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• آب ��ی در�� ���

��ددا��� از ���ی ��������� ��� ،ت ����ه ������ی ���� ��ق ا��ان

• ��ارداد�� در ��ا�� ��ج ���� ��� و ����
در »ا��� �وی ��«

��ــ����ـ�ا�ـ�ی �ـ�����ی������قا�ـ�ان
����ـ�  ،۹۹د�ره ������� ،ره ��
��������۲۰۰۰۰ :ن

) ۱۲۴از ��ی ���ا��(

در ا�� ��د�� ��ای ����� از ����� ا��ژی��ی
��������� و ���� ��ق �و����� و ����� ����� ����
����� ��ای ا�� دو ��زه �� ،ا����ده از �������ی
����ن ����� از ���� ��ق و ����ن ����� ��ز��ن �����
�� ا��  ۱۰در�� ���� ��ق ����� �� ��� ����� ۱۹۸۰رد
����ن ������� ��ه ا��.
• در ��� و �� �� ���� �����ر
���ون ���������ی و ا��ر ا����دی ���� ���و

��� و��� ��� �� ���� ��د�� ��� ۱۴۰۰ر از ��ی
دو�� ا���ال �� ���� ���� �����ده��ه ���� �� از ��
�� آ���� ���� �������ه دو�� ��زد�� ا�� و از ��ف
د��� او��� ����ای �� ���� ���� آن را ����ا��
��ر�� ���؛ ا��...
• در ��ددا��� از ����� زا�ع ���
��ز���� ���ر
��� از ������� ����� �� در ����� ��د�� ����� ���� در ��� �����
��د ،ا��ح �����ر�� و ����� ����� �� �� ����� از ا����د ����
ا�� .در وا�� ��د�� ���� �� ���� وا������ی ا����دی ������� .ی
�� ��ل ����� در ��د�� ��ای ����� ����� از ا����د ���� در ���
����� ��ه ��د...
• در ��� و �� �� ����ر�� �����
���� ������ن ا��ژی ا��ق ���ر������� ،����� ،دن و �����زی ا��ان

��� از ������ ���رم ����� ،و���� ا����د ���� ��ق از ���
���� و ا���� آن ������ ���ج ��ه و ��دا�� ����ا����وت
���� ���م ��ه و ������ ��ق از ��ف دو�� �� ��وه �� ا����
�� ���ن ����ر ���ده ،ا���ء �� ا�� ����� �� �����ت ��ر����� ��
������������ارد...
• در ��� و �� �� ���تا� ���سزاده
������ د��� ��د�� و ����� ��������اری ���� ��ا���

در ��د�� ���ا�� ��ل��ی ����� ��ز ��� ��د��
����� و ��د�� ����� در ����ه �� ۱۴دا��� ��ه ��د و
درآ���� و �������ی ������ی دو��� ����� �زارت
���و��� ،رت ��د�� ����� ��ح و ����� ���� �� ��
ا��ل ���� ����ن ���رت ���� �� ا����ر ���� �����
در ����� ا���د ���� ������ ���رض دا��� ا��...
• در ��ددا��� از ������ ا��ی
���ون ��و�� و ���������ی ������ی ���� ��ق ا��ان
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اقتصادصنعتبرق

س ــومین ش ــماره سراس ــری نش ــریه س ــتبران ،ب ــه ص ــورت تفصیل ــی ب ــه موض ــوع بودج ــه  1400و فرص ــت ه ــا
و تهدیده ــای آن ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق کش ــور پرداخت ــه اس ــت .در ای ــن ش ــماره نش ــریه س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ،ع ــالوه ب ــر تحلی ــل جام ــع الیح ــه بودج ــه س ــال آ ت ــی ،سیاس ــت ه ــای کالن و
قوانی ــن باالدس ــتی حا ک ــم ب ــر صنع ــت ب ــرق ،پیش ــنهادات بودج ــه ای س ــندیکا و نی ــز مهمتری ــن نق ــاط
عط ــف بودج ــه صنع ــت ب ــرق در گفتگ ــو ب ــا مدی ــران ارش ــد وزارت نی ــرو و توانی ــر بررس ــی ش ــده اس ــت.
همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط دش ــوار و پرخط ــر قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق همچ ــون ش ــماره ه ــای اخی ــر ،بخش ــی از
مجل ــه ب ــه موض ــوع قرارداده ــا ،ل ــزوم بررس ــی ،غربالگ ــری و اولوی ــت بن ــدی آنه ــا و همچنی ــن ض ــرورت تامی ــن مال ــی
قرارداده ــای اولوی ــت دار صنع ــت ب ــرق تخصی ــص داده ش ــده و نظ ــرات مدی ــران عام ــل ش ــرکت ه ــای عض ــو در آن
درج ش ــده اس ــت .س ــتبران  3م ــروری جام ــع ب ــر موضوع ــات مه ــم ،کلی ــدی و روز صنع ــت ب ــرق کش ــور اس ــت.
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پــایـ ـیــز 1399
نشــریه سـراسـری سـندیکای صـنعت برق ایـران
سال چهاردهم ،شماره سه (شماره پیاپی )124

س ــتبران ،ارگان س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،ت ــاش م ــی کن ــد
ب ــه منظ ــور معرف ــی پتانس ــیل ه ــای حقیق ــی بخ ــش خصوص ــی
صنعــت بــرق ،بــه و یــژه در حــوزه ســازندگان ،پیمانــکاران ،مشــاوران و
شــرکتهای مهندســی بازرگانــی ،تصو یــر روشــنی از توانمنــدی هــای
ای ــن بخ ــش نش ــان ده ــد .ب ــه ع ــاوه شناس ــایی و بررس ــی چالشه ــا
و گلوگاهه ــای صنع ــت ب ــا ه ــدف ط ــرح دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و
روش ــن ک ــردن زوای ــای مختل ــف اقتص ــاد کان و خ ــرد کش ــور ه ــم از
جمل ــه دیگ ــر سیاس ــت ه ــای ای ــن نش ــریه اس ــت.
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مواجههبابحران

صنعــت بــرق تــا پیــش از اینکــه ارز بــه شــکل بــی ســابقه ای گــران شــود ،کرونــا همــه معــادالت
را ب ــر ه ــم بری ــزد ،قیم ــت نف ــت س ــقوط کن ــد و تج ــارت خارج ــی عم ــا در قرنطین ــه ه ــا ب ــه
تعطیل ــی کش ــیده ش ــود ،ه ــم گرفتاریه ــای بس ــیاری داش ــت ک ــه رک ــود ،تحری ــم و کمب ــود
نقدینگــی مهمتریــن آنهــا بــود .البتــه معضــل حــل نشــدهای بــه نــام قراردادهــای متوقــف هــم
یک ــی از چالشه ــای عم ــده ای ــن صنع ــت ب ــوده ک ــه از س ــال ه ــای نزدی ــک گران ــی ارز باق ــی
مان ــده و در ط ــول س ــال ج ــاری ابع ــاد ت ــازه ای ب ــه خ ــود گرفت ــه اس ــت.
در حقیق ــت افزای ــش چش ــمگیر قیم ــت ارز در هیاه ــوی مش ــکات پرتع ــداد ای ــن صنع ــت،
مز ی ــد ب ــر عل ــت ش ــد ت ــا پ ــروژه ه ــا دوب ــاره در مع ــرض خط ــر ج ــدی توق ــف و باتکلیف ــی ق ــرار
بگیرن ــد .ب ــه ه ــر ح ــال پی ــش از آن ه ــم بس ــیاری از س ــازندگان و پیمان ــکاران ب ــه دلی ــل ش ــیوع
کرون ــا ب ــا محدودی ــت ه ــای ج ــدی ب ــرای انج ــام تعه ــدات خ ــود مواج ــه ش ــده بودن ــد .آنه ــا ی ــا
ناگزی ــر بودن ــد ب ــا ب ــه خط ــر انداخت ــن ج ــان و س ــامتی کارکنانش ــان تعه ــدات خ ــود را اجرای ــی
کنن ــد و ی ــا ب ــه جرای ــم ق ــراردادی ت ــن داده و رون ــد اج ــرای پ ــروژه را کن ــد کنن ــد.
در همی ــن راس ــتا و ب ــه منظ ــور جلوگی ــری از ایج ــاد ز ی ــان انباش ــته ب ــرای ش ــرکتهای فع ــال
صنعــت بــرق ،ســندیکا پــس از پیگیــری هــای فــراوان توانســت وزارت نیــرو و توانیــر را بــه تعییــن
و اب ــاغ تنف ــس چن ــد ماه ــه ب ــرای قرارداده ــای ای ــن صنع ــت ت ــا تثبی ــت ش ــرایط مج ــاب ک ــرد.
هــر چنــد علیرغــم اینکــه انتظــار میرفــت در مهلــت ســهماه تعیینشــده از ســوی مدیرعامــل
شــرکت توانیــر مبنــی بــر همــکاری شــرکت تابعــه و زیرمجموعــه با تولیدکننــدگان و پیمانــکاران
صنعــت بــرق ،راهکارهــای جبرانــی نوســانات نــرخ ارز و شــرایط اقتصــادی کشــور ابــاغ شــود،
امــا متاســفانه ایــن اتفــاق رخ نــداد.
ب ــه ع ــاوه وزارت نی ــرو و توانی ــر در خص ــوص تعیینتکلی ــف قرارداده ــا و ح ــل بخش ــی از
مشــکات بخشخصوصــی در شــرایط بسیارســخت اقتصــادی کشــور هــم اقــدام موثــر قابــل
توجهــی صــورت ندادنــد .بــه همیــن دلیــل ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،ضمــن درخواســت
تمدیــد دوره تنفــس (حداقــل تــا ابــاغ بخشــنامه جبرانــی ارز) ،پیشــنهاداتی را بــه منظــور رفــع
مشــکات قراردادهــای صنعــت بــرق بــه تفکیــک قراردادهــای حــوزه توز یــع و انتقــال بــه وزارت
نیــرو ارائــه داده کــه در ایــن نگاشــت بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.
اولی ــن پیش ــنهاد س ــندیکا در خص ــوص قرارداده ــای ج ــاری ش ــرکتهای توز ی ــع نی ــروی ب ــرق
ب ــوده اس ــت .بررس ــی ه ــا نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ح ــدود  300ق ــرارداد در ای ــن بخ ــش ب ــا مش ــکل
مواج ــه اس ــت ک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد ب ــا غربالگ ــری ی ــا اولویتبن ــدی مال ــی قرارداده ــا ب ــرای
شناس ــایی قرارداده ــای اولو ی ــتدار ،خاتم ــه قرارداده ــای خ ــارج از اولو ی ــت ب ــا توج ــه ب ــه
محدودیته ــای نقدینگ ــی و می ــزان تحق ــق آن و اعم ــال کاه ــش  25درص ــدی قرارداده ــا ت ــا
ح ــد قاب ــل توجه ــی قاب ــل ح ــل هس ــتند.
البت ــه س ــندیکا پیش ــنهاد اب ــاغ اس ــتفاده موق ــت از بخش ــنامه تعدی ــل آح ــاد به ــای س ــازمان
برنام ــه و بودج ــه ب ــه ش ــماره  101/173073م ــورخ 1382/9/15مش ــابه قرارداده ــای خر ی ــد
معی ــن را ه ــم ب ــه وزارت نی ــرو ارائ ــه و تاکی ــد ک ــرده ک ــه بدیه ــی اس ــت ک ــه در ص ــورت اب ــاغ
دس ــتورالعملهای جبران ــی س ــازمان برنام ــه ،قطعیس ــازی صورتحس ــابها اعم ــال خواه ــد
شــد .بــه عــاوه ابــاغ بخشــنامه  99/330220مــورخ  1399/6/26ســازمان برنامــه و بودجــه بــه
تمامــی شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق هــم یکــی از راهکارهــای پیــش رو بــرای عبــور از بحــران

ق ــراردادی حاک ــم ب ــر صنع ــت ب ــرق محس ــوب م ــی ش ــود.
ب ــدون تردی ــد در خص ــوص قرارداده ــای آت ــی ش ــرکتهای توزی ــع نی ــروی ب ــرق و ب ــه منظ ــور
کاه ــش دع ــاوی و مش ــکات قرارداده ــا ،ب ــه موج ــب م ــاده  23قان ــون بهب ــود مس ــتمر محی ــط
کس ــب و کار ،الزام ــی ش ــدن اس ــتفاده از ق ــرارداد تی ــپ م ــورد وث ــوق بخ ــش خصوص ــی ب ــرای
تمامــی شــرکتهای توز یــع نیــروی بــرق کشــور هــم مهمتریــن و کلیــدی تریــن راه حلــی اســت
ک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــرای جلوگی ــری از تک ــرار ای ــن ش ــرایط در ط ــول س ــال ه ــای آین ــده بای ــد م ــد
نظ ــر ق ــرار ده ــد.
نکت ــه حائ ــز اهمی ــت دیگ ــری ک ــه نبای ــد از نظ ــر دور داش ــت ای ــن اس ــت ک ــه اگ ــر طب ــق اب ــاغ
رس ــمی ش ــرکت توانی ــر ،اس ــتفاده از فه ــارس به ــای توزی ــع ب ــه ش ــمارههای  98/260459م ــورخ
 1398/5/15وهمچنیــن  99/204705مــورخ  1399/4/28الزامــی شــود ،نــه تنهــا وضعیــت
مبه ــم بخ ــش خصوص ــی ب ــا شـــرکتهای توزیـــع را تاحـــدودی شـــفاف میشـــود ،بلکـــه
امیده ــای بس ــیاری ب ــه آین ــده فض ــای کس ــب و کار ای ــن صنع ــت ه ــم ایج ــاد خواه ــد ش ــد.
همچنی ــن وزارت نی ــرو م ــی توان ــد مج ــوز تامی ــن اعتب ــار و برگ ــزاری مناقص ــات جدی ــد ،ب ــرای
ش ــرکتهای توزی ــع ه ــم الزام ــی و اب ــاغ ش ــود.
در خص ــوص قرارداده ــای ج ــاری ش ــرکتهای ب ــرق منطق ــهای ه ــم ک ــه ب ــر اس ــاس برآورده ــا
تع ــداد آنه ــا ب ــه ح ــدود 100ق ــرارداد م ــی رس ــد ،راهبردهای ــی نظی ــر اعم ــال غربالگ ــری مال ــی
قرارداده ــا و تامی ــن نقدینگ ــی م ــورد نی ــاز جه ــت مدیری ــت و تعیی ــن تکلی ــف آنه ــا ،اب ــاغ
اختیــارات درخواســتی شــرکت توانیــر بــه منظــور تعییــن تکلیــف و خاتمــه قراردادهــای فاقــد
اولو ی ــت ،پیگی ــری اص ــاح تبص ــره  80بودج ــه در راس ــتای افزای ــش اختی ــارات وزارت نی ــرو در
اعم ــال تجدی ــد نظ ــر در ن ــرخ پیمانه ــا و پیگی ــری اب ــاغ دس ــتورالعملجبرانی ن ــرخارز نس ــل
ســوم بــرای قراردادهــای ســالهای  1397تــا  1399از ســازمان برنامــه کامــا اثربخــش و کلیــدی
ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد.
البتــه بــدون شــک جلوگیــری از ایجــاد مشــکات مشــابه در قراردادهــای آتــی ایــن شــرکتها
ه ــم راهکاره ــای مش ــخصی دارد .ب ــه عن ــوان مث ــال ،میت ــوان ب ــه منظ ــور کاه ــش دع ــاوی
و مش ــکات قرارداده ــا و ب ــه موج ــب م ــاده  23قان ــون بهب ــود مس ــتمر محی ــط کس ــب و کار،
اس ــتفاده از ق ــرارداد تی ــپ م ــورد وث ــوق بخ ــش خصوص ــی را ب ــرای تمام ــی ش ــرکتهای ب ــرق
منطق ــهای کش ــور الزام ــی ک ــرد.
ب ــه ع ــاوه ض ــروری اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس اب ــاغ رس ــمی ش ــرکت توانی ــر اس ــتفاده از فه ــارس به ــا
بــرای تمامــی شــرکتهای بــرق منطقــهای الزامــی شــده و بــر لــزوم تامیــن مالــی بــرای هرمناقصــه
باســتناد مــواد  9و  10قانــون مناقصــات تاکیــد شــود.
پیگی ــری ج ــدی ای ــن راهکاره ــا ن ــه تنه ــا ش ــرکت ه ــای س ــازنده ،پیمان ــکار ،مش ــاور و تامی ــن
کننــده صنعــت بــرق را از بحرانــی مخــرب نجــات مــی دهــد ،بلکــه از ظرفیــت هــای ســاخت
و پیمانــکاری کــه خودکفایــی ایــن صنعــت هــم صیانــت کــرده و از توقــف رونــد اجــرای پــروژه
هــای زیرســاختی و توســعهای صنعــت بــرق جلوگیــری مــی کنــد.
ایــن رویکــرد بــه معنــای حفــظ منافــع بخــش خصوصــی واقعــی صنعــت بــرق نیســت ،بلکــه
عم ــا ب ــا حفاظ ــت از ظرفی ــت ه ــای اجرای ــی ای ــن صنع ــت ،رون ــد عرض ــه ب ــرق پای ــدار را ب ــه
شــکلی مطمئــن و امــن ادامــه داده و منافــع کان صنعــت بــرق را بــه مــوازات منافــع ملــی کشــور
تامیــن مــی کنــد▪ .
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پیـداو
پنهان
بودجه

الیحــه بودجــه  1400بــه مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم شــد و ایــن
روزهــا همــه بخــش هــای کشــور تــالش مــی کننــد سهمشــان را در بودجــه
ســال آینــده کشــور افزایــش دهنــد و یــا حداقــل ظرفیــت قانونــی الزم
بــرای حــل بخشــی از مشــکالت جــاری خــود را در ایــن قانــون بگنجاننــد.
در ایــن میــان صنعــت بــرق بــا انبوهــی از مشــکالت مالــی و کمبــود شــدید
نقدینگــی ،در بودجــه ســال آینــده هــم بــا چالــش هایــی مواجــه خواهــد
بــود .البتــه هنــوز هــم امیدهایــی بــرای توجــه جــدی مجلــس شــورای
اســالمی بــه پیشــنهادات وزارت نیــرو و بخــش خصوصــی بــرای رفــع
برخــی از خــالء هــای موجــود در الیحــه بودجــه  1400وجــود دارد.
مهمتریــن موضوعاتــی کــه در قانــون بودجــه ســال آینــده بایــد مــد نظــر
قــرار گیرنــد ،لــزوم تامیــن مالــی بــرای طــرح هــای نیمــه تمــام و یــا در
دســت اقــدام وزارت نیــرو ،پرداخــت بدهــی هــای معــوق ایــن وزارتخانــه
و تعریــف پــروژه هــای زیرســاختی جدیــد بــرای خــروج صنعــت بــرق از
بحــران اســت .در حقیقــت تعییــن تکلیــف پــروژه هــا از مســیر افزایــش
اختیــارات وزیــر و همچنیــن تامیــن مالــی پــروژه هــای نیمــه تمــام
اولویــت داری اســت کــه بــه دلیــل جهــش هــای ارزی ،شــیوع کرونــا،
تحریــم و ســایر عوامــل کالن اقتصــادی متوقــف و بالتکلیــف ماندهانــد،
مهمتریــن فرصــت هــای بودجــه ســال آینــده بــرای صنعــت بــرق
محســوب مــی شــوند.
بــه عــالوه لــزوم پیــش بینــی ظرفیــت هــای مالــی و قانونــی بــرای
پرداخــت مطالبــات بخــش خصوصــی در حــوزه هــای تولیــد ،انتقــال
و توزیــع ،تخصیــص مســتقیم منابــع حاصــل از فــروش بــرق بــه وزارت
نیــرو و شــرکت هــای تابعــه اش بــدون واریــز بــه ســازمان هدفمنــدی،
زمینهســازی بــرای جــذب ســرمایه هــای داخلــی و خارجــی و همچنیــن
توســعه بــرق تجدیدپذیــر ،هــم مســائلی هســتند کــه در صــورت عــدم
پیــش بینــی ظرفیــت هــای قانونــی الزم در بودجــه ســال آینــده ،ممکــن
اســت بــه ابعــاد مشــکالت کنونــی در ایــن صنعــت دامــن زده و شــرایط
بحرانــی آن را دشــوارتر از قبــل کنــد.
در ایــن پرونــده الیحــه بودجــه ســال  ،1400ظرفیــت هــا و کمبودهــای آن
و همچنیــن پیشــنهادات ســندیکا ،فعــاالن و مدیــران ارشــد صنعــت بــرق
در ایــن خصــوص بررســی و مطــرح شــده اســت.
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اینفوگراف

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

منابععمومیبودجه کل کشور*

شامل بودجه عمومی و
ِ
بودجه شرکت های دولتی ،بانک ها
و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

اینفوگراف

اقتصادصنعتبرق

روندبودجهعمومیوزارتنیرو**
جمعمنابععمومیدولت
بودجه عمومی بخش برق

که در سال  1400بالغ بر

 841.3هزار میلیارد تومان

بودجه
عمومی
( هزار
میلیارد
تومان )
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است و از سه محل زیر تامین می شود:

400
300
200
100
0

بخشبرق
( هزار
میلیارد
تومان )

سهم بودجه وزارت نیرو از بودجه کل دو درصد ،رشد بودجه عمومی  49درصد و رشد بودجه وزارت
نیرو نسبت به سال گذشته  54درصد است.

