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 0011بودجه سال  یبرا یرانصنعت برق ا یکایسند یشنهاداتپ

 

 مقدمه -0

سالمی به عنوان برنامه مالی مبنای اداره دستگاه های         سنواتی توسط دولت تهیه و با تصویب مجلس شورای ا قانون بودجه 

شد. به عبارت دیگر       صیص درآمد و هزینه های آنها می با شور و تخ صویب      اجرایی ک سالمی با ت شورای ا دولت و مجلس 

شور را تنظیم         ،بودجه قانون صاد ک ست های مالی اقت ست های مالی در بخش های    سیا سیا می کنند. بنابراین تحلیل این 

مختلف اقتصادی کشور بویژه حوزه برق و انرژی برای بازیگران اقتصادی و بویژه بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار      

شنهاداتی برای تنظیم          سنواتی حوزه برق و انرژی، پی ساختار بودجه  سی  ست. از این رو در این گزارش با برر بودجه  قانون ا

 ارائه شده است.  0011سال 

 صنعت برق تحلیل ساختار بودجه -2

ستگاه های اجرایی     سایر د شور،  بودجه وزارت نیرو مانند  شکل  ک   یدولت هایشرکت  عمومی و بودجه بودجهدو بخش از مت

ست  ساختار       از . اما انچه که بودجه بخش برق را ا شور متمایز می کند،  صادی ک بودجه ای این بخش  سایر بخش های اقت

 یرووزارت ن یسهم بخش برق از بودجه عموم   .درصد می باشد   6است. سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو حدود   

 . (2و  0)نمودار  بوده است یروتومان وزارت ن یلیاردم 1891تومان از  یلیاردم 895برابر  0911در سال 
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 0933تا  0931از  سهم بخش از بودجه های سنواتی وزارت نیرو روند -0نمودار 

 

 0933در الیحه بودجه سال  تخصیص بودجه عمومی وزارت نیرو در بخش های مختلف -2نمودار 
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اعتبارات مورد نیاز صنعت برق برای توسعه زیرساخت ها از محل بودجه شرکت های دولتی تامین می شود به      عمده  بنابراین

سه  سال      نحوی که  صنعت برق که در  سعه ای   91حدود  0911م بودجه عمومی در تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های تو

شده بود هزار میلیارد تومان پیش  ست و    بینی  صد ا شرکت های دولتی     11، حدود یک در صد آن از طریق بودجه عمومی  در

 . (9)نمودار  تامین می شود

 0933یحه بودجه سال منابع سرمایه صنعت برق در ال -9نمودار 

 

از آنجا که نظارت مجلس صرفا محدود به بودجه عمومی است و  بودجه شرکت های دولتی از قانون تجارت پیروی می کند    

که تصووویب آن در اختیار مجمع عمومی این شوورکت ها می باشوود، می توان نتیجه گرفت الیحه بودجه عمال از نظر بودجه 

صاد     ستقیمی بر اقت سرمایه گذاری آن        ای، تاثیر م صنعت برق ندارد و فرایند تامین مالی و  سعه ای  سرمایه ای و تو بخش 

الیحه بودجه سنواتی دولت از منظر مجوزهای که به شرکت های    اما  توسط شرکت های مادر تخصصی مدیریت می شود.     

 بخش برق اثرگذار باشد:دولتی برای جذب سرمایه گذاری و تامین مالی می دهد می تواند در سه محور در اقتصاد 
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احکامی که به دولت اجازه می دهد برای تسویه بدهی ها و دیون شرکت های دولتی از محل ابزارهای بدهی مانند    -0

 اوراق خزانه اسالمی استفاده کند؛

شارکت         -2 سرمایه و م ساختی از محل بازار  سرمایه گذاری طرح های زیر  احکامی که به دولت اجازه می دهد برای 

 عمومی استفاده کند؛ -خصوصیبخش 

سهیالت دولتی  احکامی که به دولت اجازه می دهد از  -9 سعه ملی    ت صندوق تو س و یا فاینننهادهای مالی ملی مانند 

 کند. استفاده های زیرساختی برای تامین مالی پروژهخارجی 

شته        سبی در بخش برق ندا شته عملکرد منا سال های گذ صنعت   با توجه به اینکه این احکام در  ست، انتظار نمی رود این   ا

بتواند از این مسیر برای توسعه اقتصاد صنعت برق استفاده نماید. با این وجود، برای بهینه سازی احکام مصوب قانون بودجه        

 پیشنهادات زیر ارائه می شود: 0011، برای سال 

 0011پیشنهادات الیحه بودجه سال  -9

ضیحات ارا  صنعت برق، موارد زیر      با توجه به موارد فوق و تو ضعیت  شده از و سال  ئه  شنهاد   0011جهت الیحه بودجه  پی

 .گرددمی

 تسویه بدهی و دیون شرکت های دولتی -0-9

 های کوچک و متوسط حوزههای پیمانکاری از دولت و حفظ قدرت نقدینگی شرکتمنظور تسویه مطالبات شرکتبهالف( 

