسالمی» تعریف می شود
لیکن ازنظر بنیادی با آن متفاوت است .صکوک بهعنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود که باید خود دارای ارزش باشد و
نمیتواند بر ا ساس فعالیتهای سفتهبازی که بدون خلق ارزش و کار صورت میگیرد ،سودآوری دا شته با شد .اوراق بهادار صکوک
منابع مالی را با پ شتوانه ترازنامه و داراییهای فیزیکی شرکتهای خاص جذب میکنند .صکوک انواع مختلفی دارد ،از بین تمام انواع
صکوک ،تنها ا ستفاده از صکوک اجاره ،ا ست صناع و تا حدودی صکوک م شارکت ،مرابحه و م ضاربه در ایران کاربرد دا شته ا ست .در
تق سیمبندی دیگر ،میتوان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تق سیم کرد .صکوک اجاره ،ا ست صناع و
مرابحه زیرمجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیرمجموعه ابزار فوق صاحبان سهام قرار میگیرد.
از سال  2222تاکنون بازاری تحت نظارت بانک مرکزی کشور بحرین ایجادشده که در صنعت خدمات مالی اسالمی 124فعالیت دارد.
این بازار که بهعنوان بازار تأمین مالی ا سالمی

بینالمللی125

شناخته می شود ،قراردادهای مالی ا سالمی را ا ستاندارد سازی میکند و

ابزارهای مالی را در بازار پول و سرمایه بررسی و معرفی مینماید .این بازار غیرانتفاعی و خنثی است و متشکل از بزرگترین بانکهای
اسالمی سراسر دنیاست هرچند پایهگذاران و اعضای دائم آن  1بانک و مرکز

هستند121.

ساالنه گزار شی از عملکرد کلیه ک شورهای ع ضو و سایر ک شورهای دنیا در رابطه با انت شار صکوک بهعنوان یک ابزار تأمین مالی
اسالمی ،توسط  IIFMمنتشر میشود چراکه با بررسیهایی که در این بازار مطرحشده است ،انتشار صکوک در سالهای اخیر کاربرد
گستردهای یافته است( .نمودار )11

)Islamic Financial Services Industry (IFSI
)International Islamic Financial Market (IIFM

124

125

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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 2221            الی
2221

نمودار  -63کل صکوک منتشره (ژانویه  2111الی دسامبر ( )2113ارقام به میلیون دالر)
مأخذ :گزارش صکوک ]19[ IIFM

مطابق با گزارش عملکرد  IIFMکه در سال ( 2211ویرایش شماره  -1جوالی  )2213منتشر گردید ،در سالهای  2221الی 2211
مالزی بزرگترین منت شرکننده صکوک در جهان بود که فراوانی تجمعی صکوک داخلی و بینالمللی آن در این دوره در قالب 1،955
فقره قرارداد معادل  112،121میلیون دالر بوده است و  11درصد از کل صکوک منتشره تاکنون نیز به این کشور تعلق دارد .عربستان
با سهم  11در صدی و انت شار  113فقره قرارداد جمعاً به مبلغ  111،111میلیون دالر در جایگاه دوم قرار دارد ،اندونزی و امارات با 13
میلیارد دالر در جایگاه سوم و چهارم کشورهای صادرکننده صکوک از حیث مبلغ و تعداد میباشند.
همانطور که در نمودار  13م شخص شده ا ست ،در طول سالهای  2221تا  2211انت شار صکوک بینالمللی با تغییرات زیادی همراه
شد .حداکثر انتشار این اوراق در سال  2211بوده است که به  91،141،222دالر در آن سال رسید .در سال گذشته صکوک بینالمللی
کاهشی حدود  14درصد نسبت به سال  2211داشته است.
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نمودارل  -63کل صکوک بینالمللی منتشره (ژانویه  2111الی دسامبر ( )2113ارقام به میلیون دالر)
مأخذ :گزارش صکوک ]19[ IIFM

طی همین دوره ،صکوک داخلی نیز منتشرشده و استقبال از آن نیز با تغییراتی به شرح مندرج در نمودار  12مواجه بوده است .در طول
سال  2211رشد صکوک داخلی نتیجه رشد انتشار این اوراق در کشورهای مالزی ،عربستان و ترکیه بوده است.









 2221            الی
2221

نمودار  -11کل صکوک داخلی منتشره (ژانویه  2111الی دسامبر ( )2113ارقام به میلیون دالر)
مأخذ :گزارش صکوک ]19[ IIFM

همانطور که در گزارش بازار مالی ا سالمی بینالمللی در سال  2211م شخص شده ا ست ]14[ ،در سالهای پیش از  2211تنها 12
درصد از صکوک منتشره به صورت دالر بوده است و مابقی به ارز محلی کشور مربوطه صادرشده است.
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این در حالی ا ست که در سال  ]14[ 2211و  ]19[ 2211سهم دالر در بین سایر واحدهای پولی به ترتیب  99در صد و  2514در صد
بوده که بیانگر رشد چشمگیر انتشار صکوک به واحد پول غیر محلی است.
توجه به تغییرات اخیر در بازار مالی اسالمی بینالملل و رشد انتشار اوراق صکوک (صکوک مورد استقبال و پرکاربرد ،مرابحه و وکالت
بوده ا ست) بیانگر اهمیت و کاربرد این ابزار در ک شورهای م سلمان بوده ا ست .همچنین انت شار صکوک در حوزه تولید برق هم کاربرد
داشته است که خالصه آن در جدول  12بیانشده است.
جدول  -31صکوک منتشرشده در حوزه برق
سال انتشار

کشور

صادرکننده

واحد پول اوراق

مبلغ

2111

مالزی

کوانتوم سوالر پارک مالزی و شرکا

رینگت

 1میلیارد رینگت

2113

عربستان صعودی

شرکت برق صعودی

دالر

 122میلیون دالر

2113

عربستان صعودی

شرکت برق صعودی

دالر

 112میلیارد دالر

مأخذ :گزارش عملکرد صکوک ( 19[ )IIFM annual report,7th and 8th editionو ]14

با در نظر گرفتن کاربرد گستتترده و روزافزون این ابزار مالی ،استتتفاده از آن در صتتنعت برق و انرژی نیز ضتترورت مییابد .هرچند در
سالهای اخیر این اوراق در ایران هم منت شر شده ا ست ،لیکن همچنان بهعنوان ابزاری نا شناختهتر و با کاربرد کمتر ،در تأمین مالی
پروژهها استتتفاده میشتتود .ستتازوکار انتشتتار اوراق در دو قالب استتتصتتناع و اجاره توستتط بانک مرکزی تنظیمشتتده استتت و نظر به
محدودیت های قانونی فعلی برای تأ سیس نهاد وا سط و انت شار صکوک در بازار پول و با مجوز بانک مرکزی ،وفق ت صمیمات بانک
مرکزی در سال  1931مقرر شد ،کارگروهی تخصصی در بانک مرکزی تشکیل و نسبت به تدوین ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک
برای شبکه بانکی کشور در بازار سرمایه اقدام کند تا پس از تصویب در آن بانک و ابالغ به شبکه بانکی کشور ،امکان استفاده از این
ابزار مهم تأمین مالی برای بانکهای کشور در بازار سرمایه فراهم شود.
همچنین در سالهای اخیر انتشار صکوک بینالمللی و با نرخ ارز غیر محلی بسیار موردتوجه قرارگرفته که میتواند در ایران نیز کاربرد
داشته باشد .در صورت انتشار اوراق به صورت دالری ،میتوان ارزهای خرد را که باهدف سفتهبازی خریداریشده و با افزایش تقاضا از
یکسو و کاهش عرضه ناشی از تحریمها از سوی دیگر ،باعث افزایش قیمت آن در بازار آزادشده است تا حدودی به جریان تولید وارد
نمود .پیش شرط آنکه مردم جهت خرید این اوراق ،ارز خریداری شده خود را سرمایهگذاری نمایند آن است که از بازگشت اصل و سود
سرمایه خود بهطور کامل اطمینان داشته باشند .بهویژه اینکه در زمان فروش و یا سررسید اوراق ،مجدداً ارز مربوطه به آنها تحویل
داده شود.
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تعیین راهکار برای جلب اعتماد مردمی جهت مشتتارکت در کلیه پروژههای جاری و آتی کشتتور و خرید اوراق به واحد پول غیر ریالی،
خارج از حو صله این بحث بوده و برر سی آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود .لذا در اینجا تنها باهدف تأمین مالی پروژههای تولیدی
کاال و تجهیزات و نیز خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی ،شناسایی تضامین بازپرداخت اوراق به نرخ ارز منتشرشده ضرورت مییابد.
چنانچه نهادی که تأمین سرمایه برق و انرژی را بر عهده دارد ن سبت به انت شار این اوراق اقدام نموده و پ شتوانه بازپرداخت ارزی نیز،
یک نهاد مالی بزرگ مانند صندوق تو سعه ملی ک شور با شد ،امکان انت شار این اوراق با جلب اعتماد مردم وجود خواهد دا شت .هرچند
سازوکار و فرآیند انت شار آن ،نیازمند برر سی دقیقتر و جامعتر ا ست که الزم ا ست به صورت یک پروژه در بانک مرکزی و سازمان
بورس اوراق بهادار تعریف شده و حدود اختیارات نا شر در آن م شخص شود .همچنین ا ستفاده از ابزار تأمین مالی از طریق صکوک
میتواند سرمایههای بازارهای مالی ک شورهای ا سالمی را برای پروژههای تأ سی سات زیر ساختی در ک شورهای بازار هدف ایران مانند
عراق که ظرفیت جذب این منابع رادارند ،فراهم نماید.
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جمعبندی
جدول  11جمعبندی نظامها و مکانیزمهای توستتعه صتتادرات و خدمات مهندستتی صتتنایع برق و انرژی را نشتتان میدهد که شتتامل
«مکانیزم ارتقای تقاضتتا» و «راهکارهای افزایش قدرت عرضتته» میباشتتد .در بخش مکانیزم ارتقای تقاضتتا ،به تشتتریح راهکارهای
استفاده از تعامالت بینالمللی و برنامه پرداخته شده است .در بخش راهکارهای افزایش قدرت عرضه ،راهکارهای تقویت کننده شرکت
های واجد شترایط و راهکارهای ارتقای ظرفیت شترکتهای واجد شترایط و همکاری بین بنگاههای ایرانی و همکاری بین بنگاههای
ایرانی و خارجی و افزایش کیفیت و دسترسی به صنایع و خدمات تشریح شده است.
جدول – 31جمعبندی نظامها و مکانیزمهای توسعه صادرات کاال و خدمات مهندسی صنایع برق و انرژی

برنامه

متولیککان

اقدامات

نتایج

ایجتتتتتتاد پایگتتتتتتاه
اطالعتتتتتتتتتتتتاتی و
جمتتعآوری اطالعتتات
و بهروزرستانی آنهتا و
نیتتز پاستتخگویی بتتته
ستتتتتؤاالت و ارائتتتتته
خدمات مشاوره

دسترستتتتتی بتتتتته
اطالعتتتتتتتتتتتتات
کشتتتورهای مقصتتتد -اتتتتاق بازرگتتتانی صتتتنایع و
صتتتتتتتتتتتادراتی و معادن و کشاورزی ایران
اطمینتتتتتتتتتتتان از -سازمان توسعه تجارت
چتتتارچوب صتتتحیح
قراردادها

شتتتتتتتتتتتتترکت در
نمایشگاه هتا ،برگتزاری
جلستتات کستتبوک تار و
متتتتترور نشتتتتتریات و
ستتتایتهتتتا ،جهتتتت
شناسایی فرصتت هتای
صتتتتتتتتتتتتتادراتی و
اطتتالعرستتانی آن بتته
شتتترکتهتتتای واجتتتد
شتتترایط و بارگتتتذاری
این اطالعتات در یتک
سیستم یکپارچه

اتتتتاق بازرگتتتانی صتتتنایع ومعادن و کشاورزی ایران
میتتتز صتتتادرات ایتتتران درسفارتخانههای ایران
سازمان توسعه تجارتشتتترکتهتتتای خصوصتتتیمدیریت خدمات صادرات

(تککدوین ،تصککویب،

مکانیزم ارتقای تقاضا

راهکارهای استفاده از تعامالت بینالمللی

اجرا)

تشتتتتکیل بانتتتتک
اطالعتتات تجتتاری و
قتتتوانین و مقتتتررات
کشتتتورهای مقصتتتد
صتتتتادرات بتتتترق و
واحتتتتتد حقتتتتتوقی
پشتیبان

ایجتتتتتتاد واحتتتتتتد
تستتتتتتتتتتهیلگری
فرصتتتتتتهتتتتتای
صتتتادراتی صتتتنعت
برق
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اطتتتالع از نیازهتتتا و
تقاضتتاهای بتتالقوه و
بتته فعلیتتت رستتاندن
آنهتتتتا در قالتتتتب
قرارداد
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برنامه

نتایج

اقدامات
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متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

اجرا)

استتتتتتتتتتتتفاده از
دیپلماستتی تجتتاری
و تفکیتتتتتک آن از
دیپلماستتتتتتتتتتتی
اقتصادی

تقویتتتتت رایزنتتتتان
بازرگتتتانی و انتختتتاب
آنهتتا در کشتتورهای
بتتازار هتتدف ایتتران و
حمایتتت و پشتتتیبانی
آنهتتا بتترای ایفتتای

افتتتتزایش نقتتتتش
کتتارگزاران تجتتاری
در گستتتتتتتتتترش
مبادالت خارجی

رایزنتتتتتتان بازرگتتتتتتانی در
ستتتفارتخانههتتتای ایتتتران در
سایر کشورها

نقش مؤثرتر
استتتتتتتتتتتتفاده از

مکانیزم ارتقای تقاضا

راهکارهای استفاده از تعامالت بینالمللی

کتتتتتتتتتتتارگزاران فعالیت هتای گستترده
غیردولتتتتتتتتتتی و در بازارهتتای هتتدف و
دیپلمتتتتاتهتتتتای ایجتتاد تعتتامالت بتتین
تجاری خصوصی

کشورها
ایجاد زیرستاخت هتا و
ستتترمایهگتتتذاری در

گستتترش تبتتادالت گستتتترش تبتتتادالت
الکتریکی

الکتریکی بتین ایتران
و کشورهای همجوار

بتتاال بتتردن کیفیتتت اتتتتتاقهتتتتای بازرگتتتتانی و
و ستترعت مبتتادالت اتتتاقهتتای مشتتترک و نیتتز
تجاری

تشکلها و سندیکاها

ارتقتتتتتا ستتتتتطح
متتتراودات آتتتتی در

وزارت نیرو

صتتتتنایع بتتتترق و

وزارت امور خارجه

انرژی

*افتتتزایش تعتتتامالت
تجتتتاری بتتتا ستتتایر
اقتتتتدام مشتتتتترک کشتتتتورها و انعقتتتتاد
بتتتترای افتتتتزایش قراردادهتتتتتتتتتتتا و
تعامالت تجاری

معاهدههای مشترک
*ایجتتتتتتتتتتتتتتتاد
همکتتاریهتتای بتتین
کشتتتوری و تشتتتکیل
اتحاد
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*پیشتتتبرد اهتتتداف
سیاستتی اقتصتتادی
کشور
*افتتتزایش قتتتدرت
کشتتور در منطقتته و
جهان

وزارتخانهها
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متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

مکانیزم ارتقای تقاضا
راهکارهای افزایش قدرت عرضه

راهکارهای تقویتکننده شرکتهای واجد شرایط

راهکارهای کاهش و پوشش ریسک خریداران

اجرا)

ارائتتتتتته تضتتتتتتامین
حاکمیتی بته خریتداران
تضامین حاکمیتی
کتتاال و ختتدمات ایرانتتی
توسط دولت
طراحتتتتتی ستتتتتازوکار
گستتتترش ختتتدمات
پوشتتش ریستتکهتتای
بیمهای
سیاسی خریداران
*شناخت و متذاکره بتا
بانتتتتتتتکهتتتتتتتا و
شتترکتهتتای معتبتتر
بیمه در مقصد
*ارائتتته اطالعتتتات از
استتتفاده از ستتازمان-
وضتتتعیت اقتصتتتادی،
های میانجی
سیاستتتهتتای کتتالن
اقتصتتادی و قتتوانین و
مقررات وضتع شتده بته
کشور میزبان

افتتتزایش اطمینتتتان
خریتتداران ختتارجی از دولت
پوشتتتتش ریستتتتک
ناشتتتی از نوستتتانات
صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات
اقتصتتادی و سیاستتی
ایران
و افزایش تقاضا
شرکتهای بیمه

دسترستتتتتتتتتتتتی
تقاضتتتاکنندگان بتتته *ستتتازمانهتتتای میتتتانجی
اطالعتتتات کشتتتور دولتی و غیردولتی
صتتتتتتتتتادرکننده و *اتتتتتاقهتتتتای بازرگتتتتانی
کتتاهش ناآگتتاهی و مشترک
ریسک

همکتتتاری نهادهتتتای
صتتادرکننده بخشتتنامه دسترستتی آستتان بتته
اتتتتاق بازرگتتتانی صتتتنایع و
ایجتتتتتاد بانتتتتتک
و ارجتتتتاع رونوشتتتتت قتتتوانین و مقتتتررات
معادن و کشاورزی ایران
اطالعات داخلی
داخلی
ضوابط به اتاق
دسترسی گستتردهتتر
و ارزانتتتتتتر بتتتتته
اطالعتتات خریتتداران صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات
و کتتتاهش ریستتتک ایران
فروشنده

انعقتتتتاد قراردادهتتتتای
جدیتتد بتترای دسترستتی
اعتبارستتتتتتتتتنجی بتتتته پایگتتتتاههتتتتای
اطالعتتتات اعتبتتتاری و
خریداران خارجی
متتتالی بنگتتتاههتتتای
خارجی
صتتدور ضتتمانتنامتته همکتتتتاری صتتتتندوق افتتتتزایش اعتبتتتتار
صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات
ضتتتمانت صتتتادرات و صتتتتتادرکنندگان در
اعتباری
ایران
صتتندوق پشتتتیبانی از بازارهتتتتای متتتتالی
(بانکی-تولیدی)
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متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

اجرا)