** منبع :معاونت پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق ایران

.1

درآمدها
شامل
ِ

.2

وا گذاریداراییهایسرمایهای
شامل
ِ

.3

وا گذاری داراییهای مالی
شامل
ِ

 .1مالیات ها :بالغ بر  225هزار میلیارد تومان
 .2حقوق گمرکی :بالغ بر 22.6هزار میلیارد تومان
 .3سایر درآمدها بالغ بر  70هزار میلیارد تومان

 .1منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر
 199.3هزار میلیارد تومان است.
 .2منابع حاصل از مولدسازی دارایی ها
و فروش اموال مازاد دولتی بالغ بر
 25هزار میلیارد تومان
 .3منابع حاصل از فروش و وا گذاری طرح های
عمرانی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان

 .1فروش اوراق مالی بالغ بر  55هزار میلیارد تومان
 .2وا گذاری سایر دارایی های مالی
 243.5هزار میلیارد تومان

جمعدرآمدها
در الیحه سال  1400بالغ بر

جمع منابع حاصل از وا گذاری دارایی های
سرمایه ای بالغ بر

جمع وا گذاری دارایی های مالی بالغ بر

 317.7هزار میلیارد تومان

 225.3هزار میلیارد تومان

است

است

مصارفعمومینیز
به سه سرفصل زیر تفکیک می شود:
 .1اعتبارات هزینه ای
 .2اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 .3اعتبارات تملک دارایی های مالی
و کل مصارف پیش بینی شده
در بودجه  1400بالغ بر

 841.3هزار میلیارد تومان
است.

 225.3هزار میلیارد تومان
است

* منبع :سازمان برنامه و بودجه
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یادداشت

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

بایدها...
بایدهای بودجه 1400برایصنعت برق

علیبخشی

الیحــه بودجــه  1400در حالــی بــه مجلــس تقدیــم شــد کــه تقریبــا همــه بخــش هــای
اقتص ــادی کش ــور ب ــه دلی ــل ب ــی ثبات ــی ه ــای مس ــتمر ،جه ــش ناگهان ــی ن ــرخ ارز و
س ــایر نه ــاده ه ــای تولی ــد ،افزای ــش ت ــورم ،ت ــداوم اث ــرات س ــوء ناش ــی از تحری ــم ه ــا و
همچنیــن اســتمرار محدودیــت هــا و مشــکات ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا در
شــرایط بســیار دشــواری بــه ســرمی برنــد.
بودجــه  1400نبایــد تنهــا یــک ســند باالدســتی بــرای تعییــن سیاســت هــای کلــی
مال ــی کش ــور و س ــهم بخ ــش ه ــای مختل ــف از بودج ــه عموم ــی در س ــال آین ــده
باشــد ،ایــن قانــون در ســایه سیاســت هــای کان اقتصــادی اش بایــد یــک نســخه
نج ــات ب ــرای اقتص ــاد و صنع ــت کش ــور باش ــد.
نگاه ــی ب ــه وضعی ــت موج ــود در صنای ــع زیرس ــاختی نظی ــر صنع ــت ب ــرق ،ب ــه
درس ــتی نش ــان م ــی ده ــد ک ــه چال ــش ه ــا ب ــه عم ــق زیربناه ــای اصل ــی توس ــعه
کش ــور رس ــوخ ک ــرده و پای ــه ه ــای آنه ــا را متزل ــزل ک ــرده ان ــد .در صنع ــت ب ــرق ت ــداوم
وضعیــت بحرانــی مالــی وزارت نیــرو و نوســانات غیرقابــل پیــش بینــی قیمــت هــا،
ب ــه توق ــف تع ــداد قاب ــل توجه ــی از قرارداده ــای زیرس ــاختی ای ــن صنع ــت منج ــر
شــده اســت .بــه بیــان ســاده رونــد توســعه ایــن صنعــت کــه در نهایــت بــه گســترش
زیرس ــاختها و تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع ب ــرق پای ــدار منج ــر م ــی ش ــود ،ب ــه ش ــدت
کن ــد و گاه ــا متوق ــف ش ــده اس ــت .دلی ــل ای ــن رون ــد ه ــم کام ــا روش ــن اس ــت.
ســاختار حقوقــی قراردادهــای صنعــت بــرق قــادر بــه پوشــش ایــن ســطح از تفــاوت
ه ــا و تعیی ــن تکلی ــف قرارداده ــا در چنی ــن ش ــرایط اقتص ــادی نیس ــت.
برآوردهـــا نشـــان مـــی دهـــد کـــه در حـــال حاضـــر صنعـــت بـــرق ایـــران بیـــش از
 600ق ــرارداد متوق ــف در ح ــوزه توزی ــع و  400ق ــرارداد در ح ــوزه انتق ــال دارد .راه ــکار
مقطعــی بــرای عبــور از ایــن مســاله ،غربالگــری ایــن قراردادهــا ،شناســایی و تامیــن
مال ــی ب ــرای ادام ــه قرارداده ــای مه ــم و اولوی ــت دار و خاتم ــه قرارداده ــای فاق ــد
اولو ی ــت اس ــت .ای ــن هم ــه ام ــا نی ــاز ب ــه بس ــترهای قانون ــی دارد ک ــه وزارت نی ــرو و
توانیــر را متعهــد و مکلــف بــه تعییــن تکلیــف ایــن قراردادهــا کــرده و البتــه ضمــن
پیــش بینــی اختیــارات قانونــی بــرای وزیــر نیــرو و دســتگاه هــای اجرایــی تابعــه ایــن
وزارتخان ــه ،مناب ــع مال ــی الزم را نی ــز ب ــرای اتم ــام پ ــروژه ه ــای اولوی ــت دار صنع ــت
ب ــرق ک ــه در انتق ــال و توزی ــع ب ــرق پای ــدار و ی ــا تکمی ــل پروس ــه برقرس ــانی ب ــه مناط ــق
مختل ــف کش ــور س ــهمی غیرقاب ــل چش ــم پوش ــی دارن ــد ،تامی ــن کن ــد.
نکتــه بســیار کلیــدی و مهــم در مــورد دالیــل توقــف قراردادهــا ایــن اســت کــه عمدتــا
پیمانــکاران فعــال در صنعــت بــرق در زمــان عقــد قــرارداد تــا حــدودی ریســکهای
افزای ــش هزینهه ــای ایف ــای تعه ــدات را پیشبین ــی ک ــرده و در ح ــد قاب ــل قبول ــی در
مبالــغ قــراردادی خــود منعکــس میکننــد .امــا در طــول ســال هــای  1397تــا ،1399
و بــه طــور ویــژه در طــول ســال جــاری ،افزایــش نــرخ ارز ،حقــوق و دســتمزد و افزایــش
بهــای فلــزات اساســی و البتــه شــیوع بیمــاری کرونــا موجــب شــده کــه پیمانــکاران
فع ــال در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق ق ــادر ب ــه ادام ــه فعالی ــت و ایف ــای تعه ــدات خ ــود در
قبــال صنعــت بــرق نباشــند.
رونــد معمــول کار بــه ایــن صــورت اســت کــه پــس از توقــف پــروژه بــه دلیــل نوســانات
غیرقاب ــل پی ــش بین ــی ،پیمان ــکاران ب ــا تهی ــه الیح ــهای درخواس ــت تجدیدنظ ــر
در مف ــاد ق ــراردادی خ ــود را تس ــلیم کارفرم ــا میکنن ــد و در ص ــورت ع ــدم ام ــکان
رس ــیدگی ب ــه آن وف ــق ضابط ــه من ــدرج در مف ــاد تبص ــره « »2مادهواح ــده اصاحی ــه
تبصـــره « »80قانـــون بودجـــه ســـال  1356مصـــوب شـــورای انقـــاب جمهـــوری
اس ــامی م ــورخ  ،1358/11/23ش ــورای عال ــی فن ــی مکل ــف ب ــه رس ــیدگی آنه ــا
ً
میش ــود .ب ــا توج ــه ب ــه تح ــوالت اقتص ــادی ط ــی س ــالیان گذش ــته ،عم ــا تمام ــی

لوای ــح اعتراض ــی پیمان ــکاران ب ــه ش ــورای عال ــی فن ــی احال ــه ش ــده ک ــه ب ــا توج ــه
ب ــه کث ــرت م ــوارد ارجاع ــی ،ای ــن ش ــورا ق ــادر ب ــه پاس ــخگویی و رس ــیدگی ب ــه آنه ــا
ً
نیســت .ازایــنرو رســیدگی بــه درخواســتها بــه درازا کشــیده شــده و عمــا نتایــج
رس ــیدگیها از حی ــز انتف ــاع میافت ــد.
گفتن ــی اس ــت پ ــس از جه ــش ارزی س ــال  1397ت ــا  1399و افزای ــش به ــای فل ــزات
اساس ــی و م ــواد اولی ــه م ــوردی نی ــاز صنع ــت ب ــرق ب ــر حج ــم لوای ــح اعتراض ــی ک ــه
ب ــه ش ــورای عال ــی فن ــی ارج ــاع ش ــده افزای ــش چش ــمگیری پی ــدا ک ــرده اس ــت .ب ــه
طوریک ــه اکن ــون بی ــش از  1000ق ــرارداد پیمان ــکاری در صنع ــت ب ــرق ب ــه ارزش بال ــغ
ب ــر  30ه ــزار میلی ــارد ر ی ــال متوقفش ــده و در انتظ ــار رس ــیدگی ب ــه درخواس ــتها
اس ــت .ت ــداوم ای ــن ش ــرایط موج ــب افزای ــش هزینهه ــای اج ــرای پروژهه ــا ب ــه دلی ــل
طوالن ــی ش ــدن زم ــان رس ــیدگی ،ناب ــودی ش ــرکتهای پیمان ــکاری متخص ــص در
صنع ــت ب ــرق ،افزای ــش چش ــمگیر بی ــکاری خواه ــد ش ــد.
در ایــن شــرایط بودجــه  1400یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن قوانیــن باالدســتی بــرای
ح ــل بح ــران قرارداده ــای متوق ــف در صنع ــت ب ــرق محس ــوب م ــی ش ــود .ل ــذا
بهمنظــور بهبــود فضــای کســبوکار ،حفــظ و ایجــاد اشــتغال ،ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران پیشــنهاد ابقــا و اصــاح تبصــره « »2مادهواحــده اصاحیــه تبصــره «»80
قان ــون بودج ــه س ــال  1356مص ــوب ش ــورای انق ــاب جمه ــوری اس ــامی را ارائ ــه
داده اســت .یکــی از مزایــای ایــن پیشــنهاد افزایــش پاســخگویی بــه دســتگاههای
نظارت ــی ب ــه و ی ــژه مجل ــس ش ــورای اس ــامی خواه ــد ب ــود .بنابرای ــن پیش ــنهاد ش ــده
ک ــه بن ــد ذی ــل در بودج ــه  1400گنجان ــده ش ــود:
«بخشــی از اختیــارات شــورای عالــی فنــی منــدرج در بنــد «ج» در قانــون اصاحیــه
تبصـــره « »80قانـــون بودجـــه ســـال  1356مص ــوب ش ــورای انق ــاب جمه ــوری
اســـامی مـــورخ  1358/11/03بـــه وزارتخانهه ــای ذیرب ــط برحس ــب موضـــوع
تفوی ــض گ ــردد .الزم اس ــت آییننام ــه ای ــن بن ــد ،حداکث ــر س ــه م ــاه از تار ی ــخ اب ــاغ
قان ــون بودج ــه ب ــه تصوی ــب هیئ ــت دول ــت برس ــد».
البتــه نکتــه بســیار کلیــدی تــر بــرای حــل ایــن مســاله پیــش بینــی منابــع مالــی الزم
در بودجــه ســال آینــده بــرای اجــرای پــروژه هــای اولو یــت دار اســت .واقعیــت ایــن
اســت کــه در صــورت عــدم پیــش بینــی نقدینگــی الزم بــرای اجــرای ایــن پروژههــا
ک ــه ب ــه ط ــور قط ــع س ــهمی غیرقاب ــل چش ــم پوش ــی در تامی ــن ب ــرق پای ــدار دارن ــد،
در ط ــول یک ــی دو س ــال آین ــده ب ــا مش ــکات ج ــدی در عرض ــه ب ــرق و البت ــه ب ــروز
خاموش ــی ه ــای گس ــترده مواج ــه خواهی ــم ش ــد.
یک ــی دیگ ــر از نکات ــی ک ــه در بودج ــه  1400بای ــد ب ــه ص ــورت ج ــدی م ــد نظ ــر
ق ــرار گی ــرد ،ل ــزوم ایج ــاد فرص ــت ه ــای قانون ــی ب ــرای بهس ــازی و نوس ــازی
ش ــبکه ه ــای انتق ــال و توزی ــع اس ــت .ای ــن ام ــر ن ــه تنه ــا در کاه ــش چش ــمگیر
تلف ــات ب ــرق و عرض ــه ب ــرق ام ــن ت ــر و ب ــا کیفی ــت ت ــر تاثی ــری غیرقاب ــل ان ــکار دارد،
بلکــه مــی توانــد جایگزینــی مناســب و کــم هزینــه بــرای ســرمایه گــذاری هــای کان
در ح ــوزه اح ــداث نی ــروگاه باش ــد.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه عم ــر برخ ــی از ای ــن تجهی ــزات از  50س ــال نی ــز فرات ــر رفت ــه
و  16درص ــد کل تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق در سراس ــر کش ــور ه ــم فرس ــوده اس ــت.
برآورده ــا حا ک ــی از آن اس ــت ک ــه بهس ــازی و نوس ــازی ش ــبکه ب ــه ح ــدود  30ه ــزار
میلی ــارد توم ــان اعتب ــار نی ــاز دارد و در صورت ــی ک ــه ام ــکان تامی ــن مال ــی ای ــن ط ــرح
از طریـــق مولدســـازی دارایـــی هـــای صنعـــت ب ــرق و تخصی ــص  100درص ــدی
عوای ــد آن ب ــه ای ــن صنع ــت در قان ــون بودج ــه س ــال  1400فراه ــم ش ــود ،گام موث ــری
در راســتای بهینهســازی و نوســازی شــبکههای فرســوده برداشــته خواهــد شــد• .
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نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