 اضافه شود: 0011قانون بودجه سال  8، بند زیر به تبصره خدمات و پیمانکاری

برابر  ودحداکثر تا مجازند برای تسویه بدهی خود به طلبکاران،  غیردولتیعمومی  مؤسساتهای دولتی و شرکت»

 «، از محل اوراق خزانه اسالمی استفاده نمایند.شدهانجامپرداخت نقدی 

سال  ب(  سویه بدهی های دولت موضوع    0911قانون بودجه  ساس قیمت  یلتحوبدهی ها با  تهاتربرای ت  هاینفت خام بر ا

سیار محدود          یبورس انرژ یاای منطقه صادرات نفت خام ب صی برای  صو صوب کرده بود، از آنجا ظرفیت های بخش خ را م

صادرات      شتری برای  ست و در مقابل امادگی بی شنهاد می  دارد، یهای نفتفرآوردها سال  پی د بن، 0011گردد در الیحه بودجه 

 ، به صورت زیر تغییر یابد:0911قانون بودجه سال  (0)و( تبصره )

در  نیراا یهای نفتو پخش فرآورده یشپاال یشرکت مل یا یراننفت ا یشرکت مل یقدولت مکلف است از طر»

از خالص  یال( ر111.111.111.111.111) یلیاردتا مبلغ نهصدهزار م ربطیذ یهای اجرائصورت درخواست دستگاه

ال س یانمقررات مربوط تا پا وبکه در چهارچ یو خصوص یتعاون ی،حقوق یقی،خود به اشخاص حق یقطع هاییبده

را از  یهای عمرانقانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح ینا یفتکال یاجرا ینشده و همچن یجادا 0911
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ز و گا یرق یه،های پاغن، روکورهنفت  یل،شامل گازوئ یهای نفتفرآورده یانفت خام  یلمحل تحو

 یمنابع و مصارف عموم یقو از طر یهتسو ی،امنطقه یمتا قی یبورس انرژ یمتاشخاص بر اساس ق ینبه ا یعما

حکم، منوط به  ینا یکل اعمال حساب کند. اجرا یدارقانون با خزانه ین( ا20دولت و بر اساس جدول شماره )

در  نیو مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچن یستتبصره ن یندر بند )ب( ا شدهییناجرائی شدن سقف تع

ر از زودت یدبا سررس یاسالم یانواع اوراق مال یدارا یو خصوص یتعاون ی،حقوق یقی،اشخاص حق اضایصورت تق

 نفت خام یلتحو یقاز طر یال( ر081.111.111.111.111) یلیاردو پنجاه هزار م یکصدتا سقف  0011خردادماه سال 

 نیبه ا یعو گاز ما یرق یه،های پا، روغنکورهنفت  یل،شامل گازوئ یهای نفتفرآورده یا یصادرات

 «.یدنما یهتسو یبورس انرژ یمتاوراق با ق یارزش اسم یزاناشخاص به م

 

 تامین مالی و سرمایه گذاری -2-9

قانون بودجه سال  6بند ج تبصره ، های تجدیدپذیربرای خرید برق تضمینی از نیروگاه موردنیازمنابع  تأمینمنظور بهالف( 

 اصالح و تکرار شود: 0011به شکل زیر در الیحه بودجه سال  0911

( %21درصد ) 21 یزانبه م 01/5/0910از صنعت برق کشور مصوب  یت( قانون حما8عوارض موضوع ماده )»

و مشترکان  شودیم یینتع یال( ر01،111.111.111.111) یلیاردم هزارپنجاه مبلغ برق مصرفی در سقف 

باشند. منابع حاصله این بند معاف می مکشاورزی مجاز از شمول حک هایهچامجاز و برق  یریبرق روستایی و عشا

تا  شودیم یزکل کشور وار داریزانهکل کشور و ساتبا نزد خ یدارنزد خزانه یرصورت کامل به حساب شرکت توانبه

 یهابکهش یاز توسعه و نگهدار یتصرف حما یبپس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترت

 «.شود غیردولتیاز بخش و پاک  تجدید پذیربرق  یدو تول ییبرق روستا

 

قانون بودجه سال  01منظور مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث طرح زیربنایی جدید و نیمه تمام، تبصره بهب( 

 تکرار و عبارت زیر به صورت یک بند به آن اضافه شود: 0011، در الیحه بودجه سال 0911

 مینتأجهت مالی  های بازارهایاستفاده حداکثری بخش خصوصی از ظرفیت منظوربانک مرکزی مکلف است به»

ه خصوصی را تهی–های مشارکت عمومی نامه ارائه تسهیالت بانکی به پروژهموضوع این ماده، آیین هایطرحمالی 

 «ابالغ نماید.اعتباری  مؤسساتو  هابانکو جهت اجرا به 


