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 1398ها و راهكارهاي رونق توليد در سال چالش

 برقبخش . 5

 

 

 
 

 

 چكيده

نوعي با آن مواجه هستند،  هدف اين گزارش اين است كه عالوه بر مشكالت فرابخشي كه همه صنايع به

بهبود آن  هايتوليد احصا و راهكارهاي بخشي صنعت برق را با هدف دستيابي به رونق موانع و چالش

به  1397هاي نصب شده توليد برق در كشور در پايان سال ظرفيت نامي و عملي نيروگاهپيشنهاد شود. 

، در زنجيره تأمين صنعت برق اقتصاديبنگاه  1000بيش از  است. تهزار مگاوا 68و  78ترتيب معادل 

 هاي زيرمجموعه آن ازوزارت نيرو و شركت ،هاگاهكاالي توليدي اين بن عمده فعال هستند كه متقاضي

هاي حرارتي و شركتبرق شركت مادرتخصصي نيروي جمله شركت توزيع نيروي برق، شركت توانير، 

هاي محدوديتتحت تأثير صنعت برق نيز مانند ساير صنايع ها، تشديد تحريمبا  يدكننده برق هستند.تول

ارز قرار گرفت و توليدكنندگان تجهيزات و كاالي مورد نياز ناشي از تحريم و همچنين آشفتگي بازار 

هاي ترين مشكلي كه صنعت برق نيز همانند ساير بخشبزرگ. كردجه اصنعت برق را با مشكالتي مو

واردكنندگان اين صنعت را با نوسانات نرخ ارز است كه توليدكنندگان و  ،اقتصاد كشور با آن مواجه است

هاي وزارت نيرو به بخش عدم اطمينان مواجه كرده است. دومين مشكل صنعت برق بدهيمشكل 

 است. در اين صنعت شدهگذاري كمبود نقدينگي و منابع سرمايه باعثهاست كه خصوصي و بانك

 

 مقدمه

كننده هاي مصرفبخش همطمئن براي همصنعت برق يكي از صنايع زيرساختي اصلي كشور است. تأمين برق 

ريزي شده و همچنين افزايش هاي برنامهسال اخير با كاهش خاموشي 15اي برخوردار است. در از اهميت ويژه

سطح خودكفايي در توليد تجهيزات پيشرفته، صنعت برق ايران توانسته است خود را به عنوان يكي از 

)از جمله  عدم تعادل اقتصادي در بخش برق به داليل متعدد هاي پيشرو در كشور معرفي كند. امابخش

، بقاي اين صنعت را ...(ها وگذاري در اثر تشديد تحريمهها، افزايش نرخ ارز، كاهش ميزان سرمايافزايش بدهي

 ها را نيز افزايش داده است. پذيري اين صنعت از تحريمبا خطر مواجه كرده است. اين عدم تعادل، ضربه

 هاقتصادي نيز در جهان امروز نيازمند توسع هبر ضرورت تأمين برق مطمئن، هرگونه توسع عالوه

 شدت به تنها بقاي زندگي، بلكه توسعه و رشد اقتصادي نيز بههاي بخش برق است. بنابراين نهظرفيت

 هو زمين حفظ زيربناييدستاوردهاي فعلي اين صنعت  روري استنتيجه ض انرژي برق وابسته است. در

 آن فراهم شود. يرشد و ارتقا
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و  ، مديران دولتيفعاالن بخش خصوصي با هاي تخصصيحاصل برگزاري نشستگزارش حاضر 

پذير، براي عبور از شرايط ها و نقاط آسيبتالش شده با شناسايي گلوگاه انرژي است و هكارشناسان حوز

 1.ري پيشنهاد شودثؤراهكارهاي م ،رونق توليددستيابي به هدف و پيش رو 

 

 وضعيت صنعت برق. 1

روي رونق توليد در صنعت برق، ابتدا تصويري از وضعيت كنوني  هاي پيشبه منظور بررسي چالش

 هاي مختلف ارائه شده است.صنعت برق از منظر شاخص

 

 جايگاه صنعت برق در اقتصاد ملي. 1-1

حدود ميليارد ريال،  هزار 120 افزوده معادلارزش اساس آمار منتشره مركز آمار ايران، صنعت برق با بر

وضعيت  1داده است. در نمودار به خود اختصاص را  1394در سال رصد توليد ناخالص داخلي ايران د يك

 . داده شده استنشان  1394تا  1390 هايارزش افزوده اين صنعت طي سال

 

 1391-1394هاي هاي جاري در سالبه قيمت *افزوده صنعت برقشز. ار1نمودار 

 
 .مرکز آمار ایرانخذ: مأ

 .استC0327 و D0410هاي صنعت برق مجموع رشته فعاليت كد داده*

 

 

 

                                                 

. براي تجميع نظرات و نهايي كردن راهكارهاي پيشنهادي مطابق دستور جناب آقاي دكتر الريجاني رياست محترم مجلس 1

برنامه و بودجه براي شركت در نشست دوجانبه دعوت به عمل آمد كه اين سازمان در جلسه شوراي اسالمي، از سازمان 
 ها نداده است.شركت نكرده و از عدم مشاركت در جلسه نيز اطالعي به مركز پژوهش
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انتقال و  وكارهاي مرتبط با صنعت برق بر اساس كد آيسيك در دو گروه اصلي زنجيره توليد،خوشه كسب

افزوده درصد ارزش 51گيرد كه ( قرار مي3130، 3110 ،3120( و توليد تجهيزات برقي )4010توزيع برق )

 درصد مربوط به توليد، انتقال و توزيع برق بوده است. 49مربوط به صنايع توليد تجهيزات برقي و 

 

 ها در كشورروند احداث نيروگاه .1-2

هزار  68و  78به ترتيب معادل  1397در پايان سال هاي نصب شده در كشور نيروگاه و عملي ظرفيت نامي

سال اخير نشان داده  13ظرفيت نيروگاهي احداث شده طي  افزايش ميزان 2در نمودار وات بوده است. مگا

، 1389)رشد منفي( احداث نيروگاه پس از سال كاهشي روند ، شودميطور كه مالحظه  همانشده است. 

، 1389هاي احداث شده در سال است، به حداكثر رسيدن ظرفيت نيروگاهكامالً مشهود است. شايان ذكر 

 1.بوده است 1380ابتداي دهه هاي لهاي صورت گرفته در ساگذارينتيجه رشد مثبت سرمايه

 

 1384-1397هاي . روند ظرفيت نيروگاهي نصب شده در سال2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شركت مادرتخصصي توانير، آمار تفضيلي صنعت برق مأخذ:

 

 تعميق ساخت داخل در صنعت برق كشور .1-3

هاي گذشته با تالش كشور است. در سال پيشرو سازي يكي از صنايعداخليصنعت برق به لحاظ عمق 

هاي حساس و كليدي، دانش و توانايي ساخت مديران و متخصصان داخلي، با انتقال فناوري در بخش

درصد از  90شده است. در حال حاضر بيش از  محصوالت باارزش اين صنعت در داخل كشور فراهم

 2.تجهيزات مورد نياز صنعت برق متكي به توان داخلي است

                                                 
 به حداقل را روگاهين احداث یبرا یگذارهیسرما رشد ستیبایم است، سال چهار روگاهين احداث یبرا الزم زمان حداقل. 1

 .داد نسبت روگاهين احداث زمان از ترقبل سال چهار

  http://www.icana.ir/Fa/News/33982TT 1396وزير نيرو، . 2

http://www.icana.ir/Fa/News/33982TT
http://www.icana.ir/Fa/News/33982TT
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، ژنراتور، پمپ، كمپرسور، ترانسفورماتور، ساخت توربين هاند در عرصمتخصصان صنعت برق توانسته

توليد تا توزيع برق كشور را به سطح خودكفايي  هسيم و كابل، بويلر و ساير تجهيزات مهم در زنجير

ه و نياز به ثيرات تحريم بر اين صنعت شدأسازي گسترده تجهيزات اصلي سبب كاهش تبرسانند. داخلي