ضرورت تغییر رویکرد در تهیه بودجه

بـدون تردیـد بودجـه مهمتریـن سـند مالـی هـر کشـور اسـت کـه امکان تخصیص بهینـه منابع محـدود در جهت اهـداف و برنامههـای کان را
فراهـم مـیآورد بـه همیـن دلیـل منطـق بودجهر یـزی ،بازتاب جهتگیری دولتهـا در اداره امور کشـور و ریل گـذاری آنها در تحقق برنامههای
تعیین شده قلمداد میشود .دولتهای موفق ،تعادلهای اساسی در اقتصاد اعم از تعادلهای پولی ،مالی و ارزی را در فصل بودجهریزی
مورد توجه ویژه قرار میدهند و بر همین اساس پیوند بین برنامه هر بخش و بودجه آن ،با تمرکز بر روی منابع تخصیص داده شده به هر برنامه
و نتایج حاصل از اجرا برقرار میشـود لذا در چنین رویکردی تمرکز بر نتایج عملکرد اسـت که بالطبع منجر به شـفافیت بیشـتر و کارایی بهتر
دولـت میگـردد چـرا کـه آثـار ایـن تعادلها بر یکدیگر بسـیار حائز اهمیت بوده و ماحظه آنها در تنظیم سـند بودجه ضروری اسـت.
ً
در ایران ،اما به نظر میرسد این تعادلها و اثرات آنها بر یکدیگر در فرآیند بودجهریزی مغفول بوده و به همین سبب منابع بودجه معموال بر
اساس مصارف تنظیم میشوند به این ترتیب که تأسی از وضعیت گذشته ،مبنای محاسبه مصارف بوده و هر سال متناسب با نرخ تورم،
بر بودجه بخشهای مختلف بدون در نظر گرفتن کیفیت نتایج و بررسـی عملکرد شـان افزوده میشـود .در سـمت منابع نیز فروض درآمدی
فارغ از امکان تحقق ،چنان محاسبه میشوند که جمع جبری آنها النهایه با مصارف برابری کند.
ایـن رو یـه بودجهنویسـی ریشـه در اقتصـاد نفـت محـور دارد کـه در سـنوات دورتـر در آمـدی سـهلالوصول را برای کشـور بـه ارمغان مـیآورد لذا به
دلیـل غنـی بـودن سـمت درآمـد در گذشـته بـه لحـاظ برخـورداری از منابـع وافـر نفـت ،دغدغـه چندانـی در پوشـش مصـارف وجـود نداشـت و
القـای تفکـر مصرفگرایـی در بودجـه پیامـد چنین رویکردی بوده و هسـت به گونهای که همچنـان بودجه جاری بخشهای دولتی بر مبنای
شـاخصهای کمـی از قبیـل تعـداد کارکنـان و خـودرو ،مسـاحت سـاختمانها ،تعـداد و نـوع تجهیـزات و امثالهـم تعییـن میگـردد و از اینـرو
مسـئولین ذیربط تمایل دارند روز به روز بر شـمار کارکنان ،سـاختمانها و تجهیزات سـازمان تحت مدیریت بیفزایند تا فشـار مضاعفی برای
افزایـش امکانـات و جـذب ارقـام باال تـر در بودجـه وارد کننـد و سـرانجام چنین فکری ،سـوق دادن دولت به سـمت حجیمتر شـدن و گسـترش
تصدیگـری بوده اسـت.
این نگرش چنان غالب شـد که علیرغم تحمیل تحریمهای ظالمانه بر کشـور و ایجاد اختال در جریان درآمدزایی از محل فروش نفت نیز
همچنان درب بودجهنویسـی بر همان پاشـنه پیشـین چرخید که ماحصل آن کسـری نهادینه بودجه در سـنوات اخیر با آثار تورمی بر اقتصاد
ناشـی از عدم تحقق درآمدهای مورد نظر میباشـد .آنچنانکه همین حکایت در الیحه بودجه پیشـنهادی دولت برای سـال  1400نیز در ابعاد
وسـیع تـری تکـرار شـده و تحقـق کامـل درآمدهـای بودجـه از محـل منابـع پیشبینـی شـده محـل تردید جـدی اسـت و درسـت از همین نقطه،
کسـری بودجه پدیدار گشـته و اسـتقراض از بانک مرکزی ،انباشـت بدهیهای دولت ،کاهش بودجه عمرانی ،رکود تورمی و تحت شـعاع قرار
گرفتـن فعالیتهای اقتصـادی را در پی دارد.
در چنیـن شـرایطی ،امـا تمرکـز دولـت بـر مالیـات سـتانی بـا هـدف جبـران کمبـود درآمدهـا آن هـم بـا رشـد اقتصـادی منفـی تنهـا وضعیـت را
پیچیدهتـر میکنـد .گرچـه تکیـه بـر درآمدهـای مالیاتـی روشـی پایـدار و مطمئـن بـرای تامیـن هزینههـای دولت محسـوب میشـود لیکن
تحمیل مالیات بیشـتر بر اقتصاد در رکود ،سیاسـت کارگشـایی نیسـت .افزایش درآمدهای مالیاتی مسـتلزم برنامهریزی بلند مدت اسـت که
از طریق اصاح قوانین ،گسترش پایه مالیاتی ،شفاف سازی فرایند ،مالیات ستانی ،خصوصی سازی و استقرار دولت الکترونیک ممکن
میشـود لذا فشـرده کردن تمام این انتظارات در بودجه یک سـال کشـور نتیجهای جز آسـیبپذیری بیشـتر بنگاههای اقتصادی ندارد آن هم
ً
در فضـای کسـب و کار فعلـی کـه اتفاقـا حمایـت بیشـتری را در ایـن بخـش از طـرف دولـت طلـب میکنـد .انتظـار میرفـت دولـت در تدویـن
الیحـه بودجـه سـال آتـی بـا بهرهگیـری از تجـارب گذشـته و پیشبینـی وضعیـت پیـش رو ،نسـبت بـه بازنگـری در سـمت مصـارف و کاهـش
هزینهها اقدام کند و در راستای کوچکسازی که تکلیف اصل  44و سایر قوانین توسعهای و باالدستی کشور است گامهای موثری بردارد.
لیکن اختصاص حجم قابل توجهی از منابع بودجه به فعالیتهای بنگاهداری حاکی از بی میلی دولت به حرکت در مسیر کوچکسازی
ً
و کاهـش هزینههـا بـوده و عاقبـت چنیـن رویکـردی ،متورمشـدن بخش مصارف عمومی اسـت کـه عمدتا صرف پرداخت حقوق و دسـتمزد
و هزینههـای جـاری میشـود▪ .
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سیاستها...
کاوشیجامع
در سیاستهایحا کم
بر صنعت برق

در نظـام اقتصـادی کشـور ضوابـط و مقرراتـی حاکـم اسـت کـه بـر اسـاس آن رفتارهـای بازیگـران بخشهـای مختلـف
اقتصادی تنظیم میشـود .این قوانین دارای یک سـاختار سلسـله مراتبی اسـت که در سـطح عالی ،قوانین باالدسـتی
و اسـناد سیاسـتی قـرار دارنـد و در سـطوح بعـدی قوانیـن بودجـه قـرار میگیرنـد .بدیهـی اسـت قوانیـن بلندمـدت ماننـد
برنامههـای پنجسـاله توسـعه ،چهارچـوب سیاسـتی برنامههـای کوتاهمـدت ماننـد بودجـه سـنواتی را فراهـم میکننـد.
بودجـه سـنواتی توسـط دولـت تهیهشـده و بـا تصویـب مجلـس شـورای اسـامی ،مبنـای قانونـی بـرای مدیر یـت درآمـد و
هزینههـای حاکمیـت را فراهـم میکنـد و بـر اسـاس آن نحوه تخصیص منابع کشـور جهـت اداره دسـتگاههای اجرایی
تعیین میشود؛ بهعبارتدیگر با تصویب قانون بودجه ،سیاستهای مالی اقتصاد کشور برای دوره یکساله تنظیم
میشـود .البتـه بخشـی از سیاسـتهای پولـی کشـور نیـز کـه مسـتلزم تعامـل بانـک مرکـزی بـا دولـت اسـت نیـز در قانـون
بودجـه انعـکاس مییابد.
بـا در نظـر داشـتن ارتبـاط بیـن اسـناد سیاسـتی کشـور ،جهـت تحلیل سیاسـتهای مالی و پولـی دولـت در بخش برق
الزم اسـت کـه بـا بررسـی دقیـق بودجـه سـالهای گذشـته و اسـناد باالدسـتی آن و روابـط بازیگـران اقتصـادی ،بهو یـژه
بخش خصوصی و دولتی ،نقاط قوت و ضعف قانون بودجه سال  1399را شناسایی کرده و راهکارها و پیشنهادات
کاربـردی و اجرایـی ،بـرای الیحـه بودجـه سـال  1400ارائه شـود.
در ایـن گـزارش سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی ،قانـون الحـاق موادی به قانون تنظیم بخشـی دولـت ( )2و برنامه
پنجساله ششم توسعه مورخ  95/06/21بهعنوان اسناد باالدستی در تدوین بودجه سال  1399و  1400لحاظ شدهاند
کـه اثرگـذاری ایـن قوانیـن ،از منظـر «جـذب سـرمایهگذاری خارجی»« ،تأمیـن مالی از بازار سـرمایه»« ،تملـک و واگذاری
داراییهـای سـرمایهای»« ،سـاماندهی بدهیهـای دولـت»« ،قیمتگـذاری بـرق»« ،تأمیـن مـواد اولیـه»« ،صـادرات»،
«اصـاح نهـادی» و «سیاسـت پولـی» دسـتهبندی و بررسیشـدهاند .سـپس برمبنـای آن پیشـنهادات تکمیلـی گزارش
اول ،جهـت درج در قانـون بودجـه سـال  1400ارائهشـده اسـت.
در بخـش اول ایـن گـزارش سیاسـتهای حاکـم بـر صنعـت بـرق بـر اسـاس قوانیـن و احـکام باالدسـتی بودجـه سـنواتی
در حوزههـای اصلـی شـامل «جـذب سـرمایهگذاری خارجـی»« ،تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه»« ،تملـک و وا گـذاری
داراییهـای سـرمایهای»« ،سـاماندهی بدهیهـای دولـت»« ،قیمتگـذاری بـرق»« ،تأمیـن مـواد اولیـه»« ،صـادرات»،
«اصـاح نهـادی» و «سیاسـت پولـی» ارائـه میشـود:

-1سیاستهای جذب سرمایهگذاری خارجی

یکـی از سیاسـتهای کشـور بـرای تأمیـن مالـی طرحهـای زیربنایی ،جذب سـرمایهگذار خارجی اسـت .در این بخش
سیاسـتهای جذب سـرمایهگذاری خارجی ارائه میشـود:

سیاستهای جذب سرمایهگذاران خارجی در اسناد باالدستی

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

مدیر مطالعه :علیرضا اسدی  /همکاران :مهناز علیآبادی و زهرا ولی پور

طبـق بنـد  11اقتصـاد مقاومتـی ،توسـعه حـوزه عمـل مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کشـور بهمنظـور انتقـال فناوریهـای
پیشـرفته ،گسـترش و تسـهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مدنظر
بـوده اسـت .همچنیـن مطابـق بـا مـاده  7قانـون تنظیـم بخشـی ،بـه سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کشـور اجـازه داده
میشـود به پیشـنهاد دسـتگاه اجرائی ذیربط ،بهمنظور تأمین پیشپرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسـهیات
تأمیـن مالـی خارجـی (فاینانـس) اسـتفاده میکننـد ،نسـبت بـه جابهجایـی اعتبـارات طرحهـای تملـک داراییهـای
سـرمایهای و کاهش تا سـقف سـیدرصدی ( )%30اعتبار هر طرح در هر دسـتگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام کند.
طبـق بنـد الـف مـاده  4برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه الزم اسـت جهتگیریهـا و سیاسـتهای الزم بـرای تجهیـز
منابـع مالـی موردنیـاز سـرمایهگذاری ایجـاد شـود کـه از آن جملـه بـه تأمیـن منابـع مالـی خارجـی تـا متوسـط سـاالنه 30
میلیـارد دالر از خطـوط اعتبـاری بانکهـای خارجـی در قالـب تأمیـن مالـی خارجـی (فاینانـس) خودگـردان بـا اولو یـت
تأمیـن مالـی اسـامی ،پانـزده میلیـارد دالر بـه شـکل سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجی و بیسـت میلیـارد دالر قراردادهای
مشـارکتی خارجـی اشـاره شـده اسـت .در ایـن مـاده قانونـی اسـتفاده دسـتگاههای اجرائـی از تسـهیات مالـی خارجـی
بـا اولویـت تأمیـن مالـی اسـامی در طـول اجـرای قانـون برنامـه ششـم در قالب قوانین بودجه سـنواتی مجاز شـده اسـت.
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همچنیـن در بنـد (د) ایـن مـاده اجـازه حضـور و مشـارکت مؤسسـات مالـی و اعتبـاری خارجـی در ایـران در چهارچوب
قانـون اجـرای سیاسـتهای کلـی اصـل چهـل و چهـارم ( )44قانـون اساسـی مصـوب  1387/3/25و قانـون تشـویق و
حمایـت سـرمایهگذاری خارجـی مصـوب  1381/3/4صادرشـده و در بنـد (خ) نیـز بـه جهتگیـری و سیاسـتهای
الزم برای ارتقای شـفافیت اطاعات در بازار سـرمایه و راهاندازی مؤسسـات رتبهبندی موضوع بند ( )21ماده ( )1قانون
بازار اوراق بهادار مصوب  1/9/1384برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی اشارهشده است.
سیاستهای جذب سرمایهگذاران خارجی در قانون بودجه
بـا توجـه بـه مندرجـات بنـد الـف تبصـره  3بودجـه سـال  ،1399جهـت رعایت بنـد (الف) مـاده ( )4قانون برنامه ششـم
توسـعه ،در مـواردی کـه اسـتفاده از تسـهیات مالـی خارجـی (فاینانـس) منـوط بـه تضمیـن دولـت جمهـوری اسـامی
ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسـهیات مالی اخذشـده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها
و مؤسسـات مالـی و توسـعهای بین-المللـی باشـد ،وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی مجـاز اسـت پـس از تصویـب هیـأت
وزیـران بـه نمایندگـی از طـرف دولـت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی موردنیاز بـرای طرحهای مذکور را حداکثر
ظـرف مـدت یـک مـاه صـادر و یـا اختیـار امضـای آن را بـا تصویب هیأت وزیـران به مقام مسـئول ذیربط تفویض کند.
در مـورد کلیـه طرحهـای دولتـی و غیردولتـی متقاضـی اسـتفاده از تسـهیات مالـی خارجـی (فاینانـس) اخـذ تأییدیـه
دسـتگاه اجرائـی ذیربـط (بهمنظـور تأییـد اولویـت بـرای اسـتفاده از تأمیـن مالـی خارجـی) ،وزارت امـور اقتصـادی و
دارایـی (بهمنظـور صـدور ضمانتنامـه دولتی) ،بانک مرکزی جمهوری اسـامی ایران (بهمنظـور پایش (کنترل) تعادل
و مدیریـت تـراز ارزی کشـور) ،معاونـت علمـی و فنـاوری رئیسجمهـور (بهمنظـور تأییـد پیوسـت فنـاوری و اطمینـان از
ً
اسـتفاده از حداکثـر تـوان سـاخت داخـل) و سـازمان برنامهوبودجـه کشـور (صرفـا بـرای پایـش (کنتـرل) طرحهای بخش
دولتی شـامل طرحهای شـرکتها و طرحهای تملک داراییهای سـرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سـود
تسـهیات هـر یـک از طرحهـا از محـل عایـدات طـرح و یـا منابـع پیشبینیشـده در ایـن قانـون قابـل پرداخت اسـت.
شـورای اقتصـاد بـا رعایـت اولویتهـای بنـد (پ) مـاده ( )4قانون برنامه ششـم توسـعه تسـهیات مذکور را بـه طرحهای
بخـش دولتـی کـه دارای توجیـه فنـی ،اقتصـادی ،مالـی و زیسـتمحیطی باشـند ،اختصـاص میدهـد .طرحهـای
بخشهـای خصوصـی و تعاونـی و نهادهـای عمومـی غیردولتی و شـرکتهای دانشبنیان و مؤسسـات و شـرکتهای
تابعـه قـرارگاه سـازندگی خاتماالنبیـاء نیز با سـپردن تضمینهـای الزم به بانکهای عامل میتوانند از تسـهیات مذکور
استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت
میشـود .در خصـوص طرحهـای غیردولتـی ،وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی موظف اسـت پس از اخذ تضمیـن الزم از
بانکهـای عامـل کـه بـه پشـتوانه اخـذ وثایـق مناسـب و کافـی از مالـکان طرحهـا صادرشـده اسـت ،نسـبت بـه صـدور
ضمانتنامـه بازپرداخـت اقـدام کنـد .مفـاد ایـن تبصـره در الیحـه بودجه  1400بدون تغییر تکرار شـده اسـت.
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برخـی احـکام بـه دولـت اجـازه میدهـد بـرای تسـویه بدهیهـا و دیـون شـرکتهای دولتـی از ابزارهـای بدهـی ماننـد
اوراق خزانـه اسـامی در بـازار سـرمایه اسـتفاده کنـد؛ همچنیـن مجـوز اسـتفاده از ابزارهـای موجـود در بازارهـای مالـی
بـرای تأمیـن مالـی طرحهـا و پروژههـا در برخـی بخـش ایـن قوانین ذکرشـده اسـت .ایـن بازارها میتوانند بـا ارائـه ابزارهای
نویـن ،راهکارهایـی بـرای کمبـود نقدینگـی بخـش کارفرمایـی و حتـی تغییـر از مدلهـای کارفرمایی-پیمانـکاری بـه
مشـارکتهای عمومی-خصوصـی ارائـه کننـد.

سیاستهای تأمین مالی از بازارهای سرمایه در اسناد باالدستی

در بنـد  9اقتصـاد مقاومتـی بـه اصـاح و تقویـت همهجانبه نظام مالی کشـور با هدف پاسـخگویی به نیازهای اقتصاد
ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اشارهشده است .همچنین مطابق با بند (ح)
ماده  4برنامه ششـم توسـعه ،به توسـعه بازار سـرمایه با تأ کید بر طراحی و مهندسـی ابزارهای مالی و کاالیی ،توسـعه بازار
انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی ،اصاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام
و نهادهای مالی اشارهشـده است.
در بند ک ماده  28قانون تنظیم بخشی ،بهمنظور تأمین منابع ارزی موردنیاز طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی،

مالـی و زیسـتمحیطی بـه شـرکتهای دولتـی اجـازه دادهشـده اسـت در حـدود ارقـام مقـرر در قوانیـن بودجـه سـنواتی
حسـب مـورد نسـبت بـه صـدور اوراق صکـوك و یـا اوراق مشـارکت ارزی در بازارهـای مالـی داخلـی و خارجـی با رعایت
ضوابـط بانـك مرکـزی و در سـقف مقـرر در قوانیـن برنامههـای توسـعه اقـدام کنند .صـدور اوراق یادشـده منـوط به تأیید
بانك یادشده و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای
مربوط اسـت .صدور اوراق مشـارکت یا صکوك اسـامی با سـود تشـویقی منوط به تأیید شـورای پول و اعتبار اسـت .در
اجـرای ایـن بنـد رعایـت مـاده ( )87قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت الزامی اسـت.
چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده
خود را بپردازد ،خزانهداری کل کشـور مجاز اسـت معادل تعهدات مذکور را از حسـاب تمرکز وجوه درآمدی آن شـرکت
نزد خود برداشت و تعهدات سررسیدشده را پرداخت کند.