راهکارهای افزایش قدرت عرضه

راهکارهای تقویتکننده شرکتهای واجد شرایط

صتتتتتادرات کتتتتتاال و داخلتتتی در مقابتتتل
فروشتتتتتتتتتتندگان
خدمات برق
کاالهتتای واستتطهای
و مواد اولیه تولید
تعیتتتتتین تکلیتتتتتفتعهتتتدات صتتتندوق در
ستتتتنوات گذشتتتتته و
تخصتتتتیص بودجتتتته
بیمه های کوتتاه متدت
جبرانی
صادرات
پرداختتتت بخشتتتی ازحتتتق بیمتتته توستتتط
صتتتندوق پشتتتتیبانی از
صادرات
همکتتتتاری دوجانبتتتته کتتتتاهش ریستتتتک
فتتتیمتتتابین صتتتندوق صادرات
ضمانت صتادرات ایتران
و صتتتتتندوقهتتتتتای
اعتبار خریدار
ضتتتمانت کشتتتورهای
مقصتتتتتد و توستتتتتعه
همکاریها
بیمتتتتتتتهنامتتتتتتته
تمرکتتتز بتتتر پوشتتتش
ستتتترمایهگتتتتذاری و
ریستتک صتتادرات کتتاال
صتتدور ختتدمات فنتتی
و خدمات صنعت برق
و مهندسی
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شرکتهای بیمه صتتندوق ضتتمانت صتتادراتایران

سیستم بانکی کشور صتتندوق ضتتمانت صتتادراتایران

صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات
ایران
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برنامه

نتایج

اقدامات

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

اجرا)

راهکارهای افزایش قدرت عرضه

راهکارهای تقویتکننده شرکتهای واجد شرایط

استتتتتفاده بهینتتتته از
فرصتهتای ایجتادی
در منتتتتتتتتاطق آزاد
تجاری اقتصادی

صتتدور ضتتمانتنامتته
بانکی معتبر

استتتتفاده مجتتتدد از
ختتتتدمات بتتتتانکی
توستتط شتترکتهتتای
باسابقه منفتی بتانکی
محدود

ارائتته ختتدمات پنجتترهواحد خدمات
تفتتتویض اختیتتتاراتدستتتگاههتتای اجرایتتی
کشتتتور بتتته متتتدیریان
مناطق آزاد
ارائتته ختتدمات بتتانکیمتفتتاوت بتتا ستترزمین
اصلی
بهبود زیرستاخت هتایفیزیکی
متتتتتتتتتتتتذاکرات ودیپلماستتتی مناستتتب در
کشتتتتورهای مقصتتتتد
صتتتتتادراتی جهتتتتتت
پتتذیرش و تائیتتد ایتتن
ضمانتنامهها
استتتتقرار نماینتتتده ازکشتتتتتور مقصتتتتتد در
صندوق
معرفتتتتی ختتتتتدماتمتتتتتتتتذکور بتتتتتتتته
صادرکنندگان
افتتتتزایش ستتتترمایهصندوق
رعایت ضتوابط بانتکمرکتتزی جهتتت صتتدور
ضمانتنامهها
سیاستتتتتتتهتتتتتتایتشویقی بانکها
شتتروط اولیتته شتترکتجهتتت بهتترهمنتتدی از
این مزایا
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تستتتتهیل فرآینتتتتد
سازمان مناطق آزادصادرات و تقلیتل اثتر
بانک مرکزی ج.ا.اضتتتتوابط دستتتتت و
وزارت کشورپاگیر

افتتتتتزایش اعتبتتتتتار
صتتتتادرکننده نتتتتزد
صتتتندوق ضتتتمانت صتتتادرات
خریتتتتدار و ایجتتتتاد
ایران
فرصتتتتتتتهتتتتتتای
صادراتی

تسهیل دسترستی بته
ختتتتدمات سیستتتتتم سیستم بانکی
بانکی
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برنامه

نتایج

اقدامات

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

اجرا)

اولویتتتتتدهتتتتی در
تتتتترخیص کتتتتاال در
گمرک
متتتتذاکره و ایجتتتتاد
زیرستتتتتتتتاخت الزم
بتتتتترای توستتتتتعه
قراردادهای سوئیچ

راهکارهای افزایش قدرت عرضه

راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکتهای واجد شرایط

آموزش

ایجتتاد نهتتاد حمتتایتی در
گمتترک جهتتت تستتریع
شناستتتتتایی و تائیتتتتتد
کاالی صادراتی
ایجتتتاد شتتترکتهتتتای
میتتتتتتانجی بتتتتتترای
همکتتتتتتاری بتتتتتتین
بنگتتاههتتای صتتادرکننده
و واردکننده ایرانی
تتتأمین نیتتاز آموزشتتی
شتترکتهتتای معرفتتی
شتتده از طتترف اتتتاق
بازرگتتانی بتتا پرداختتت
بخشتتی از هزینتتههتتای
مربوطه از محتل منتابع
صتتتندوق پشتتتتیبانی از
صادرات صتنعت بترق و
انرژی

تستتریع فرآینتتد تولیتتد
گمرک ج.ا.ا
کاال و خدمات
تستتتریع و تستتتهیل
فرآینتتتد انتقتتتال ارز
شرکتهای میانجی
صتتادراتی و افتتزایش
قدرت نقد شوندگی

توستتتعه توانمنتتتدی
شتتتتتترکتهتتتتتتای
تولیدکننتتتده داخلتتتی
در صتتادراتی شتتدن و
فعالیتتتت اقتصتتتادی
بینالملل

صتتندوق پشتتتیبانی از صتتادراتصنعت برق و انرژی
اتتتاق بازرگتتانی صتتنایع معتتادنو کشاورزی

صتتندوق پشتتتیبانی از صتتادراتپوشتش ریستکهتتای
بیمه صتادرات متناستب کتتتتاهش ریستتتتک
صنعت برق و انرژی
اولیه در بتدو ورود بته
صادرات
بااعتبار صادرکننده
 شرکتهای بیمهبازارهای جهانی
 آشنایی بتا ختدماتو کاالهتتای شتترکت-
های رقیب
تستتهیالت کتتمبهتتره  -شتتتتتتتتتتناخت ازتقاضاکنندگان
پرداختتت تستتتهیالت بانکی
جهتتتت شتتترکت در -تنظتتتتیم ستتتتازوکار  -فتتتتراهم کتتتتردن
بستتتر همکتتاریهتتای
نمایشتتت تگاههتتتتتای پرداخت تسهیالت
تجتتاری ب تین بنگتتاه-
بینالمللی
هتتتتتای ایرانتتتتتی و
ختتتتتارجی جهتتتتتت
حضتتتور در زنجیتتتره
تأمین جهانی
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بانتتک مرکتتزی ج.ا.ا و سیستتتمبانکی
 صتتندوق پتتژوهش و فنتتاوریبرق و انرژی
صتتندوق حمتتایتتت از تحقیقتتاتو توسعه صنایع الکترونیک
ستتازمانهتتای میتتانجی جهتتتمذاکره بتا بانتکهتا و یتا تعیتین
بانک عامل انرژی
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نتایج

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

متولیککان

برنامه

اقدامات

حضتتور شتترکتهتتای
ختتدمات صتتادرات در
نمایشتتتگاههتتتا بتتته
نیابتتتتت از شتتتترکت
صادرکننده

کاهش هزینته هتایتقویتتت شتترکتهتتای
شرکت هتای متدیریت ختدماتجاری شرکتها
متتتتتدیریت ختتتتتدمات
انعقتتاد قراردادهتتای صادراتصتتتادرات در صتتتنعت
ناشی از روابتط بتومی -سازمان توسعه تجارت
برق و انرژی
و محلی
دسترستتی رایگتتان بتتهبانتتک اطالعتتاتی جتتامع
از مقتتتررات و ضتتتوابط
حتتتاکم بتتتر صتتتنایع و
استتتتتفاده از ختتتتدمات
پشتتتتیبانی استتتتعالم و
اتتتتاق بازرگتتتانی ،صتتتنایع وآشتتتنایی و شتتتناخت
مشاوره
معادن ایران
 دسترسی رایگتان بته بیشتتتتتر از فضتتتتای سازمان توسعه و تجارتبانتتتتتک اطالعتتتتتات کسبوکار
تجتتتتاری و قتتتتوانین و
مقتتتررات کشتتتورهای
مقصتد صتادرات بتترق و
استتتتتفاده از ختتتتدمات
واحتتد حقتتوقی بررستتی
قراردادها

(تککدوین ،تصککویب،

راهکارهای افزایش قدرت عرضه

راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکتهای واجد شرایط

اجرا)

دسترسی رایگتان بته
اطالعات بتازار هتدف
و قتتوانین و مقتتررات
جاری کشور
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برنامه

نتایج

اقدامات

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

اجرا)

راهکارهای افزایش قدرت عرضه

همکاری بین بنگاههای ایرانی

تتتأمین منتتابع متتالیاقتتدامات ترویجتتی و
تغییتتتر رویکردهتتتا از
طریتتتتق برگتتتتزاری
سمینارها
افتتتزایش مشتتتروعیتایتتتتن تشتتتتکلهتتتتا و
پذیرش آن ها بته عنتوان
نهادهتتتتای حمتتتتایتی
تستتتتتهیلگر توستتتتتط
قتتانونگتتذاران و دولتتت
بهبتتتتتود عملکتتتتترد
و نیز صتحه گتذاری بتر
سازمانهای میانجی
ارزیتتابیهتتای صتتورت
گرفتتتته توستتتط ایتتتن
ستتتتتندیکاها جهتتتتتت
اعطتتتتای امتیازهتتتتا و
تقویت فعاالن صنعت
پشتتتتتیبانی متتتتالی ازتشکلهای غیردولتی

مقتتررات گتتذاری وایجتتاد سیاستتتهتتای
تشتتتتتتتتتتتتویقی و
اولویتتتتدهتتتی بتتته
همکتتتتتاریهتتتتتای
ایجادشتتده در مقابتتل
صادرکنندگان منفرد

سازمان توسعه تجارتدفتتتر توستتعه صتتادرات وزارتنیرو
اتتتاقهتتای بازرگتتانی صتتنایعمعادن و کشاورزی
تشکلهاشتتتتبکهستتتتازی وشرکتهای کارگزاریایجاد ارتباطتات بتین
فعتتتاالن صتتتنعت و
بسترستتتازی بتتترای
تعامالت

برگتتزاری ستتمینارهاو ختتدمات آموزشتتی
بتترای شتتکلگیتتری
همکاریها
سیاست گتذاری باهتدف
توستتتعه فعالیتتتت ایتتتن
ایجتتتتاد و توستتتتعه شتترکتهتتا در صتتنعت
شرکت هتای متدیریت بتترق و ستتپس معرفتتی
ختتتدمات آنهتتتا بتتته
خدمات صادرات
صادرکنندگان
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توستتتعه همکتتتاری-
هتتای بتتین شتترکت-
تشکلها و سندیکاها
های ایرانی بتا هتدف
افزایش توان عرضه
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برنامه

نتایج

اقدامات

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

اجرا)

راهکارهای افزایش قدرت عرضه

همکاری بین بنگاههای ایرانی و خارجی

افزایش کیفیت و دسترسی به صنایع و خدمات پشتیبان

بانکها

بسترسازی بترای ایجتاد افزایش تتوان رقتابتی
ستتتتترمایهگتتتتتذاری
ایتتن ستترمایهگتتذاری -بنگتتاههتتای ایرانتتی و شرکتهای تأمین سرمایه
مشترک بینالمللی
باال رفتن سهم بازار
های مشترک

تأستتیس کارخانتته یتتا
شتتترکت در کشتتتور
دسترستتی بتته ستتوابق
مقصتتد تحتتت مجتتوز
شتترکتهتتای ختتارجی
شرکت ایرانی
که متقاضی ایجتاد ایتن
همکتتاریهتتا هستتتند و
متتتتذاکره بتتتتا آنهتتتتا
بتتهنحتتویکتته منتتافع
طرفین حفظ شود
مشارکت پروژهای

کتتتاهش ریستتتکصادرکننده
دسترستتتتتی بتتتتتهحمایتتتهتتای دولت تی
کشور مقصد
دسترستتتتتی بتتتتتهبازارهتتتتای محلتتتتی ستتتتازمانهتتتتای میتتتتانجی و
کشور مقصد
شتترکتهتتای متتدیریت ختتدمات
صادرات
دسترسی بته دانتشو تکنولوژی
 ایجتتتتاد شتتتترایطتأمین مالی مشترک

نظتتارت مستتتمر بانتتک
مرکتتزی بتتر عملکتترد
نظتتتارت بتتتر نحتتتوه سیستتتتتم بتتتتانکی در
استتتتفاده از شتتتبکه -بانک مرکزی ج.ا.ا
توزیتتتتع تستتتهیالت پرداخت تسهیالت
بتتانکی بتترای ارائتته -سیستم بانکی کشور
بانکی
اعطای امتیتاز و اعمتال
خدمات کارآمتد پتولی
سیاستهای تشویقی.
و بتتتتتتانکی بتتتتتته

پرداختتتتت بخشتتتتی از
تتتتتتتأمین متتتتتتازاد هزینتتههتتای بتتانکی از صادرکنندگان
هزینتتههتتای بتتانکی محتتل منتتابع صتتندوق
پشتتتتتیبان صتتتتادرات
ناشی از تحریمها
صنعت برق
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وزارت نیرو
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برنامه

نتایج

اقدامات

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

اجرا)

افزایش کیفیت و دسترسی به صنایع و خدمات پشتیبان

بانکها

انعقتتتاد قراردادهتتتای
مناستتتتب بتتتتانکی و
دریافتتتت ختتتدمات از
بانک هتای ختارجی و
مذاکره و چانهزنی
پتتذیرش و مقبولیتتت
سیستم بتانکی ایتران
در خارج از کشور
تمرکتتتتتتز منتتتتتتابع
شتترکتهتتای فعتتال در
صتتنعت بتترق در بانتتک
انتخاب بانتک عامتل
عامتتتتتل و دریافتتتتتت
انتتترژی و دریافتتتتت
ختتتتدمات بانکتتتتداری
ختتتتدمات ویتتتتژه از
شتتتترکتی و تتتتتدریجاً
بانک مذکور.
خریتتتد ستتتهام بانتتتک
مذکور

خرید دین ارزی

طراحتتتتتی ستتتتتازوکار
مناستتتتتتب جهتتتتتتت
خریتتداری دیتتون ارزی
در بانتتتکهتتتا بتتترای
صتتادرکنندگان صتتنعت
برق

طراحتتتتتی ستتتتتازوکار
مناستتب جهتتت توثیتتق
پرداختتت تستتتهیالت
استتناد خزانتته و ستتایر
در قبتتتال مطالبتتتات
دیتتتون شتتترکتهتتتا در
شرکت
بانکها
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ستتتتازمانهتتتتای میتتتتانجی و
شتترکتهتتای متتدیریت ختتدمات
صادرات

صتتتنعتگران حتتتوزه بتتترق وانرژی
سازمانهای میانجی-سیستم بانکی

بانک مرکزی ج.ا.ا-سیستم بانکی کشور
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برنامه

نتایج

اقدامات

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

متولیککان

(تککدوین ،تصککویب،

انجتتتتتام متتتتتذاکرات
مربوطتتتتته و انعقتتتتتاد
ستتتتترمایهگتتتتتذاری
قراردادهتتایی کتته متتورد
خطرپذیر
اعتمتتاد هتتر دو طتترف
قرارداد باشد

سازمانهای میانجیشرکتهای تأمین سرمایهاستتتتفاده از تتتتأمین

تامین مالی

افزایش کیفیت و دسترسی به صنایع و خدمات پشتیبان

اجرا)

ایجتتاد اعتمتتاد کتتافیاجتتتاره بتتتهشتتترط بتتتتتتین طتتتتتترفین و متتتتتتالی بتتتتتترای
تملیتتک دارایتتیهتتای علتتتتتیالخصتتتتتوص
شرکتهای تأمین سرمایهپتتروژههتتای صتتادرات
سرمایهگذاران
سرمایهای
تجهیتتزات و ختتدمات
پشتیبانی قراردادهامهندستتتتی بتتتترق و
طراحتتتتی ستتتتازوکارانتشار اوراق ارزی
اوراق مشتتتتتتارکت و -تتتتدوین متتتدلهتتتای
متنوع انتشار اوراق
صکوک
جلتتب اعتمتتاد مردمتتیبرای خرید اوراق
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تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق
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مقدمه فصل سوم
هدف از گزارش فصل سوم ،تدوین نقشه راه توسعه صادرات بخش برق و انرژی بر پایه مطالعات صورت گرفته در فصول قبل است.
در این گزارش به استناد راهکارهای پیشنهادی در فصل دوم که بر پایه مطالعات اولیه مندرج در فصل اول تدوین شده است ،نقشه راه
تو سعه صادرات طراحی شده و سپس بودجه مورد نیاز و زمانبندی هر یک از راهکارها تعیین گردیده ا ست .برای این منظور ،ابتدا
پانلی با حضور نمایندگانی از بخش « صنعت»« ،دولت» و «دانشگاه» برگزار گردید و بر اساس نظرات ارائه شده در این پنل از طریق
پرستتشتتنامه ،میزان مطلوبیت و تحققپذیری هریک از راهکارها ،مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از این مرحله ،بر استتاس مدل تدوین
برنامه بر ا ساس زنیجره ( ،) RBMنق شه راه ،تر سیم گردید ،سپس با برنامه اجرایی تحقق نق شه راه تدوین گردیده ا ست .در نهایت،
چ شمانداز تو سعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق با توجه به سناریوهای مختلف در سالهای آتی (دوره زمانی اجرای نق شه راه
موردبررسی) تدوین گردیده است.
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 1-9ارزیابی راهبردهای توسعه صادرات
در این بخش از گزارش ،برای ارزیابی راهبردهای شناساییشده در مراحلِ قبلی ،پانل خبرگان با حضور نمایندگانی از بخش «صنعت»،
«دولت» و «دانشگاه» برگزار گردید و راهکارهای ارائهشده به بحث گذاشته شد .خالصه نقطه نظرات و راهکارهای ارائهشده در پانل
در جدول  12ارائهشده است.
جدول -32خالصه راهکارهای پیشنهادی اعضای پانل در خصوص نقشه راه توسعه صادرات بخش برق
راهکارهای پیشنهادی اعضای پانل تخصصی

 توانمندسازی شرکتهای داخلی جهت تولید
 تالش جهت کاهش هزینههای تولیدکننده و رقابتی شدن فعالیتها
 تقویت شرکتهای دانشبنیان
 آموزش صادرات به شرکتهای تازه تأسیس و یا شرکتهایی که تولیدکننده بودهاند اما تجربه صادراتی ندارند توسط ساتکاب
 شناسایی و بومیسازی مدلهای توسعه صادرات کشورهای الگو و سپس بررسی تغییرات نظام ارزی آن کشورها
 طراحی مدلهای پویای توسعه صادرات و ارائه دو گروه راهکار مجزا در شرایط تحریم و پساتحریم
 تصدیگری شرکت ساتکاب در صنعت برق
 توجه به بازار سازی بهنحویکه توسعه صادرات به بازارهای داخلی فشار وارد نکند .چراکه افزایش قیمت ناشی از فشار عرضه،
منجر به مداخله دولت جهت کنترل قیمتها در بازار داخلی از طریق وضع سیاستهای محدودکننده صادرات خواهد شد.
 استفاده بیشتر از پتانسیلهای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن برای رسیدن به اهداف صنعت برق
 تقاضای بیشتر بنگاههای فعال در صنعت برق جهت استفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران ازجمله اعتبارسنجی
خریداران
 ایجاد مقبولیت برای ضمانتنامههای بانکی صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران
 دستهبندی سیاستها و راهکارها به کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
 ابتدا بررسی عوامل نزولی شدن سیر صادرات در چهار سال اخیر و شناسایی عوامل ضعف و موانع صادرات سپس ارائه راهکار


مشخص نمودن وزن و اثر هرکدام از راهکارها و تخصیص وزن بیشتر به قسمت خدمات پشتیبان .چراکه در حال حاضر در
صنعت برق توان عرضه باالست و وضعیت تقاضا و فرصتهای صادراتی نیز مطلوب است ،لذا آنچه مورد نیاز است ،بهبود
بخش خدمات پولی ،بانکی ،بیمه و سایر خدمات پشتیبان است که باید عرضه را به تقاضا متصل نماید.