، در زنجيره تأمين صنعت برق فعال اقتصاديبنگاه  1000بيش از گفتني است دهد. ارز را كاهش مي

جمله  هاي زيرمجموعه آن ازوزارت نيرو و شركت ،هاكاالي توليدي اين بنگاه عمده هستند كه متقاضي

هاي و شركتبرق حرارتي شركت مادرتخصصي نيروي شركت توزيع نيروي برق، شركت توانير، 

 1396سال واحدهاي توليد تجهيزات مورد نياز صنعت برق در  يدكننده برق هستند. گردش ماليتول

 1در جدول  1.فر اشتغال مستقيم ايجاد كرده استهزار ن 153و  هزار ميليارد تومان بوده 20حدود 

 شده است.اين واحدهاي توليدي به تفكيك نوع تجهيزات نشان داده  و عملي ظرفيت اسمي

 

 1394. ظرفيت اسمي واحدهاي توليد تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق در سال 1جدول 

 ييكاال گروه
 يواحدها تعداد

 يديتول
 واحد تيظرف

 عدد 327,612,567 97 راقي و اتصاالت

 دستگاه 521,041 496 تابلو انواع

 دستگاه 1,129,112 20  ترانسفورماتور انواع

 دستگاه 1,136,100 13 رله انواع

 دستگاه 44,780 17 ونريسكس انواع

 نتُ 20,761,618 246 ميس انواع

 دستگاه 10,841,000 17 وزيف انواع

 نتُ 10,291,532 80 كابل انواع

 نتُ 408,500 2 ينور افيال كابل انواع

 دستگاه 38,389,105 75  ديكل انواع

 دستگاه 951,700 11 كنتاكتور انواع

 نتُ 281,131 33 نيرو انتقال هاي دكل

 عدد 422,056,330 67 هاالمپ انواع

 نتُ 5,436 15 مقره انواع

 دستگاه 2,605,000 9 كنتور انواع

 .سنديكاي صنعت برق ايران مأخذ:   

 

واحد  1000بيش از  مجموع  از بر اساس اطالعاتي كه از سنديكاي صنعت برق دريافت شده است،

كمتر از نيمي از اين واحدها واحد يعني  473اكنون برداري در اين صنعت همبهرهتوليدي داراي پروانه 

هزار نفر   48هزار ميليارد ريال بوده و حدود  15 مجموعاً 1396فعالند. ميزان ستاده اين واحدها در سال 

 در اين بخش شاغل هستند. 

                                                 
 .ايران برق صنعت سنديكاي. 1
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 قدرت پيمانكاري و مديريت پروژه . 1-4

هاي موجود در كشور، توان اجرا و مديريت ترين توانمنديلي، يكي از مهمعالوه بر توليد تجهيزات اص

در در كشور باعث شد تا ايران  سازاي بزرگ نيروگاهههاي بزرگ در صنعت برق است. ايجاد شركتپروژه

. حجم باالي صادرات خدمات فني و مهندسي و سازي در دنيا جايگاه خوبي پيدا كنددانش فني نيروگاه

، 1396، در سال مثالعنوان ه ب .هاي بزرگ در بسياري از كشورها گواه اين توانمندي استپروژهاجراي 

به  درصد اين مقدار 80گرفت كه  درصد صادرات خدمات فني و مهندسي توسط وزارت نيرو صورت 90

شركت متوسط و بزرگ مهندسي پيمانكاري،  400در اين بخش حدود  1.است اختصاص داشته بخش برق

هاي كوچك خدمات پيمانكاري در بخش توزيع برق فعاليت دارند وره و طراحي و تعداد زيادي شركتمشا

 2.دهندهزار نفر اشتغال صنعت برق را به خود اختصاص مي 50بالغ بر  كه مجموعاً

 

 صنعت برق  اقتصادي وضعيت. 1-5

ابالغ هرچند كه با  برق در كشور بر عهده وزارت نيرو است تأمين ،قانون تأسيس وزارت نيروبه موجب 

( قانون اساسي، توسعه توليد به بخش خصوصي واگذار گرديد. بر اين 44)وچهارم چهلهاي كلي اصل سياست

بخش خصوصي صادر  ه توسطاحداث نيروگا جوز برايساله، مهاي توسعه پنجبرنامه هايطول سالاساس، در 

 منابع مالي مورد نياز براي احداث به وسيله بخش خصوصي تأمين گردد كه البته اين تأمين به و مقرر شد

از طرفي وزارت نيرو با انعقاد قراردادهاي خريد  3.پذيردطور عمده از محل صندوق توسعه ملي صورت مي

 .نمايدبراي بخش خصوصي تضمين مي بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار را 4،تضميني برق

هاي توليد برق و درآمدهاي حاصل از با اين حال شرايط اقتصادي صنعت برق از نظر هزينه نهاده

هاي صنعت،تعادلي برقرار نيست، در نتيجه بخش فروش برق، به نحوي است كه بين درآمدها و هزينه

 گذاري در اين صنعت ندارند.گذاران تمايلي به سرمايهخصوصي و سرمايه

 التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برقمابه. 1-5-1

دولت به هرچند كه  ،برخوردار است بخشي اقتصاد برقدر تعادل ايموضوع قيمتگذاري برق، از اهميت ويژه

تر از قيمت تمام صورت تكليفي و پايين هاي فروش برق را بههرساله قيمت ،كنندگانمنظور حمايت از مصرف

                                                 
 .1396 توانير، مادرتخصصي شركت مديرعامل. 1

http://www.iribnews.ir/fa/news/1865600 

 .رانیا برق صنعت یکایسند. 2
 هايطرح سهم، 1397 سال آذرماه پايان تا ملي توسعه صندوق تأسيس ابتداي از ملي توسعه صندوق عملكرد گزارش اساس بر. 3

 دالر ميليارد 5/4 مبلغ به طرح 46 براي تعداد اين از. است طرح 51 براي دالر ميليارد 8/4 معادل شده وصول اعالم هايطرح از نيروگاهي
 طرح 37 براي نيز دالر ميليارد 4/2 معادل و شده اعتبار گشايش طرح 41 براي دالر ميليارد 4 معادل محل آن از كه است شده صادر مسدودي

 هايبخش به مربوط دالر ميليارد 2/3 معادل مبلغ به طرح 40 شده، مسدود هايطرح از است ذكر شايان. است پذيرفته صورت پرداخت
 .است غيردولتي عمومي نهادهاي به وابسته هايشركت به مربوط نيز دالر ميليارد 3/1 معادل مبلغ به طرح 6 و تعاوني و خصوصي

 :توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون( 48) ماده «ت» بند. 4
 مؤسسات گذاريسرمايه طريق از مگاوات هزار وپنجبيست تا برق توليد توان افزايش به نسبت برنامه اجراي طول در نيرو وزارت طريق از

 متداول هايروش صورت به يا تابعه هايشركت داخلي منابع يا و خارجي و داخلي از اعم خصوصي و تعاوني غيردولتي، عمومي
 بر برق تضميني خريد. نمايد اقدام( BOTبرداري و انتقال )بهره ساخت، و( BOO) تصرف و برداريبهره ساخت، جمله از گذاريسرمايه
 .بود خواهد اقتصاد شوراي توسط شده تعيين نرخ اساس



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

6 

( قانون حمايت از صنعت برق سازمان برنامه موظف است اعتبار الزم 6مطابق ماده )نمايد. شده برق تعيين مي

تأييد سازمان التفاوت قيمت فروش تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده )مورد جهت پرداخت مابه

ماهه به وزارت نيرو پرداخت كند. سهبيني و در فواصل زماني حسابرسي( را در بودجه سنواتي كل كشور پيش

نكته قابل تأمل آنكه، تاكنون منابع مالي مورد نياز براي پرداخت خريد تضميني برق به فروشندگان برق، از محل 

التفاوت نرخ تكليفي فروش منابع داخلي وزارت نيرو تأمين و پرداخت شده است كه به دليل عدم پرداخت مابه