سیاستهای تأمین مالی از بازارهای سرمایه در قانون بودجه

طبـق تبصـره  5قانـون بودجـه  1399شـرکتهای دولتـی مجازنـد تا سـقف شـصتوپنج هـزار میلیـارد ر یـال اوراق مالی
اسـامی ریالـی بـا تضمیـن و بازپرداخـت اصل و سـود توسـط خود ،منتشـر کنند تـا برای اجـرای طرحهـای دارای توجیه
فنی ،اقتصادی ،مالی و زیسـتمحیطی خود که به تصویب شـورای اقتصاد میرسـد ،به مصرف برسـانند .همچنین
بـه دولـت اجـازه داده میشـود بـرای تأمیـن مالـی طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایهای موضـوع ایـن قانـون تـا مبلـغ
پانصـد و پنجاههـزار میلیـارد ریـال ،اوراق مالـی اسـامی (ریالـی ـ ارزی) منتشـر کند.
منابـع واریـزی بـا رعایـت مـاده ( )30قانـون برنامهوبودجـه کشـور مصـوب  1352/12/10بـرای تخصیـص اعتبـارات ایـن
قانـون و مطابـق اسـناد اجرائـی (موافقتنامـه) متبادلـه بـا سـازمان برنامهوبودجـه کشـور هزینـه شـود .اوراق فـروش نرفتـه
فوقالذکـر ،بـرای مطالبـات معـوق در سـقف اعتبـار مربوطـه بـا تأییـد رئیـس دسـتگاه اجرائـی و ذیحسـاب ـ مدیـر امـور
مالـی ذیربـط و سـازمان برنامهوبودجـه کشــور قابلواگـذاری بهتمامـی طلبـکاران (اعـم از پیمانـکاران ،مشـاوران،
تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهد شده اعتبارات این قانون ازجمله تملک اراضی) است.
در الیحه بودجه  ،1400این سیاسـت با افزایش سـقف انتشـار اوراق مالی اسـامی به میزان دویسـت و سـی هزار میلیارد
تکرار شـده اسـت.
همچنیـن در قانـون بـوده  1399بـه دولـت اختیـار دادهشـده بـود بـرای بازپرداخـت اصـل و سـود اوراق سررسیدشـده در
سـال  1399تــا یکصـد هـزار میلیـارد ریـال اوراق مالـی اسـامی ریالـی بـر اسـاس مقـررات موضوعـه منتشـر کنـد .اصـل
و سـود و هزینههـای مترتـب بـر انتشـار ایـن اوراق در بودجههـای سـنواتی کل کشـور پیشبینـی میشـود .بدیهـی اسـت
ایـن تبصـره ناشـی از کاهـش تـوان دولـت در پرداخـت بدهیهایـی بـوده اسـت کـه در سـنوات گذشـته بـا هـدف تأمیـن
مالی طرحهای توجیهپذیر و طرحهای تملک داراییهای سـرمایهای ایجادشـده بود و بهنوعی با این شـیوه بدهیهای
مذکـور تنهـا بـه سـالهای آتی منتقلشـده و حلنشـده باقی خواهند مانـد .این موضوع نیز بدون تغییـر در الیحه بودجه
سـال  1400تکرار شـده اسـت.
از سـوی دیگـر در بنـد ط تبصـره  5بـه وزارتخانههـای صنعـت ،معـدن و تجـارت و نیـرو اجـازه دادهشـده اسـت از طریـق
شـرکتهای تابعه و وابسـته ذی¬ربط و با تصویب شـورای اقتصاد ،اوراق مالی اسـامی (ریالی یا ارزی) منتشـر کنند
تا بهمنظور سـرمایه-گذاری در طرحهای زیربنایی و توسـعهای به مصرف برسـد .بازپرداخت اصل و سـود این اوراق را
توسـط شـرکتهای مذکـور از محـل عایـدات طرح تضمین میشـود.
در بنـد د تبصـره  18قانـون بودجـه  1399دولـت مجـاز شـده بـود کـه از طریـق سـازمانهای توسـعهای بهمنظـور ایجـاد
اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد
قانون برنامه ششـم توسـعه با رعایت قانون اجرای سیاسـتهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسـی نسـبت
بـه اجـرای طرحهـای سـرمایهگذاری ،زیرسـاختی و نوسـازی صنایـع و بـا در نظـر گرفتـن مزیتهـای منطقـهای و آمایـش
سـرزمین بـا اولویـت مناطـق کمتـر توسـعهیافته ،محـروم و هـدف بازآفرینـی شـهری بـا بهکارگیـری ابزارهـای متنـوع تأمیـن
منابـع مالـی (منابـع داخلـی سـازمانهای توسـعهای ،وجـوه حاصـل از واگـذاری شـرکتهای وابسـته بـه سـازمانهای
توسـعهای تسـهیات بانکـی و تأمیـن مالـی خارجـی (فاینانـس) موضوع بند (الـف) تبصـره ( )3این قانون) اقـدام کند.
مفـاد ایـن تبصـره از الیحـه بودجـه  1400حذفشـده اسـت.

صفحه

18

یادداشتتحلیلی

اقتصادصنعتبرق

صفحه

پــایـی ــز  ،99دوره جدید

پــایـی ــز  ،99دوره جدید

19

3
اقتصادصنعتبرق

یادداشتتحلیلی
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سیاستهایتملک
و وا گذاری داراییهای
سرمایهای در امور
زیربناییصنعتبرق

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

 -3سیاستهای تملک و وا گذاری داراییهای سرمایهای در امور زیربنایی صنعت برق

سیاسـتهای دولـت بـرای انجـام طرحهـای عمرانـی و تملـک داراییهـای سـرمایهای جهـت ایجـاد زیرسـاختهای
صنعـت بـرق در اسـناد باالدسـتی و قانـون بودجـه ارائهشـده اسـت.

 -1-3سیاستهای سرمایهگذاری در اسناد باالدستی

طبق بند ت ماده  48برنامه ششم توسعه ،الزم است که وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید
بـرق تـا بیسـتوپنج هـزار مـگاوات از طریـق سـرمایهگذاری مؤسسـات عمومـی غیردولتـی ،تعاونـی و خصوصـی اعـم از
داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شـرکتهای تابعه یا بهصورت روشهای متداول سـرمایهگذاری ازجمله سـاخت،
بهرهبـرداری و تصـرف ( )BOOو سـاخت ،بهرهبـرداری و انتقـال ( )BOTاقدام کند.
همچنیـن در مـاده  50ایـن برنامـه ،دولـت مکلـف شـده اسـت سـهم نیروگاههـای تجدیدپذیـر و پـاک بـا اولویـت
سـرمایهگذاری بخـش غیردولتـی (داخلـی و خارجـی) بـا حداکثـر اسـتفاده از ظرفیـت داخلـی را تـا پایـان اجـرای قانـون
برنامـه بـه حداقـل پنـجدر صـد ( )%5ظرفیـت بـرق کشـور برسـاند.
از دیگـر برنامههـا در طرحهـای اجرایـی وزارت نیـرو نیـز آن اسـت کـه اقدامـات الزم را در راسـتای تشـکیل بـازار منطقهای
و ایجـاد قطـب (هـاب) منطقـهای بـرق بـه عمـل آورد ،بهطوریکـه شـبکه برق کشـور از شـمال ،جنوب ،شـرق و غرب به
کشورهای همسـایه متصل شود.
طـرح دیگـری کـه در برنامـه ششـم توسـعه هدفگـذاری شـده اسـت بـرقدار کـردن چاههـای کشـاورزی دارای پروانـه
بهرهبـرداری بـر اسـاس مـاده  12قانـون رفـع موانـع تولیـد بـوده اسـت کـه از محـل صرفهجویـی در مصـرف سـوختهای
فسیلی ،بتوان بخشی از منابع موردنیاز طرح را تأمین نمود .برای اجرای هر یک از این طرحها ،پیمانکاران بومی واجد
شـرایط اسـتانی در شـرایط برابـر دارای اولویـت هسـتند( .مـاده )47

سیاستهای سرمایهگذاری در قانون بودجه

طبـق بنـد الـف تبصـره  4قانـون بودجـه سـال  ،1399بـه بانکهـای تجـاری و تخصصـی اجـازه دادهشـده بـود ،از محـل
منابع در اختیار نسـبت به اعطای تسـهیات ارزی-ریالی به طرحهای توسـعهای و زیربنایی سـازمانهای توسـعهای
بخـش صنعـت و معـدن و بخـش بـرق بـا مشـارکت حداقـل پنجاهویـک درصـدی ( )%51بخش خصوصـی و تعاونی با
اولویت مناطق محروم و کمتر توسـعهیافته بر اسـاس مزیتهای منطقهای ،اقدام کنند .این مجوز طبق الیحه بودجه
سـال  ،1400بـه قـوت خود باقی اسـت.
همانطور که در بند  2-1نیز تشریح شد ،برای تأمین مالی این طرحها قوانینی جهت استفاده از ابزارهای مالی موجود
در بـازار سـرمایه نیـز تدوینشـده اسـت؛ کـه از آن جملـه میتـوان بـه تبصـره  5اشـاره نمـود .در بند «ط» این تبصره انتشـار
اوراق جهـت سـرمایهگذاری در طرحهـای زیربنایـی و توسـعهای تـا سـقف  35هـزار میلیـارد ریال توسـط وزارتخانههای
نفـت ،صنعـت ،معـدن و تجـارت و نیـرو از طریـق شـرکتهای تابعـه و وابسـته ذیربـط و بـا تصویـب شـورای اقتصـاد،
مجاز شـده است.
از دیگـر طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایهای در بودجـه سـال  ،99میتـوان بـه حمایـت از توسـعه و نگهـداری
شـبکههای برق روسـتایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از محل عوارض موضوع ماده ( )5قانون حمایت از صنعت
بـرق کشـور بـه میـزان ده درصـد ( )%10مبلـغ بـرق مصرفـی در سـقف بیسـتویک هزار و پانصد میلیـارد ریال اشـاره نمود
کـه در بنـد ج تبصـره  6عنوانشـده اسـت .سـقف عـوارض مذکـور در الیحـه بودجـه سـال  1400بـه نـوزده هزار و هشـتصد
میلیـارد ریـال تقلیـل یافتـه کـه متناسـب بـا آن درآمد سـاتبا و توانیر نیز کاسـته شـده اسـت.
بخشـی از قانـون بودجـه سـال  99نیـز بـه توسـعه نیروگاههـای حرارتـی و خورشـیدی اختصاصیافتـه اسـت (تبصـره  15و
 .)16در این تبصرهها به مواردی ازجمله رد دیون و سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور
از محل منابع تعیینشده شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای ،اختصاص مبلغ
پنجاههـزار میلیـارد ریـال از محـل منابـع سـپردههای قرضالحسـنه و جـاری بانکهـا بـرای پرداخت به تعـداد یکصد
هـزار نفـر جهـت ایجـاد نیـروگاه خورشـیدی پنـج کیلوواتـی در روسـتاها و حاشـیه شـهرها و مناطـق محـروم بـه ازای هر نفر
پانصـد میلیـون ریـال بـا بازپرداخـت شـصتماهه و نـرخ چهـار درصد ( )%4و تسـهیات قرضالحسـنه به مبلـغ  4هزار

میلیارد ریال برای ایجاد نیروگاه خورشیدی از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد
نیروگاه خورشـیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون ریال با بازپرداخت شـصتماهه با یک سـال تنفس
و نرخ سود حداکثر هشت درصد ( )%8اشاره نمود .در بند الف تبصره  15الیحه بودجه سال  ،1400شرکتهای تولید
نیروی برق حرارتی دولتی و شـرکتهای برق منطقهای مکلف شـدهاند ،منابع تعیینشـده در بودجه مصوب سـاالنه
خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شـرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شـرکت توانیر بابت رد دیون
و یا سرمایهگذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند ،لیکن اختصاص
تسـهیات برای توسـعه شـبکه برق از طریق ایجاد نیروگاه خورشـیدی در این الیحه ملغی شـده است.

 -2-3سیاستهای وا گذاری داراییهای سرمایهای

طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایهای دولـت هـم در طرحهـای جدید و هم در طرحهای نیمهتمام و یا تکمیلشـده
و آمـاده بهرهبـرداری قابلیـت واگـذاری بـه بخـش غیردولتـی را دارد .ضوابـط حاکـم بـر ایـن واگذاریها ،نقش بسـزایی در
سـطح موفقیـت ایـن انتقـال و واگذاریهـا خواهـد داشـت .ایـن ضوابـط بایـد بـه نحـوی وضع شـوند که عاوه بر داشـتن
ضمانت اجرایی الزم ،منافع همهجانبه بازیگران نیز در آن در نظر گرفته شود .در غیر این صورت با استقبال ذینفعان
مواجه نشـده و اهداف آن محقق نخواهد شـد.

سیاستهای وا گذاری داراییهای سرمایهای در اسناد باالدستی

در ماده  27قانون تنظیم بخشی ،به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الـف -واگـذاری طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایهای جدیـد و نیمهتمـام و تکمیلشـده و آمـاده بهرهبـرداری در
قالب قراردادها و شـرایط مورد تصویب شـورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره سـاخت (فاینانس) ،پرداخت
ً
هزینههـای بهرهبـرداری یـا خریـد خدمـات در مـدت قـرارداد بـا رعایت اسـتانداردهای اجرای کیفیت خدمـات و نهایتا
واگـذاری طـرح پـس از دوره قـرارداد بـه بخـش غیردولتـی بـا حفـظ کاربری
ب -واگـذاری طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایهای نیمهتمام و تکمیلشـده که خدمات آنها قابلعرضه توسـط
بخـش غیردولتـی اسـت بهصـورت نقد و اقسـاط به بخش غیردولتـی با حفظ کاربری
ج -واگـذاری مالکیـت ،حـق بهرهبـرداری و یـا بهرهبـرداری طرحهـای تملـک داراییهای سـرمایهای قابلوا گـذاری و نیز
امـوال منقـول و غیرمنقـول و حقـوق مالـی مازاد بـر نیاز دولت با حفـظ کاربری
در ایـن مـاده قانونـی ،درآمـد دولـت ناشـی از اجـرای ایـن حکـم پـس از واریز به خزانهداری کل کشـور در قالب تسـهیات
و وجـوه ادارهشـده شـامل یارانـه ،سـود و کارمـزد و یـا تسـهیات و کمـک و سـایر روشهـای تأمیـن مالـی مـورد تصو یـب
شـورای اقتصاد ،به طرحهای تملک داراییهای سـرمایهای و یا تبدیل به احسـن نمودن تجهیزات سـرمایهای و اموال
غیرمنقـول در قالـب موافقتنامـه متبادلـه بـا سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کشـور اختصـاص میدهد.
در بنـد الـف مـاده  28برنامـه ششـم توسـعه نیـز بـه کاهـش حجـم ،انـدازه و سـاختار مجمـوع دسـتگاههای اجرائـی
بهاسـتثنای مـدارس دولتـی در طـول اجـرای قانـون برنامـه ،حداقـل به میـزان پانزدهدرصد ( )%15نسـبت بـه وضع موجود
(حداقـل پنـجدر صـد ( )%5در پایـان سـال دوم) اشارهشـده اسـت کـه از طریـق واگـذاری واحدهـای عملیاتـی ،خر یـد
خدمـات و مشـارکت بـا بخـش غیردولتـی با اولویت تعاونیها ،حـذف واحدهای غیرضرور ،کاهش سـطوح مدیریت،
کاهش پستهای سازمانی ،انحال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی
بـه شـهرداریها و دهیاریهـا و بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی بـا تصویـب شـورای عالـی اداری صـورت میپذیـرد.

سیاستهای وا گذاری داراییهای سرمایهای در قانون بودجه

واگـذاری طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایهای در قانـون بودجـه سـال  1399در تبصـره  19تشـریح شـده بـود کـه در
ً
الیحـه بودجـه سـال  1400مجـددا تکـرار شـده اسـت .مطابـق بـا ایـن تبصـره دسـتگاههای اجرائـی مکلفانـد در اجـرای
ماده ( )27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2از محل منابع بودجه کل کشور
و داراییهـای خـود تمهیـدات الزم را بـرای اجـرای طرحهای جدید ،نیمهتمام و آماده بهرهبـرداری و در حال بهرهبرداری
اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع
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سیاستهای
ساماندهی
بدهیهایدولت

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

داخلـی از طریـق انعقـاد قـرارداد در قالـب مـاده فـوق با بخـش خصوصی ،تعاونی و شـهرداریها و دهیاریهـا با اولویت
بخـش خصوصـی و تعاونـی فراهـم کننـد .در بنـد  8ایـن تبصـره دسـتگاه اجرائـی مجـاز شـده اسـت هزینـه مطالعـات و
تهیـه گزارشهـای موردنیـاز بـرای فراخـوان و ظرفیتسـازی توسـعه مشـارکت را از محـل اعتبـارات تملـک داراییهـای
سـرمایهای و سـایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز اسـت بخشـی از هزینههای آمادهسـازی طرح (پروژه) برای
فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعام کند تا سرمایهگذار در الگوی مالی خود ،لحاظ و پرداخت کند .در بند 9
تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) هایی که با تغییر شرایط ،توجیه اولیه خود را ازدستدادهاند با اخذ موافقت سازمان
برنامهوبودجه کشـور و رعایت مقررات ذیربط امکانپذیر شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت بخشهایـی از تبصـره  19بودجـه سـال  97همچنـان اجرایـی اسـت کـه از آن جملـه میتـوان بـه بنـد
 3ایـن تبصـره اشـاره نمـود کـه طـی آن دولـت میتوانـد نسـبت بـه ارائـه تضامیـن حاکمیتـی بـرای تأمیـن مالـی خارجی،
موافقـت بـا توهیـن امـوال (بهاسـتثنای امـوال موضـوع اصـل هشـتاد و سـوم ( )83قانـون اساسـی) و محـل اجـرای طـرح و
همچنیـن ارائـه تضمیـن خرید محصـول اقـدام نماید.

 -4سیاستهای ساماندهی بدهیهای دولت

دستگاههای اجرایی دولت بهویژه در سالهای اخیر ،در بسیاری از قراردادها به تعهدات خود بهموقع عملنکردهاند
ً
و ایـن مسـئله بـا افزایـش سـاالنه حجـم بدهیهـا ،تدریجـا تـوان دولـت را در پرداخـت ایـن بدهیها کمتـر کرده اسـت .از
سـوی دیگـر منابـع ورودی بودجـه دولتـی نیـز بـه علـت کاهـش نقدینگـی ناشـی از تحریمهـای اقتصـادی و افـت ارزش
صادرات رفتهرفته کمتر شـده اسـت .این سـابقه منفی در پرداخت بهموقع مطالبات باعث شـده اسـت ،فروشـندگان
کاال و خدمات به دولت نیز در قیمت-گذاری¬های خود ،زیان ناشی از دیرکرد در پرداختها را به قیمت پیشنهادی
خود در قراردادها اضافه کرده و فشار مضاعفی بر تکثیر بدهیها وارد نمایند .از سوی دیگر این دیرکردها ،قدرت مالی
بخـش خصوصـی را بهتدریـج کاهـش داده و بهتبـع آن حجـم سـرمایهگذاریها در پروژههـای زیرسـاختی را تقلیـل داده
اسـت .بدیهی اسـت کاهش سـرمایهگذاری منجر به کاهش مسـتقیم تولید ناخالص داخلی ،کاهش رشـد و توسـعه و
افزایش بیکاری خواهد شـد.