پس از بحث و بررسی نظرات اعضای پانل ،برای ارزیابی کمی نقطه نظرات ارائهشده ،پرسشنامه بررسی «مطلوبیت» و «تحققپذیری»
هر یک از راهکارها ارائه شد .با استفاده ازنظرات خبرگان ماتریس ارزیابی مطلوبیت/تحققپذیری سیاستها و راهبردهای ارائهشده
تدوین گردید .در جدول  ،19میانگین نمرات ارزیابی مجموعه راهکارهای ارائهشده در بخش «ارتقای تقاضا»« ،افزایش قدرت عرضه»
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و «ارتقای خدمات پشتیبان صادرات تجهیزات و خدمات برق» بر اساس دو معیار «میزان مطلوبیت» و «تحققپذیری» ارائهشده است.
(حداکثر امتیاز برای هر سیاست 5 ،میباشد).
جدول  -39ارزیابی راهکارهای توسعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی
بخش
1

موضوع

مطلوبیت

تحققپذیری

برنامهها و اقدامات در حوزه ارتقای تقاضا

2

برنامهها و اقدامات باهدف افزایش قدرت عرضه

9

راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات تجهیزات و خدمات برق (مالی و بانکی)

414
412
414

919
914
211

با توجه به پاستتتخهای ارائهشتتتده در خصتتتوص برنامه ها و اقدامات ،مطلوبیت راهکارها بستتتیار باال بوده و بهطور میانگین ،خبرگان
شتترکتکننده در پانل ،مطلوبیت این راهکارها را در حوزه ارتقا تقاضتتا  ،414در حوزه افزایش رقابتپذیری و تقویت عرضتته  412و در
خ صوص ارتقای خدمات پ شتیبان صادرات (مالی و بانکی)  414بر شمردهاند( .حداکثر امتیاز برای هر سیا ست 5 ،میبا شد) لیکن میزان
تحققپذیری این راهکارها از نظر این صتتاحبنظران از مقدار متوستتط کمتر بوده استتت .میانگین امتیاز تحققپذیری راهکارهای ارتقا
تقاضا  919و افزایش قدرت عرضه  914بوده است که باالتر از متوسط است .همچنین تحققپذیری راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان
در دو حوزه خدمات بانکی و بازار ستترمایه ،امتیاز پایینتری کستتب نموده و معادل  211میباشتتد که نشتتان از آن دارد که این افراد
دشواریها و موانع اجرایی شدن این راهکارها را بیش از دو گروه راهکار قبلی دانستهاند.
در ادامه نتایج بهدستآمده از هریک از ماتریسها در سه بخش «ارتقای تقاضا»« ،افزایش قدرت عرضه» و «ارتقای خدمات پشتیبان
صادرات تجهیزات و خدمات برق» ارائه شده ا ست .بر ا ساس روش شنا سی اولویت گذاری بر ا ساس ماتریس های ت صمیمگیری
دومعیاره (دو بعدی) ،تمام گزینه های مطابق از هر دو منظر ،رتبه بندی می شوند ،سپس ماتریس دو بعدی تشکیل می شود و ماتریس
به چهار ناحیه طبقه بندی می شود و هر ناحیه بیانگر ماهیت ویژه ای از ت صمیمات ا ست :ناحیه مطلوبیت پایین ،تحقق پذیری پایین
(گزینه های این ناحیه غیرقابل پذیرش هستتتند) ،ناحیه مطلوبیت باال ،تحقق پذیری پایین (گزینه های این ناحیه تصتمیمات ریستتکی
هستند که در اجرا دچار مشکل می شوند) ،ناحیه مطلوبیت پایین و تحقق پذیری باال (گزینه های این ناحیه تصمیمات فاقد اثربخشی
ه ستند) ،و ناحیه تحقق پذیری باال ،مطلوبیت باال (گزینه های این ناحیه بی شترین کارآمدی و اثربخ شی را دارند و در اولویت قرارمی
گیرند) .در این گزارش رویکرد حاکم انتخاب راهبردها از ناح یه مطلوب یت باال و تحقق پذیری باال بوده استتتت ،هرچند که برخی
گزینههای دیگر نیز که در ناحیه ریسکی بوده اند ،نیز مدنظر بوده و با ادغام و تصحیح تا حدودی در جدول نهایی اورده شدهاند.
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 - 1-1-9ارزیابی راهکارهای ارتقای تقاضا
در جدول شماره  ،14ارزیابی خبرگان از میزان تحققپذیری و مطلوبیت هر یک از سیا ستها و راهکارهای حوزه ارتقای تقا ضا آورده
شده ا ست .امتیازات راهکارهای ارتقا تقا ضا ،بیانگر آن ا ست که کلیه راهکارهای تقا ضا مطلوبیت باالیی بین پا سخدهندگان دا شتهاند،
بهنحوی که امتیاز آنها بیش از  4بوده استتتت( .حداکثر امتیاز  )5همچنین دو راهکار «افزایش تعامالت تجاری با ستتتایر کشتتتورها
علیالخصتتوص کشتتورهای همستتایه و انعقاد قراردادها و معاهدههای مشتتترک و ایجاد همکاریهای بین کشتتوری» و «فعالیتهای
گستتترده کارگزاران غیردولتی و دیپلماتهای تجاری خصتتوصتتی در بازارهای هدف و ایجاد تعامالت بین کشتتورها» نستتبت به ستتایر
راهکارها از مطلوبیت و تحققپذیری باالتری برخوردار هستند .همچنین «ارائه ساورین گارانتی (تضامین حاکمیتی) و اطمینان دادن به
خریدار خارجی محصوالت ایرانی از پشتیبانی دولت در بروز نوسانات اقتصادی و سیاسی» در مقایسه با دیگر راهکارهای ارتقای تقاضا
تحققپذیری پایینتری دارد که نشاندهنده موانع و چالشهای این راهکار برای اجراشدن است( .امتیاز  212از .)5
«ایجاد واحد ت سهیلگری فر صت های صادراتی صنعت برق از طریق شرکت در نمای شگاهها ،برگزاری جل سات ک سبوکار و مرور
نشریات و سایتها ،جهت شناسایی فرصتها و اطالعرسانی آن به شرکتهای واجد شرایط و بارگذاری این اطالعات در یک سیستم
یکپارچه» راهکاری بوده که میزان مطلوبیت و تحققپذیری آن یکسان بوده است.
جدول  -34ارزیابی راهکارهای ارتقای تقاضا
میزان

میزان

مطلوبیت

تحققپذیری

تشکیل بانک اطالعات تجاری و قوانین و مقررات کشورهای مقصد صادرات برق و واحد حقوقی
D1
پشتیبان و نیز پاسخگویی به سؤاالت و ارائه خدمات مشاوره

415

911

ایجاد واحد تسهیلگری فرصتهای صادراتی صنعت برق از طریق شرکت در نمایشگاهها،
 D2برگزاری جلسات کسبوکار و مرور نشریات و سایتها ،جهت شناسایی فرصتها و اطالعرسانی
آن به شرکتهای واجد شرایط و بارگذاری این اطالعات در یک سیستم یکپارچه

411

411

استفاده از دیپلماسی تجاری و تفکیک آن از دیپلماسی اقتصادی و تقویت ،حمایت و پشتیبانی از
D3
رایزنان در کشورهای بازار هدف ایران برای ایفای نقش مؤثرتر

412

911

فعالیتهای گسترده کارگزاران غیردولتی و دیپلماتهای تجاری خصوصی در بازارهای هدف و
D4
ایجاد تعامالت بین کشورها

411

911

 D5ایجاد زیرساختها و سرمایهگذاری در گسترش تبادالت الکتریکی بین ایران و کشورهای همجوار

419

912

افزایش تعامالت تجاری با سایر کشورها علیالخصوص کشورهای همسایه و انعقاد قراردادها و
D6
معاهدههای مشترک و ایجاد همکاریهای بین کشوری

411

913

کد

برنامه و اقدامات
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میزان

میزان

مطلوبیت

تحققپذیری

ارائه ساورین گارانتی (تضامین حاکمیتی) و اطمینان دادن به خریدار خارجی محصوالت ایرانی از
D7
پشتیبانی دولت در بروز نوسانات اقتصادی و سیاسی

415

212

 D8طراحی و صدور تعهدنامه و بیمهنامه برای پوشش ریسکهای سیاسی ایران

419

211

استفاده از سازمانهای میانجی در کشور مقصد جهت شناخت و مذاکره با بانکها و شرکتهای
D9
معتبر بیمه جهت پوشش ریسک سیاسی ایران

415

213

کد

برنامه و اقدامات

برای کسب یک تصویر روشنتر از ارزیابی سیاست راهبردی منتخب ،ماتریس «مطلوبیت/تحققپذیری» بهصورت نمودار  11ارائهشده
استتت .همانطور که در این نمودار دیده میشتتود ،تمام راهکارها بهجز راهکارهای  D8 ،D7و  D9در ناحیه مطلوبیت پذیری باال -
تحققپذیری باال (باالتر از امتیاز  )9قرار دارند .این راهکارها که متمرکز روی پوشتتش ریستتک ستتیاستتی صتتادرات میباشتتد ،اگرچه
مطلوبیت باالیی دارند ،اما از تحققپذیری پایینی برخوردارند .این بدان معنا است که مسئله پوشش ریسکهای سیاسی یکی از موانع
جدی در بخش تقویت عر ضه باقی مانده ا ست .از سوی دیگر راهکارهای شماره  D4 ،D2 ،D1و  D6راهکارهای سیا ستهای
راهبردی که تمرکز شان روی کمک به شناخت بازارهای هدف و ایجاد کارگزاران میانجیگر برای تو سعه ارتباطات و شکل دادن به
بازارهای هدف میباشد ،بیشترین مطلوبیت/تحققپذیری را داشتهاند .همچنین راهکارهای  D3و  D5نیز که بر دیپلماسی تجاری و
استفاده از تبادل الکتریکی برای تسهیل صادرات ،تاکید دارند ،نیز در ناحیه قابل قبول قراردارند.
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تحقق پذیری
نمودار  -11ماتری

تحققپذیری/مطلوبیت راهکارهای ارتقای تقاضای صادرات کاال و خدمات صنعت برق

 - 2-1-9ارزیابی راهکارهای افزایش رقابتپذیری و قدرت عرضه

در جدول  15میانگین امتیازات راهکارهای افزایش قدرت عرضتتته و توان رقابت پذیری جهت ارزیابی ارائهشتتتده استتتت .امتیازات
راهکارهای افزایش رقابتپذیری و قدرت عرضه ،بیانگر آن است که راهکار «استفاده از پتانسیلهای صدور ضمانتنامه بانکی توسط
صتتندوق ضتتمانت صتتادرات ایران از طریق مذاکره و دیپلماستتی مناستتب در کشتتورهای مقصتتد صتتادراتی جهت پذیرش و تائید این
ضمانتنامهها» مطلوبترین راهکار بین راهکارهای ارائه شده ازنظر خبرگان بوده ا ست (امتیاز  411از  )5درحالیکه راهکار «ح ضور
شرکتهای خدمات صادرات در نمایشگاهها به نمایندگی تعدادی از شرکتهای تولیدی بدون سابقه صادرات» از مطلوبیت پایینتری
نسبت به سایر راهکارها در حوزه افزایش توان رقابتی و قدرت عرضه برخوردار بوده است 911( .از .)5

211
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جدول  -31ارزیابی راهکارهای افزایش رقابتپذیری و قدرت عرضه
میزان

میزان

مطلوبیت

تحققپذیری

S1

ایجاد بانک اطالعات از ضوابط و مقررات جاری کشور و ارائه مشاوره

414

411

S2

دسترسی به پایگاههای اطالعات اعتباری بنگاههای خارجی جهت دسترسی گستردهتر و ارزانتر
به اطالعات خریداران و کاهش ریسک فروشنده

419

S3

همکاری صندوق ضمانت صادرات و صندوق پشتیبانی از صادرات کاال و خدمات صنعت برق
جهت صدور ضمانتنامههای اعتباری باهدف افزایش اعتبار صادرکنندگان جهت ورود مواد اولیه
و ماشینآالت

415

S4

تعیین تکلیف تعهدات صندوق ضمانت صادرات در سنوات گذشته و تخصیص بودجه جبرانی و
پرداخت بخشی از حق بیمه توسط صندوق پشتیبانی از صادرات باهدف صدور هرچه بیشتر
بیمههای کوتاهمدت

414

919

S5

همکاری دوجانبه فیمابین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوقهای ضمانت کشورهای
مقصد و توسعه همکاریها جهت بررسی اعتبار خریدار

415

919

S6

تمرکز بر پوشش ریسک صادرات کاال و خدمات صنعت برق در بیمههای سرمایهگذاری و صدور
خدمات فنی و مهندسی توسط صندوق ضمانت صادرات

415

914

S7

استفاده از پتانسیلهای صدور ضمانتنامه بانکی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق
مذاکره و دیپلماسی مناسب در کشورهای مقصد صادراتی جهت پذیرش و تائید این ضمانتنامهها

411

912

S8

استفاده مجدد شرکتهای صادرکننده باسابقه منفی بانکی محدود از خدمات بانکی

911

211

S9

ایجاد نهاد حمایتی در گمرک جهت تسریع شناسایی کاالی صادراتی و اولویتدهی در ترخیص
کاال

415

914

S10

ایجاد شرکتهای میانجی برای همکاری بین بنگاههای صادرکننده و واردکننده ایرانی جهت
ایجاد زیرساخت الزم برای توسعه معامالت سوییچ ()Switch trading

414

915

S11

استفاده بهینه از فرصتهای ایجادشده در مناطق آزاد تجاری اقتصادی برای صادرات

415

914

S12

تأمین نیاز آموزشی شرکتهای واجد شرایط بدون سابقه صادراتی با پرداخت بخشی از هزینههای
مربوطه از محل منابع صندوق پشتیبانی از صادرات صنعت برق و انرژی

913

911

S13

پوشش بخشی از ریسکهای بدو ورود شرکتهای بدون سابقه صادراتی به بازارهای جهانی

913

211

412

915

911

915

برنامه و اقدامات

S14
S15

پرداخت تسهیالت به شرکتهایی که سابقه صادراتی ندارند جهت شرکت در نمایشگاههای
بینالمللی
حضور شرکتهای خدمات صادرات در نمایشگاهها به نمایندگی تعدادی از شرکتهای تولیدی
بدون سابقه صادرات

212

919
919
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میزان

میزان

مطلوبیت

تحققپذیری

S16

دسترسی رایگان شرکتهای تولیدی بدون سابقه صادرات به اطالعات بازار هدف و قوانین و
مقررات جاری کشور برای دوره محدود

411

914

S17

پذیرش تشکلها بهعنوان نهادهای حمایتی تسهیلگر توسط قانونگذاران و دولت و صحهگذاری
بر ارزیابیهای صورت گرفته توسط این تشکلها جهت اعطای امتیازها و تقویت فعاالن صنعت
و پشتیبانی مالی از تشکلهای غیردولتی

412

911

S18

توسعه فعالیت شرکتهای مدیریت خدمات در صنعت برق و ارائه خدمات آنها به صادرکنندگان

419

412

S19

بسترسازی برای ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی از طریق شرکتهای تأمین سرمایه

411

919

S20

تقویت سازمانهای میانجی برای توسعه همکاریهای بین شرکتهای ایرانی و خارجی از طریق:

برنامه و اقدامات

S20-1

* بسترسازی برای ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی

412

919

S20-2

* تأسیس کارخانه یا شرکت در کشور مقصد تحت مجوز شرکت ایرانی

419

213

S20-3

* مشارکت پروژهای

414

915

همچنین «ایجاد بانک اطالعات از ضوابط و مقررات جاری کشور و ارائه مشاوره» در مقایسه با دیگر راهکارهای افزایش توان عرضه
تحققپذیرتر است( .امتیاز  411از  )5درحالیکه راهکارهای «استفاده مجدد شرکتهای صادرکننده باسابقه منفی بانکی محدود از خدمات
بانکی» و «پوشش بخشی از ریسکهای بدو ورود شرکتهای بدون سابقه صادراتی به بازارهای جهانی» امتیاز کمتری نسبت به
سایرین در خصوص تحققپذیری کسب نمودهاند 211( .از  .)5لذا راهکار «استفاده مجدد شرکتهای صادرکننده باسابقه منفی بانکی
محدود از خدمات بانکی» راهکاری بوده است که نسبت به سایرین از هر دو جنبه مطلوبیت و تحققپذیری امتیاز کمتری کسب نموده
است.
در نمودار  12ماتریس تحققپذیری/مطلوبیت راهکارهای افزایش رقابتپذیری و قدرت عرضه محصوالت و خدمات مهندسی برق در
بازارهای هدف میباشد.
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همانطور که در نمودار  ،12دیده می شود بیشتر راهکارهای ارائه شده در ناحیه تحققپذیری/مطلوبیت باال (امتیاز باالتر از  )9قرار دارند
و این بدان معنا استتت که این راهکارها برای دستتتیابی به هدف این بخش موردقبول خبرگان قرارگرفتهاند .ستته راهکار  S13 ،S8و
 S20-2راهکارهایی هستند که ازنظر مطلوبیت باال ولی ازنظر تحققپذیری نمره پایینتر از متوسط را کسب کردهاند.
سیاستهای راهبردی ارائه شده تا حدودی امتیازات نزدیک به هم از حیث مطلوبیت و تحققپذیری داشتهاند .لیکن راهکارهای شماره
 1و  19نسبت به سایرین ضعیفتر بودهاند .این راهکارها مربوط به پوشش ریسک شرکتها و حوزههای مالی و بیمهای میباشند که
نشان میدهد ازنظر اعضای پانل این حوزه در تسهیل شرایط صادرات چندان همسویی ندارد.
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 - 9-1-9ارزیابی راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات

در جدول شماره  11میانگین امتیازات راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات تجهیزات و خدمات برق جهت ارزیابی ارائهشده
است .از بین راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات کاال و خدمات برق« ،پرداخت بخشی از هزینههای مازاد بانکی ناشی از
تحریمها ،از محل منابع صندوق پشتیبان صادرات صنعت برق» با کسب امتیاز  411باالترین مطلوبیت را نسبت به سایرین داشته است.
این در حالی است که سایر راهکارها نیز همگی امتیاز باالیی در مطلوبیت کسب نمودهاند (باالتر از  419از  )5اما این گروه از راهکارها
از میانگین پایینی در تحققپذیری برخوردارند که بیانگر دید منفی خبرگان نسبت به اجرایی شدن این راهکارها در صنایع پشتیبان است.
جدول  -36ارزیابی راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات تجهیزات و خدمات برق
میزان

میزان

برنامه و اقدامات

مطلوبیت

تحققپذیری

نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیالت و نحوه توزیع
A1
تسهیالت

415

912

پرداخت بخشی از هزینههای مازاد بانکی ناشی از تحریمها ،از محل منابع صندوق پشتیبان
A2
صادرات صنعت برق

411

211

انعقاد قراردادهای مناسب بانکی و دریافت خدمات از بانکهای خارجی و تالش برای پذیرش و
A3
مقبولیت سیستم بانکی ایران در خارج از کشور

415

212

انتخاب بانک عامل انرژی و دریافت خدمات ویژه از بانک مذکور در قبال تمرکز منابع شرکتهای
A4
فعال در صنعت برق در آن بانک و تدریجاً خرید سهام بانک مذکور

419

213

 A5طراحی سازوکار مناسب جهت خریداری دیون ارزی در بانکها برای صادرکنندگان صنعت برق

414

211

 A6طراحی سازوکار مناسب جهت توثیق اسناد خزانه و سایر دیون شرکتها در بانکها

414

912

 A7توسعه تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری خطرپذیر

419

214

انتشار اوراق مشارکت و صکوک متنوعتر و نیز اوراق ارزی و جلب اعتماد مردمی برای پروژههای
A8
برونمرزی

419

214

نمودار  19نشاندهنده ماتریس تحققپذیری/مطلوبیت راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات تجهیزات و خدمات برق میباشد.
همانطور که در این ماتریس دیده میشود راهکارهای  A8 ،A7و  A3بدلیل تحققپذیری پایینتر ،در ناحیه قابل قبول (مطلبویت-
تحقق پذیری باال) قرارندارند .این راهکارها که معطوف بر روشهای تأمین مالی پروژههای برونمرزی میباشد ،با چالش اجرا مواجه
هستند.
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تحققپذیری/مطلوبیت راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات تجهیزات و خدمات برق
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مطلوبیت
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 2-9نقشه راه توسعه صادرات
برای نشان دادن مسیر اجرای استراتژیهای توسعه صادرات ،از نقشه راه بر اساس مدل مدیریت نتیجه محور یا  RBM121استفادهشده
است .در این مدل یک زنجیره دستیابی به هدف بلندمدت وجود دارد که طی یک سلسله اقدامات و

فعالیتها121

منجر به ایجاد

خروجی 123خاصی میشوند که برای آن اقدامات مورد انتظار است .حاصل این خروجیها ،تغییر رفتار سازمانها و مؤسسات دیگری
است که منجر به دستاوردهای کوتاهمدت و میانمدتی 192میشود که درنهایت تأثیرات 191بلندمدت را در پی خواهد داشت ،که همان
اهداف مطلوب از اجرای برنامه میباشد .در این مدل ،با در نظر داشتن نتایج 192که درواقع ترکیبی از خروجی کوتاه مدت ،دستاوردهای
میانمدت و بلندمدت است ،زنجیره برنامهها شکل میگیرد .بهعبارتدیگر  RBMمدلی برای پیادهسازی راهبردها بهصورت فرا
سازمانی یا بخشی است( .اورتنگرن.]14[ )2211،
توسعه صادرات صنعت برق و بهطور خاص ،توسعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی ،بهعنوان نتیجه بلندمدت
(تأثیر در محیط) ،از زنجیرهای از برنامه ،خروجیها و دستاوردها در سه بخش ارتقای تقاضا ،افزایش توان رقابتی عرضه و توسعه صنایع
پشتیبان صنعت برق حاصل میشود .برای هریک از این خروجیها برنامههایی باید انجام شود که مستلزم تأمین منابع و تخصیص
بودجه میباشد.
به دیگر سخن ،در مدیریت نتیجه محور ،سه الیه اصلی وجود دارد که در الیه اول ،برنامههایی قرار دارند که توسط نهادهای متعهد به
اجرای این برنامه عملی شده و منجر به بروز خروجیهایی میشوند که در الیه دوم مبنای عمل خواهند بود .در این نقشه راه توسعه
صادرات ،سندیکای صنعت برق ،با حمایت و پشتیبانی اتاق بازرگانی و شرکت ساتکاب ،مجری اصلی و متولی اجرای این الیه هستند.
این الیه دربرگیرنده مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت است که حاصل آن «خروجی» یا بروندادهای مدل  RBMخواهد بود .این
خروجی ،شامل مدلها و طرحهای توجیهی است که راهکارها و راهبردهای مطرحشده را بهصورت اسناد سیاستی و یا برنامههای اجرایی
برای پیادهسازی به الیه دوم مجریان که شامل دستگاههای دولتی ،بنگاههای صادراتی و مؤسسات مالی میباشد ،ارائه مینماید .در این

121

Result Base Management
Activity
123
Out put
192
Short-term and Medium-term Outcome
191
Impacts
192
Results
121

211

تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

الیه ،از طریق پروژههای حمایتگیری ،199خروجیهای الیه قبل بهعنوان برنامههای تدوینشده جهت اجرای مجریان و ذینفعان الیه
دوم بکار گرفته میشود .در الیه دوم با استفاده از خروجیهای الیه اول و اجرای برنامهها توسط مجریان الیه دوم« ،دستاوردهایی»
حاصل میشوند که می تواند محیط فعالیت صادراتی را ارتقا دهد .درواقع در الیه آخر دستاوردهای بلندمدتی محقق خواهند شد که
بازیگران و مجریان آن تمام ذینفعان اصلی صادرات صنعت برق می باشند .تحقق اهداف الیه آخر ،منجر به تأثیرات بلندمدتی خواهد

شد که در چشمانداز صادرات صنعت برق ترسیمشده است (نمودار .)14
نمودار  -14مدل مدیریت بر مبنای زنجیره اهداف

برای ترسیم نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق ،با استفاده از نتایج ارزیابیهای راهکارهای مرحله قبل و با بهکارگیری مدل ،RBM
راهکارهای ارائهشده ،بهصورت سلسله زنجیره اهداف تدوین شدند و نتیجه آن در نقشه نمودار  15ترسیم گردید .این نقشه دارای دو
بعد اصلی و سه الیه از اهداف و برنامه در چهار حوزه میباشد .محور عمودی نشاندهنده ،بازه زمانی برنامه پنجساله است که از سال

Advocacy
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 1933تا سال  1424را در برمیگیرد ،محور افقی ،نشاندهنده بازیگران و نهادهایی است که در اجرای برنامه راهبردی توسعه صادرات،
ایفای نقش میکنند .این نهادها شامل سه گروه «سندیکای صنعت برق»« ،نهادهای سیاستگذار و متولی» و «صاحبان کسبوکار،
خریداران خارجی ،صنایع پشتیبان» میباشد که شرح آن در جدول  11آورده شده است.

جدول  -31مجریان نقشه راه توسعه صادرات بر اساس مدل RBM
ردیف

مجری

1
4
5
1
1
1
3
12
11
12
19
14
15
11
11
11
13
21
22
29

سندیکای صنعت برق
صندوق ضمانت صادرات ایران
دولت (وزارتخانهها)
بانک مرکزی ج.ا.ا
اتاق بازرگانی ایران
شرکتهای تأمین سرمایه
سازمان بورس اوراق بهادار
سازمان توسعه تجارت
میز صادرات ایران در سفارتخانههای ایران
دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو
اتاقهای بازرگانی مشترک
شرکتهای مدیریت خدمات صادرات
رایزنان بازرگانی (خصوصی و دولتی)
خریداران خارجی کاال و خدمات صنعت برق ایران
صاحبان کسبوکارهای صنعت برق ایران
شبکه بانکی کشور
شرکتهای تأمین سرمایه
شرکتهای مدیریت خدمات صادرات
صندوق ضمانت صادرات ایران
شرکتهای بیمه

عنوان در نقشه راه
الیه اول

الیه دوم
(نهادهای سیاستگذار و متولی)

الیه سوم
(صاحبان کسبوکار ،خریداران خارجی،
صنایع پشتیبان)

همانطور که در نقشه راه توسعه صادرات دیده میشود ،هر یک از راهبردها در یک زنجیره سه الیهای «خروجی یا برونداد کوتاهمدت»
و «دستاوردهای میانمدت» و «دستاوردهای بلندمدت» طبقهبندیشدهاند .این راهبردها در چهار گروه شامل افزایش رقابتپذیری
عرضه ،ارتقا تقاضا ،نهادسازی عرضه و تقاضا و ارتقای خدمات پشتیبان طبقهبندیشدهاند .اثر نهایی این برنامه تحقق چشمانداز صادرات
بخش برق میباشد که در بخش بعدی ارائه میشود.
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

در مرحله اول ،اسناد سیاستی و طرحهای توسعهای تدوین میشود .این مرحله تا پایان سال  1422به انجام میرسد .این مرحله با
مسئولیت سندیکای صنعت برق ایران به عنوان مجری پیش برده میشود هرچند که با توجه به محدودیت منابع این تشکل ،اجرای
آنها به تنهایی توسط سندیکای صنعت برق ممکن نبوده و انتظار میرود در این مرحله اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی به
عنوان نهاد اصلی بخش خصوصی و شرکت مادر تخصصی ساتکاپ به عنوان پیشتیان صنایع صنعت برق ،حمایت های الزم را برای
اجرای این فعالیت های این مرحله به عمل آوردند .در مرحله دوم که بازه زمانی  1421تا  1422را در برمیگیرد ،طرحها و اسناد سیاستی
مرحله اول ،با اجرای پروژههای حمایتگری (رایزنی و متقاعدسازی ذینفعان و سیاستگذاران) به تصویب نهادهای تصمیمگیرنده میرسد
و نهادهای مورد نیاز تأسیس میشود .این تغییرات توسط نهادهای حاکمیتی و مؤسسات ذینفع ،در بخش برق به اجرا درمیآید.
در مرحله آخر (سالهای  1429الی  ،)1424صادرات و تجارت برونمرزی به علت بهبود عملکرد صاحبان کسبوکار ،خریداران خارجی
و بخشهای پشتیبان ازجمله بانکها ،شرکتهای بیمه و  ...بیشتر میشود و انتظار میرود صادرات کاال و خدمات صنعت برق تحت
تأثیر «ارتقا تقاضا»« ،رقابتپذیری عرضه» و «بهبود صنایع پشتیبان» توسعه یابد .راهبردهای توسعه صادرات در جدول  11تشریح شده
است.
جدول  -33راهبردهای توسعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی
اثر نهایی

نهادسازی توسعه عرضه و تقاضا

برنامههای راهبردی توسعه صادرات بخش برق و انرژی
 -1نظام ارزیابی و رتبهبندی
 -2توسعه سامانه اطالعات بازارهای هدف و فرصتهای صادراتی و مقررات حاکم
 -9توسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات ( )EMCتخصصی صنعت برق
 -4صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق و انرژی

ارتقای تقاضا
افزایش قدرت رقابتپذیری عرضه

 -5توسعه دیپلماسی تجاری
 -1پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران
 -1توسعه و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی

 -1گسترش همکاری بین بنگاهها (درونمرزی و برونمرزی)
 -3بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حاکم

ارتقای خدمات پشتیبان
(مالی و بانکی)

 -12توسعه خدمات بانکداری شرکتی حوزه انرژی ا (بانک عامل حوزه انرژی)
 -11توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی حوزه انرژی
 -12توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایه
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برای اجرایی شتتدن راهبردهای ذکرشتتده و حصتتول نتایج مورد انتظار ،الزم استتت هریک از برنامههای عملیاتی الیه اول مشتتخص و
تبیین گردد .الیه اول برنامهها عمدتاً به صورت پروژه تدوین سند سیاستی و طرح توسعه نهادی میباشد که در ادامه تشریح می شود.
همانطور که بیان شد ،انتظار میرود با تکمیل برنامههای الیه اول و تحقق زنجیره اهداف این برنامه تا حصول نتایج غایی و دستیابی
به اثرات بلندمدت (ارتقای تقاضا ،افزایش رقابتپذیری عرضه ،بهبود کیفیت خدمات صنایع پشتیبان و نیز نهادسازی مناسب عرضه و
تقاضا) ،صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی برق توسعه یابد.
برای ارائه تصویر روشنتری از نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و انرژی که در نمودار  15ترسیم شده است ،در جدول  13هریک
از برنامههای راهبردی توسعه صادرات متناسب با زمانبندی مربوطه برای هر مرحله و نیز سلسله اقدامات ،اهداف و نتایج مورد انتظار
به تفکیک بیان شده است .در ادامه این فصل در بخش بعدی ،برنامه اجرایی نقشه راه ارائه شده است.
جدول  -33برنامه های نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق
حوزه برنامه
صندوق پشتیبان صادرات برق و

نهادسازی توسعه عرضه و تقاضا

انرژی

نظام ارزیابی و رتبهبندی

توسعه شرکت مدیریت خدمات
صادرات ( )EMCتخصصی صنعت
برق

توسعه سامانه اطالعات بازارهای
هدف و فرصتهای صادراتی و
مقررات حاکم

زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

تدوین طرح تشکیل صندوق پشتیبانی از صادرات

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب اساسنامه و ایجاد صندوق

بلندمدت (از )1422

ارائه خدمات صندوق (تأمین مالی و مشوقهای
صادراتی)

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح تدوین نظام ارزیابی و رتبهبندی صادراتی

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب نظام ارزیابی و رتبهبندی صادراتی

بلندمدت (از )1422

رتبهبندی شرکتهای صادراتی

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح تأسیس  EMCتخصصی صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422
بلندمدت (از )1422
کوتاهمدت ( 1933تا )1422

تصویب و تأسیس  EMCتخصصی برق در ایران و
کشورهای هدف
تسهیلگری فرصتهای صادراتی و ارائه خدمات به
شرکتهای صنعت برق
تدوین طرح ایجاد سامانه اطالعات بازارهای هدف،
فرصتها و مقررات حاکم

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب طرح و ایجاد واحد پشتیبان

بلندمدت (از )1422

دسترسی بهموقع به اطالعات و پشتیبانی اطالعاتی
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حوزه برنامه

ارتقای تقاضا

توسعه دیپلماسی تجاری

زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح توسعه دیپلماسی تجاری

میانمدت ( 1422تا )1422
بلندمدت (از )1422
کوتاهمدت ( 1933تا )1422

پوشش ریسکهای غیرتجاری
خریداران

میانمدت ( 1422تا )1422
بلندمدت (از )1422

افزایش قدرت رقابتپذیری عرضه

کوتاهمدت ( 1933تا )1422
توسعه و اختصاصی سازی خدمات
صندوق ضمانت صادرات در بخش
برق و انرژی
بلندمدت (از )1422

گسترش همکاری بین بنگاهها
(درونمرزی و برونمرزی)

بهبود نظام بانکی و مقررات حاکم

ارتقای خدمات پشتیبان

میانمدت ( 1422تا )1422

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

تصویب طرح و گسترش فعالیت کارگزاران دولتی و
غیردولتی
ارائه خدمات دیپلماسی تجاری توسط کارگزاران دولتی و
غیردولتی
طرح ارزیابی و پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران
تصویب و ابالغ روشهای مدیریت ریسک سیاسی و
تجاری برای خریداران محصوالت ایرانی
پوشش ریسکهای خریداران
طرح توسعه و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت
صادرات در بخش برق و انرژی
تصویب طرح و اختصاصی سازی خدمات صندوق در
صنعت برق
ارائه خدمات اختصاصی ضمانت صادرات به بخش برق و
انرژی
طراحی مدلهای همکاری بین بنگاهها (درونمرزی و
برونمرزی)

میانمدت ( 1422تا )1422

ترویج و مهیاسازی تعامالت شرکتها

بلندمدت (از )1422

شکلگیری همکاریهای بنگاههای داخلی و خارجی

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح بهبود نظام بانکی و مقررات حاکم

میانمدت ( 1422تا )1422
بلندمدت (از )1422
کوتاهمدت ( 1933تا )1422

توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی میانمدت ( 1422تا )1422
بلندمدت (از )1422
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برنامه

اهداف و نتایج مورد انتظار

زمانبندی
کوتاهمدت ( 1933تا )1422

توسعه خدمات بانکداری شرکتی در
حوزه انرژی (بانک عامل انرژی)

میانمدت ( 1422تا )1422
بلندمدت (از )1422

توسعه تأمین مالی پروژههای
برونمرزی از طریق اوراق مشارکت
اسالمی و ابزارهای بازار سرمایه

کوتاهمدت ( 1933تا )1422
میانمدت ( 1422تا )1422
بلندمدت (از )1422

214

طرح انتخاب بانک عامل حوزه انرژی و توسعه خدمات
بانکداری شرکتی در حوزه انرژی
انتخاب بانک عامل انرژی و هدایت نقدینگی شرکتها
به بانک عامل
ارائه خدمات ویژه بانکداری شرکتی به بنگاههای بخش
برق و انرژی
طرح توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی از طریق
اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایه
تصویب و ابالغ دستورالعمل و ایجاد زیرساختها
انتشار اوراق اسالمی و هدایت سرمایههای داخلی و
خارجی به بخش برونمرزی برق و انرژی
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 - 1-2-9برنامه اجرایی نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق

در این بخش هریک از راهبردهای تو سعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهند سی برق و انرژی به تفکیک هر سه
مرحله و دوره زمانی (کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت) تشتتتریح شتتتده استتتت .پس از بیان زنجیره اهداف و اقدامات هر راهبرد،
خروجی های مورد نظر در مرحله اول مشخص شده و بودجه و زمان مورد نیاز برای اجرای آن نیز برآورد شده است.
 -1-1-2-9صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق

« صندوق پشتیبان صادرات برق و انرژی» ،یکنهاد مالی برای پشتیبانی تأمین مالی با محوریت حساب ارزی مورد نیاز صادرکنندگان
صنعت برق و گسترش فعالیت نهادهای مالی خارج صنعت با پوشش ریسک این صندوق در بخش برق و انرژی است که منابع خود را
از محل صادرات بخش برق ،تأمین مینماید و از آن بهعنوان اهرم مالی برای هدایت سرمایههای سایر مؤ س سات مالی در پروژهها
برونمرزی برق و انرژی ا ستفاده می شود .برای شکل گیری و ارائه خدمات این صندوق زنجیره اهداف و اقدامات مندرج در جدول 32
مورد نیاز است:
جدول  -31زنجیره اهداف و اقدامات صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق
زمانبندی
کوتاهمدت ( 1933تا
)1422
میانمدت ( 1422تا
)1422
بلندمدت (از )1422

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

تدوین طرح تشکیل/توسعه صندوق پشتیبانی از صادرات

سندیکای صنعت برق

تصویب اساسنامه و ایجاد صندوق

وزارت نیرو /سازمان بورس /وزارت اقتصاد

ارائه خدمات صندوق (تأمین مالی و مشوقهای صادراتی) شرکتهای صادراتی صنعت برق و انرژی

برای ایجاد صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق ،در مرحله اول ضروری است طرح توجیهی تشکیل /توسعه « صندوق پشتیبانی از
صادرات صنعت برق» نگارش و تنظیم شود و اقدامات الزم برای متقاعدسازی وزارت نیرو و سایر ذینفعان صورت پذیرد ،بهنحویکه
تمامی ابعاد مالی ،هزینه و درآمدهای صتتندوق ،نحوه تأمین مخارج ،منابع و مصتتارف و نحوه بازگشتتت منابع صتتندوق برای متولی آن
م شخص شود .پس از ت صویب وزارت نیرو و ایجاد صندوق پ شتیبانی از صادرات ،منابع مالی تدریج ًا به صندوق تزریق خواهد شد و
توافق الزم جهت تو سعه همکاری ها بین صندوق پ شتیبانی صادرات و سایر ارکان تأثیرگذار بر صادرات صنعت برق ازجمله صندوق
ضمانت صادرات صورت خواهد گرفت .انتظار میرود پس از شروع به فعالیت صندوق و ارائه خدمات ،در بلندمدت (افق  5ساله) عرضه
و تقا ضای برق به دالیلی ازجمله م شارکت صندوق در پرداخت هزینههای بانکها و شرکتهای بیمه و حمایت مالی از شرکتهای
تولیدکننده بدون سابقه صادراتی فزونی یابد.
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

خروجیهای مرحله اول:
در مرحله اول «طرح تاسیس صندوق» با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 پیشنویس اساسنامه ،امید نامه و مستندات مورد نیاز برای کسب مجوز تأسیس از نهادهای ناظر بر مؤسسات مالی


ساختار سازمانی و ارکان نهادی

 فرایندهای اصلی و عملکردی
 سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و نحوه تأمین آن
 مدل کسبوکار (مدل مالی) برای کسب منابع و مصارف
 برنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها و بازیگران.
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین و ارائه طرح «تأسیس صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق»  1ماه پیشبینیشده است.
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 - 2-1-2-9نظام ارزیابی و رتبهبندی صادرکنندگان صنعت برق و انرژی

برای تخ صیص بهینه مزایا و م شوقهای صادراتی ،ضروری ا ست گروه هدفِ این سیا ستگذاریها متنا سب با صالحیت شرکتها
مشخص شود .برای شکلگیری نظام ارزیابی و رتبهبندی صحیح شرکتها جهت بهرهمندی از مزایای صادراتی و تخصیص بهینه این
مزایا ،اهداف و اقدامات مندرج در جدول  31مورد نیاز است:
جدول  -31زنجیره اهداف و اقدامات جهت ایجاد نظام ارزیابی و رتبهبندی
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح تدوین نظام ارزیابی و رتبهبندی

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب نظام ارزیابی و رتبهبندی صادراتی

وزارت نیرو ،سازمان توسعه و تجارت ،اتاق بازرگانی
و سایر دستگاههای مرتبط

بلندمدت (از )1422

رتبهبندی شرکتهای صادراتی

دستگاه ارزیابی و رتبهبندی صادرکنندگان برق و
انرژی /شرکتهای صادرکننده صنعت برق

لذا الزم استتت در قدم نخستتت چارچوب نظام ارزیابی و رتبهبندی شتترکتهای ایرانی برای ورود به بازارهای صتتادراتی تدوینشتتده و
سازوکار دقیق نظام مذکور به همراه ابعاد مالی آن ،به صورت طرح توجیهی در دفتر تو سعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهند سی
وزارت نیرو و سایر نهادهای پشتیبان (شرکتهای مادرتخصصی توانیر ،شرکت ساتکاب و سازمان توسعه و تجارت) مطرح شود.
در صورت تصویب نظام ارزیابی و رتبهبندی توسط دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو ،سایر نهادهای
ذیربط نماینده خود را معرفی خواهند کرد و شتتورای ارزیابی و رتبهبندی تشتتکیلشتتده و ستتایر ارکان این نظام مانند کمیته فنی و
دبیرخانه نیز شکل میگیرد .پس از شروع به فعالیت شورا و ارزیابی و رتبهبندی صحیح شرکتها و تخصیص بهینه مزایای صادراتی،
فضای کسبوکار برای صادرکنندگان برتر مهیا شده و تقاضاکنندگان نیز دسترسی بیشتری به این گروه خواهند داشت که نتیجتاً به
توسعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق منجر خواهد شد.
خروجیهای مرحله اول:
در مرحله اول« ،طرح نظام ارزیابی و رتبه بندی صادرکنندگان برق » با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 تکمیل مطالعات پشتیبان و مطالعات تطبیقی نظامهای رتبهبندی صادراتی
 تدقیق در ساختار سازمانی و ارکان تشکیل نظام رتبهبندی
 فرایندهای اصلی رتبهبندی و ذینفعان
 مدل مالی و نحوه کسب درآمد و هزینه ،میزان سرمایه مورد نیاز
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

 اسناد مورد نیاز برای تصویب و کسب مجوزهای قانونی از نهادهای مرتبط
 برنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین «نظام ارزیابی و رتبهبندی» 1 ،ماه پیشبینیشده است.
 -9-1-2-9توسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات ( )EMCتخصصی صنعت برق

طبق مطالعات انجام شده و تجارب سایر ک شورهای موفق در حوزه صادرات صنعت برق ،شرکتهای مدیریت خدمات صادرات نقش
ب سزایی در ارتقای تقا ضای صادراتی و تو سعه مبادالت بینالمللی دارند .برای تو سعه این شرکتها جهت ت سهیلگری امور صادراتی
بنگاههای ایرانی و توسعه صادرات ،اهداف و اقدامات مندرج در جدول  32مورد نیاز است:
جدول  -32زنجیره اهداف و اقدامات جهت ایجاد توسعه شرکتهای مدیریت خدمات صادرات تخصصی صنعت برق
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح تأسیس  EMCتخصصی صنعت برق

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب و تأسیس  EMCتخصصی برق در ایران و
کشورهای هدف

سازمان توسعه تجارت ،شرکتهای فعال در صنعت
برق

بلندمدت (از )1422

تسهیلگری فرصتهای صادراتی و ارائه خدمات به
شرکتهای صنعت برق

کسبوکارهای صادرات صنعت برق

الزم ا ست در قدم اول پی شنهاد ایجاد شرکتهای مدیریت خدمات تخ ص صی صادرات صنعت برق و انرژی-به یکی از دو شیوه
فراخوان عمومی جهت تأ سیس شرکت مدیریت خدمات صادرات صنعت برق و یا همکاری فعاالن صنعت برق جهت ایجاد م شارکت
حقوقی و تشکیل شرکت مدیریت خدمات صادرات صنعت برق -نگارش شده و موافقت اصولی اولیه آن نیز از سازمان توسعه تجارت
اخذ شود.
پس از تشکیل شرکتهای مدیریت خدمات تخصصی صادرات صنعت برق و انرژی و شروع به فعالیت آنها در ایران و یا کشورهای
اصلی مقصد صادرات از جمله عراق ،الزم است قرارداد همکاری بلندمدت بین سندیکای صنعت برق و شرکتهای مذکور منعقد شود
که در این قراردادها خدمات زیر مورد انتظار است:
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

*ایجاد واحد تسهیلگری برای شناسایی فرصتهای صادراتی صنعت برق از طریق شرکت در نمایشگاهها ،برگزاری جلسات کسبوکار
و مرور نشریات و سایتها ،جهت شناسایی فرصتها و اطالعرسانی آن به شرکتهای واجد شرایط و بارگذاری این اطالعات در یک
سیستم یکپارچه که منجر به ارتقای تقاضا خواهد شد.
*ح ضور شرکتهای خدمات صادرات در نمای شگاهها به نمایندگی از تعدادی شرکت تولیدی بدون سابقه صادرات و تو سعه همکاری
بین بنگاههای صادرکننده و واردکننده ایرانی جهت ایجاد زیر ساخت الزم برای تو سعه معامالت سوییچ ( )Switch tradingکه با
افزایش توان رقابتی ،بر عرضه کاال و خدمات برقی ایرانی در بازارهای جهانی اثرگذار خواهد بود.
خروجیهای مرحله اول:
در مرحله اول« ،طرح توسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات تخصصی صنعت برق » با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان
انجام میشود:
 توجیه فنی و اقتصادی (طرح کسبوکار)
 مدل کسبوکار شرکت مدیریت خدمات صادرات تخصصی صنعت برق (نحوه کسب درآمد و هزینهها)


حوزههای کاری و بازارهای هدف،

 میزان سرمایهگذاری برای تأسیس شرکت و نحوه تأمین آن،
 فرایند تأسیس و چگونگی انتخاب مؤسسان
 پیشنویس اساسنامه و اسناد مورد نیاز برای کسب مجوزهای تأسیس شرکت
 برنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین «طرح تأسیس شرکت مدیریت خدمات صادرات ( )EMCتخصصی صنعت برق» 1 ،ماه پیشبینی شده
است.
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تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

 -4-1-2-9توسعه سامانه اطالعات بازارهای هدف ،فرصتهای صادراتی و مقررات حاکم

دسترسی بهموقع و شفاف به اطالعات بازار ،ازجمله عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب و کار بنگاه ها و سوق بازار به سمت رقابتی شدن
ا ست .برای تو سعه سامانه اطالعات بازارهای هدف ،فر صت های صادراتی و مقررات حاکم بر ک شورهای مق صد صادراتی ،اهداف و
اقدامات مندرج در جدول  39مورد نیاز است:
جدول  -39زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه سامانه اطالعات بازارهای هدف ،فرصتهای صادراتی و مقررات حاکم
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

تدوین طرح ایجاد سامانه اطالعات بازارهای هدف،
فرصتها و مقررات حاکم

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب طرح و ایجاد واحد پشتیبان

اتاق بازرگانی ایران ،اتاقهای مشترک ،نهادهای
دولتی و قانونگذار

بلندمدت (از )1422

دسترسی بهموقع به اطالعات و پشتیبانی اطالعاتی

کسبوکارهای صادرات صنعت برق

برای ایجاد این ف ضا در صنعت برق ،راهکار طراحی بانک اطالعات خریداران و فر صتهای صادراتی باهدف افزایش تقا ضا و بانک
اطالعات قوانین داخلی برای سهولت در تولید و فعالیت در مرزهای داخلی و افزایش توان عرضه مفید خواهد بود.
درنتیجه الزم است این دو اقدام ،برای حصول نتایج مورد انتظار صورت پذیرد:
.1

طراحی مدل کستبوکار و مدل فنی ستامانه اطالعات بازار (خریداران) و فرصتتهای صتادرات و تنظیم طرح توجیهپذیری

مدل جهت ارائه به اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای مشترک ایران و کشورهای هدف صادراتی.
.2

طراحی مدل کسبوکار و تعیین فرایندهای اصلی سامانه اطالعات (پنجره واحد) ضوابط و مقررات جاری کشور و تهیه طرح

توجیهی جهت ارائه به اتاق بازرگانی ایران و ستایر نهادهای مرتبط .در صتورت موافقت اولیه اتاق بازرگانی ایران ،طرح توجیهی از بعد
اثربخ شی بر صادرات ،باید به کلیه ارکان و نهادهای دولتی قانونگذار جهت همکاری ار سال شده و درخوا ست شود از این پس یک
نسخه رونوشت از ضوابط و مقررات ابالغی خود به اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند.
پس از ایجاد ارکان مربوطه و ت شکیل بانک اطالعات ،الزم ا ست به طور همزمان ،واحدهای پ شتیبان ازجمله واحد م شاوره و حقوقی،
ایجاد و شروع به فعالیت نمایند .همچنین واحد ت سهیلگری فر صتهای صادراتی به صورت م شترک با شرکتهای مدیریت خدمات
صادرات به بررسی فرصتها و تقاضاهای بالقوه بپردازند.
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

خروجیهای مرحله اول:
مرحله اول «طرح ت شکیل سامانه اطالعات خریداران ،فر صتهای صادراتی و مقررات حاکم » با هدف تهیه م ستندات زیر تو سط
مجریان انجام میشود:
 تحلیل ذینفعان و جامعه مخاطبان
 مدل کسبوکار (نحوه کسب درآمد و صرف هزینه)
 طرح کسبوکار راهاندازی سامانه و طرح توجیه ذینفعان
 میزان سرمایهگذاری اولیه و نحوه تأمین
 فرایند تشکیل و صاحبان و متولیان سامانه
 ساختار و فرایندهای اصلی
 مستندات قانونی مورد نیاز برای تأسیس و ایجاد سامانه (اساسنامه و )...
 برنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای طراحی سامانه اطالعات خریداران ،فرصتهای صادراتی و مقررات حاکم  12ماه پیشبینیشده است.
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

 -1-1-2-9توسعه دیپلماسی تجاری بخش برق و انرژی

دیپلماسی اقتصادی شامل اقدامات دیپلماتیکی است که بر افزایش صادرات ،جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمانهای اقتصادی
بینالمللی تأکید دارد و درواقع فرآیندی است که از طریق آن کشورها به دنیای بیرون وصل میشوند تا منافع ملی را در زمینه تجارت،
سرمایهگذاری و سایر مبادالت سودآور اقت صادی در ابعاد دو و چندجانبه منطقهای به حداکثر بر سانند .در دیپلما سی اقت صادی رویکرد
سیا سی و تأمین منافع دولت و د ستیابی به اهداف سیا سی دولتها نهفته ا ست .بهعبارت دیگر بهرهگیری از منابع مالی و اقت صادی
ک شور در پی شبرد اهداف سیا سی ،در قالب دیپلما سی اقت صادی شکل میگیرد .لیکن در دیپلما سی تجاری ،رویکرد ا صلی به ت سهیل
مراودات بنگاههای داخلی با سایر ک شورها ست لذا تو سعه دیپلما سی تجاری ازجمله راهبردهای منتخب در این مطالعه بوده ا ست که
برای دستیابی به اهداف آن ،اقدامات مندرج در جدول  34مورد نیاز است:
جدول  -34زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه دیپلماسی تجاری برق
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح توسعه دیپلماسی تجاری

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب طرح و گسترش فعالیت کارگزاران دولتی و
غیردولتی

وزارت امور خارجه ،وزارت نیرو ،اتاق بازرگانی

بلندمدت (از )1422

ارائه خدمات دیپلماسی تجاری توسط کارگزاران
دولتی و غیردولتی

خریداران خارجی کاال و خدمات صنعت برق ایران،
کسبوکارهای صادرات صنعت برق

ارائه طرح توستتتعه دیپلماستتتی تجاری در حوزه برق و انرژی به وزارت امور خارجه و وزارت نیرو ازجمله اقدامات اولیه باهدف ارتقای
تقاضای صنعت برق ایران است که در این خصوص الزم است طرح «توسعه دیپلماسی تجاری» در قالب تفکیک دیپلماسی تجاری از
دیپلما سی اقت صادی در ایران ،ا ستفاده از کارگزاران غیردولتی و دیپلماتهای تجاری خ صو صی و مجموعه اقدامات م شترک برای
افزایش تعامالت تجاری ،تدوین گردد .انتظار میرود در صتتتورت تقو یت و پشتتتتیبانی دیپلمات های تجاری و رایزنان بازرگانی در
سفارتخانههای ایران در سایر ک شورها ،این ارکان در ایفای نقش خود عملکرد بهتری دا شته و امکان ا ستفاده گ ستردهتر از دیپلما سی
تجاری برای گستتترش تبادالت الکتریکی و انعقاد قراردادهای طویلالمدت خرید کاال و تجهیزات برقی از ایران و نیز صتتدور خدمات
فنی و مهندسی برق فراهم شود .همچنین با گ سترش فعالیتهای کارگزاران غیردولتی و دیپلماتهای تجاری خصو صی در بازارهای
هدف ،زمینه تسهیل مراودات شرکتهای ایرانی با کارفرمایان و خریداران خارجی فراهمشده و افزایش تقاضا و توسعه صادرات صنعت
برق حاصل خواهد شد.