موقع  هاي وزارت نيرو، عدم بازپرداخت بهوسيله دولت، موجب افزايش بدهي بهتضميني خريد برق خريد و 

هاي وزارت نيرو به سيستم بانكي كشور گذاران به سيستم بانكي كشور، افزايش بدهياقساط وام توسط سرمايه

ت التفاوت قيممابه 2در جدول گذاري بخش خصوصي در مشاركت و توسعه شده است. و كاهش حجم سرمايه

ييد سازمان حسابرسي كه مورد تأ 1389-1394هاي تكليفي فروش انرژي برق با قيمت تمام شده آن طي سال

التفاوت قيمت تكليفي فروش مشخص است، مجموع مابه 2جدول  گونه كه در . هماننشان داده شده است است

 ليارد ريال بوده است.هزار مي 235در حدود  1396انرژي برق با قيمت تمام شده آن بدون احتساب سال 

 

 1389-1394هاي التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق در سالمابه. 2 جدول
 

شرح  جمع

-
 قيمت تمام شده

)ريال بر كيلووات ساعت(

-
به مشتركين ميزان فروش برق 

)ميليارد كيلووات ساعت(

-
 قيمت فروش به مشتركين

)ريال بر كيلووات ساعت(

-
تفاوت قيمت تمام شده و قيمت 

فروش )ريال بر كيلووات ساعت(

392.323
قيمت تكليفي و تمام  التفاوتمابه

شده )ميليارد ريال(

15638 12410
التفاوت قيمت تكليفي و تمام مابه

حسابرسي  شده مورد تأييد سازمان

)ميليارد ريال(

 .شركت توانير مأخذ:

 1.هنوز به تأييد سازمان حسابرسي نرسيده است 1396*ارقام مربوط به سال 

 

هاي متمادي منجر به انباشت تر از قيمت تمام شده طي سالتعيين نرخ فروش برق در مقادير پايين

 به تفضيل مورد بررسي قرار گرفته شده است.  3هاي صنعت برق شده است. اين موضوع در جدول بدهي

 

                                                 
 سوخت، نهیهز جمله)از  باال جداول در شده مطرح یهانهیهز از یبرخ ،یحسابرس سازمان توسط شده ارائه محاسبات. 1

 در( یامنطقه برق یهاشرکت توسط شده گرفته یهاوام اقساط موقعبه بازپرداخت عدم از یناش مهیجر ليقب از یمال یهانهیهز
 .است متفاوت یاندک فوق جداول با سازمان آن توسط شده ارائه محاسبات نیبنابرا و شودینم گرفته نظر
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 1395ها در پايان سال . جزئيات بدهي وزارت نيرو به بخش خصوصي و بانك3جدول 
 (ريال يلياردم هزار)

توليد برق حرارتي جمع توانير شرح

143.851 بدهي به توليدكنندگان برق

شده سررسيد ـ هابدهي به بانك 126.266

و مابعد 1396 سررسيد ـ هابدهي به بانك

سن انجام كار(سازندگان تجهيزات )شامل سپرده حُبدهي به پيمانكاران و  23.513

8.469 برق توليدكنندگان بدهي انتقال بابت سازيسازمان خصوصي

گاز ملي شركت و نفتي هايوردهاشركت پخش فر

غيرتجاري و تجاري عملياتي هايذخاير پرداختني و ساير بدهي

13.993 هادريافتتعهدات بابت پيش

 ايسرمايه تملك هايطرح يافته خاتمه هايبدهي به خزانه بابت پروژه

انتفاعي

بلندمدت هايساير بدهي 

مانده در پايان سال 

 .مأخذ: همان

 

ها اختصاص دارد. بدهي به ها به توليدكنندگان برق و بانكبدهيدرصد از اين  70حدود 

ها عمدتاً ناشي از به بانك هاي توليدكننده برق و بدهيكنندگان برق ناشي از خريد برق از شركتتوليد

است كه سيس نيروگاه أهاي تمنابع جهت اجراي طرح تأميندريافت وام و فروش اوراق مشاركت بابت 

ت تمام شده برق در صنعت برق التفاوت قيمت فروش برق و قيمت تكليفي با قيمترين دليل آن مابهمهم

 1است.

 گذاري در صنعت برق. وضعيت سرمايه1-5-2

بر صنعتي سرمايه ،صنعت برقشود. گذاري همواره يكي از منابع اصلي رشد اقتصادي محسوب ميسرمايه

توسعه شبكه  برايگذاري سرمايهوري پايين آن همواره و بهرهاست و از طرفي به دليل رشد مصرف برق 

 توجه به رويكرد در اين صنعت با گذارياست. ميزان سرمايهالزم توليد، انتقال و توزيع نيروي برق 

گذاري در هريك وضعيت سرمايه 3ودار هاي مختلف در اين حوزه متغير و نوساني بوده است. در نمدولت

 نشان داده شده است. 1379-1395هاي هاي توليد، انتقال و توزيع طي سالاز حوزه

 

 

 

 

                                                 
 .است شده پرداخت 1397 سال درقرار اطالع بخشي از بدهي وزارت نيرو  به. 1
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 1379-1396هاي در سال گذاري صنعت برق به تفكيك بخش. وضعيت سرمايه3نمودار 

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

 

هاي اخير به گذاري بخش توليد در سالشود ميزان سرمايهمشاهده مي 3 در نمودارطور كه  همان

 تري برخوردار است.گذاري در شبكه انتقال و توزيع از وضعيت نسبتاً مناسبشدت افت كرده، اما سرمايه

 

 صنعت برقفني و مهندسي و خدمات تجهيزات  كاال،صادرات . 1-6

  صنعت برق روند صادرات كاال و تجهيزات 

نشان داده شده است.  1396تا سال  1380از سال برق روند صادرات كاال و تجهيزات صنعت  4در نمودار 

طور كلي  بهاما  ،ضمن اينكه نوساناتي داشته است 1396تا  1380هاي صنعت برق طي سال تجهيزات صادرات

داشته است. بر اساس اطالعات ارائه شده درصد رشد  9انه يطور متوسط سال داراي يك روند صعودي بوده و به

 1396ميليون دالر در سال  233به  1380ميليون دالر در سال  31در اين نمودار، ميزان صادرات اين صنعت از 

 ها متوقف شده و كاهش يافته است. برابر شده است. اين رشد در برخي سال 8رسيده كه تقريباً 
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 1396تا  1380هاي كاال و تجهيزات صنعت برق در سالروند صادرات . 4نمودار 

 
 سازمان توسعه و تجارت ايران. مأخذ:

 

ميليون دالر بوده  233 حدود 1396 مجموع كل صادرات تجهيزات برق در سالذكر است  شايان

، صادرات تجهيزات برق درصد از كل 73 با سهم ميليون دالر صادرات و 169 با« سيم و كابل»است كه 

ژنراتورها و مولدهاي » . پس از آنبه خود اختصاص داده استدر صادرات تجهيزات برق  بيشترين سهم را

و  34 به ترتيب با« هاي الكتريكي براي سوئيچينگ يا مدارهاي محافظ الكتريكيانواع دستگاه»و « برق

 .در جايگاه دوم و سوم قرار دارندميليون دالر  8/2

 با« افغانستان»به كشور  1396 بيشترين ميزان صادرات ايران در سال ،از منظر مقاصد صادراتي نيز

 باشد. بعد از افغانستان،درصد از كل صادرات تجهيزات برق مي 64 ميليون دالر بوده است كه معادل 147

ميليون دالر بيشترين ميزان سهم را در  3/3 و 69/7 با به ترتيب« جمهوري عربي سوريه»و « عراق»

 اند.به خود اختصاص داده 1396يزات برقي ايران در سال صادرات تجه

 بودهميليون دالر  134حدود  1397ماهه اول سال 6مجموع كل صادرات تجهيزات برق در همچنين 

درصد از كل صادرات، بيشترين سهم را در  78ميليون دالر صادرات و اختصاص  105با « سيم و كابل»كه 