سیاستهای ساماندهی بدهیهای دولت در اسناد باالدستی

در بند ت ماده  8برنامه ششـم توسـعه ،موضوع سـاماندهی بدهیهای دولت عنوانشـده اسـت .طی این ماده قانونی
پنج سیاسـت کلی برای سـاماندهی این بدهی ذکرشـده است:
¬• حفـظ شـاخص نسـبت بدهـی دولـت و شـرکتهای دولتـی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی در سـطح حداکثـر چهـل
درصـد
¬• ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
¬• حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسامی
¬• تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهمدت
¬• تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میانمدت و بلندمدت
سیاستهای ساماندهی بدهیهای دولت در قانون بودجه
در قانـون بودجـه سـال  1399شـیوههای متفاوتـی جهـت سـاماندهی بدهیهـای دولـت بـه بخـش دولتـی و غیردولتـی
عنوانشـده اسـت کـه از آن جملـه میتـوان بـه تبصرههـای  1و  5اشـاره نمـود.
طبـق بنـد «و» تبصـره  1دولـت مکلـف شـده بـود از طریـق شـرکت ملـی نفـت ایـران در صورت درخواسـت دسـتگاههای
اجرائـی ذیربـط تـا مبلـغ نهصدهـزار میلیـارد ریـال از خالـص بدهیهـای قطعـی خـود بـه اشـخاص حقیقـی ،حقوقی،
تعاونـی و خصوصـی کـه در چهارچـوب مقـررات مربـوط تـا پایـان سـال  1398ایجادشـده و همچنیـن اجـرای تکالیـف
ایـن قانـون ازجملـه پرداخـت تعهـدات مربـوط بـه طرحهـای عمرانـی را از محـل تحویـل نفـت خـام بـه ایـن اشـخاص بـر
اسـاس قیمـت بـورس انـرژی یـا قیمـت منطقـهای ،تسـویه و از طریـق منابـع و مصـارف عمومـی دولـت اعمـال حسـاب
کنـد .همچنیـن در صـورت تقاضای اشـخاص حقیقـی ،حقوقی ،تعاونی و خصوصـی دارای انواع اوراق مالی اسـامی
با سررسـید زودتر از خردادماه سـال  1400تا سـقف یکصدوپنجاههزارمیلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی

بـه ایـن اشـخاص ،بـه میـزان ارزش اسـمی اوراق بـا قیمـت بـورس انرژی تسـویه کنـد .این بنـد از الیحه بودجه سـال 1400
حذفشـده اسـت.
از سـوی دیگـر در بنـد «هــ» تبصـره  5قانـون بودجـه  ،1399دولـت مجاز بود اسـناد خزانه اسـامی را با حفـظ قدرت خرید
در سـقف نـرخ سـود مصـوب شـورای پـول و اعتبـار و بـا سررسـید تـا سـه سـال صـادر و تـا سـقف دویسـت هـزار میلیـارد
ریـال بـه طلبـکاران واگـذار کنـد .خزانـهداری کل کشـور موظـف شـده بـود از محـل اعتبـارات ردیفهـای فصـل مربوطه
نسـبت بـه تسـویه آن اقـدام کنـد .ایـن اسـناد بابـت تأدیـه مطالبـات قطعـی شـده بـه طلبـکاران دسـتگاههای اجرائـی به
ً
آنـان واگـذار میشـود و صرفـا بـر اسـاس ابـاغ اعتبـار و تخصیصهـای صـادره توسـط سـازمان برنامهوبودجـه کشـور و از
محـل اعتبـارات هزینـهای و تملـک داراییهـای سـرمایهای و ردیفهـا و جـداول ایـن قانـون صادر میشـود .شـایان ذکر
اسـت طبـق جـز اول از بنـد «و» ایـن تبصـره ،دولـت از طریـق اسـناد تسـویه خزانـه ،بدهیهـای قطعـی خـود بـه اشـخاص
حقیقی و حقوقی (تعاونی ،خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء که در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  1398ایجادشده ،با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور
با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاههزار میلیارد ریال بهصورت جمعی ـ خرجی تسویه خواهد کرد.
مفـاد بندهـای فـوق در الیحـه بودجه  1400تکرار شـده اسـت.
از دیگـر شـیوههای تسـویه بدهیهـای دولـت ،تهاتـر بدهـی طلبکاران با بدهی آنها به شـبکه بانکی کشـور عنوانشـده
است .طبق جزء دوم از بند «و» تبصره  ،5به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان ،مطالبات قطعی
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـی کـه در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات تا پایان سـال  1398ایجادشـده
و همچنیـن مطالبـات نهادهـای عمومـی غیردولتـی ،صندوقهـای بازنشسـتگی ،بانکهـا ،قـرارگاه خاتماالنبیـاء،
پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه خاتماالنبیاء ،پیمانکاران خصوصی سـازمان نوسـازی و تجهیز مدارس ،شـرکت
ملـی نفـت ایـران و شـرکتهای تابعـه و وابسـته بـه آنهـا و نیـز شـرکتهای دولتـی تابعـه وزارتخانههـای نیـرو و جهـاد
کشاورزی و شرکتهای آب و فاضاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران بابت یارانه قیمتهای
تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  1396ایجادشده است را با بدهی اشخاص
یادشـده بـه بانـک مرکـزی یـا بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاری غیـر بانکـی کـه تـا پایـان سـال  1398ایجادشـده اسـت ،از
طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیر بانکی به بانک مرکزی تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال بهصورت
جمعی-خرجی از طریق انتشـار اسـناد تسـویه خزانه به شـرح زیر تسـویه کند:
 حداقـل تهاتـر بدهـی از طریـق اسـناد (اوراق) تسـویه خزانـه بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـیپنجاهدرصد ( )%50مبلغ مانده فوقالذکر اسـت و باقیمانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی،
ً
بانکهـا و شـرکتهای دولتـی تابعـه وزارتخانههـای آموزشوپـرورش ،نیـرو و جهـاد کشـاورزی (صرفـا بابـت یارانـه
قیمتهای تکلیفی) ،شـرکتهای آب و فاضاب اسـتانی و شـرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسـی
شـده و قطعـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه مصـرف میرسـد.
 بانک مرکزی مکلف است بهمنظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریفشده در این بند ،امکان نقلوانتقالمطالبـات بانکهـا از دولـت ،مطالبـات بانکهـا از اشـخاص غیردولتـی و مطالبات بانک مرکـزی از بانکهـا را در بازار
بینبانکی فراهم کند.
 مطالبـات شـرکتهای تولیدکننـده بـرق از سـازمانها و شـرکتهای تابعـه وزارت نیـرو در حکـم مطالبـات آنهـا ازدولـت اسـت.
در الیحـه بودجـه سـال  1400مشـمولین ایـن تبصـره از شـرکتهای دولتـی تابعـه وزارتخانههـای نیـرو و جهـاد کشـاورزی
و شـرکتهای آب و فاضـاب اسـتانی بـه کلیـه شـرکتهای دولتـی تغییریافتـه اسـت .همچنیـن در سـال  1399نقل و
انتقـاالت مطالبـات بانـک مرکـزی بـه بـازار بیـن بانکی محدودشـده بـود که این مـورد در الیحـه بودجه  1400حذفشـده
است.
همچنیـن در بنـد د تبصـره  7قانـون بودجـه سـال  1399بـه دولـت اجـازه دادهشـده بـود مابهالتفـاوت قیمـت تکلیفـی
و قیمـت تمامشـده فـروش هـر کیلـووات سـاعت بـرق را (پـس از تأییـد سـازمان حسابرسـی بهعنـوان بـازرس قانونـی در
رسـیدگی بـه صورتهـای مالـی همـان سـال) بـا بدهـی طرحهای تملـک داراییهای سـرمایهای بـه بهرهبرداری رسـیده
بخـش بـرق وزارت نیـرو موضـوع مـاده ( )32قانـون برنامهوبودجه کشـور مصـوب  10/12/1351با اصاحـات و الحاقات
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سیاستهای
قیمتگذاریبرق

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

بعـدی تسـویه کنـد .شـرکتهای دولتـی ذیربـط مکلفانـد تسویهحسـاب را در صورتهای مالی خـود اعمال کنند.
سـرمایه شـرکتهای مذکـور معـادل بدهـی تسـویه شـده ناشـی از اجـرای ایـن حکـم افزایـش مییابـد .مفـاد ایـن بنـد در
الیحـه بودجـه سـال  1400بـرای بخـش بـرق حذفشـده اسـت و تنهـا در حـوزه آب و فاضـاب اجرایـی اسـت.

 -5سیاستهای قیمتگذاری برق

بـا توجـه بـه اینکـه درآمدهـای شـرکتهای تابعـه وزارت نیـرو از محـل فـروش انـرژی بـرق و انشـعابات و عـوارض اسـت،
قوانین حاکم بر آنها اهمیت ویژهای خواهد داشـت .قیمتگذاری انرژی برق در  4محور کلی در قوانین نمود داشـته
اسـت .این  4محور عبارت اسـت از :تعیین عوارض ،هدفمندسـازی یارانهها ،پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی
و قیمـت تمامشـده و خریـد تضمینـی بـرق .در ادامـه به تشـریح هریـک از محورهای مورداشـاره در قوانین پرداختهشـده
است.

سیاستهای قیمتگذاری برق در اسناد باالدستی

در سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی بـه اسـتفاده از ظرفیـت اجـرای هدفمندسـازی یارانههـا و ارتقـاء شـاخصهای
عدالـت اجتماعـی (بنـد  )4و همچنیـن شـفاف و روانسـازی نظـام توزیـع و قیمتگـذاری و روزآمدسـازی شـیوههای
نظـارت بـر بـازار (بنـد  )23اشارهشـده اسـت.
یکی دیگر از اسـناد باالدسـتی موردبررسـی در حوزه قیمتگذاری برنامه ششـم توسـعه اسـت .مطابق بند ذ ماده  4این
قانـون میبایسـت سیاسـتهای تجـاری و تعرفـهای حداکثـر تـا پایـان سـال دوم اجـرای قانـون برنامـه ششـم بـا رویکـرد
ارتقـای کیفیـت و رقابتپذیـر سـاختن کاالهـای تولیـد داخـل بـرای صـادرات اصـاح شـود .همچنیـن در بنـد الـف
مـاده  39قانـون برنامـه ششـم توسـعه بـه اصـاح قیمـت حاملهـای انـرژی و سـایر کاالهـا و خدمـات یارانـهای بـا رعایت
ماحظـات اجتماعـی و اقتصـادی و حفـظ مزیـت نسـبی و رقابتـی بـرای صنایـع ،بهتدریـج تـا پایـان  1400بـا توجـه بـه
قانـون هدفمنـد کـردن یارانههـا و اسـتفاده از منابـع حاصـل بهصـورت هدفمنـد بـرای افزایـش تولیـد ،اشـتغال ،حمایت
از صـادرات غیرنفتـی ،بهـرهوری ،کاهـش شـدت انـرژی و تأمیـن هزینههـای عملیاتـی و سـرمایهگذاری شـرکتهای
ذیربـط اشارهشـده اسـت.
در بند ب 1-ماده  44قانون برنامه ششم توسعه ،وزارت نیرو مکلف شده است برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه
تا شصت درصد ( %55تا  )%65موافقت اصولی صادر کند و در ادامه در بند ب  2-نیز میبایست قیمت خرید برق
را با توجه به سـازوکار بازار در بورس تعیین کند.
در بنـد ت مـاده  48بـه موضـوع سـرمایهگذاری غیردولتـی جهت اجرای برنامـه افزایش توان تولید برق و خرید تضمینی
بـرق تولیـدی اشارهشـده اسـت و مطابـق ایـن بنـد از قانـون برنامـه ششـم توسـعه وزارت نیـرو میبایسـت در طـول اجـرای
برنامـه نسـبت بـه افزایـش تـوان تولیـد بـرق تـا بیسـتوپنج هـزار مـگاوات از طریـق سـرمایهگذاری مؤسسـات عمومـی
غیردولتـی ،تعاونـی و خصوصـی اعـم از داخلـی و خارجـی و یـا منابـع داخلـی شـرکتهای تابعه یا بهصـورت روشهای
متـداول سـرمایهگذاری ازجملـه سـاخت ،بهرهبرداری و تصرف ( )BOOو سـاخت ،بهرهبـرداری و انتقـال ( )BOTاقدام
کنـد و خریـد تضمینـی بـرق بـر اسـاس نرخ تعیینشـده توسـط شـورای اقتصـاد خواهـد بود.

سیاستهای قیمتگذاری برق در قانون بودجه

مطابـق بنـد ه تبصـره  6قانـون بودجـه سـال  1399و مطابـق مـاده ( )12قانـون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از
مقـررات مالـی دولـت ( )2بـه هـر یـک از وزارتخانههـای نفـت و نیـرو از طریق شـرکتهای تابعـه ذیربط اجازه دادهشـده
است که ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار ( )2000ریال ،از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ
یک هزار ( )1000ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشـترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ( )10.000ریال اخذ و بهحسـاب
درآمد عمومی موضوع ردیفهای  160185و  160186جدول شماره ( )5این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
برای مشترکان روستایی ،مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصد ( )%50است .همچنین وجوه فوق ،مشمول مالیات به
نرخ صفر است که در الیحه بودجه سال  1400این بند بدون تغییر بوده و فقط وجوه دریافتی مشمول مالیات بر درآمد
و مالیـات بـر ارز افـزوده نخواهـد بـود و منابـع حاصلـه بـرای مـوارد منـدرج در مـاده مذکـور بـه مصـرف میرسـد .آییننامـه
اجرائـی ایـن بنـد متضمـن سـقف و نحـوه برگـزاری مناقصه به پیشـنهاد مشـترک سـازمان برنامهوبودجـه کشـور و وزارت

امـور اقتصـادی و دارایـی بـه تصویـب هیـأت وزیـران میرسـد .در بند ی تبصـره  -6قانـون بودجه سـال  1399به موضوع
معافیـت در پرداخـت هزینـه بـرق و حـق انشـعاب پرداختـه اسـت و مطابـق ایـن بنـد کلیـه واحدهـای آموزشـی دولتـی
وزارت آموزشوپرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینههای آب ،برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف)
معاف هستند .سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت ،نیرو و آموزشوپرورش و سازمان
برنامهوبودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و اباغ میشود .همچنین در تبصره  -6بند ذ به معافیت مدارس خیرساز
از پرداخت حق انشـعاب آب ،فاضاب ،گاز و برق اشارهشـده اسـت .درحالیکه این بند در الیحه بودجه سـال 1400
حذفشـده اسـت .همچنیـن در بنـد ذ تبصـره  -6قانـون بودجـه سـال  1399بـه معافیـت مـدارس خیرسـاز از پرداخت
حـق انشـعاب آب ،فاضـاب ،گاز و بـرق اشارهشـده بـود کـه در الیحـه بودجـه سـال  1400کشـور بنـد ذ تبصـره  ¬ 6قانـون
بودجـه سـال  1399امـکان برخـورداری از معافیـت پرداخـت حـق انشـعاب آب ،فاضـاب ،گاز و بـرق مدارس خیرسـاز
حذفشـده است.
در بنـد س تبصـره  6همیـن قانـون بـه وزارتخانههـای نفـت و نیرو و شـرکتهای تابعه و وابسـته ذیربط آنها اجـازه داده
میشـود بـا پیشـنهاد مشـترک سـازمان برنامهوبودجـه کشـور و وزارتخانههـای نفـت ،نیـرو ،صنعـت ،معـدن و تجـارت و
جهاد کشـاورزی و تصویب شـورای اقتصاد و با هدف کاهش هزینهها و تشـویق به کاهش مصرف کاالها و خدمات
یارانـهای بـا مصـارف کمتـر از حـد معیـن آب ،بـرق ،گاز ،فرآوردههـای نفتـی و سـایر کاالها و خدمـات یارانـهای را با توجه
بـه فصـول منطقـه جغرافیایـی ،نـوع مصـرف و مصرفکننـدگان ،متناسـب بـا کاهـش مصـرف ،بهـای مصرفـی آنها به
حداقـل قیمـت و یـا صفـر کاهـش دهنـد .درصورتیکـه در الیحـه پیشـنهادی بودجـه  1400دولـت بـه مجلـس شـورای
اسـامی بنـد س تبصـره  6قانـون بودجـه سـال  1399حذفشـده اسـت .همچنیـن در مـواردی کـه بـر اسـاس قوانیـن و
مقـررات ،اختیـار افزایـش بهـای آب ،برق و گاز مصرفی به شـرکتهای دولتی ذیربط دادهشـده اسـت ،اعمال افزایش
فقـط بـا پیشـنهاد وزارتخانـه مربوطـه و تصویـب هیـأت وزیـران امکانپذیـر اسـت کـه در بنـد ف تبصـره  -6قانـون برنامـه
ششـم توسـعه عنوانشـده است.
در بنـد د تبصـره  15قانـون بودجـه سـال  1399اشارهشـده اسـت کـه بهمنظـور اصاح الگـوی مصرف برق و گاز ،شـرکت
توانیـر و شـرکت دولتـی ذیربـط تابعـه وزارت نفـت موظفانـد از طریـق کارور (اپراتور)هـای مجـازی و شـرکتهای نـوآور
نسـبت بـه برقـراری ارتبـاط و شناسـایی و وصـول مطالبـات مشـترکان با اولویت مشـترکان عمـده پرمصرف و همچنین
نصـب کنتورهـای هوشـمند و هوشـمند سـازی مصـرف آنهـا اقـدام نماینـد کـه ایـن بنـد در الیحـه بودجـه پیشـنهادی
سال  1400نیز تکرار شده است .همچنین مطابق بند ه تبصره  15قانون بودجه سال  1399تعرفه سوخت نیروگاههای
خودتأمین که بنا به اعام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میکنند،
به میزان سـوخت مصرفی برای برق تحویلشـده به شـبکه ،معادل تعرفه سـوخت نیروگاهی بر اسـاس متوسـط بازدهی
نیروگاههای حرارتی سـال  1397بوده اسـت که در الیحه بودجه سـال  ،1400موضوع بند ه تبصره  15قانون بودجه سـال
 1399حذفشـده اسـت.
در بند  5تبصره  19قانون برنامه ششـم توسـعه به بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشـارکت اشارهشـده اسـت که
از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی هستند و در صورت تعیین قیمت تکلیفی،
دخالـت در نظـام تعرفـه گـذاری و یا جلوگیـری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه) ،مابهالتفاوت قیمت
محصـول محاسبهشـده بـر مبنـای روشهـای تأمیـن مالـی در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات بـا تصو یـب کارگروههـای
تعریفشـده در دسـتورالعمل مـاده ( )27قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت ()2
و قیمـت تکلیفـی پرداخـت یـا روشهـای تأمیـن مالـی مذکـور اصـاح شـود .همچنیـن در تبصـره  19بودجـه -4 -97
دسـتگاههای اجرائـی مجـاز هسـتند بـا رعایت قوانین و مقررات مربوطـه پنجاهدرصـد ( )%50از درآمدهای اختصاصی
خود را تا سـقف بیسـت هزار میلیارد ریال صرف خرید محصول ،یارانه سـود و یا وجوه ادارهشـده طرحهای این تبصره
نمایند.