212
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

خروجیهای مرحله اول:
در مرحله اول «طرح توسعه دیپلماسی تجاری برق» با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 مطالعات پشتیبان و مطالعات تطبیقی سازمانها و کارگزاران دیپلماسی تجاری
 تحلیل ذینفعان و جامعه مخاطبان
 اسناد مورد نیاز برای تصویب و کسب مجوزهای قانونی از نهادهای مرتبط
 مدل مالی و نحوه تأمین منابع و مصارف مورد نیاز دیپلماسی تجاری
 مدل یکپارچه سازی و همگرایی و همافزایی مؤسسات غیردولتی و دولتی برای دیپلماسی تجاری
 برنامه راهبردی و عملیاتی و اجرایی برای کارگزاران دولتی و غیردولتی دیپلماسی تجاری
 تدوین اسناد ،الیحه قانونی و دستورالعملهای مورد نیاز برای صدور مجوزهای الزم توسط دستگاههای حاکمیتی
 برنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای طرح توسعه دیپلماسی تجاری  12ماه پیشبینیشده است.
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

 -6-1-2-9پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران خدمات و تجهیزات صنعت برق

برای جذب و ترغیب تقا ضاکنندگان خارجی جهت خرید کاال و خدمات برقی از ایران ،الزم ا ست که ری سک و مخاطرات قراردادهای
آنها را با شرکتهای ایرانی تا حد امکان تقلیل داد و یا برای ریسکهای غیرتجاری (ریسکهای ناشی از محیط سیاست بینالمللی)
پوشش مناسب در نظر گرفته شود .برای دستیابی به پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران ،اهداف و اقدامات مندرج در جدول 35
مورد نیاز است:
جدول  -31زنجیره اهداف و اقدامات جهت پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح ارزیابی و پوشش ریسکهای غیرتجاری
خریداران

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب و ابالغ روشهای مدیریت ریسک سیاسی
و تجاری برای خریداران محصوالت ایرانی

وزارت اقتصاد ،شرکتهای بیمه داخلی و صندوق
ضمانت صادرات ایران

بلندمدت (از )1422

پوشش ریسکهای خریداران

خریداران خارجی کاال و خدمات صنعت برق ایران،
کسبوکارهای صادرات صنعت برق

در قدم اول ،الزم ا ست ری سک های غیرتجاری و سیا سی خریداران خدمات و تجهیزات مهند سی برق صورت گرفته و راهکارهایی
برای پو شش این ری سکها طراحی شود( .ازجمله مذاکره و ارائه مدلهای توجیهپذیر به شرکتهای بیمه داخلی و صندوق ضمانت
صادرات ایران) .همچنین با ارائه طرح توجیهی ،وزارت اقت صاد و سایر نهادهای متولی را ترغیب نمود که با در نظر گرفتن ح سا سیت
صادرات صنعت برق به نو سانات سیاسی و اقت صادی و لزوم استفاده از تضمینهای مورد نیاز مانند تضمین حاکمیتی ،با جلب اعتماد
خریداران کاال و خدمات شرکتهای ایرانی در بروز این نوسانات ،به ارتقای تقاضا کمک کند .پس از تعیین مدلهای پوشش ریسک و
ابالغ شرایط ا ستفاده از ابزارهای پو شش ری سک مانند ت ضمین حاکمیتی ( ساورین گارانتی) ،شرکتهای مدیرت خدمات صادرات و
صادرکنندگان ،از این مدلها و ابزارهای پوشش ریسک استفاده مینمایند.
خروجیهای مرحله اول:
در مرحله اول «طرح پوشش ریسک های غیرتجاری خریداران» با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 شناسایی و ارزیابی ریسکهای خریداران محصوالت و خدمات مهندسی بخش برق
 شناسایی ریسکهای غیرتجاری و ارزیابی این نوع ریسک
 طراحی مدلهای پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران محصوالت شرکتهای ایرانی
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

 طراحی سازوکارها و سازماندهی بهکارگیری ابزارهای پوشش ریسک غیرتجاری
 طراحی مدل مالی و نحوه تأمین منابع و مصارف مورد نیاز اجرای ابزارهای پوشش ریسکهای غیرتجاری
 تدوین اسناد ،الیحه قانونی و دستورالعملهای مورد نیاز برای صدور مجوزهای الزم توسط دستگاههای حاکمیتی
 برنامه اجماعستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای ارزیابی و پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران  1ماه پیشبینیشده است.
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

 -1-1-2-9توسعه و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی

با توجه به تحریم ستتیستتتم بانکی ایران و نیز ستتایر مشتتکالت مربوط به اعتبارات بینالمللی (تستتهیالت و تعهدات) ،استتتفاده از
پتان سیلهای صندوق ضمانت صادرات ایران بهعنوان یکی از راهکارهای تو سعه صادرات موردنظر قرارگرفته ا ست .برای تو سعه و
اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش برق و انرژی اهداف و اقدامات مندرج در جدول  31مورد نیاز است:
جدول  -36زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح توسعه و اختصاصی سازی خدمات صندوق
ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب طرح توسعه و اختصاصی سازی خدمات
صندوق در صنعت برق

صندوق ضمانت صادرات ایران ،وزارت صنعت
معدن و تجارت ،بانک مرکزی

بلندمدت (از )1422

ارائه خدمات اختصاصی ضمانت صادرات به بخش
برق و انرژی

صادرکنندگان ایرانی ،خریداران خارجی ،شرکتهای
مدیریت خدمات صادرات

در این خصتتوص الزم استتت ظرفیت ها و امکانات بالقوه صتتندوق در توستتعه صتتادرات صتتنعت برق و انرژی بررس تی شتتود و طرح
متقاعدسازی ارکان مربوطه جهت اقدامات تکمیلی تدوین گردد.
این اقدامات تکمیلی ازجمله متقاعدسازی وزارت صنعت ،معدن و تجارت جهت توسعه فعالیتهای صندوق مانند افزایش سرمایه ثبتی
و تعیین تکلیف بدهیهای پی شین ،مذاکره با بانک مرکزی ج.ا.ا جهت ر سمیت بخ شیدن به ضمانتنامههای بانکی صادره و مذاکره با
شرکتهای مدیریت خدمات صادرات و رایزنان بازرگانی خصوصی ایرانی در کشورهای مقصد صادراتی جهت معرفی صندوق است.
با حل م شکالت و رفع موانع تو سعه فعالیت صندوق در صنعت برق ،قراردادهای فیمابین صادرکنندگان ایرانی و خریداران خارجی با
سهولت بیشتر و در بستر کم ریسک تری منعقد خواهد شد که منجر به توسعه صادرات صنعت برق میشود.
خروجیهای مرحله اول:
در مرحله اول «طرح توستتعه و اختصتتاص تی ستتازی خدمات صتتندوق ضتتمانت صتتادرات در بخش برق و انرژی » با هدف تهیه
مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 شناسایی و دستهبندی نیازهای بخش برق در ارتباط با صندوق ضمانت صادرات
 شناسایی ظرفیتهای قانونی و اجرایی صندوق ضمانت صادرات
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اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

 طراحی مدل و سازوکارهای اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی
 طراحی مدل مالی و منابع و مصارف مورد نیاز ارائه خدمات اختصاصی به بخش برق و انرژی
 تدوین ا سناد ،لوایح قانونی و د ستورالعملهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات ویژه صندوق ضمانت صادرات به بخش برق و
انرژی
 برنامه اجماعستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها ،اقدامات و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین طرح توستتعه و اختصتتاصتتی ستتازی خدمات صتتندوق ضتتمانت صتتادرات در بخش برق و انرژی 12 ،ماه
پیشبینیشده است.
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تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

 -3-1-2-9گسترش همکاری بین بنگاهها (درونمرزی و برونمرزی)

بررستتی ارتباطات بین ستتازمانی شتتکلگرفته و مطالعه اثرات تقویت ارتباط ستتایر تولیدکنندگان با یکدیگر ،نشتتان داده استتت که
همکاریهای بین بنگاهی به شناخت فر صتهای جدید ،صرفهجویی در هزینه و افزایش انعطافپذیری منجر می شود بنابراین برای
گستتترش همکاری بین بنگاهها اهداف و اقداماتی در بخش برق و انرژی باید در نظر گرفته شتتود که به شتترح مندرج در جدول 31
میباشد:
جدول  -31زنجیره اهداف و اقدامات جهت گسترش همکاری بین بنگاهها (درونمرزی و برونمرزی)
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طراحی مدلهای همکاری بین بنگاهها (درونمرزی
و برونمرزی)

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

ترویج و مهیاسازی تعامالت شرکتها

سندیکای صنعت برق ،اتاقهای بازرگانی مشترک،
اتاق بازرگانی ایران

بلندمدت (از )1422

شکلگیری همکاریهای بنگاههای داخلی و
خارجی

صاحبان کسبوکارهای ایرانی و غیر ایرانی در
صنعت برق

الزم استتت برای توستتعه همکارهای بین بنگاههای ایرانی و نیز بنگاههای ایرانی و خارجی ،کنستترستتیومها و مدلهای همکاریهای
م شترک طراحی شده و برر سیهای الزم در خ صوص فرآیند ت شکیل انواع همکاریها مانند کن سر سیومها ،تبادل سهام ،اعطای مجوز
لیسانس و  ...صورت پذیرد .همچنین سازوکار قانونی و الزامات مورد نیاز آن فراهم شود .همچنین ضروری است فعالیتهای مورد نیاز
جهت همستتو کردن اهداف بنگاهها و آمادهستتازی ورود آنها به بازارهای جدید و نوظهور مشتتخصشتتده و باهدف جلوگیری از ایجاد
رقابت مخرب ،عوامل بازدارندهای ترتیب داده شود که از ایجاد جنگ قیمتی در بازارهای هدف پرهیز شود .بهعالوه الزم است با هدف
ترویج و مهیاسازی تعامالت شرکتها ،کارگزاران مناسب برای حل تعارضات احتمالی و حفظ منافع طرفین انتخاب شوند که میتوانند
نمایندگانی از نهادهای صنفی و اتاقهای بازرگانی مشترک ،اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ایران باشند .نتیجه آنکه در بلندمدت،
شکلگیری همکاریها و ت شکیل کن سر سیومها منجر به افزایش سهم بازار مح صوالت ایرانی در بازارهای جهانی و افزایش توان
عرضه خواهد شد.
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خروجیهای مرحله اول:
مرحله اول «طرح گسترش همکاریهای بین بنگاهها » با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 بررسی و انتخاب مدلهای موفق همکاری بین بنگاهها با توجه به زمینههای ایرانی با هدف فعالیت در بازارهای بینالمللی و
صادراتی
 شناسایی موانع و چالشهای پیش روی همکاری بین بنگاه (درونمرزی و برونمرزی)
 طراحی مدلها و سازوکارها و مشوقهای مالی و غیرمالی مورد نیاز برای شکلگیری همکاری بین بنگاهی
 طراحی مدل مالی و منابع و مصارف مورد نیاز برای تشکیل مدلهای همکاری
 تدوین اسناد ،لوایح قانونی و دستورالعملهای مورد نیاز ارائه برای تشدید فعالیت بین بنگاهی
 برنامه اجماعستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها ،اقدامات و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین طرح مدلهای همکاری بین بنگاهها (درونمرزی و برونمرزی) 1 ،ماه پیشبینیشده است.
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 -3-1-2-9بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حاکم برای صادرکنندگان برق و انرژی

شبکه بانکی ک شور و بانک مرکزی بهعنوان یکی از بازیگران ا صلی خدمات مالی مورد نیاز صادرات صنعت برق و انرژی ،الزم ا ست
که در حوزه ارائه خدمات خود ،متناستتب با نیازهای و تغییرات اقتصتتادی بهروزرستتانی شتتوند .بانک مرکزی بهعنوان نهاد حاکمیتی و
قانونگذار شبکه بانکی ،چنانچه تغییراتی را در قوانین و مقررات ت صویب مینماید ،ضروری ا ست بر نحوه اجرای ضوابط و عملکرد
بانکها نظارت نموده و اجرایی شدن م صوبات را پیگیری نماید بنابراین برای بهبود نظام بانکی و ا ستفاده گ ستردهتر از خدمات آن
برای ارتقای رقابتپذیری بنگاههای ایرانی و افزایش عرضه برق ،اهداف و اقداماتی در نظر گرفته شد که به شرح مندرج در جدول 31
میباشد:
جدول  -33زنجیره اهداف و اقدامات جهت بهبود نظام بانکی و مقررات حاکم
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح بهبود نظام بانکی و مقررات حاکم

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب تغییرات پیشنهادی و آمادهسازی
زیرساختهای نرمافزاری

بانک مرکزی ج.ا.ا

بلندمدت (از )1422

گسترش استفاده از خدمات و بهبود عملکرد بانکی
در صنعت برق

شبکه بانکی کشور

در این خ صوص الزم ا ست در ابتدا گزار شی از پرداخت ت سهیالت و قبول تعهدات بانکها به بنگاههای صادرکننده در حوزه برق و
انرژی تهیه و هدف از پرداخت تسهیالت در آن به تفکیک مشخص شود .این گزارش گویای سهم منابع پولی بانکها از صنعت برق
و خدمات ارائه شده به این صنعت خواهد بود که باید با اهداف بانکها که در سیا ستهای پولی بانکی و نظارتی نظام بانکی ک شور
تعیینشده مقایسه شود و نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد.
در بخش دوم گزارش ،مصتتوبات و مقررات ابالغی ستتایر نهادهای حاکمیتی تأثیرگذار بر صتتادرات برق در حوزه خدمات بانکی ،مانند
م صوبات کمیته ماده  13سازمان تو سعه تجارت ،برر سی شده و هر آنچه در تعهد بانکها بوده ا ست گردآوری شود .سپس عملکرد
شبکه بانکی کشور در این مصوبات و اثرات آنها بر توسعه صادرات صنعت برق در گزارش به تفصیل بررسی شود.
پس از تدوین گزارش ،الیحه پی شنهادی تنظیم و ا صالحات و تغییرات موردنظر با شرح اثرات آن بر صنعت برق ،به بانک مرکزی و
وزارت نیرو ار سال میگردد .در صورت متقاعد سازی این نهادها ،الزم ا ست بانک مرکزی عالوه بر تعیین چارچوبها و ضوابط دقیق
خدمات بانکی قابلاستفاده توسط صادرکنندگان صنعت برق و انرژی ،زیرساختهای نرمافزاری الزم را در شبکه بانکی اجباری کرده و
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ضوابط نظارتی برای اجرای دقیق این مصوبات را فراهم نماید .گسترش استفاده از خدمات بانکی توسط صادرکنندگان صنعت برق و
انرژی ،توان تولید و متناسب با آن ،توان رقابت کاال و خدمات در بازارهای جهانی افزایشیافته و منجر به توسعه صادرات خواهد شد.
خروجیهای مرحله اول:
مرحله اول «طرح بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حاکم » با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 گزارش پرداخت تسهیالت و قبول تعهدات بانکها به بنگاههای صادرکننده
 گزارش مصوبات و مقررات ابالغی سایر نهادهای حاکمیتی تأثیرگذار بر صادرات برق
 شناسایی چالشها و مقررات نامناسب برای صادرات
 طراحی مدل ها و سازوکارهای بانکی برای تخ صیص بهینه منابع بانکی به بخش صادرات برق و انرژی و پی شنهاد چرخه
مالی (میزان و چگونگی)
 تدوین اسناد ،لوایح قانونی و دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای سازوکارهای پیشنهادی
 برنامه اجماعستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها ،اقدامات و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین طرح بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حاکم 1 ،ماه پیشبینیشده است.
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تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

 -11-1-2-9توسعه خدمات بانکداری شرکتی در حوزه انرژی (بانک عامل انرژی)

هدایت نقدینگی بنگاههای فعال در یک صنعت در یک بانک عامل ،میتواند منجر به افزایش قدرت چانهزنی آن بنگاهها در خ صوص
کاهش هزینههای خدمات بانکی و نیز اولویتدهی به آنها بهعنوان مشتریان ویژه در قالب خدمات بانکداری شرکتی شود .بهرهمندی
از این مزیت در صنعت برق ،مستلزم بررسی شرایط خدماتدهی بانکها و ارائه گزارش مقایسهای به بنگاهها جهت تعیین بانک عامل
انرژی استت بنابراین برای توستع ه خدمات بانکداری شترکتی در حوزه انرژی اهداف و اقداماتی باید در نظر گرفته شتود که به شترح
مندرج در جدول  33میباشد:
جدول  -33زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه خدمات بانکداری شرکتی در حوزه انرژی
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح انتخاب بانک عامل حوزه انرژی و توسعه
خدمات بانکداری شرکتی در حوزه انرژی

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

انتخاب بانک عامل انرژی و هدایت نقدینگی
شرکتها به بانک عامل

بانکها و صاحبان کسبوکار در صنعت برق

بلندمدت (از )1422

ارائه خدمات ویژه بانکداری شرکتی به بنگاههای
بخش برق و انرژی

بانکها و صاحبان کسبوکار در صنعت برق

برای توستتعه خدمات بانکداری شتترکتی الزم استتت مدلی طراحی شتتود و انتظارات از بانک عامل بخش انرژی و اثرات آن بر توستتعه
صنعت بررسی شده و سپس با استفاده از آن ،طرح توجیهی برای متقاعدسازی صاحبان کسبوکار در صنعت برق و وزارت نیرو جهت
تمرکز منابع مالی خود در یک بانک واحد تدوین گردد .در مرحله بعد مذاکره با بانک های موجود جهت گزینش بهترین شتتترایط
پیشتتنهادی ضتتروری استتت .پس از انتخاب بانک عامل انرژی و اعالم به صتتاحبان کس تبوکار صتتنعت برق ،جهت هدایت تدریجی
داراییهای نقد خود در بانک عامل و انعقاد قرارداد همکاری با بانک ،موجب دسترسی آسانتر و سریعتر به خدمات بانکی می شود که
این امر خود موجب کاهش هزینههای مالی برای صادرات خواهد شد.
خروجیهای مرحله اول:
مرحله اول «طرح توسعه خدمات بانکداری شرکتی در حوزه انرژی » با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 برآورد گردش مالی صنعت برق (بنگاههای دولتی و خصوصی)
 ارزیابی بانکها و رتبهبندی خدمات بانکی برای انتخاب بانک عامل و ارائه لیست بانکها (لیست کوتاه)
 طراحی مدل فرایند انتخاب بانک عامل و انعقاد قرارداد همکاری
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 طراحی مدل کسبوکار و سازوکار برای هدایت جریان نقدینگی بنگاههای صنعت برق به سمت بانک عامل
 برنامه اجماعستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها ،اقدامات و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین طرح انتخاب بانک عامل حوزه انرژی و توستتتعه خدمات بانکداری شتتترکتی در حوزه انرژی 1 ،ماه
پیشبینیشده است.
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 11-1-2-9توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی بخش برق و انرژی

پروژههای احداث تأسیسات زیرساختی برقی نیازمند سرمایهگذاریهای بزرگمقیاس هستند که معموال امکان تأمین آن از منابع داخلی
شرکتهای فعال در صنعت وجود ندارد و م ستلزم تأمین مالی از بازارهای مالی و سرمایهای ا ست .به همین دلیل ا ستفاده از ظرفیت
شرکتهای تأمین سرمایه برای جذب منابع مالی از بازار سرمایه میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی صنعت برق ایفا کند بنابراین
برای توسعه شرکتهای تأمین سرمایه تخصصی در صنعت برق اهداف و اقداماتی باید در نظر گرفته شود که به شرح مندرج در جدول
 122میباشد.
جدول  -111زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی برق
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تأسیس شرکت تأمین سرمایه تخصصی

سازمان بورس اوراق بهادار ،شرکتهای تامین
سرمایه

بلندمدت (از )1422

دسترسی به منابع مالی مورد نیاز پروژهها

صاحبان کسبوکار در صنعت برق

لذا در قدم اول الزم است مدل کسبوکار توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی صنعت برق و انرژی طراحی و تدوین شود و پس از
آن ستتناریوهای مختلف مانند انتخاب یک شتترکت تأمین ستترمایه فعال جهت تمرکز بر تضتتمین مالی و ارائه خدمات به شتترکتهای
صادرکننده صنعت برق و یا تأ سیس یک شرکت تأمین سرمایه تخ ص صی برق و انرژی به سهامداری شرکتهای متقا ضی که در
صنعت برق و انرژی فعالیت مینمایند با درنظرگرفتن مزایا و معایب آن تحلیل و بررسیشده و در اختیار ذینفعان قرار بگیرد.
پس از تصویب طرح توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی صنعت برق و انرژی ،اقدامات الزم برای اخذ مجوز سازمان بورس اوراق
بهادار ،تو سعه تأمین مالی در ب ستری از فعالیتهای شرکتهای تأمین سرمایه ،از جمله ایجاد سرمایهگذاریهای م شترک بینالمللی،
تأ سیس کارخانه یا شرکت در ک شور مق صد تحت مجوز شرکت ایرانی ،م شارکت پروژهای و  ...محقق خواهد شد و منجر به افزایش
کیفیت و دسترسی به منابع مالی مورد نیاز پروژهها و توسعه صادرات صنعت برق خواهد شد.
خروجیهای مرحله اول:
مرحله اول «طرح توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی » با هدف تهیه مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 مدل کسبوکار شرکت تأمین سرمایه تخصصی بخش برق و انرژی (نحوه کسب درآمد و هزینهها)
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طرح کسبوکار و میزان سرمایهگذاری

 فرایند انتخاب /تشکیل شرکت تأمین سرمایه
 پیشنویس اسناد مورد نیاز برای تشکیل یا انعقاد قرارداد با شرکتهای موجود
 برنامه اجماعستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین طرح شرکت تأمین سرمایه تخصصی 1 ،ماه پیشبینیشده است.