انواع »و « انواع موتورها، ژنراتورها و مولدهاي برق»ز سيم و كابل، صادرات تجهيزات برق دارد. بعد ا

 دهند. ميليون دالر بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص مي 5/4و  9/6به ترتيب با « ترانسفورماتور

تجهيزات صنعت برق صادرات  بيشترين ميزان 1396همانند سال نيز  1397 ماهه اول سال6در 

درصد كل صادرات تجهيزات  63 ميليون دالر بوده است كه 85 ارزش با« افغانستان»به كشور ايران 

ميليون دالر دومين مقصد صادراتي  41 با« عراق»دهد. بعد از افغانستان، برقي را به خود اختصاص مي

 بوده است.  1397 ماهه اول سال6ايران در 

در مقايسه با  1397 ماهه اول سال6« قكاال و تجهيزات صنعت بر»بيانگر تغيير صادرات  5نمودار 

شود، مجموع كل صادرات طور كه در اين نمودار ديده مي . هماناست 1396 دوره مشابه آن در سال

ميليون دالر  134 به 1396 نسبت به مدت مشابه آن در سال 1397 ماهه اول سال6تجهيزات برق در 

  درصد داشته است. 5/5بيش از رسيده كه رشدي 
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 1397و  1396 هايماه اول سال 6صادرات تجهيزات برق در مقايسه . 5نمودار 

 
 .همانمأخذ: 

 

  صادرات خدمات فني و مهندسي 

نشان  1396 تا 1380 هايرا طي سال« خدمات فني و مهندسي صنعت برق»ميزان صادرات  6نمودار 

ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي بيشترين  شود،مي طور كه در اين نمودار مشاهده د. هماندهمي

كلي صادرات خدمات فني و  طور به است. ميليون دالر بوده 2438ميزان  به 1394 صنعت برق در سال

درصد رشد داشته است و در سال  9 انهيمتوسط سال طور بهمهندسي داراي يك روند صعودي بوده و 

 ميليون دالر رسيده است.  498 به عدد 1396

 

 1380-1396هاي ي صنعت برق طي سالسروند صادرات خدمات فني و مهند .6نمودار 

 
 .همانمأخذ: 
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الخصوص مباحثي كه در اين نوشتار به هاي مختلف صنعت برق، عليتوجه به نوساناتي كه حوزه با

 رو است كه باههايي روبگوياي اين واقعيت است كه اين صنعت با چالش ،آنها اشاره شده، مواجه است

كه كشور با مشكالتي  ينامگذاري شده و از آنجاي« رونق توليد»به نام سال  1398توجه به اينكه سال 

هاي اين در ادامه گزارش چالش كندوپنجه نرم مينظير احتمال منفي شدن نرخ رشد اقتصادي دست

 .شودميصنعت مطرح 

 

 صنعت برق رونق توليد درهاي فرابخشي چالش. 2

رشد اقتصادي پايين و  ،هادهد عالوه بر مشكالت ناشي از تحريماقتصاد ايران نشان مي بررسي وضعيت

دولت در  مداخالت نامناسب و متعدد، رشد اقتصادي وري عوامل توليد درسهم پايين بهرهنوسان، رپُ

برخي تصميمات اعمال آالت و كنار فرسودگي ماشين در رقابتگيري اقتصاد مبتني بر اقتصاد و عدم شكل

 وري سرمايه در كشور شده است.منجر به افت بازدهي و بهره هادر انتخاب پروژهغيركارشناسي 

جانبه هاي ظالمانه و يكتحريم تشديد المللي ناشي ازهاي بيندر چنين شرايطي، بروز محدوديت

وي توليد و رشد اقتصادي ر اياالت متحده آمريكا، بر فشار اقتصادي افزوده است و تنگناهاي جديدي پيش

هاي توليدي ترين اقدام براي عبور از اين شرايط، حفظ و توسعه ظرفيتشك مهمكشور قرار داده است. بي

ساز تقويت سطح سببتواند بلكه مي ،كندهاي اشتغال را حفظ ميكشور است. رونق توليد نه تنها فرصت

رجي و حتي توسعه سرمايه اجتماعي كشور باشد. ، ايجاد ظرفيت جديد تجارت داخلي و خارفاه اقتصادي

هاي هاي فرابخشي و بخشي مواجه است كه در ادامه چالشاما دستيابي به اين هدف با موانع و چالش

 .روي رونق توليد در بخش برق احصا شده است فرابخشي پيش

 

 تحريم و مشكالت ناشي از آن. 1-2

ير صنايع در زمينه تأمين مواد اوليه )از جمله فلزات اساسي( ، صنعت برق نيز مانند ساهابا تشديد تحريم

  و برخي تجهيزات وارداتي دچار مشكل شد.

توليد  هگذاري در حوزدادهاي سرمايهربا ايران، ادامۀ قرا هاي بزرگبا توجه به عدم همكاري شركت

ميليارد يورو  7الي  6اي از ابهام قرار گرفته است. بر اين اساس هاي خارجي در هالهبرق توسط شركت

توليد منعقد شده بود كه در حال  قراردادهاي فاينانس در بخش ،مگاوات( در بخش دولتي 9000)معادل 

با همكاري شركت  Fالس مگاوات از اين قرارداد، مربوط به نيروگاه ك 5000. ه استشد حاضر متوقف

شود. بخش ديگري هم قرارداد همكاري با ژاپن، مپنا و زيمنس است كه شامل انتقال تكنولوژي هم مي

 اه طبس( بوده است.روسيه و چين )براي نيروگ
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ادامه  نعقد كرده بود كهمگاوات قرارداد به صورت فاينانس م 4000همچنين بخش خصوصي نيز 

ه ب (.ها پايان يافته استا اين همكاريهرسد با اعمال تحريمنظر مي )به آن با مشكل مواجه شده است

همكاري كند كه اين  Hبود در احداث نيروگاه حرارتي كالس  عنوان مثال، شركت ميتسوبيشي قرار

دهد كه در هاي توسعه شبكه توليد نيروي برق را نشان مي، طرح4قرارداد متوقف شده است. جدول 

هاي انجام شده براي توسعه ريزيذكر است، در برنامه شايان. شده استراي آنها متوقف شرايط تحريم اج

صورت قطعي لحاظ شده  ههاي مندرج در اين جدول، بشبكه توليد نيروي برق، ظرفيت هر يك از طرح

 است. 

 

 هاي توسعه شبكه توليد نيروي برق. طرح4جدول 

 قراردادطرف  ظرفيت نيروگاه يا ارزش نيروگاه طرح

 زيمنس مگاوات  F 5000نيروگاه سيكل تركيبي كالس 

 يونيت اينترنشنال ميليون يورو(  1500مگاوات ) 2080 نيروگاه ساوه و زاهدان

 كشور ايتاليا ميليون يورو 1014 احداث بخش بخار نيروگاه نما و دزفول

 كشور چين ميليون يورو 900 تركيبي المرد و آبادان نيروگاه سيكل

 كشور چين ميليون يورو 270 1نيروگاه زنجان 

، بازتواني Fتركيبي كالس  نيروگاه سيكل

 سنگ طبسغالزنيروگاه ري و نيروگاه 
 كشور چين ميليون يورو 3500

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

 

آتي و كاهش توان هاي ياد شده موجب كاهش نرخ رشد ظرفيت نيروگاهي در سال يلغو قراردادها

فناوري در صنعت نيروگاهي با سرعت  يپاسخگويي به نياز مصرف در كشور خواهد شد. ضمن اينكه ارتقا

 . دشوميكمتري محقق 

 أمين مالي با منشأبراي توسعه شبكه انتقال از طريق ت يهايطرحو همچنين در بخش انتقال نير

هاي بخش . ارزش پروژهها نيز متوقف شده استهوزارت نيرو بوده كه اين پروژخارجي در دستور كار 

ثر از ميزان أهاي توسعه شبكه انتقال متمين مالي پروژهأميليارد يورو است. ت 4/3 بر انتقال برق بالغ