 -6سیاستهای تأمین مواد اولیه

تأمیـن مـواد اولیـه بـرای صنایـع ازاینجهـت حائـز اهمیـت اسـت کـه در صـورت داشـتن چشـمانداز روشـن از وضعیـت
تأمین مواد اولیه موردنیاز میتوان برنامهریزی دقیقتری برای تولید داشـت .ازآنجاییکه صنعت برق یکی از مهمترین
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صنایـع زیرسـاختی محسـوب میشـود و سـایر صنایـع بهصـورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم تحـت تأثیر انـرژی الکتریکی
و صنعـت بـرق هسـتند ،هماهنگـی و فعالیـت زنجیـره مصـرف انـرژی از تولیـد و تأمیـن مـواد اولیـه که موجـب پایداری
شبکه از تولید تا توزیع خواهد شد از اهمیت باالیی برخوردار است و عدم کارایی مناسب هر یک از زیرسیستمهای
تولیـد ،انتقـال و توزیـع بـرق موجـب ایجـاد اختـال در کارایـی سیسـتم اصلـی شـده و صنعـت برق با مشـکات جدی
روبـهرو خواهـد شـد .لـذا بـا توجـه به اهمیت موضوع تأمین مـواد اولیه در صنعت برق ،قوانین باالدسـتی در این حوزه به
شـرح زیر موردبررسـی قرارگرفته اسـت.

سیاستهای تأمین مواد اولیه در سند اقتصاد مقاومتی

سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک سیاست بلندمدت اقتصادی در سال  1392و با هدف تأمین رشد پویا
و بهبـود شـاخصهای مقاومـت اقتصـادی و دسـتیابی بـه اهـداف سـند چشـمانداز بیستسـاله ،سیاسـتهای کلـی
اقتصـاد مقاومتـی بـا رویکـردی جهـادی ،انعطافپذیـر ،فرصت سـاز ،مولد ،درونزا ،پیشـرو و برونگرا اباغشـده اسـت.
در قانـون سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی «بنـد  »6و «بنـد  ،»10بندهـای مرتبط با حوزه تأمین مواد اولیه هسـتند.
در بند  6سیاستهای اقتصاد مقاومتی به افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بهویژه در اقام وارداتی)
و اولویـت دادن بـه تولیـد محصـوالت و خدمـات راهبـردی و ایجـاد تنـوع در مبـادی تأمیـن کاالهـای وارداتـی بـا هـدف
کاهش وابسـتگی به کشـورهای محدود و خاص اشارهشـده اسـت.

7
سیاستهای
صادراتی

منطقـه ،اسـتفاده از سـازوکار مبـادالت تهاتـری بـرای تسـهیل مبـادالت در صـورت نیـاز و ایجاد ثبـات رویه و مقـررات در
مـورد صـادرات بـا هـدف گسـترش پایـدار سـهم ایـران در بازارهـای هدف را میسـر دانسـته اسـت.
از سوی دیگر به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش
و تسـهیل تولیـد ،صـادرات کاال و خدمـات و تأمیـن نیازهـای ضـروری و منابـع مالـی از خـارج در بنـد  11سیاسـتهای
کلـی اقتصـاد مقاومتـی تأ کیـد شـده اسـت .از دیگـر بندهـای مرتبـط بـا حـوزه صـادرات در سیاسـتهای کلـی اقتصـاد
مقاومتـی بنـد  13اسـت کـه جهـت مقابلـه بـا ضربهپذیـری درآمد حاصـل از صـادرات نفـت و گاز راهکارهـای انتخاب
مشتریان راهبردی ،ایجاد تنوع در روشهای فروش ،مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش ،افزایش صادرات گاز،
برق ،پتروشیمی و فرآوردههای نفتی پیشنهادشده است .همچنین ماده  15این قانون به افزایش ارزشافزوده از طریق
تکمیـل زنجیـره ارزش صنعـت نفـت و گاز ،توسـعه تولیـد کاالهـای دارای بازدهـی بهینـه (بـر اسـاس شـاخص شـدت
مصـرف انـرژی) و بـاال بـردن صـادرات بـرق ،محصوالت پتروشـیمی و فرآوردههای نفتی با تأ کید بر برداشـت صیانتی از
منابع اشارهشـده اسـت.
در برنامـه ششـم توسـعه در حـوزه صـادرات بـه اصـاح سیاسـتهای ارزی و تجـاری و تعرفـهای اشارهشـده اسـت کـه
مطابق بند ذ ماده  4میبایسـت سیاسـتهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سـال دوم اجرای قانون برنامه
ششـم توسـعه بـا رویکـرد ارتقـای کیفیـت و رقابتپذیر سـاختن کاالهـای تولید داخـل برای صـادرات اصاح شـود.

سیاستهای صادراتی قانون بودجه سال 1399

در بنـد ح مـاده  4برنامـه ششـم توسـعه بـه توسـعه بـازار سـرمایه بـا تأ کیـد بر طراحـی و مهندسـی ابزارهای مالـی و کاالیی،
توسـعه بـازار انـرژی و عرضـه نفـت خـام و فرآوردههـای نفتـی در بـورس انـرژی ،اصـاح نهـادی حاکمیـت شـرکتی بـرای
شرکتهای عام و نهادهای مالی اشارهشده است .همچنین بند ذ همین ماده ،از طریق اصاح سیاستهای ارزی
و تجـاری و تعرفـهای حداکثـر تـا پایـان سـال دوم اجـرای قانـون برنامـه بـا رویکـرد ارتقـای کیفیـت و رقابتپذیـر سـاختن
کاالهـای تولیـد داخـل بـرای صـادرات در حـوزه تأمیـن مواد اولیه قانونگذاری کرده اسـت .ماده  46بند ت برنامه ششـم
توسـعه نیـز دولـت را مکلـف کـرده اسـت بـا رعایـت تبصـره ( )3مـاده ( )20قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابتپذیـر و ارتقـای
نظـام مالـی کشـور مصـوب  1394/2/1و طـی اجـرای قانـون برنامـه ششـم ،سـازوکار الزم بـرای پوشـش خطـرات افزایـش
ساالنه بیش از ده درصد ( )%10نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافتکننده
تسـهیات ارزی طراحـی و بـه اجـرا درآورد.

درخصـوص برگشـت ارز حاصـل از صـادرات در بنـد ک 2-تبصـره  6قانـون بودجه سـال  1399پرداخت هرگونه جایزه و
مشـوق صادراتـی بـرای صادرکننـدگان را منـوط بـه حصول اطمینان از برگشـت ارز حاصـل از صـادرات کاال و خدمات
بـه چرخـه اقتصـاد کشـور براسـاس دسـتورالعمل بانـک مرکـزی جمهوری اسـامی ایـران کرده بـود که موضوع ایـن بند در
الیحـه بودجـه سـال  1400پیشـنهادی حذفشـده اسـت .همچنیـن مطابـق بنـد ب -2-تبصـره  7قانـون بودجـه سـال
 ،1399گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران مکلـف شـده بـود کـه پـس از تأییـد اسـناد مربـوط ،نسـبت بـه اسـترداد حقـوق
ورودی مـواد و قطعـات وارداتـی کـه در کاالهـای صادراتـی مـورد اسـتفاده قرارگرفتهانـد ،موضوع مـواد ( )66تـا ( )68قانون
امـور گمرکـی مصـوب  1390/8/22بـا اصاحـات و الحاقـات بعـدی و هزینـه انبارداری موضوع تبصـره ( )2مـاده ()45
قانـون امـور گمرکـی ،ظـرف مـدت پانـزده روز ،از محـل تنخـواه دریافتـی از خزانـه کـه تـا پایـان سـال تسـویه میکنـد ،اقـدام
کنـد .در الیحـه بودجـه سـال  ،1400موضـوع اسـترداد حقـوق ورودی مـواد و قطعـات وارداتـی مـورد اسـتفاده در کاالهـای
صادراتـی در بنـد ب تبصـره  7تکـرار شـده اسـت.

 -7سیاستهای صادراتی

 -8سیاستهای اصالح نهادی

سیاستهای تأمین مواد اولیه در برنامه ششم توسعه

موضـوع صـادرات بـه دلیـل ایجـاد عدم وابسـتگی به نفت و درآمدهای ناشـی از فروش نفت از اهمیـت باالیی برخوردار
است و در اسناد باالدستی مثل سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه پنجساله توسعه کشور ،موضوع
صـادرات غیرنفتـی از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت .درواقـع میتـوان گفـت اسـتراتژی توسـعه پایـدار کشـور بـه لحاظ
اقتصادی ،توسعه صادرات غیرنفتی است و یکی از راهبردهایی که در حوزه صادرات غیرنفتی در استناد باالدستی
بـه آن اشارهشـده ،توسـعه صـادرات بـرق اسـت .ازایـنرو در ادامـه قوانیـن و تبصرههـای مرتبـط بـا حـوزه صـادرات بهویژه
صادرات برق تشـریح میشـود.

سیاستهای صادراتی اسناد باالدستی

در بنـد  2سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی پیشـتازی اقتصـاد دانشبنیـان ،پیادهسـازی و اجـرای نقشـه جامـع
علمـی کشـور و سـاماندهی نظـام ملـی نـوآوری بهمنظـور ارتقـاء جایـگاه جهانـی کشـور و افزایـش سـهم تولید و صـادرات
محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه اشارهشده است .همچنین
بنـد  10ایـن قانـون امـکان حمایـت همهجانبـه و هدفمنـد از صـادرات کاالهـا و خدمـات بهتناسـب ارزشافـزوده و بـا
خالـص ارزآوری مثبـت از طریـق تسـهیل مقـررات و گسـترش مشـوقهای الزم ،گسـترش خدمـات تجـارت خارجـی و
ترانزیـت و زیرسـاختهای موردنیـاز ،تشـویق سـرمایهگذاری خارجـی بـرای صـادرات ،برنامهریزی تولید ملی متناسـب
بـا نیازهـای صادراتـی ،شـکلدهی بازارهـای جدیـد ،تنوعبخشـی پیوندهـای اقتصـادی بـا کشـورها بهویژه با کشـورهای

نهـاد تنظیـم مقـررات بـرق کشـور یکـی از بخشهایـی اسـت کـه طـی تحـوالت اصـاح سـاختاری در صنعـت بـرق
ایجادشـده و مهمتریـن وظیفـه آن تنظیـم روابـط و مقـررات کلـی صنعـت ،تعییـن چشـمانداز آتـی صنعـت از طریـق
هدفگذاریهـای کان و همچنیـن نظـارت بـر حسـن اجـرای وظایـف فعـاالن صنعـت در سـطوح کان اسـت .بایـد
توجـه داشـت تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق بـا هـدف رفـع نواقـص موجـود تنهـا در سـایه واگـذاری شـرکتها بـه بخـش
خصوصـی محقـق نمیشـود و بـدون شـک برای ایجاد سـاختار رقابتی -خصوصـی آنچه مهم اسـت ،انجام مقدمات
و اولویتهـای الزم بـرای واگـذاری شـرکتها بـه بخـش خصوصـی مطابـق اصـل  44قانـون اساسـی اسـت .همچنیـن
اصـاح صنعـت بـرق کشـور عـاوه بـر اصـاح سـاختاری و مقـررات زدایـی نیـاز بـه بازنگـری در قوانیـن حاکمیتـی دارد،
زیـرا تداخـل در وظایـف نهادهـای حکمرانـی بـا بخـش دولتـی موجـب دور شـدن نهـاد سیاسـتگذار از وظیفـه اصلـی
خود شـده اسـت .در این خصوص قوانین مرتبط با حوزه سـاختار نهادی در اسـناد باالدسـتی همچون برنامه پنجساله
توسـعه و قانون برنامه بودجه تشـریح میشـود و عاوه بر سـاختار نهادی حاکم بر صنعت برق ،سـایر نهادهای تأثیرگذار
بـر ایـن صنعـت ماننـد نهادهـای مالـی و پولـی نیـز مدنظـر قرارگرفتهاند.

8
سیاستهای
اصالح نهادی

سیاستهای اصالح نهادی در اسناد باالدستی

در بنـد الـف مـاده  28برنامـه ششـم توسـعه نیـز بـه کاهـش حجـم ،انـدازه و سـاختار مجمـوع دسـتگاههای اجرائـی

صفحه
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{ پیدا و پنهان بودجه } 1400
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{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

بهاسـتثنای مـدارس دولتـی در طـول اجـرای قانـون برنامـه ،حداقـل به میـزان پانزدهدرصد ( )%15نسـبت بـه وضع موجود
(حداقـل پنـجدر صـد ( )%5در پایـان سـال دوم) اشارهشـده اسـت کـه از طریـق واگـذاری واحدهـای عملیاتـی ،خریـد
خدمـات و مشـارکت بـا بخـش غیردولتـی با اولویت تعاونیها ،حـذف واحدهای غیرضرور ،کاهش سـطوح مدیریت،
کاهش پستهای سازمانی ،انحال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی
بـه شـهرداریها و دهیاریهـا و بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی بـا تصویـب شـورای عالـی اداری صـورت میپذیـرد.

سیاستهای اصالح نهادی در قانون بودجه

در بنـد  2تبصـره  -2قانـون بودجـه سـال  ،1399وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی مجـاز شـده اسـت کـه تمـام یـا بخشـی
از سـهام و داراییهـای دولتـی دسـتگاههای اجرائـی زیرمجموعـه قـوه مجریـه و باقیمانـده سـهام متعلـق بـه دولـت و
شـرکتهای دولتـی در بنگاههـای مشـمول واگـذاری را مطابـق روشهـای منـدرج در قانـون اجـرای سیاسـتهای کلـی
اصـل چهـل و چهـارم ( )44قانـون اساسـی مصـوب  1387/3/20بـا اصاحـات و الحاقات بعـدی واگذار کند و منابع
حاصلـه را بهردیـف  310502واریـز کنـد .عـاوه بـر ایـن ،واگـذاری سـهام در قالـب صندوقهـای سـرمایهگذاری قابـل
معامله در بورس ( )ETFمشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه
سـهام بـه روش ثبـت سـفارش بـا شـرایط زیـر نیز مجاز اسـت:
¬• وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی مجـاز اسـت سـهام شـرکتهای تابعـه در بـورس اوراق بهـادار تهـران یـا فرابـورس
ایـران را کـه در مالکیـت دسـتگاههای اجرائـی یـا شـرکتهای تابعـه آنهـا قـرار دارنـد در چهارچـوب روشهـای منـدرج
در ایـن جـزء واگـذار کنـد .در صـورت واگـذاری در قالـب صندوقهـای سـرمایهگذاری قابـل معاملـه در بـورس ،پـس از
ایجـاد صندوقهـای سـرمایهگذاری ،انتقـال سـهام مذکـور در قالـب معامـات خـارج از جلسـه رسـمی معامـات بیـن
صندوقهـا و عرضـه واحدهـا و صندوقهـای یادشـده بـه عمـوم امکانپذیـر اسـت .عرضـه سـهام شـرکتها بـه روش
ثبـت سـفارش یـا در قالـب صندوقهـای سـرمایهگذاری تـا سـقف سـی درصـد ( )%30مشـمول تخفیـف اسـت .میـزان
تخفیـف توسـط هیـأت وزیـران تعییـن میشـود.
¬• وزارتخانهها ،سـازمانها و شـرکتهای دولتی مجازند نسـبت به تأسـیس صندوقها با حداقل سـرمایه ده میلیارد
( )10.000.000.000ریـال بهصـورت نقـد یـا غیرنقـد (در قالـب انتقـال سـهام دولـت از شـرکتهای فهرسـت شـده در بـورس
اوراق بهـادار تهـران یـا فرابورس ایـران) اقدام نمایند.
¬• بانکهـای دولتـی مکلفانـد همکاریهـای الزم در اخـذ سـفارشهای خریدوفـروش واحدهـای سـرمایهگذاری
صنـدوق و یـا سـهام موضـوع ایـن مصوبـه را از طریـق شـعب خـود انجـام دهنـد.
¬• شورای عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب
در هیأت وزیران بهگونهای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفیشده توسط وی ،از طرف دولت
بهعنـوان دارنـده واحدهـای سـرمایهگذاری ممتـاز صنـدوق ،مسـؤولیت اعمـال مدیریـت و حقـوق مالکانـه واحدهـای
سـرمایهگذاری را بر عهده داشـته باشد.
در الیحه بودجه سال  ،1400بند  2تبصره  2قانون بودجه سال  1399تکرار شده است.
در بنـد ک -1 -تبصـره  5قانـون بودجـه سـال  1399اشارهشـده اسـت کـه بـا هـدف مدیریـت تبعـات احتمالـی انتشـار
اوراق مالـی اسـامی در بازارهـای پـول و سـرمایه کشـور ،کمیتـهای متشـکل از رئیـس سـازمان برنامهوبودجـه کشـور ،وزیـر
امـور اقتصـادی و دارایـی و رئیـسکل بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران بـر نحـوه انتشـار اوراق موضـوع ایـن قانـون
نظـارت کننـد .همچنیـن نرخهـای سـود اسـمی اوراق منتشـره و نـرخ حفـظ قـدرت خریـد اسـناد خزانـه اسـامی توسـط
ایـن کمیتـه تعییـن شـود کـه ایـن بنـد از تبصـره  7قانـون بودجـه سـال  1399در الیحـه بودجـه سـال  1400نیـز تکـرار شـده
اسـت .همچنیـن بنـد ق تبصـره  5قانـون بودجـه سـال  ،1399بـه نحـوه اجـرای عملیات بـازار باز اشـارهکرده اسـت که بر
ایـن اسـاس ،وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی موظـف شـده اسـت ظـرف مـدت دو مـاه پـس از اجـرای عملیـات بـازار بـاز
توسط بانک مرکزی ،ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیادهسازی الزامات عرضه اولیه اوراق
از طریـق حـراج بهنحویکـه حداقـل سـی درصـد ( )%30از اوراق مالـی اسـامی منتشـره دولـت پـس از عملیـات بـازار بـاز
در عرضـه اولیـه بـه معاملـه گـران اولیـه مجاز به فروش برسـد ،اقدام کند .این بند در الیحه بودجه سـال  1400با تغییراتی
تکـرار شـده اسـت .در الیحـه پیشـنهادی بودجـه سـال  1400وزارت امـور اقتصـادی و دارایی موظف شـده اسـت گزارش
عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جز ( )1بند (ک) تبصره  5ارائه کند .همچنین مهلت دوماهه تعیینشده

بـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی درخصـوص تعییـن فهرسـت معامله گـران اولیه مجاز و پیادهسـازی الزامات عرضه
اولیـه اوراق از طریـق حـراج کـه پـس از اجـرای عملیـات بـازار بـاز توسـط بانـک مرکزی بوده اسـت ،حذفشـده اسـت.