235

تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

 12-1-2-9توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایه

توجه به تغییرات حاکم در نظام مالی کشورهای مسلمان و بهروزرسانی روشهای تأمین مالی ،جزء ملزومات نظام مالی کشور است که
الزم است توجه بیشتری به آن شده و بهرهمندی از این روشها نظاممند شود بنابراین برای توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی
از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایه اهداف و اقداماتی باید در نظر گرفته شود که به شرح مندرج در جدول 121
میباشد:
جدول  -111زنجیره اهداف و اقدامات جهت توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی از طریق اوراق مشارکت اسالمی
و ابزارهای بازار سرمایه
زمانبندی

اهداف و نتایج مورد انتظار

مجریان/مخاطبان

کوتاهمدت ( 1933تا )1422

طرح توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی
از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای
بازار سرمایه

سندیکای صنعت برق

میانمدت ( 1422تا )1422

تصویب و ابالغ دستورالعمل و ایجاد زیرساختها

بانک مرکزی  ،سازمان بورس اوراق بهادار ،وزارت
نیرو

بلندمدت (از )1422

انتشار اوراق اسالمی و هدایت سرمایههای داخلی و
خارجی به بخش برونمرزی برق و انرژی

صاحبان کسبوکار در صنعت برق ،بانکها،
شرکتهای تأمین سرمایه ،سرمایهگذاران خرد
(مردم)

در گام نخست ،باید مدلهای انتشار اوراق مشارکت اسالمی و سایر ابزارهای بازار سرمایه ازجمله انتشار صکوک ارزی بررسی شده و
مدل توجیهپذیری و متقاعدستتازی بانک مرکزی ج.ا.ا و ستتازمان بورس اوراق بهادار و نهاد تضتتمینکننده اوراق (وزارت نیرو) برای
استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی پروژههای برونمرزی تدوین گردد .این مدل باید حاوی سازوکار انتشار این اوراق در بانکها و
شرکتهای تأمین سرمایه و نیز طراحی مدل مناسب برای جلب اعتماد مردمی باشد.
در صورت ت صویب طرح ،مدلها و ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و کاربرد آنها در صنعت برق و انرژی تعیین خواهد شد و
دستتتتورالعمل انتشتتتار صتتتکوک ارزی و ستتتایر مدلهای تأمین مالی از طریق مشتتتارکت مردمی توستتتط نهادهای مربوطه ابالغ و
زیرساختهای الزم فراهم خواهد شد.
انت شار اوراق م شارکت و صکوک متنوعتر و نیز اوراق ارزی تو سط بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و م شارکت مردمی در تو سعه
صادرات صنعت برق در بستر اعتماد ایجاد شده منجر به توسعه صادرات صنعت برق و انرژی خواهد شد.
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خروجیهای مرحله اول:
مرحله اول «طرح تو سعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی از طریق اوراق م شارکت ا سالمی و ابزارهای بازار سرمایه » با هدف تهیه
مستندات زیر توسط مجریان انجام میشود:
 شناسایی و دستهبندی نیازهای تأمین مالی پروژهها و طرحهای برونمرزی بخش برق و انرژی
 شناسایی ظرفیتهای قانونی و اجرایی بازارهای سرمایه داخلی و خارجی (مانند صکوک ارزی ،اوراق مشارکت اسالمی و )...
برای پروژه برونمرزی حوزه انرژی
 طراحی مدل و ستتازوکارهای استتتفاده از ابزارهای بازار ستترمایه داخلی و خارجی برای پروژههای صتتادرات خدمات فنی و
مهندسی (پروژههای برونمرزی) بخش برق و انرژی
 تدوین استتناد ،لوایح قانونی و دستتتورالعملهای مورد نیاز جهت استتتفاده از ابزارهای بازار ستترمایه داخلی و خارجی برای
پروژههای صادرات خدمات فنی و مهندسی (پروژههای برونمرزی) بخش برق و انرژی
 برنامه اجماع ستتازی و جلب مشتتارکت ذینفعان (ستتیاستتتگذاران و متصتتدیان و مجریان) جهت جاریستتازی طرح شتتامل
مستندات ،فرایندها ،اقدامات و بازیگران
زمانبندی:

مدتزمان الزم برای تدوین طرح توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی از طریق اوراق م شارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایه،
 12ماه پیشبینیشده است.
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 -19-1-2-9جمعبندی برنامه اجرایی (کوتاهمدت)

در این بخش ،نق شه راه تو سعه صادرات شرح داده شد و اهداف و اقدامات هر سه مرحله (کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت) بیان
شد ،سپس زمانبندی مورد نیاز هر یک از این راهبردها تشریح گردید.
جمع بندی برنامه اجرایی و کوتاه مدت نقشه راه ،به تفکیک راهبردها در جدول  122ارائه شده است .با توجه به مندرجات این جدول،
حدود  12ماه زمان برای اجرای موازی برنامه های این مرحله پس از تصویب این نقشه و تامین منابع ،مورد نیاز میباشد.
جدول  -112برنامه اجرایی توسعه صادرات صنعت برق
برنامههای راهبردی توسعه صادرات بخش برق و انرژی
 -1توسعه نظام ارزیابی و رتبهبندی صادرکنندگان برق و انرژی

زمانبندی
(ماه)
1

 -2توسعه سامانه اطالعات بازارهای هدف و فرصتهای صادراتی و مقررات حاکم

12

 -9توسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات ( )EMCتخصصی صنعت برق

1

 -4توسعه صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق و انرژی

1

 -5توسعه دیپلماسی تجاری برق و انرژی

12

 -1پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران تجهیزات و خدمات مهندسی برق

1

 -1توسعه و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی

12

 -1گسترش همکاری بین بنگاهها (درونمرزی و برونمرزی)

1

 -3بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حاکم برای صادرکنندگان بخش برق و انرژی

1

 -12توسعه خدمات بانکداری شرکتی حوزه انرژی (بانک عامل حوزه انرژی)

1

 -11توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی حوزه انرژی

1

 -12توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی از طریق اوراق مشارکت اسالمی و ابزارهای بازار سرمایه

12

231

تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

 9-9چشمانداز توسعه صادرات کاال و خدمات صنعت برق
صادرات صنعت برق شامل صادرات تجهیزات برق ،صادرات خدمات مهندسی برق و صادرات انرژی برق میباشد .روند صادرات این
صنعت ابتدا صعودی بوده و از  111میلیارد دالر در سال  1911به حدود  911میلیارد دالر در سال  1934افزایش یافته است( .نمودار .)11
بخش عمده این صادرات (حدود  214میلیارد دالر) مربوط به صادرات پروژههای خدمات فنی و مهندسی بخش برق و آب بوده است .از
سال  1934با بروز تحریمها ،روند صادرات این بخش دچار افت شدیدی شده و بهویژه صادرات خدمات مهندسی برق بهشدت کاهشیافته
است بنابراین اگر روند فعلی ادامه یابد با رشد منفی  5درصدی ،میزان صادرات این بخش به حدود  452میلیون دالر کاهش خواهد
یافت .در این نمودار ،سناریوهای مختلفی پیشبینی شده است که نشان می دهد اگر تغییرات موردنظر در کوتاهمدت رخ دهد ،روند
تغییرات چگونه خواهد بود .انتظار میرود که با اصالحات محیط صادرات بخش برق ،صادرات این بخش در ظرف  5سال به بیش از 9
میلیارد دالر سال  1934بازگردد .برای ارائه سناریوهای پیش بینی از روش برون یابی مبتنی بر سناریوسازی استفاده شده است .194در
این مدل ،با توجه به الگوی داده ها ،در گذشته و انتخاب پارامتر «نرخ رشد» که بیانگر تفاوت سناریوها در آینده میباشد ،پیش بینی از
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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روند صادرات صنعت برق و پیش بینی آینده
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نمودار  11چشمانداز صادرات بخش برق بر اساس نرخ رشد در سه سناریو ،روند پایه (نرخ رشد  5درصدی) ،سناریو رشد  15درصدی و
سناریو رشد  25درصدی را نشان میدهد .بر اساس این سناریوها ،میزان صادرات در سال  ،1424با نرخ رشد  5درصد ،برابر  213میلیارد
دالر و در سال  ،1421برابر  111خواهد بود .در سناریو رشد  15درصدی ،میزان صادرات صنعت برق در سال  1424برابر  111میلیارد
دالر و در سال  1421حدود  9میلیارد دالر خواهد بود (در سال  1421به عدد سال  1934میرسد) .در سناریو رشد  25درصدی ،میزان
صادرات در سال  1424به  911میلیارد دالر (مشابه سال  )1934و در سال  1421به  111میلیارد دالر خواهد رسید .با توجه به قابلیت
های زنجیره سازندگان ،پیمانکار و مشاوران این صنعت ،انتظار می رود با تصویب و اجرای این نقشه ،صادرات صنعت برق به  111میلیارد
دالر در سال  1421دست یابد.
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جمعبندی
در ف صل اول گزارش ،و ضعیت صنعت برق در ایران و ک شورهای منتخب (الگو) و ک شورهای هدف صادراتی برر سی شد .سپس با
استفاده از اطالعات وضع موجود و بررسی موانع و فرصتهای صادراتی و ضوابط و مقررات جاری صنعت برق در کشور ،در فصل دوم
راهکارهای تو سعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهند سی گردآوری شدند و با درنظر گرفتن اثرات نهایی که این
راهکارها به جای خواهند گذا شت ،به سه گروه «راهکارهای ارتقای تقا ضا»« ،افزایش رقابت پذیری و توان عر ضه» و «بهبود کیفیت
خدمات صنایع پشتیبان» تفکیک شدند.
در ف صل سوم ابتدا راهکارهای تدوین شده در پانل تخ ص صی با ح ضور خبرگان صنعت برق و سایر نهادهای تاثیرگذار بر این صنعت
مطرح و با تکمیل پرستتشتتنامه توستتط این خبرگان ،ماتریس تحققپذیری و مطلوبیت این راهکارها تهیه شتتد .ستتپس با توجه به
ارزیابیهای انجام شده از نتایج پانل و برر سیهای پایه در  2ف صل پی شین ،راهکارهای منتخب در هریک از زمینههای ارتقا تقا ضا و
افزایش عرضه و صنایع پشتیبان و نهادها ،مطابق الگوی تدوین برنامه بر اساس زنجیره اهداف ،جمعبندی شد .این راهبردها ،بصورت
«نق شه راه تو سعه صادرات» در سه الیه کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت ،تدوین شد .سپس با توجه نق شه طراحی شده ،برنامه
اجرایی کوتاه مدت هریک از راهبردها تشتتریح شتتد و زمان الزم برای اجرای الیه اول نیز پیشبینی گردید .این نقشتته راه به عنوان
خروجی سیاستی این سند مطرح شده و الزم است با تعامل با دستگاه های سیاستگذار ،به عنوان سند نقشه راه توسعه صادرات صنعت
برق به تصویب برسد و هر یک از برنامه های آن به اجرا درآید.
در بخش آخر چ شم انداز تو سعه صادرات کاال و خدمات برقی ت شریح شد و سناریوهای مختلفی برای آن پیشبینی گردید که ن شان
میداد اگر تغییرات موردنظر در کوتاهمدت رخ دهد ،روند تغییرات صتتتادرات چگونه خواهد بود .انتظار میرود که با اصتتتالحات محیط
صادرات بخش برق ،صادرات این بخش در ظرف  5سال به  9میلیارد دالر بر سد و با ادامه ر شد  25در صدی ،میزان صادرات این
صنعت در سال  1421به  111میلیارد دالر برسد.
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 .15ستتایت رستتمی وزارت آب و انرژی افغانستتتان به زبان دری .به آدرس  https://mew.gov.af :مراجعه در تاریخ 12
اردیبهشت 1931
 .11وب سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران www.irica.gov.ir
 .11وب سایت وزارت نیرو www.moe.gov.ir
 .11گزارش پنجاه و یک سال صنعت برق ایران در آیینه آمار( 1931-1941شرکت مادرتخصصی توانیر) ،سال انتشار دی ماه
1931
 .13وب سایت سازمان توسعه تجارت www.tpo.ir
 .32وب سایت مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو http://bes.moe.gov.ir/
 .31وب سایت وزارت راه و مسکن و شهرسازیhttps://www.mrud.ir
 .32وب سایت وزارت نفت https://www.mop.ir
 .39وب سایت بانک مرکزی https://www.cbi.ir
 .34وب سایت شرکت مادرتخصصی توانیر https://www.tavanir.org.ir/
 .35وب سایت سازمان بنادر و دریانوردی https://www.pmo.ir
 .31وب سایت راهآهن جمهوری اسالمی ایران https://www.raja.ir
 .31وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری https://www.cao.ir
 .31وب سایت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران iccima.ir
 .33وب سایت صندوق ضمانت صادرات https://egfi.ir/
.122الیا سی ،مهدی و امیری ،مق صود و محمدی ،مهدی ( .)1932تأثیر قابلیت سازی بنگاهها تو سط سازمانهای میانجی بر
توسعه همکاریهای فناورانه.9،
 .121سایت مناطق آزاد به نشانی https://www.freezones.ir
.122گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی از سال  32تا شش ماهه سال  ،)1931( 31ارائه شده توسط روابط عمومی دبیرخانه
شتتورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصتتادی ،پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصتتادی ،فرینا ،شتتورایعالی مناطق آزاد تجاری
صنعتی و ویژه اقتصادی ،ریاست جمهوری
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 .129گزارش عملکرد مناطق آزاد و ویژه در دولت های یازدهم و دوازدهم در ستتتال های  32الی  ،31معاونت برنامهریزی و
هماهنگی امور مناطق ،شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،ریاست جمهوری
.124گزارش عملکرد صادرات در سال  31در را ستای پروژههای ابالغی ستاد فرماندهی اقت صاد مقاومتی ،دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی ،ریاست جمهوری
 .125گزارش عملکرد ساالنه صندوق ضمانت صادرات ایران در سال  ،1931بازیابی شده از سایت  www.egfi.irدر تاریخ 1
مرداد 31
.121سایت صندوق ضمانت صادرات ایران به آدرس www.egfi.ir
 .121اطالعات دریافتی از صندوق ضمانت صادرات ایران به شماره  3492مورخ 31/25/13
 .121مصتتتو بات هی ئت وزیران باز یابی شتتتده از ستتتا یت مرکز پژوهش های مجلس شتتتورای استتتالمی به نشتتتانی
https://rc.majlis.ir
 .123ستتتایت بانک مرکزی جمهوری استتتالمی ایران .خبر  19خرداد ماه  .1931اعطای  942هزار میلیارد ریال تستتتهیالت به
بخشهای اقتصادی .به آدرس  https://www.cbi.ir/showitem/19154.aspxبازیابی شده در تاریخ  5مرداد
1931
.112سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال .1932
 .111قانون بازار اوراق بهادار ،تصویب شده در جلسه مورخ  1914/3/1مجلس شورای اسالمی
.112جعفرزاده ،میرقاستتم و انصتتاری ،عباس ( .)1939توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت .فصتتلنامه پژوهش حقوق
خصوصی.1 )2( ،
.119خانی ،مسعود ،اشرفی پور ،محمد ( .)1931تأمین مالی شرکتها ابزارها و راهکارها ،تهران :انتشارات گیوا
.114طباطبایی ،سیدعلی )1911( .بای سته های دیپلما سی اقت صادی جمهوری ا سالمی ایران در ع صر جهانی شدن .ف صلنامه
مطالعات سیاسی)5( 2 ،
 .115زارع شاهی ،احمدعلی ( )1913بیثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران .پژوهشکده مطالعات
راهبردی وزارت علوم241-222 .1 )9( .
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.111عطا طلب ،فاطمه و نیاکان ،لیلی ( )1931بررسی ضمانتنامه بیمهای و سازوکار پو شش ری سکهای سیاسی ،پژوه شکده
بیمه – گروه پژوهشی عمومی بیمه
 .111سایت پایگاه های ار سال بار به ن شانی  https://freighthub.com/en/blogبازیابی شده در تاریخ سوم آگو ست
2213
.111ستتتایتتت تتتجتتارت جتتهتتانتتی بتترای شتتتترکتتتهتتای آمتتریتتکتتایتتی درخصتتتتوص  IJVبتته نشتتتتانتتی
https://www.globaltrademag.com/global-trade-daily/pros-cons-international-joint ventures/بازیابی شده در تاریخ هفتم آگوست 2213
 .113ستتتایت موارد جهانی و مطالعات استتتتراتژیک درخصتتتوص ریستتتک کشتتتوری ایران در ستتتال  2213به نشتتتانی
https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/iran-country-risk-repo-1
بازیابی شده در تاریخ  3نوامبر 2213
 .122آمار صادرات و واردات ایران در سایت اتاق بازرگانی تهران .به نشانی http://www.tccim.ir/ImpExpStats
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پیوستها
پیوست  - 1تعداد کارگزاران دیپلماسی تجاری در کشورهای موفق تجاری

ماخذ]13[ Kostecki, M., & Naray, O. (2007). :
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پیوست  -2خالصه سیاستهای توسعه صادرات در سایر کشورها