مين اعتبار از سوي بانك أت مثال،هاي بانكي آمريكاست. به عنوان مين اعتبار از تحريمأمحل ت يثيرپذيرأت

سهام بانك متعلق به كشور عربستان است، محقق نخواهد شد. آژانس توسعه اسالمي كه عمده 

دليل ارتباط اقتصادي  همين اعتبار است كه بأهاي تالمللي ژاپن يكي ديگر از محلهاي بينهمكاري

نزديك و قوي بين ژاپن و آمريكا امكان تحقق آن وجود ندارد. از سوي ديگر، دريافت بخشي از تسهيالت 

ساخت آسيا با فرض همكاري كشور چين گذاري توسعه زيرتوسعه شبكه از بانك سرمايه مورد نياز براي

 پذير است.عنوان سهامدار عمده اين بانك، امكان هب
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 دو از هك ستهاي آمريكاتحريم ،قبر بخش در توليد رونق راه سر بر مانع ترينبزرگ و اولين لذا

مواد اوليه مورد نياز و همچنين  ورودشدن  سختخارجي در اين صنعت و  گذاريكاهش سرمايه جنبه

 .است شده صنعت اين بهتجهيزات با تكنولوژي باال 

 

 هاتوقف پروژه. 2-2

ها در صنعت برق نيز افزايش پيدا كرده است با افزايش نرخ ارز و قيمت فلزات، قيمت تمام شده پروژه

طور مثال قيمت فلزي  )به هاناتواني پيمانكاران در جبران اين هزينهها و كه به دليل عدم جبران هزينه

پروژه  500حدود  1(،درصد افزايش يافته است 150 ركاربرد استمانند مس كه در صنعت برق بسيار پُ

 2متوقف شده است. ميليارد تومان 3000به ارزش بالغ بر 

 

 در مقررات صادرات و واردات نبود ثبات .3-2

هاي توليدي آنها وابسته به واردات كه نهادهكنندگان داخلي )ي حمايت از توليدهاي مؤثر برابرنامهيكي از 

ثبات بيشتر در مقررات مرتبط با صادرات و واردات خواهد بود. لذا گرا( ست و البته توليدات صادراتا

هاي محيطي پيش لشبيني چابايست مكلف شوند تا ضمن پيشهاي مقرراتگذار تجاري كشور ميدستگاه

اي وضع نمايند كه نيازمند كمترين تغيير طي يك سال باشد، تا از اين طريق گونه رو قوانين را به

هاي توليدي خود را با اطمينان بيشتري دنبال برنامه ،سالهانداز يككنندگان با در نظر داشتن چشمتوليد

ديق اصلي در عدم ثبات مقررات تجاري كشور ي از مصاكي هانمايند. وضع و لغو چندين باره ممنوعيت

 است. ده كروارد  هاي گذشته آسيبكنندگان صادراتي طي سالشود كه به توليدمحسوب مي

به اوج خود رسيد. در طول اين سال به دليل  1397هاي تجاري در سال فقدان ثبات در سياست

هاي جديد، بازيگران حوزه تجارت با ابالغ بخشنامهها، قواعد بازي براي التهاب در بازار ارز و اعمال تحريم

شد. كماكان عدم قطعيت در اين فضا به قوت سال گذشته هم زده مي جديد يا خبر جديد برمحدوديت 

 مدت براي بازيگران عرصه تجارت خارجي وجود ندارد.ريزي فراتر از بازه كوتاهحاكم است و قدرت برنامه

و اعتراضاتي كه صاحبان  1397ندسي صنعت برق در سال كاهش صادرات خدمات فني  و مه

 گواه بر اين موضوع است. 3،اندهاي اجرايي داشتهوكارهاي صنعت برق طي مكاتبات خود با دستگاهكسب

 

 هاي توليد نهادهمين تأمديريت  .4-2

توان وجه نميهاي توليد به هيچاطمينان از وجود و تأمين جريان مستمر عرضه نهاده در صورت عدم

محدوديت دسترسي به منابع هاي توليد به واسطه فضاي رونق توليد در كشور ايجاد كرد. واردات نهاده

                                                 
 .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك. 1
 .ايران برق صنعت سنديكاي. 2
 .رانیا برق صنعت یکایسند 3.
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ا برو بوده است. هروب 1397هاي جدي در سال با محدوديتجمله صنعت برق  ارزي در صنايع مختلف از

هاي بزرگ است و توجه به اينكه عرضه فلزات و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي در انحصار شركت

واردات مواد اوليه به دليل مشكالت ارزي دچار اختالل شده، دسترسي توليدكنندگان به مواد خام با چالش 

دي داشته و همچنين سوداگران همراه است. در اين شرايط هزينه توليد كاال و تجهيزات برقي افزايش زيا

  كنند.بازارهاي مالي با خريد و فروش فلزات دسترسي توليدكنندگان را به مواد اوليه دچار اختالل مي

رسد. باال بودن نرخ تعرفه واردات هاي مذكور ضروري به نظر ميواردات نهادهبر اين اساس تسهيل 

ها را با محدوديت جدي به منابع ارزي، واردات نهاده هاي توليد در كنار تنگناي دسترسيبرخي از نهاده

درصد واردات تجهيزات و مواد اوليه مصرفي واحدهاي توليدي در سال  50كاهش  .مواجه كرده است

 يمين مواد اوليه و اجزاأدهد موضوع تاز جمله شواهدي است كه نشان مي 1396نسبت به سال  1397

و لغو  از اين منظر بازنگري در نرخ تعرفهمورد نياز ساخت واحدهاي صنعتي دچار مشكل شده است. 

 رسد.ضروري به نظر ميهاي توليد برخي نهادهممنوعيت واردات 

 

 صنعت برق بخشيهاي چالش. 3

 م نامناسب قيمتگذاريس. مكاني1-3

م ساين صنعت را نيز تحت تأثير قرار داده است مكاني يترين چالش صنعت برق كه بخش خصوصبزرگ

دولت در چند سال  كه در بخش اول گزارش نيز گفته شدطور  همانناكارآمد قيمتگذاري برق است. 

عمل التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق خصوص پرداخت مابه دربه تعهدات خود  گذشته

  1ه سازندگان تجهيزات و پيمانكاران شده است.بدهي وزارت نيرو ب افزايشنكرده كه موجب 

وزارت نيرو توسط سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن تأخير به دليل تأخير در پرداخت مطالبات 

از ها دچار كمبود نقدينگي و ، اين شركتهاي بخش خصوصيوزارت نيرو در پرداخت مطالبات شركت

منابع مالي  تشديد كمبوداند. همين موضوعات منجر به جريمه پرداخت ديون خود شدهطرف ديگر 

 گذاري در اين صنعت شده است.هاي صنعت برق و كاهش سرمايهشركت

 

 ركود در بازار. 3-2

هاي صنعت برق اعم از بخش توليد و شبكه انتقال و گذاري در توسعه زيرساختبا كاهش ميزان سرمايه

خصوصي فعال در صنعت برق كاهش يافته كه اين موضوع توزيع، تقاضا براي تجهيزات توليدي بخش 

هرچند كه ميزان  3در واقع مطابق با نمودار  وكارهاي اين حوزه شده است.منجر به ركود شديد كسب

                                                 
 از بسياري اما است، شده پرداخته 1397 سال در نيرو وزارت بدهي از بخشي شد، گفته نيز ترپيش كه طور همان البته 1.

 گذاري برق در وزارت نيرو است.  نيازمند اصالح ساختار تعرفه مشكالت اين حل وخود باقي است  قوت به همچنان مشكالت
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اما اگر اثر تورم و جهش نرخ دالر را در  ،گذاري در اين صنعت تا حدودي رشد داشته استريالي سرمايه

ميليارد دالر در  3متوسط گذاري در اين صنعت از ميزان سرمايهه شود كمشاهده مينظر بگيريم، 

بنابراين با توجه  كاهش يافته است. 1396ميليارد دالر در سال  5/1به حدود   1390 و 1389هاي سال

وساز شبكه توليد، انتقال هاي ساختبه اينكه عمده تقاضاي محصوالت سازنده تجهيزات برقي در پروژه

شود كه ركود شديدي در اين صنعت برقرار است. نظرسنجي انجام باشد، مشاهده ميو توزيع برق مي

شده توسط سنديكاي صنعت برق نيز بيانگر آن است كه مخاطره اصلي بيان شده در ميان صاحبان 

باشد و مطابق برآورد سنديكاي ركود صنعت ميبزرگ ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت برق صنايع 

 . كننددرصد ظرفيت فعاليت مي 70واحدهاي صنعتي اين بخش با كمتر از صنعت برق، 

 

 كارگيري تجهيزات ساخت داخل صنعت برقعدم تمايل و به. 3-3

شود، مشابه داخلي دارد يا توان توليد آن در داخل وجود بسياري از كاالهايي كه در صنعت برق استفاده مي

رو اعتماد الزم نسبت به كارايي و كيفيت كاالي توليد داخلي وجود دارد، اما در بدنه مديران مياني وزارت ني

اي به دنبال ترين خطا آثار زيانبار گستردهكوچك ه دليل حساسيتي كه صنعت برق دارد،ندارد. از طرفي ب

پذيرند. حتي در مواردي كه كاالي كاالي ايراني را نمي ران ريسك جايگزيني كاالي خارجي بامدي .دارد

 آزمايشگاهي معتبر دنيا را با موفقيت گذرانده باشد. هايآزمونستانداردهاي الزم را داشته باشد و مذكور ا

 ند. اكردههاي صنفي اعتراضات خود را بيان در اين باره واحدهاي توليدي از طريق تشكل

توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و حداكثر استفاده از توان  قانون البته اين موضوع در 

در قالب بيمه تضمين عملكرد مجلس شوراي اسالمي  28/02/1398حمايت از كاالي ايراني مصوب 

(Performance Guarantee Insurance به آن توجه شده و )كه با ابالغ اين قانون  رودانتظار مي

 مشكل سازندگان تجهيزات صنعت برق حل شود. هاي مرتبط با آن، ايننامهتصويب آيينو تسريع در 

 

 براي برخي كاالهاي توليدي در صنعت برق امكانات آزمون استانداردنبود . 3-4

سازي برخي از كاالهاي مورد استفاده در صنعت برق مستلزم تأييد توسط استانداردهاي توليد و تجاري

سازي نشده و داخلي المللياستانداردهاي بينهاي آزمايشگاهي معتبر است. برخي از آزمونالمللي و بين

در هاي داخلي تأييد نمايد و تواند استاندارد كاالي توليدي خود را از طريق آزمايشگاهتوليدكننده نمي

يك تجهيز ساده نيازمند صرف هزينه دالري هنگفت به منظور افتد كه آزمون برخي موارد اتفاق مي

سازي استاندارد مذكور و واردات توان با داخليموارد ميدر برخي شود. ارسال به خارج از كشور مي

آزمون  تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز به توليدكننده داخلي كمك كرد و از خروج ارز نيز جلوگيري كرد.

 هاي الكتروموتور و درايوها وبرخي آزمونهاي حفاظت، رلههاي ي از آزمونيهاهگروادواتي مانند 

توان به آنها اشاره كرد. در اين باره قطع و وصل بخش انتقال، از جمله مواردي است كه ميهاي سوئيچ
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در  هاي كشور راآزمايشگاه، خأل شدههشگاه نيرو تهيه هاي وزارت نيرو كه توسط پژونقشه راه فناوري

مورد  منابع ،بخش صنعت برق بيان و نيازهاي كشور را مشخص كرده است كه الزم است براي تحقق آن

 نياز فراهم شود. 

  

 جانبه وزارت نيروقراردادهاي يك. 5-3

كند و به عبارت ديگر بخش اعظم اين بخش خصوصي صنعت برق كاالهاي مورد نياز وزارت نيرو را توليد مي

ذا كاالي خود را در بازار عمومي عرضه كند. ل دتوانكاالها به غير از وزارت نيرو خريداري ندارد و توليدكننده نمي

 اين ،. نكته مهمي كه وجود داردانحصار داردتجهيزات از صنعت برق  دخريزمينه  توان گفت وزارت نيرو درمي

توجه به اين موضوع وزارت نيرو در  در اختيار وزارت نيرو است، بانيز رگوالتوري اين بازار انحصاري  ست كها

هاي كند و بسياري از ريسكجانبه عمل ميكند بعضاً به صورت يكبا بخش خصوصي منعقد ميقراردادهايي كه 

گذارد. همين موضوع باعث بروز مشكالت بسياري براي بخش خصوصي قراردادي را بر عهده طرف مقابل مي

باشد، از نرخ ارز مي ثرأزات وارداتي كه متيجبران اثر تغيير نرخ فلزات، تغيير نرخ تجه ،به عنوان مثال شده است.

بر عهده بخش خصوصي بوده است. در سال گذشته اين  كه در مواقعي تا سه برابر قيمت اوليه بوده است، كامالً

 . شدموارد منجر به توقف تعداد زيادي از قراردادها و ضبط تضامين پيمانكاران و سازندگان تجهيزات 

 

 مشابه توليد داخلتجهيزات داراي حقوق ورودي پايين بودن . 6-3

توجه به شرايط  پاييني دارد كه الزم است باه داخلي دارند، حقوق ورودي برخي از كاالهايي كه مشاب

تجديدنظر شود و حداقل براي مدت  ،كشور در حقوق ورودي برخي از كاالهايي كه مشابه داخلي دارند

نده داخلي حمايت شود و در آينده محدودي حقوق ورودي آنها افزايش يابد تا در حال حاضر از توليدكن

 بتواند با مشابه خارجي آن رقابت كند.

 

 مشكالت پيش روي صادرات خدمات فني و مهندسي. 7-3

هاي نفتي و به تبع آن توليد اين وردهاجمله ميعانات گازي و فر در شرايطي كه صادرات اقالم تحريمي از

چالش مواجه است، تمركز بر صادرات و توليد  دستي و باالدستي آنها بامحصوالت و محصوالت پايين

رسد. ضمن اينكه تعداد جمله صادرات خدمات فني و مهندسي منطقي به نظر مي اقالم غيركااليي از

هاي فني و مهندسي و همچنين پايين بودن سطوح دستمزدي در كشور التحصيالن رشتهقابل توجه فارغ

 كند. اين موضوع را دوچندان ميدر مقايسه با ساير كشورها، ضرورت توجه به 

هاي بانكي مورد اما در رابطه با صادرات خدمات فني و مهندسي همواره مشكالتي در حوزه ضمانت

هاي خصوص صدور ضمانتنامه كند. درالمللي خودنمايي ميها براي حضور در مناقصات بيننياز شركت

ها هاي قانوني براي بانك مركزي و بانكمذكور به اذعان كارشناسان بانك مركزي، برخي محدوديت
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متصور است. به عالوه در صورت رفع ممنوعيت قانون در اين حوزه، تحريم سيستم بانكي كشور، بر 

صورت با توجه به مراودات  . به هرتاسالمللي محل تأمل هاي مذكور در مناقصات بينپذيرش ضمانتنامه

نظير عراق در شرايط تحريمي، تالش در جهت رفع مشكالت مربوط  همسايهبانكي كشور با كشورهاي 

 رسد. هاي فعال در اين حوزه، مطلوب به نظر ميهاي شركتبه ضمانتنامه

 

 راهكارهاي رونق توليد در بخش برق. 4

 محيطياصالح عوامل كالن اقتصادي و . 1-4

 برق اقتصاد اصالح. 1-1-4

مشكل نقدينگي زماني كه تا تجهيزات صنعت برق وزارت نيرو است، با توجه به اينكه عمده خريدار توليدكنندگان 