نوع سیاست

کشور

توضیحات

تنظیم سازوکارهای تعرفه گمرکی برای تشویق صادرات باارزش افزوده باال
دسترسی به مواد اولیه و واسطهای وارداتی در قیمتهای جهانی که در تولید محصوالت و ارائه خدمات
صتتادراتی موردنیاز هستتتند ،از طریق ستتیستتتم استتترداد گمرکی ( )Drawbackبا توجه به رتبهبندی
شرکتها و برند
ست ت یاستتتت های معافیت گمرکی تا  122درصد واحدهای صادراتی جهت واردات کاالهای سرمایهای دستدوم و صادرات
تتتجتتاری و امتتور مجدد کاالهای سرمایهای و ....
باال بردن تعرفههای گمرکی وارداتی که منجر به حمایت از تولید داخلی خواهد شد .چراکه تولید داخلی
گمرکی
از طریق تخصیص یارانههای صادراتی ناشی از درآمدهای حاصل از تعرفههای مزبور تقویت میشود
ا ستفاده از مزایای صادرات ضمنی 195بااینکه در این نوع معامله کاالهای عر ضه شده از ک شور خارج
نمی شود و پرداخت برای چنین اقالمی به پول محلی ا ست ،لیکن تولیدکنندگان مح صوالت مربوط به
صادرات ضمنی ،از مزایای مجوزهای ویژه وارداتی متناسب باارزش صادرات موردنظر بهرهمند میشوند
دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی با نرخ بهرههای سوبسیددار

بانکی و ارزی

هند
هند
هند
ج م هوری کره،
تایوان
هند
ج م هوری کره،
تایوان

پرداخت پیش از موعد قراردادهای ارز مبادلهای ) ACC( 191این پرداختها جهت کاهش زیان ناشی از
تغییرات نرخ ارز در ازای ارائه قراردادهای صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می شود تا از طریق تزریق
منابع بتواند هزینههای تولید ،ب ستهبندی و حملونقل کاال را پو شش دهد .مبلغ آن میتواند تا  ٪122از برزیل
ارزش قرارداد با شد .شرایط بازپرداخت این پیشپرداخت به مدت  912روز ا ست .این معامالت معاف از
مالیات هستند.
پرداخت پیش از موعد حسابهای دریافتنی خارجی (ACE ) 191این پرداختهایی است که در قرارداد
برزیل
صادرات با پرداخت در آینده (نسیه) صورت میگیرد .تفاوت بین این پرداخت و  ACCاین است که در

195

Deemed export
صادرات به معنای فروش کاالها به مشتریانی است که در خارج از کشور قرار دارند درحالیکه صادرات ضمنی به معنای فروش کاالها به مشتریانی است که در داخل کشور
هستند لیکن فعالیت آنها  ٪122صادراتی است .نمونههایی از صادرات ضمنی:
تأمین کاال برای واحدهای صادراتی یا پارکهای فناوری نرمافزار  ،پارکهای فناوری سختافزار الکترونیکی یا پارکهای زیستفناوری
.1
تأمین کاالهای سرمایهای و مواد اولیه موردنیاز صاحبان مجوز طرحهای سرمایهگذاری کاالهای صادراتی
.2
تأمین کاالهای موردنیاز در پروژههای با بودجه اعطایی و یا تأمین مالی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مورد تائید آن وزارت
.9
عرضه کاال به پروژههای برق و پاالیشگاهها
.4
عرضه کانتینرهای حملونقل دریایی
.5
عرضه پروژهها با بودجه سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان ملل
.1
تأمین کاالی پروژههای انرژی هستهای
.1
تأمین و عرضه کاالهایی که به تشخیص دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و عموماً به دلیل اساسی بودن ،تعرفه وارداتی صفر دارند.
.1
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این مدل ،مبلغ فقط زمانی به صادرکننده تعلق میگیرد که کاال به سمت کشور مقصد حمل و ارسالشده
باشد .این مبلغ میتواند تا  ٪122ارزش قرارداد باشد و مدت بازپرداخت آن  112روز است.
تأمین مالی صتتادرات ) PROEX( 191با توجه به ستتیاستتتهای اعتباری بانکی ،منبع تأمین مالی
صادراتی ،خزانه کشور است .شرایط بازپرداخت بسته به نوع کاالهای صادرشده  ،میتواند از  12روز تا
 12سال با شد  .شرکتهای صادرکننده کاالها و خدمات با درآمد ساالنه تا  122میلیون دالر م شمول
برنامه تأمین مالی ه ستند 122 .در صد مبلغ قرارداد صادراتی که دوره بازپرداخت آنها کمتر از  2سال
باشد  ،مشمول دریافت اعتبار فوق است  ،لیکن برای وامهای بلندمدت ،حداکثر  ٪15از قرارداد صادرات،
تأمین مالی میشود.
همکاریهای مالی و بانکی جهت حمایت از صادرکنندگان .مانند اعطای اعتبار به واحد پول داخلی و یا
ارزی ،اعطای اعتبار به عرضهکننده و یا خریدار ،تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت ،تأمین مالی طرحهای
خاص صتتادراتی ،تأمین مالی جهت هزینههای حملونقل ،تخصتتیص بودجه جهت امور مشتتاورهای
صادرات و ارائه خدمات تکنولوژیکی ،ارائه ضمانتنامههای متنوع صادراتی ازجمله ضمانت پیشپرداخت،
ضمانت حسن انجام تعهدات ،ضمانت تعهد پرداخت ،ضمانتنامه گمرکی و سایر ضمانتنامهها ،تأمین
مالی واحدهای فعال در مناطق صتتنعتی  ،افتتاح حستتاب ارزی برای کمک به صتتادرکنندگان جهت
د ستر سی بیدغدغه به ارز موردنیاز بدون تحت تأثیر قرار گرفتن ارزش پول نا شی از تورم و یا الزام در
پرداخت کارمزد تبدیل ارز
ای جاد انگیزه های قیمتی با تعیین نرخ ارز واقعی ر قابتی و ا قدا مات الزم برای اطمی نان از این که
سیاستهای ضد صادراتی ناشی از افزایش واردات ،محدود شوند.
ایجاد یک واحد معافیت مالیاتی در دولت و تنظیم ستتازوکارهای شتتناستتایی کاالهای صتتادراتی و
صادرکنندگان
193
ایجاد مناطق آزاد ویژه صادراتی  EPZو حذف مالیات برای شرکتهای فعال در این مناطق .چرا که
دستتترستتی به کاالهای ستترمایهای از طریق حذف تعرفههای مالیاتی بهویژه در کاهش هزینههای
سرمایهگذاری و دسترسی به فنآوری خارجی مهم است
تخصیص امتیاز مالیاتی به سرمایهگذاران در قالب دوره تنفس مالیاتی

مالیاتی و یارانهای

برزیل

هند

هند
هند
هند
در همه کشورهای
تازه توسعهیافته
ایرلند

تخفیف دهدرصدی نرخ مالیات به صادرکنندگان
استفاده از مزایای صادرات ضمنی ،بااینکه در این نوع معامله کاالهای عرضهشده از کشور خارج نمیشود
و پرداخت برای چنین اقالمی به پول محلی دریافت می شود لیکن تولیدکنندگان مح صوالت مربوط به هند
صادرات ضمنی ،از مزایای بازپرداخت مالیات غیرمستقیم بر محصوالت نهایی بهرهمند میشوند
متتالزی ،تتتایلنتتد،
تخصیص سوبسید به عرضهکنندگان زیرساختها و ایجادکنندگان فضاهای صنعتی مانند EPZ
تایوان
سنگاپور
یارانه دستمزد به پرسنل فعال در شرکتهای صادراتی و برنامههای مسکن عمومی به این پرسنل

Program for Export Financing

191

)193 export-processing zone (EPZ
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فعالیتهای بازاریابی هماهنگ و ن ش ست ساالنه صادرکنندگان و نمای شگاه منطقهای و خارجی جهت
ایجاد بازارهای بزرگ و تجمعی.
ایجاد کارتل ،تراستتت ،هلدینگ و کنستترستتیوم .بهعنوانمثال در مالزی  :اجرای توافق فناوری اطالعات
 ITA142که موجب تقویت صادرات مالزی به دیگر اع ضای این توافق ازجمله ایاالتمتحده ،اتحادیه مالزی
اروپا ،چین و ژاپن میشود.
در همه کشورهای
مجوز استفاده از روش استهالک زودرس 141به شرکتهای صادرکننده
تازه توسعهیافته
استفاده از سیستمهای کنترل مستقیم و تخصیص ترجیحی مجوز به صادرکنندگان ،بهعنوانمثال برای ج م هوری کره،
تایوان
واردات فناوری یا سرمایهگذاری
جمهوری کره
ایجاد زیرساخت شایسته فیزیکی (بنادر ،جادهها ،منابع برق) و اجتماعی(نیروی کار تحصیلکرده)
ارائه امکانات  R & Dدر مؤسسات دولتی و همچنین اعتبارات مالیاتی برای مبتکران بخش خصوصی ج م هوری کره،
تایوان  ،سنگاپور
فعال در حوزه تحقیق و توسعه
محدود نمودن دستتتمزد واقعی از طریق ایجاد محدودیت برای تشتتکلهای کارگری و کاهش قدرت ج م هوری کره،
تایوان ،مالزی
چانهزنی نیروی کار
در راستای حمایت از صادرات انرژی برق ،تسهیل و کاهش هزینه جهت استفاده از تکنیک های کاهش
ست ت یاستتتت های سرقت برق (که میتواند به صورت تقلب ( شمارنده) ،سرقت انرژی برق (ات صال غیرقانونی) ،بدح سابی و
مالزی
صورتحسابهای پرداختنشده باشد ).این تکنیک ها شامل مشاهدهگر ،دستگاههای هوشمند و سی ستم
غیرمالی
اندازهگیری انرژی هوشمند 142و  ...هستند که میتواند سرقت در سیستم توزیع را به حداقل برساند.
سازمان پشتیبانی از صادرکنندگان بهعنوان یک نهاد خصوصی که نقش مهمی در به اشتراک گذاشتن
مشتتکالت عملی که در صتتنعت به وجود میآید دارد و به یافتن راهحلها کمک میکند .این انجمن،
هند
م سائل صادرکنندگان را با دولت در میان میگذارند و دولت را ملزم به تدوین سیا ستهای جدید یا
اصالح سیاستهای موجود میکنند.
مزایای صادرات به واحدهایی اختصاص مییابد که دارای استاندارد ، ISO 14000 ،ISO 9000
هند
 ,GMP HACCPو  SEIباشند.
ایجاد پارکهای فناوری سختافزاری الکترونیکی و نرمافزاری جهت استفاده از مزایای صادراتی موجود هند
ایجاد شتتورای ارتقاء تجارت که با بهرهگیری از طرحهای مالی مختلف و ستتایر کمکهای خدماتی
صادرکنندگان را حمایت میکنند .بهعنوانمثال :شورای کمک به توسعه بازار ( ،)MDAطرح حمایت از هند
بازار ( ،)MAIپشتیبانی مالی برای حضور در نمایشگاههای صنفی ،پشتیبانی اطالعات متنوع
ایجاد هیئت راهبردی برق و الکترونیک  ،بهمنظور ارائه راهبردهایی جهت ت ضمین رقابتپذیری صنعت
مالزی
برق و الکترونیک کشور
سیا ستهای ت شویقی به صادرکنندگان برگزیده مانند م شاوره ک سبوکار رایگان متنا سب با نیازهای
مالزی
صادرکنندگان ،آموزش ارتقا مهارت که هر  9ماه یکبار و با شرکت در سمینار و کارگاههای آموز شی
مالزی

Information Technology Agreement

142

 141روش استهالک دارایی در مدتی کمتر از زمان مقرر

observer meter, smart meters, and smart prepaid energy metering system
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اجرا می شود ،آ شنایی با ف ضای ک سبوکار بینالمللی از طریق شرکت در نمای شگاههای بینالمللی،
مأموریتهای تجاری و سترمایهگذاری یا مأموریتهای بازاریابی بهصتورت  9بار در ستال ،فرصتت به
نمایش گذا شتن مح صوالت در مرکز نمای شگاه دائمی صادرات به مدت یک سال  ،جل سات تو سعه
کارآفرینی و رهبری
ایجاد پایگاهها و مراکز توسعه صادرات به شرح زیر
پایگاه اطالعات صادرات و مرکز منابع اطالعاتی آنالین ( ،)EIRمرکز برگزاری دورههای تخ ص صی
آموزش صتتادرات ( ،) ECTایجاد امکانات زیرستتاختی صتتادرات ( ،) EIF149ارائه خدمات مشتتاوره مالزی
صتتادراتی ( ) EASبرگزاری و تقبل هزینههای نمایشتتگاههای بینالمللی ( ،)TFSمرکز اطالعات
تجارت( )TIPمراکز مشاوره اعتباری و تأمین مالی ()CFA

 149برنامه امکانات زیر ساختی  ،به شرکتهای کوچک و متو سط صادراتی کمک میکند تا به زیر ساختهای صنعتی و امکانات مربوطه د ستر سی دا شته
باشند.برای مثال  SMEها میتوانند از مراکز آموزشی و تحقیقاتی دولتی برای فعالیتهای تحقیق و توسعهای خود استفاده نمایند .این مراکز نهتنها از طریق
اعطای کمکهزینه به  SMEها کمک میکنند ،بلکه با کارشناسان دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نیز همکاری مینمایند .از این طریق دسترسی به تکنولوژی
جدید نیز می سر خواهد شد  .چندین شهرک صنعتی نیز تو سط دولت ایجاد شده ا ست که ف ضای منا سبی جهت تجارت SMEها بوده و حق امتیازهایی به
فعاالن در این فضاها داده میشود برای مثال تعرفههای پایینتر جهت خرید انرژی و دسترسی به اینترنت پرسرعت و ....
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پیوست  .9مقایسه مشوقها و مزایای مناطق آزاد در کشورهای حوزه رقابتی ایران
منطقه آزاد

مشوقها و مزایا




منطقه آزاد فرودگاه دبی
(امارات متحده عربی)










منطقته آزاد جبل علی
(امارات متحده عربی)










منطقه آزاد فرودگاه ابوظبی
(امارات متحده عربی)








منطقته ویژه اقتصادی دُقم
(عمان)
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معافیت دائمی  122درصدی مالیات بر شرکتها ،بدون سقف زمانی
معافیت دائمی 122درصدی مالیات بر درآمد اشخاص ،بدون سقف زمانی
معافیت 122درصدی صادرات و واردات از عوارض گمرکی
مالکیت 122درصدی اتباع خارجی
عدم محدودیت در انتقال سرمایه و سود
عدم محدودیت در نوع ارز
برخوردار از پنجره واحد خدمات
ثبت  2روزه شرکت در منطقه
معافیت مالیات بر شرکت به مدت  52سال که قابل تمدید میباشد
معافیت دائمی مالیات بر درآمد اشخاص
امکان برخورداری از مالکیت  122درصدی برای خارجیان
عدم محدودیت در بهکارگیری کارکنان و متخصصین خارجی
معافیت واردات یا صادرات مجدد از عوارض گمرکی
عدم محدودیت در انتقال سرمایه
عدم محدودیت در نوع ارز
امکان ترهین مستحدثات سرمایهگذاری نزد بانک یا مؤسسات تأمین مالی
برخوردار از پنجره واحد سرمایهگذاری و خدمات
معافیت دائمی  122درصدی مالیات بر شرکتها
معافیت دائمی 122درصدی مالیات بر درآمد اشخاص
معافیت 122درصدی صادرات و واردات از عوارض گمرکی
مالکیت 122درصدی اتباع خارجی
عدم محدودیت در انتقال سرمایه و سود
برخورداری از مرکز خدمات سرمایهگذاری در قالب پنجره واحد
دسترسی  24ساعته به خدمات
معافیت مالیاتی  92سال از زمان شروع کسبوکار و قابل تمدید تا  92سال
دیگر
امکان برخورداری از مالکیت  122درصدی برای خارجیان
عدم الزام در حداقل سرمایهگذاری در قانون شرکتهای بازرگانی
عدم محدودیت در نوع ارز
آزادی انتقال سرمایه و سود

 144منبع  :گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی از سال  32تا شش ماهه سال ]25[ 31
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آزادی واردات هر نوع کاال(بهاستثنای کاالهای ممنوعه( ،بدون نیاز به اخذ
تائید یا اجازه قبلی )مگر اینکه کاالهای مدنظر در گروه مواد منفجره یا
شیمیایی طبقهبندیشده باشند)
برخوردار از پنجره واحد خدمات و سرمایهگذاری
معافیت دائم مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها
معافیت از عوارض گمرکی
مالکیت  122درصدی برای خارجیان
عدم محدودیت در انتقال سرمایه و سود
عدم الزام در میزان حداقل سرمایهگذاری
ارائه خدمات بیمه ضمانت صادرات
دسترسی به وامهای تجاری
معافیت  92ساله مالیات بر درآمد
مالکیت  122درصدی برای خارجیان
معافیت از عوارض گمرکی
امکان بهکارگیری نیروی کار خارجی تا  32درصد
معافیت مالیات بر شرکت تا  25سال با رعایت سهم نیروی کار عمانی
تعیینشده )امکان استفاده از نیروی کار خارجی در بدو شروع فعالیت تا 15
درصد ،بعد از ده سال تا  15درصد ،بعد از  15سال تا  15درصد و بعد از 22
سال تا  52درصد نیروی کار(
معافیت واردات و صادرات مجدد از عوارض گمرکی
معافیت مالیات بر درآمد اشخاص
ارائه خدمات در قالب نظام پنجره واحد
 11منطقه آزاد فعال و یک منطقه در حال تأسیس
معافیت دائم 122درصدی از مالیات بر درآمد شرکتهای تولیدی
معافیت دائم 122درصدی از مالیات بر درآمد شرکتهای خدمات ویژه
لجستیک 145در مناطق
معافیت دائم  122درصدی از مالیات بر ارزشافزوده و مالیات ویژه مصرف
معافیت 122درصدی از مالیات بر امالک
معافیت 122درصدی از عوارض گمرکی
عدم محدودیت انتقال سود به خارج و داخل ترکیه
اجازه ورود ماشینآالت دست دو و کارکرده به مناطق



مالکیت  122درصدی برای خارجیان
معافیت مالیاتی به مدت  29سال





منطقته آزاد صالله
(عمان)








منطقه آزاد المزیونه
(عمان)






منطقه آزاد بندر صحار
(عمان)








مناطق آزاد ترکیه







منطقه آزاد گوادر
(پاکستان)
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سندیکای صنعت برق ایران



 145فرآیند برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر خدمات و اطالعات مرتبط با حمل و نگهداری کاال از مبدأ تا محل م صرف که باهدف تأمین نیاز م شتری ،شامل جریانهای درونی و
بیرونی ،درونسو و برونسو انجام میگیرد.

911

تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و طراحی بسته سیاستی توسعه صادرات بخش برق




اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
سندیکای صنعت برق ایران

معافیت  122درصدی واردات برای ساختوساز و بهرهبرداری از عوارض
گمرکی
امکان اجاره قطعات آماده زمین به مدت  33سال
مقررات آسان ویزا ،نظام پنجره واحد و رویههای سهل صدور مجوز و شروع
فعالیت

913