هاي تابعه و بخش خصوصي اين صنعت نيز الينحل باقي خواهد ماند، خانه حل نشود مشكالت شركتاين وزارت

 هاي وزارت نيرو است.داخلي در صنعت برق رفع مشكل بدهي لذا اولين گام براي حمايت از توليد

 وكارايجاد سهولت كسب. 4-1-2

ها، شرايط حقوقي، نهادي و مقرراتي يندها، سياستابه عنوان مجموعه فروكار كسب نامساعد بودن محيط

اي فراهم زمينهوكارها، يكي از مشكالت ساختاري اقتصاد ايران و از جمله داليل هاي كسبحاكم بر فعاليت

مورد وكار كسب شود. در اسناد باالدستي نيز تسهيل محيطنبودن شرايط رونق توليد در كشور محسوب مي

هاي كلي برنامه سياستبخش امور اقتصادي  «7»و  «6»، «2»تأكيد قرار گرفته است. از جمله در بندهاي 

رد و متوسط و كاهش خطرپذيري هاي خُتوكار، تأمين مالي فعاليششم توسعه بر بهبود مستمر فضاي كسب

( قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف به تالش 22ماده ) «الف»هاي اقتصادي و تجاري و در بند فعاليت

 .جهاني شده استبانك وكار كسب مداوم در راستاي ارتقاي شاخص سهولت انجام

 

 و خريد تجهيزات صنعت برق تحريك تقاضا. 2-4

 شود:زير پيشنهاد مي هايراهكاره منظور عملي شدن تحريك تقاضا ب

 1(توان توليدي راي كامل قانون حداكثر استفاده از)اج كاالي ساخت داخل حمايت از. 1-2-4

تر نيز گفته شد تقاضاي تجهيزات برق در وضعيت كنوني محدود شده است، لذا يكي طور كه پيش همان

ساله( پنجبه طور مثال خصوصي فعال در اين صنعت محدود كردن موقت )از راهكارهاي حمايت از بخش 

 خصوص اين موضوع بايد با همكاري وزارت واردات كاالهايي است كه جايگزين داخلي دارند. لذا در

 بندي كاالهاي وارداتي تجديدنظر شود.خصوص گروه صنعت، معدن و تجارت در

                                                 
( 104) ماده اصالح و صادرات امر در آنها تقويت و كشور نيازهاي تأمين در خدماتي و توليدي توان از استفاده حداكثر قانون. 1

 .6/6/1391 مصوب مستقيم هايماليات قانون
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 توسعه صادرات تجهيزات صنعت برق. 2-2-4

رسد كه بازار كشورهاي نظر مي توجه به كاهش تقاضاي داخلي به دليل كمبود نقدينگي و ركود بازار، به با

شود دولت راهكارهايي را جهت لذا پيشنهاد مي ،همسايه جايگزين مناسبي براي جبران اين كاهش باشد

گفتني است توسعه صادرات تجهيزات  به اين كشورها بينديشد.تجهيزات صنعت برق سهولت صادرات 

اي مورد نياز و همچنين دريافت تأييديه اوليه و كاالهاي واسطهصنعت برق منوط به امكان واردات مواد 

 المللي است و دولت بايد در اين دو زمينه به بخش خصوصي كمك كند.هاي بيناستاندارد از سازمان

هاي ايران، اني و سفارتخانههاي بازرگتوسط رايزن حمايت از بازرگانان ايراني در كشورهاي مقصد

وانتقال پولي، تسهيل تمهيدات مناسب براي نقل ، ايجادوري اطالعات بازار كشورهاي هدفآجمع

هاي تغيير نوسانات نرخ ارز و تغييرات سياسي بر قراردادها و پوشش ريسكدسترسي به منابع مالي بانكي 

 براي توسعه صادرات اين بخش به انجام رساند.تواند مياز ديگر اقداماتي است كه دولت 

 بنيان و خدمات فني و مهندسيتوسعه بازارهاي صادراتي براي كاالها و خدمات دانش. 3-2-4

درصد صادرات خدمات فني و مهندسي كشور را به خود  90طور كه گفته شد صنعت برق بيش از  همان

بنيان و همچنين خدمات فني و مهندسي، دو بخش دانش خدماتاختصاص داده است. از طرفي كاالها و 

توسعه صادرات كشور هستند كه توجه به حمايت از آنها ژيك و داراي مزيت رقابتي باال براي تاسترا

 رونق توليده به مدت قابل توجه داشته باشد. براي اينكه اين دو حوزمدت و بلندتواند آثار مثبت كوتاهمي

هاي بالفعل به سرعت شناسايي و عملياتي شوند. بنابراين شناسايي ست فرصتالزم اكنند  كمك

تواند در دستور ه آنها ميعسازي پروژه حمايت از توسمحصوالت با قابليت رشد سريع صادراتي و پياده

جمهوري قرار جمله وزارت صمت، مركز توسعه تجارت و معاونت علمي رياست ربط ازكار نهادهاي ذي

 گيرد. 

هاي صدور جمله ممنوعيت فني و مهندسي از ر همين راستا، رفع مشكالت حوزه صادرات خدماتد 

المللي توسط سيستم بانكي ضروري ها براي حضور در مناقصات بينهاي مورد نياز شركتضمانتنامه

ريمي هاي بانك توسعه صادرات كه در شرايط تحاست. با توجه به تحريم سيستم بانكي، استفاده از ظرفيت

 باشد، قابل بررسي است. نيز داراي مراودات مالي با كشورهاي غيرمتخاصم نظير عراق مي

درصد(،  1همچنين با توجه به سهم پايين كاالها با فناوري باال در صادرات غيرنفتي كشور )كمتر از  

رسد. در همين راستا استفاده بنيان و با فناوري باال ضروري به نظر ميتقويت توليد كاالها و خدمات دانش

 از ظرفيت بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي قابل توصيه است. 

 

 

 



 

 

19 

 )سرمايه و مواد اوليه( تقويت عوامل توليد. 3-4

 اصالح رژيم حقوقي و قراردادي. 4-3-1

جانبه ترين مشكالت بخش خصوصي قراردادهاي يكطور كه پيشتر نيز گفته شد يكي از مهم همان

مابين كارفرمايان دولتي و بخش وزارت نيرو در برابر بخش خصوصي است، با اصالح قراردادهاي في

هاي ناشي از نوسانات محيطي مانند ريسك نوسان نرخ ارز و ريسك افزايش نحوي كه ريسكخصوصي به 

ناپذير بينيهاي سازنده تجهيزات در مواجهه با شرايط پيشقيمت فلزات را پوشش دهد، از ظرفيت بنگاه

 شود.محافظت مي

 خصوصي بخش مطالبات پرداخت. 2-3-4

ها حفظ شود و كارآفرينان بخش درت مالي اين بنگاهشود قپرداخت مطالبات بخش خصوصي موجب مي

هاي خود را به خصوصي بتوانند از ظرفيت مالي خود براي مقابله با شرايط تحريم استفاده نمايند تا نهاده

 شكل بهينه تهيه نمايند.

 اوليه مواد به دسترسي موانع رفع. 3-3-4

هاي حذف معافيت مالياتي سي از طريق سياستبا ايجاد سهولت دسترسي به مواد اوليه مانند فلزات اسا

صادرات مواد خام و مديريت بورس عرضه فلزات و همچنين افزايش كارايي و سرعت نظام گمركي براي واردات 

 شود.كاالهاي خام خوراك كارخانجات توليدي، توان واحدهاي توليدي براي مديريت عرضه تقويت مي

 گمركي هايرويه و امور تسهيل و مقررات بهبود. 4-3-4

المللي هاي همكار و همجوار و بينتعامل كارآمد با سازماناز طريق امكان ارائه خدمات گمركي بهينه، 

نفعان كليدي ميسر خواهد شد و از اين جامعه و ساير ذي ،گمركي و صيانت شايسته از حقوق دولت

پرداخت. پروژه پنجره واحد گمرك با اهداف  صنايعتوان به كسب رضايت بيشتر صاحبان طريق مي

ره واحد الكترونيكي جتوسعه پنمانده، هاي باقيتوسعه و تكميل سامانه يكپارچه امور گمركي در رويه

اساس بازبيني و نظارت بر واردات كاالهاي مصرفي  و سامانه هوشمند مديريت ريسك، كنترل بر گمركي

هاي اهش زمان و هزينه تشريفات گمركي ترخيص كاال در رويهاز طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي، ك

المللي با كشورهاي هدف، كاهش ها، افزايش تعامالت بينسازي رويهواردات و صادرات با انجام ساده

 . ستتخلفات گمركي و ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد در گمرك در دست اجرا

هاي و واردات، افزايش درآمدهاي گمركي، كاهش هزينهاين پروژه از طريق كاهش زمان صادرات  

كارگيري الزامات، تكاليف قانوني )داخلي و جهاني( گمرك، استفاده تجارت رسمي، ايجاد شفافيت در به

يند ترخيص كاال مانند مديريت ريسك و ارزيابي خطر، افزايش اهاي نوين مديريتي در فراز روش

نفعان كليدي، بهبود فرايندهاي عملياتي و نيز معماري كالن فرايندهاي رضايتمندي صاحبان منافع و ذي
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فناوري گمرك، كاهش فساد و تخلف و قاچاق كاال نقش قابل توجهي در دستيابي به اهداف اقتصادي 

 نمايد. كشور از جمله رونق توليد ايفا مي

هاي گمركي ضمن تسهيل يههمچنين پروژه طراحي و تدوين برنامه بهبود مقررات و تسهيل امور و رو 

( RKC1گر كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو )استانداردهاي تسهيل تجارت با استفاده از ظرفيت قوانين نظير

و ساير استانداردهاي جهاني، بازمهندسي و بهبود فرايندهاي گمركي در راستاي رونق توليد به بهبود نماگر 

به دليل  . اجراي اين پروژهشودمنجر ميبانك جهاني نيز وكار تجارت فرامرزي شاخص سهولت انجام كسب

ها و زمان اخذ مجوزهاي الزم براي صادرات و واردات تسهيل تجارت و فرايندهاي مربوط به آن، كاهش هزينه

اي مورد نياز تر شدن فرايندهاي ورود مواد اوليه و واسطهو حذف بوروكراسي ناكارآمد، از كانال تسهيل و كوتاه

تر د با استفاده از فضاي تسهيل شده واردات و ترغيب فعاالن اقتصادي به توليد كاالها و خدمات با كيفيتتولي

و داراي توان رقابتي در بازارهاي جهاني جهت استفاده از فضاي تسهيل شده صادرات منجر به تشويق صاحبان 

 گردد.يجه رونق توليد در كشور مينتهاي مولد توليدي و در سرمايه به آوردن سرمايه راكد خود در فعاليت

 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

توسعه صنايع و رشد نقش بسيار مهمي در رفاه و آسايش مردم و همچنين است كه  صنعت برق صنعتي

سازي تجهيزات وضعيت مناسبي داشته هاي اخير اين صنعت از منظر داخلياقتصادي كشور دارد. در سال

توليدكنندگان داخلي اين صنعت در توليد كاال و تجهيزات صنعت برق وضعيت است. با افزايش توان 

 ه صنعت برق رشد بسيار خوبي داشتهصادرات آنها و همچنين صادرات خدمات فني و مهندسي در حوز

از آن خود كرده است. اما جمله افغانستان و عراق را  بخش قابل توجهي از بازار كشورهاي همسايه ازو 

ها با موانع از سويي و كمبود نقدينگي وزارت نيرو از سوي ديگر باعث شده اين شركتها يمرتحبا تشديد 

ي و راهكارها هاند كرده است. اهم چالشكه روند رو به رشد آنها را متوقف يا كُهايي مواجه شوند و چالش

 خالصه شده است:زير جدول  در گزارش درذكر شده 

  

                                                 

1. Revised Kyoto Convention 
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 و راهكارها و اقدامات روي رونق توليد  هاي پيشموانع و چالش اهم. 5 جدول

 مورد نياز در صنعت برق

 اقدام نوع راهكار خالصه چالش
 اجرايي دستگاه

 مربوطه

 تخصصي كميسيون

 مجلس در مرتبط

 مدتكوتاه

 هاتوقف پروژه

هاي ناشي اصالح قراردادها و جبران هزينه

ارائه از افزايش ناگهاني نرخ ارز و فلزات، 

تسهيالت به بخش خصوصي و اختصاص 

 يارانه سود تسهيالت به اين بخش

 اجرايي

 بانك مركزي

 وزارت صمت

 وزارت نيرو

 كميسيون اقتصادي

 كميسيون صنايع و معادن

مشكالت پيش روي 

صادرات خدمات فني و 

 مهندسي

 هاي غيرتجاريپوشش ريسك

ارائه تسهيالت مالي و خدمات بانكي 

 وانتقال پولالمللي براي نقلبين

 ديپلماسي اقتصادي

 اجرايي
 وزارت صمت

 وزارت خارجه

 كميسيون ويژه

 كميسيون اقتصادي

 ركود در بازار
 مين منابع موردأتحريك تقاضا از طريق ت

 اي صنعت برقهاي توسعهنياز طرح
 انرژيكميسيون  وزارت نيرو اجرايي

كارگيري عدم تمايل و به

تجهيزات ساخت داخل 

 صنعت برق

هاي عملكردي تجهيزات و پوشش ريسك

 اصالح نظام خريد تجهيزات وزارت نيرو
 تقنيني

 وزارت نيرو

 بيمه
 انرژيكميسيون 

 مدتميان

نبود ثبات در مقررات 

 صادرات و واردات

هاي ايجاد هماهنگي ميان دستگاه

 تقنيني مقرراتگذاريربط و اصالح فرايندهاي ذي

 اجرايي

 بانك مركزي

 گمرك

 وزارت صمت

 وزارت نيرو

 كميسيون صنايع و معادن

كميسيون ويژه حمايت 

 توليد

هاي مديريت تأمين نهاده

 توليد

هاي ايجاد هماهنگي ميان دستگاه

ربط و ايجاد سازوكارهاي شفاف و ذي

 يكپارچه
 اجرايي

 بانك مركزي

 گمرك

 وزارت صمت

 وزارت نيرو

 كميسيون صنايع و معادن

كميسيون ويژه حمايت 

 توليد

جانبه قراردادهاي يك

 وزارت نيرو

اصالح قراردادهاي وزارت نيرو و تسهيم  

 ريسك بين كارفرمايان و بخش خصوصي
  اجرايي

 كميسيون انرژي

 كميسيون ويژه

پايين بودن حقوق ورودي 

تجهيزات داراي مشابه 

 توليد داخل

تعيين حقوق گمركي باال براي برخي 

كاالهايي كه مشابه داخلي دارند براي 

 سالهپنجمدت موقت 

 اجرايي

 وزارت صمت

 گمرك

 وزارت نيرو

 كميسيون انرژي

 كميسيون ويژه

 بلندمدت

م ناكارآمد سمكاني

 قيمتگذاري

 محاسبه قيمت تمام شده برق

 تغيير ساختار تعرفه برق
 اجرايي

 هيئت وزيران

 نيرووزارت 
 انرژيكميسيون 

عدم اطمينان 

 گذاريسرمايه

 جلوگيري از نوسانات شديد نرخ ارز و

 هاي ارزي و تجاريثبات در سياست
 كميسيون اقتصادي بانك مركزي اجرايي

نبود امكانات آزمون 

استاندارد براي برخي 

كاالهاي توليدي در 

 صنعت برق

گذاري براي توسعه شبكه سرمايه

 مرجعهاي آزمايشگاه

پذيري در استانداردها متناسب با انعطاف

 هاي خاصشرايط اضطراري و وضعيت

 اجرايي

سازمان ملي 

 استاندارد ايران

 وزارت نيرو

 انرژيكميسيون 

 صنايع و معادنكميسيون 
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