 -9سیاستهای پولی

در تدوین بودجه ،برای منابع و مخارج دولت و شرکتهای دولتی برنامهریزی میشود و لذا تغییرات در مقادیر کمی
بودجـه و نیـز تغییـر در قوانیـن حاکـم بـر نحـوه اجـرا و پیادهسـازی و نظـارت بـر اجرا توسـط دسـتگاههای اجرایـی و دولت
بهعنوان سیاسـتهای مالی اقتصاد تلقی میشـود .لیکن بااینوجود در بخشهایی از این تصمیمسـازیها و تغییر
شـکل و سـاختار بودجـه ،نقـش بانـک مرکـزی و شـبکه بانکـی کشـور بهعنـوان بازیگـران سیاسـتهای پولـی نمـود پیدا
میکند .این اثربخشـی سیاسـتهای پولی در بودجه ،بیانگر نقش بازارهای پولی در سیاسـتگذاریهای اقتصادی
دولت اسـت که بدیهی اسـت برای دسـتیابی به اهداف هر دو این سیاسـتگذاریها ،الزم اسـت به همسـویی و عدم
تعـارض یکی در مقابل دیگـری توجه نمود.

سیاستهای پولی در اسناد باالدستی

در بنـد  9اقتصـاد مقاومتـی بهصـورت کلـی بـه اصـاح و تقویـت همهجانبـه نظـام مالـی کشـور با هدف پاسـخگویی به
نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشـگامی در تقویت بخش واقعی اشارهشـده اسـت؛ لیکن در برنامه
ششـم توسـعه این ورود به حوزه سیاسـت¬گذاری بانک مرکزی ،بیشـتر جلوه داشـته اسـت .ازجمله آنکه در بند «ذ» از
مـاده  4بـه اصاحـات در تعرفههـای ارزی اشارهشـده و در بنـد «چ» از همـان مـاده نیـز به کاهش سـاالنه  10درصدی بین
نرخ سـود تسـهیات و سـپردههای بانکی اشارهشـده اسـت.
ً
مـاده قانونـی کـه در برنامـه توسـعه ،صراحتـا بـه موضـوع سیاسـتهای پولی پرداخته اسـت ،مـاده  46اسـت .در بند پ
این ماده سـهم بخش صنعت و معدن از کل تسـهیات بانکی حداقل  40درصد در نظر گرفتهشـده اسـت .همچنین
در بنـد ت همیـن مـاده ،دولـت مکلـف شـده اسـت با رعایت تبصـره ( )3مـاده ( )20قانون رفـع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1394/2/1سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ده درصد ()%10
نـرخ ارز را در بودجـه سـنواتی پیشبینـی کنـد و بـرای بنگاههـای اقتصـادی دریافتکننده تسـهیات ارزی طراحی و به
اجرا درآورد .همچنین در بند چ ،آورده شـده اسـت که با سـپردهگذاری ده درصد ( )%10سـاالنه (ارزی) از منابع ورودی
صنـدوق توسـعه ملـی ،خـط اعتبـاری ریالـی بـرای ارائه تسـهیات به صنایـع کوچک و متوسـط تعاونـی و غیردولتی در
چهارچوب اساسـنامه دائمی صندوق توسـعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام شـود.

سیاستهای
پولی

سیاستهای پولی در بودجه سال 1399

در بنـد «د» تبصـره  4قانـون بودجـه سـال  1399و الیحـه بودجـه  ،1400به محاسـبه منابع صندوق توسـعه ملـی به ریال بر
اسـاس نرخ سـامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) اشارهشـده اسـت.
همچنیـن در جـز اول از بنـد م تبصـره  5قانـون بودجـه سـال  1399و بهمنظور اجرای سیاسـت پولـی و مدیریت نرخهای
سـود و مهـار (کنتـرل) بلندمـدت نقدینگـی ،مهـار (کنتـرل) تـورم و در راسـتای اجرای عملیات بـازار بـاز و اعطای اعتبار
در قبـال وثیقـه ،بـه بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران اجـازه دادهشـده بـود بهتدریـج بدهـی بانکهـا و مؤسسـات
اعتبـاری شـامل خـط اعتبـاری و اضافـه برداشـت را وثیقـه دار کنـد ،بهگونـهای کـه در پایـان سـال حداقـل پنجاهدرصـد
( )%50بدهـی بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاری بـه بانـک مرکـزی ،توثیـق بـه اوراق بدهـی منتشـره بـه خزانه باشـد .سـازمان
بـورس اوراق بهـادار نیـز مکلـف بـه همـکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی شـده اسـت .در الیحه بودجه
سـال  1400بـه بانـک مرکـزی اجـازه دادهشـده اسـت کـه بدهیهـای بانکها و موسسـات اعتباری شـامل خط اعتباری
و اضافـه برداشـت را توثیـق بـه اوراق مالـی اسـامی منتشـره دولـت کنـد .بدهـی ایجادشـده بابت سـاماندهی بانکها و
موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی شده است.
یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی ،نرخ سپرده قانونی است؛ در جز دوم از بند م تبصره  5بودجه سال 1399
بانک مرکزی مجاز شـده بود با تصویب شـورای پول و اعتبار بابت درصدی از سـپردههای قانونی بانکها و مؤسسـات
اعتبـاری ،اوراق مالـی اسـامی منتشـره از سـوی دولـت را بپذیـرد .ایـن بنـد در الیحـه بودجـه سـال  1400حذفشـده
است▪.

منابع:

 .1قانون بودجه سال  1399اباغشده در تاریخ 1398/12/26
 .2قانون بودجه سال  1398اباغشده در تاریخ 1397/12/21
 .3قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( )2تایید شده توسط شورای نگهبان در تاریخ
1393/12/06
 .4قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسامی ایران
مصوب  1395/12/14مجلس شورای اسامی
 .5قانون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اباغشده در
تاریخ 1396/06/29
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س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه منظ ــور بهب ــود فض ــای کس ــب و کار ای ــن صنع ــت از مس ــیر
قان ــون بودج ــه  1400پیش ــنهاداتی را تدوی ــن و ب ــه مجل ــس ،ات ــاق بازرگان ــی ،وزارت نی ــرو و س ــایر
نهادهــای مرتبــط ارائــه داده و بــه شــکلی مســتمر در حــال پیگیــری آنهاســت .در ایــن نگاشــت
ب ــه پیش ــنهادات پن ــج گان ــه س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران پرداخت ــه ش ــده اس ــت.

مروری بر  5پیشنهاد بودجه ای

پیشنهادها...

پیشنهاد

1

ساماندهی بدهیهای دولت به بخش خصوصی
ی ــک) در ج ــزء  1بن ــد (و) تبص ــره  5الیح ــه بودج ــه س ــال  1400عنوانش ــده اس ــت ک ــه «دول ــت از
طریــق اســناد تســویه خزانــه ،بدهیهــای قطعــی خــود بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی (تعاونــی،
خصوص ــی) و نهاده ــا و مؤسس ــات عموم ــی غیردولت ــی و ق ــرارگاه س ــازندگی خاتماالنبی ــاء ک ــه در
چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مربــوط تــا پایــان ســال  1399ایجادشــده ،بــا مطالبــات قطعــی معــوق
دولــت از اشــخاص مزبــور بــا رعایــت اولو یــت تقــدم طلــب طلبــکاران تــا مبلــغ پنجاههــزار میلیــارد
ری ــال بهص ــورت جمع ــی ـ خرج ــی تس ــویه کن ــد».
پیش ــنهاد میگ ــردد ب ــا ه ــدف حف ــظ ت ــوان مال ــی بخ ــش خصوص ــی و رف ــع مش ــکات کمب ــود
نقدینگــی آنهــا ناشــی از فزونــی بدهیهــای دولــت و شــرکتهای دولتــی در ســالهای اخیــر ،در
بودج ــه س ــال  1400بن ــد مذک ــور ب ــه ش ــرح ز ی ــر تغیی ــر یاب ــد:
«دولــت از طریــق اســناد تســویه خزانــه ،بدهیهــای قطعــی خــود بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
(تعاونــی ،خصوصــی) و نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی و قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء
کــه در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مربــوط تــا پایــان ســال  1399ایجادشــده ،بــا مطالبــات قطعــی
معــوق دولــت از اشــخاص مزبــور بــا رعایــت تقــدم طلــب طلبــکاران و اولو یــت اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی خصوصــی تــا مبلــغ پنجاههــزار میلیــارد ر یــال بهصــورت جمعــی ـ خرجــی تســویه کنــد».
دو) در ج ــزء  2بن ــد (و) تبص ــره  5الیح ــه بودج ــه س ــال  1400ب ــه دول ــت اج ــازه دادهش ــده اس ــت ،در
ص ــورت درخواس ــت متقاضی ــان ،مطالب ــات قطع ــی اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی خصوص ــی و
تعاونــی کــه در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات تــا پایــان ســال  1399ایجادشــده اســت و همچنیــن
مطالبـــات نهادهـــای عمومـــی غیردولت ــی ،صندوقه ــای بازنشس ــتگی ،بانکه ــا ،ق ــرارگاه
خاتماالنبیـــاء ،پیمانـــکاران محرومیتزدای ــی ق ــرارگاه خاتماالنبی ــاء ،پیمان ــکاران خصوص ــی
س ــازمان نوس ــازی و تجهی ــز م ــدارس ،ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران و ش ــرکتهای تابع ــه و وابس ــته ب ــه
آنه ــا و نی ــز ش ــرکتهای دولت ــی تابع ــه وزارتخانهه ــا باب ــت یاران ــه قیمته ــای تکلیف ــی از دول ــت
ک ــه در چهارچ ــوب قوانی ــن و مق ــررات مرب ــوط ت ــا پای ــان س ــال  1397ایجادش ــده اس ــت را ب ــا بده ــی
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اش ــخاص یادش ــده ب ــه بان ــک مرک ــزی ی ــا بانکه ــا و مؤسس ــات اعتب ــاری غیربانک ــی ک ــه ت ــا پای ــان
س ــال  1399ایجادش ــده اس ــت ،از طری ــق تس ــویه بدهیه ــای بانکه ــا و مؤسس ــات غیربانک ــی
ب ــه بان ــک مرک ــزی ت ــا پای ــان آذرمـــاه ســـال  1399ایجادشـــده تـــا ســـقف ســـیصد هـــزار میلیـــارد
( )300.000.000.000.000ریــال بــه صــورت جمعــی ـ خرجــی از طریــق انتشــار اســناد تســویه خزانــه بــه
شــرح زیــر تســویه کنــد :حداقــل تهاتــر بدهــی از طریــق اســناد (اوراق) تســویه خزانــه بــرای اشــخاص
حقیق ــی و حقوق ــی خصوص ــی و تعاون ــی پنج ــاه درص ــد ( )%50مبل ــغ مان ــده فوقالذکراس ــت و
باقیمان ــده آن جه ــت تهات ــر بدهیه ــای نهاده ــای عموم ــی غیردولت ــی ،بانکه ــا و ش ــرکتهای
ً
دولت ــی تابع ــه وزارتخانهه ــا (صرفـــا بابـــت یارانـــه قیمتهـــای تکلیفـــی) ،شـــرکتهای آب و
فاض ــاب اس ــتانی و ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران ب ــا اولوی ــت مطالب ــات حسابرس ــی ش ــده و قطع ــی
س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی ب ــه مص ــرف میرس ــد.
همانط ــور ک ــه پی ــش از ای ــن بی ــان ش ــد ،بخ ــش خصوص ــی در ح ــال حاض ــر ب ــا مش ــکات ش ــدید
کمبــود نقدینگــی ناشــی از عــدم ایفــای بهموقــع تعهــدات دولــت مواجــه اســت ،لــذا توجــه ویــژه بــه
رفــع مشــکات مذکــور بهخصــوص در ســال پایانــی فعالیــت دولــت فعلــی امــری ضــروری اســت.
در ای ــن خص ــوص پیش ــنهاد میگ ــردد در راس ــتای بن ــد  9سیاس ــت ه ــای کل ــی اقتص ــاد مقاومت ــی
بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد ملــی ،ایجــاد ثبــات در اقتصــاد ملــی و پیشــگامی در
تقو ی ــت بخ ــش واقع ــی ،بخ ــش  2-1از بن ــد (و) تبص ــره  5الیح ــه بودج ــه س ــال  1400ب ــه ش ــرح زی ــر
تغییــر یابــد:
«حداق ــل تهات ــر بده ــی از طری ــق اس ــناد (اوراق) تس ــویه خزان ــه ب ــرای اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی
خصوص ــی و تعاون ــی هفت ــاد درصـــد ( )%70مبلـــغ مانـــده فوقالذکـــر اســـت و باقیمانـــده آن
جه ــت تهات ــر بدهیه ــای نهاده ــای عموم ــی غیردولت ــی ،بانکه ــا و ش ــرکتهای دولت ــی تابع ــه
ً
وزارتخانهه ــا (صرف ــا باب ــت یاران ــه قیمته ــای تکلیف ــی) ،ش ــرکتهای آب و فاض ــاب اس ــتانی
و ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران ب ــا اولو ی ــت مطالب ــات حسابرس ــی ش ــده و قطع ــی س ــازمان تأمی ــن
اجتماع ــی ب ــه مص ــرف میرس ــد».
س ــه) طب ــق بن ــد (هــ) تبص ــره  5الیح ــه بودج ــه  ،1400دول ــت میتوان ــد اس ــناد خزان ــه اس ــامی را ب ــا
حفــظ قــدرت خریــد در ســقف نــرخ ســود مصــوب شــورای پــول و اعتبــار و بــا سررســید تــا ســه ســال
صــادر و تــا ســقف دویســت هــزار میلیــارد ( )200.000.000.000.000ریــال بــه طلبــکاران واگــذار کنــد.
در جهــت حفــظ قــدرت خر یــد پــول طلبــکاران ،پیشــنهاد میگــردد تبصــرهای بــه شــرح زیــر بــه بنــد
مذکــور اضافــه شــود:
«نــرخ ســود مصــوب شــورای پــول اعتبــار جهــت انتشــار اســناد خزانــه اســامی از نــرخ تــورم اعامــی
بانــک مرکــزی در ســال انتشــار اوراق کمتــر نباشــد».
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تأمین مالی طرحهای زیربنایی با استفاده از بازار پول و سرمایه
ی ــک) مطاب ــق ب ــا بن ــد ب تبص ــره  5الیح ــه بودج ــه  1400ب ــه دول ــت اج ــازه داده میش ــود
بــرای تأمیــن مالــی طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای موضــوع ایــن قانــون تــا مبلــغ
دویس ــت و س ــی ه ــزار میلی ــارد ( )230.000.000.000.000ری ــال ،اوراق مال ــی اس ــامی (ریال ــی
ـ ارزی) منتش ــر کن ــد .مناب ــع واری ــزی ب ــا رعای ــت م ــاده ( )30قان ــون برنامهوبودج ــه کش ــور
مص ــوب  1352/12/10ب ــرای تخصی ــص اعتب ــارات ای ــن قان ــون و مطاب ــق اس ــناد اجرائ ــی
(موافقتنام ــه) متبادل ــه ب ــا س ــازمان برنامهوبودج ــه کش ــور هزین ــه ش ــود.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه انتشـــار اوراق در بازارهـــای مالـــی مســـتلزم ارائـــه طـــرح توجیهـــی در
خص ــوص ت ــوان بازپرداخ ــت بدهیه ــا ب ــوده و انتش ــار اوراق ب ــدون پش ــتوانه ق ــوی جه ــت
بازپرداخــت بهموقــع وجــوه ،منجــر بــه تکثیــر بدهیهــای آتــی دولــت خواهــد شــد و نیــز بــا
عنایــت بــه اینکــه ســازمان بــورس اوراق بهــادار نیــز تــا زمانــی کــه منشــأ دقیــق تأمیــن منابــع

بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق مشــخص نشــده باشــد ،اجــازه صــدور آن را بــه دســتگاه اجرایــی پیشــنهاددهنده نخواهــد داد،
اســتفاده از مزایــای ایــن بنــد بســیار محدودشــده اســت .پیشــنهاد میگــردد تبصــرهای بــه شــرح ز یــر بــه ایــن بنــد اضافــه شــود:
«چنانچــه عایــدی اجــرای طرحهــای تملــک دارایــی هــای ســرمایهای بــرای انتشــار اوراق مســتلزم حمایــت دولتــی بــوده و یــا بــه
دلیــل ماهیــت زیرســاختی و توســعهای ،عوایــد مالــی حاصــل از آن نســبت بــه هزینههــای اجــرا کمتــر باشــد ،دســتگاه اجرایــی
در ش ــرایطی میتوان ــد از ای ــن ش ــیوه تأمی ــن مال ــی (انتش ــار اوراق اس ــامی (ریال ــی -ارزی)) اس ــتفاده نمای ــد ک ــه ش ــرکتهای
مــادر تخصصــی وابســته بــه آن دســتگاه ،بتواننــد از محــل واگــذاری و یــا تغییــر کاربــری داراییهــا و نیــز منابــع درآمــدی ســایر
فعالیتهــا (فــروش کاال و خدمــات و یــا صــادرات) اصــل و ســود اوراق در زمــان سررســید را تأمیــن نماینــد .در صــورت موافقــت
ســازمان برنامهوبودجــه امــکان تأمیــن ســود اوراق از محــل یارانههــای حمایتــی دولــت وجــود خواهــد داشــت».
دو) در تبصــره  19الیحــه بودجــه ســال  1400بــه مشــارکت بخــش خصوصــی در ســاخت و احــداث طرحهــای زیربنایــی جدیــد
و نیمهتم ــام ،اشارهش ــده اس ــت .در ای ــن تبص ــره ب ــه ام ــکان اس ــتفاده بخ ــش خصوص ــی از بازاره ــای پول ــی اشارهش ــده اس ــت.
لیکــن در حــال حاضــر پرداخــت تســهیات بــه شــرکت پــروژه هــای ایجــادی توســط شــبکه بانکــی بــه علــت عــدم وجــود ســوابق
اعتبــاری و گــردش مالــی ،امکانپذیــر نیســت و موجودیــت ایــن شــرکتها بهعنــوان شــخص حقوقــی واجــد شــرایط دریافــت
تس ــهیات موردتردی ــد اس ــت ،ل ــذا پیش ــنهاد میگ ــردد در راس ــتای بن ــد  3سیاس ــتهای کل ــی اقتص ــاد مقاومت ــی ب ــا ه ــدف
تقوی ــت رقابتپذی ــری اقتص ــاد در بودج ــه س ــال  1400عب ــارت زی ــر بهص ــورت یکبن ــد ب ــه تبص ــره  19اضاف ــه ش ــود:
«بانــک مرکــزی مکلــف اســت بهمنظــور اســتفاده حداکثــری بخــش خصوصــی از ظرفیتهــای بازارهــای مالــی جهــت تأمیــن
مالــی طرحهــای موضــوع ایــن مــاده ،آییننامــه ارائــه تســهیات بانکــی بــه پروژههــای مشــارکت عمومــی ¬خصوصــی را تهیــه و
جهــت اجــرا بــه بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری ابــاغ نمایــد».
بدیهــی اســت وجــود مشــوقهایی ازجملــه تقلیــل نــرخ ســپرده قانونــی و یــا عاملیــت در بازارهــای بینبانکــی ازجملــه ابزارهایــی
اســت کــه بانــک مرکــزی میتوانــد جهــت مشــارکت هرچــه بیشــتر بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری از آن بهــره منــد شــود.
ســه) جهــت تشــویق و حمایــت بانکهــای تجــاری و تخصصــی در اعطــای تســهیات ارزی -ریالــی از محــل منابــع در اختیــار
در تبصــره  4بنــد الــف الیحــه بودجــه ســال  1400و بهمنظــور پوشــش ریســک تســهیات اعطایــی از ســوی بانکهــای تجــاری و
تخصصــی ،پیشــنهاد میگــردد در قانــون بودجــه  ،1400بنــدی بــه شــرح زیــر بــه ایــن تبصــره اضافــه شــود:
«بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــا هماهنگــی بیمــه مرکــزی ،ســازوکار الزم را جهــت اســتفاده گســترده تــر شــبکه بانکــی
از بیمــه تســهیات ،بهعنــوان تضامیــن قابــل ارائــه توســط تســهیات گیرنــدگان طراحــی نمایــد».
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وا گذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
بهبخشغیردولتی
طب ــق تبص ــره  19دس ــتگاههای اجرائ ــی مکلفان ــد در اج ــرای م ــاده ( )27قان ــون الح ــاق
برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ( ،)2از محــل منابــع بودجــه کل
کش ــور و داراییه ــای خ ــود تمهی ــدات الزم را ب ــرای اج ــرای طرحه ــای جدی ــد ،نیمهتم ــام و
آم ــاده بهرهب ــرداری و در ح ــال بهرهب ــرداری اع ــم از طرحه ــای تمل ــک داراییه ــای س ــرمایهای
بــا منابــع عمومــی و اختصاصــی و طرحهــای شــرکتهای دولتــی بــا منابــع داخلــی از طریــق
انعق ــاد ق ــرارداد در قال ــب م ــاده ف ــوق ب ــا بخشه ــای خصوص ــی ،تعاون ــی و ش ــهرداری ه ــا و
دهی ــاری ه ــا ب ــا اولوی ــت بخشه ــای خصوص ــی و تعاون ــی فراه ــم کنن ــد .همچنی ــن در بن ــد
 9ای ــن تبص ــره دس ــتگاه اجرائ ــی ب ــا اخ ــذ موافق ــت س ــازمان برنامهوبودج ــه کش ــور و رعای ــت
مق ــررات ذیرب ــط ،مج ــاز ب ــه تغیی ــر کار ب ــری اصل ــی ط ــرح (پ ــروژه) های ــی ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا
تغیی ــر ش ــرایط ،توجی ــه اولی ــه خ ــود را ازدس ــتدادهاند ش ــده اس ــت امکانپذی ــر میباش ــد.
در تع ــدادی از ش ــهرها و روس ــتاها ،بهو ی ــژه باف ــت مرک ــزی ش ــهر ته ــران ،بی ــش از  30درص ــد
شــبکههای بــرق کشــور فرســوده شــده اســت و بهینهســازی و نوســازی آن بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــادی بــرق ممکــن نیســت و بیــم آن مــیرود کــه حادثــهای کوچــک ،ناشــی از فرســودگی و
عمــر زیــاد تجهیــزات بــا توجــه بــه مصــرف بــاالی بــرق ،بهو یــژه در کانشــهرها ،بــه خاموشــی
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گس ــترده و سراس ــری در کش ــور منج ــر ش ــده و امنی ــت مل ــی را نی ــز ب ــه مخاط ــره ان ــدازد .در ارائ ــه
گــزارش ایــن مخاطــره توســط وزارت محتــرم نیــرو ،مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه اهمیــت و ضــرورت
ای ــن نوس ــازیها تأ کی ــد فرمودهان ــد.
ل ــذا پیش ــنهاد میگ ــردد ذی ــل ای ــن تبص ــره( ،مش ــابه بن ــد د تبص ــره  9بودج ــه  )1399بن ــدی ب ــه
ش ــرح زی ــر آورده ش ــود:
«بــا توجــه بــه اهمیــت نوســازی شــبکه فرســوده بــرق کشــور ،بــه وزارت نیــرو اجــازه داده میشــود
ب ــا رعای ــت ماحظ ــات امنیت ــی ش ــبکه ،از مح ــل س ــاماندهی ،بهینهس ــازی و تغیی ــر کارب ــری
بخشــی از امــا ک و داراییهــای خــود و احــداث ،بازســازی و بهرهبــرداری از آنهــا بــا مشــارکت
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی ،نســبت بــه تأمیــن مالــی طرحهــای نوســازی شــبکه
فرســوده بــرق کشــور اقــدام نمایــد .تغییــر کاربــری موضــوع ایــن بنــد بــه ترتیــب بــه پیشــنهاد شــرکت
توانیــر و وزارت نیــرو و تصویــب کمیســیون مــاده ( )5قانــون تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و
معمــاری ایــران مصــوب  1351/12/22بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی صــورت میگیــرد و از
پرداخــت کلیــه عــوارض شــامل تغییــر کاربــری ،نقلوانتقــال امــا ک ،اخــذ گواهــی بهرهبــرداری،
احــداث ،تخریــب ،بازســازی و ســایر عــوارض شــهرداری معــاف میباشــد».
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ی ــک) در بن ــد ج ،تبص ــره  6الیح ــه بودج ــه  ،1400ع ــوارض موض ــوع م ــاده ( )5قان ــون حمای ــت از
صنع ــت ب ــرق کش ــور مص ــوب  1394/8/10ب ــه می ــزان ده درص ــد ( )%10مبل ــغ ب ــرق مصرف ــی در
س ــقف ن ــوزده ه ــزار و هش ــتصد میلی ــارد ( )19.800.000.000.000ری ــال تعیینش ــده اس ــت.
بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز و ضــرورت تعدیــل در قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق تجدیدپذیــر
کـــه در ســـالهای گذشـــته منعقدشـــده اســـت و لـــزوم افزایـــش ظرفیـــت فعلـــی نیروگاههـــای
تجدیدپذیــر و ایــن میــزان پاســخگوی اهــداف تعیینشــده در ایــن بخــش نخواهــد بــود؛ بنابرایــن
پیش ــنهاد میش ــود ب ــا افزای ــش ع ــوارض ب ــرق مصرف ــی ،س ــقف اعتب ــار ای ــن بخ ــش ب ــه می ــزان
سیوس ــه ه ــزار میلی ــارد ر ی ــال افزای ــش یافت ــه و س ــهم س ــازمان انرژیه ــای تجدیدپذی ــر و به ــرهوری
ب ــرق ب ــه می ــزان  70درص ــد و س ــهم ش ــرکت توانی ــر ب ــه می ــزان  30درص ــد از بودج ــه تعیی ــن گ ــردد .ب ــر
ای ــن اس ــاس مت ــن زی ــر جه ــت درج در بودج ــه س ــال  1400پیش ــنهاد میگ ــردد:
«عــوارض موضــوع مــاده ( )5قانــون حمایــت از صنعــت بــرق کشــور مصــوب  1394/8/10به میزان
پانــزده درصــد ( )%15مبلــغ بــرق مصرفــی در ســقف ســی و ســه هــزار میلیــارد ()33.000.000.000.000
ری ــال تعیی ــن میش ــود و مش ــترکان ب ــرق روس ــتایی و عش ــایری مج ــاز و ب ــرق چاهه ــای کش ــاورزی
مج ــاز از ش ــمول حک ــم ای ــن بن ــد مع ــاف میباش ــند .مناب ــع حاصل ــه بهص ــورت کام ــل ت ــا س ــقف
ن ــه ه ــزار و نهص ــد میلی ــارد ( )9.900.000.000.000ری ــال ب ــه حس ــاب ش ــرکت توانی ــر ن ــزد خزان ــهداری
کل کش ــور و ت ــا س ــقف بیس ــت و س ــه ه ــزار و ی ــک ص ــد میلی ــارد ( )23.100.000.000.000ری ــال ب ــه
حس ــاب س ــاتبا ن ــزد خزان ــهداری کل کش ــور واری ــز میش ــود ت ــا پ ــس از مبادل ــه موافقتنام ــه ب ــا
ســازمان برنامهوبودجــه کشــور بــه ترتیــب صــرف حمایــت از توســعه و نگهــداری شــبکههای بــرق
روســتایی و تولیــد بــرق تجدیدپذیــر و پــاك شــود».
دو) در س ــالهای گذش ــته بخ ــش انرژیه ــای تجدیدپذی ــر ب ــه دلی ــل سیاس ــتهای یاران ــهای
بخــش انــرژی نتوانســته اســت بــه میــزان مــورد انتظــار رشــد یابــد .بهعنــوان مثــال مصوبــه هیــات
وزیــران در ســال  1395بــرای الــزام ســازمانهای دولتــی جهــت تامیــن  %20از بــرق مصرفــی خــود
از انرژیه ــای تجدیدپذی ــر ،بدلی ــل وضعی ــت نابس ــامان اعتب ــارات ای ــن دس ــتگاهها عم ــا اج ــرا
نشــد .در نقطــه مقابــل چنانچــه سیاســتهای تامیــن انــرژی بخشهــای مولــد و صنایــع پربــازده،
اص ــاح ش ــود زمین ــه رش ــد ای ــن بخ ــش ب ــدون تحمی ــل هزینهه ــای مضاع ــف ب ــه مناب ــع دولت ــی،

فراه ــم میش ــود؛ بنابرای ــن بمنظ ــور توس ــعه صنای ــع انرژیه ــای تجدیدپذی ــر ب ــا اس ــتفاده از مناب ــع خودات ــکا صنعت ــی،
پیش ــنهاد میگ ــردد بن ــد زی ــر در قان ــون بودج ــه س ــال  1400ب ــه ش ــرح ز ی ــر اضاف ــه گ ــردد:
«کلی ــه صنای ــع ب ــزرگ خصوص ــی ،دولت ــی و تعاون ــی و عموم ــی ب ــا ق ــدرت مصرف ــی بی ــش از پن ــج ( )5م ــگاوات مکل ــف
میباش ــند مع ــادل ی ــک ( )1درص ــد از ان ــرژی ب ــرق مصرف ــی س ــاالنه خ ــود را از طری ــق اح ــداث نیروگاهه ــای تجدیدپذی ــر
تامی ــن نماین ــد .وزارت نی ــرو مج ــاز اس ــت در ص ــورت ع ــدم ایج ــاد نی ــروگاه تجدیدپذی ــر در صنای ــع ب ــزرگ ب ــه می ــزان
تعیینش ــده ،از نیم ــه دوم س ــال  1400مع ــادل ی ــک درص ــد از ب ــرق مصرف ــی ای ــن صنای ــع را ب ــا تعرف ــه ب ــرق تجدیدپذی ــر
محاس ــبه نم ــوده و مناب ــع حاص ــل را ص ــرف پرداخ ــت یاران ــه س ــود تس ــهیات و کم ــک باع ــوض جه ــت ایج ــاد
زیرس ــاختهای م ــورد نی ــاز توس ــعه صنای ــع ان ــرژی تجدیدپذی ــر از جمل ــه آزمایش ــگاههای مرج ــع ،حمای ــت از بخ ــش
خصوص ــی جه ــت اح ــداث نیروگاهه ــای تجدیدپذی ــر کوچ ــک مقی ــاس و خر ی ــد ب ــرق تجدیدپذی ــر نمای ــد .آییننام ــه
اجرای ــی ای ــن بن ــد حداکث ــر س ــه م ــاه پ ــس از تصوی ــب و اب ــاغ قان ــون بودج ــه ،توس ــط وزارت نی ــرو تهی ــه و ب ــه تصو ی ــب
هیئ ــت وزی ــران خواه ــد رس ــید».
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پیمان ــکاران فع ــال در صنع ــت ب ــرق ب ــه هن ــگام عق ــد ق ــرارداد ت ــا ح ــدودی ریس ــکهای افزای ــش
هزینهه ــای ایف ــای تعه ــدات را پیشبین ــی ک ــرده و در ح ــد قاب ــل قبول ــی در مبال ــغ ق ــراردادی خ ــود
منعک ــس میکنن ــد .لیک ــن ،در س ــال  1397و بخص ــوص در س ــال  ،1399افزای ــش ن ــرخ ارز ،حق ــوق
و دســتمزد و افزایــش بهــای فلــزات اساســی موجــب شــده کــه پیمانــکاران فعــال در حــوزه صنعــت
ب ــرق ق ــادر ب ــه ادام ــه فعالی ــت و ایف ــای تعه ــدات خ ــود در قب ــال صنع ــت ب ــرق نباش ــند .در چنی ــن
ش ــرایطی پیمان ــکاران ب ــا تهی ــه الیح ــهای درخواس ــت تجدیدنظ ــر در مف ــاد ق ــراردادی خ ــود تس ــلیم
کارفرمــا میکنــد و در صــورت عــدم امــکان رســیدگی بــه آن وفــق ضابطــه منــدرج در مفــاد تبصــره «»2
مادهواحــده اصاحیــه تبصــره « »80قانــون بودجــه ســال  1356مصــوب شــورای انقــاب جمهــوری
اس ــامی م ــورخ  ،1358/11/23ش ــورای عال ــی فن ــی مکل ــف ب ــه رس ــیدگی آنه ــا میش ــود .ب ــا توج ــه
ً
ب ــه تح ــوالت اقتص ــادی ط ــی س ــالیان گذش ــته ،عم ــا تمام ــی لوای ــح اعتراض ــی پیمان ــکاران ب ــه
شــورای عالــی فنــی احالــه شــده کــه بــا توجــه کثــرت مــوارد ارجاعــی ،ایــن شــورا قــادر بــه پاســخگویی
ً
و رس ــیدگی ب ــه آنه ــا نیس ــت .ازای ــنرو رس ــیدگی ب ــه درخواس ــتها ب ــه درازا کش ــیده ش ــده و عم ــا
نتای ــج رس ــیدگیها از حی ــز انتف ــاع میافت ــد.
گفتن ــی اس ــت پ ــس از جه ــش ارزی س ــال  1397ت ــا  1399و افزای ــش به ــای فل ــزات اساس ــی و م ــواد
اولیــه مــوردی نیــاز صنعــت بــرق بــر حجــم لوایــح اعتراضــی کــه بــه شــورای عالــی فنــی ارجــاع شــده
افزای ــش چش ــمگیری ک ــرده اس ــت .بطوریک ــه اکن ــون بی ــش از  1000ق ــرارداد پیمان ــکاری در صنع ــت
ب ــرق ب ــه ارزش بال ــغ ب ــر  30ه ــزار میلی ــارد ر ی ــال متوقفش ــده و در انتظ ــار رس ــیدگی ب ــه درخواس ــتها
اس ــت .ت ــداوم ای ــن ش ــرایط موج ــب افزای ــش هزینهه ــای اج ــرای پروژهه ــا ب ــه دلی ــل طوالن ــی ش ــدن
زمــان رســیدگی ،نابــودی شــرکتهای پیمانــکاری متخصــص در صنعــت بــرق ،افزایــش چشــمگیر
بیــکاری خواهــد شــد .لــذا بهمنظــور بهبــود فضــای کســبوکار ،حفــظ و ایجــاد اشــتغال پیشــنهاد
ذی ــل ک ــه ابق ــا و اص ــاح تبص ــره « »2مادهواح ــده اصاحی ــه تبص ــره « »80قان ــون بودج ــه س ــال 1356
مص ــوب ش ــورای انق ــاب جمه ــوری اس ــامی م ــورخ  1358/11/23اس ــت ،ارائ ــه میش ــود .یک ــی
از مزای ــای ای ــن پیش ــنهاد افزای ــش پاس ــخگویی ب ــه دس ــتگاههای نظارت ــی خاص ــه مجل ــس ش ــورای
اس ــامی خواه ــد .ب ــود .ل ــذا پیش ــنهاد مت ــن ز ی ــر در قان ــون بودج ــه س ــال  1400درج گ ــردد:
«بخش ــی از اختی ــارات ش ــورای عال ــی فن ــی من ــدرج در بن ــد «ج» در قان ــون اصاحی ــه تبص ــره «»80
قان ــون بودج ــه س ــال  1356مص ــوب ش ــورای انق ــاب جمه ــوری اس ــامی م ــورخ  1358/11/03ب ــه
وزارتخانههــای ذیربــط برحســب موضــوع تفو یــض گــردد .الزم اســت آییننامــه ایــن بنــد ،حداکثــر
س ــه م ــاه از تاری ــخ اب ــاغ قان ــون بودج ــه ب ــه تصو ی ــب هیئ ــت دول ــت برس ــد▪ ».
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یادداشت

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

ها...
دوگانه
دوگانهها...
دوگانههایاقتصادبرق
در بودجه 1400

علیرضااسدی

معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

مطاب ــق ب ــا م ــاده  39قان ــون برنام ــه پن ــج س ــاله شش ــم توس ــعه ،دول ــت موظ ــف
اس ــت در بودج ــه س ــنواتی ،ط ــی ج ــدول جداگان ــهای درآمده ــای حاص ــل از
اجــرای قانــون هدفمنــدی را ارائــه و مصــارف آن را پیشــنهاد کنــد .در ســالهای
گذشــته دولــت بــا اســتناد بــه ایــن قانــون ،درآمدهــای حاصــل از فــروش بــرق و
نح ــوه هزینهک ــرد آن را در تبص ــره  14الیح ــه بودج ــه ارائ ــه میک ــرده اس ــت ،ای ــن
درحالــی اســت کــه در الیحــه بودجــه  ،1400بــدون توضیحــی ایــن بخــش را از
جــدول تبصــره  14حــذف کــرده اســت .ایــن اصــاح الیحــه بودجــه را کــه تغییــر
مهمــی در اقتصــاد صنعــت بــرق میباشــد ،میتــوان از ابعــاد مختلفــی بررســی
کــرد کــه در اینجــا بــه برخــی از آنهــا پرداختــه میشــود:
ال ــف) تفکی ــک «مالی ــه عموم ــی» و «مال ــی ش ــرکتی»؛ همانط ــور ک ــه میدانی ــم
عملی ــات تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع ب ــرق توس ــط مجموع ــهای از ش ــرکتهای
دولتـــی (شـــرکتهای مادرتخصصـــی بـــرق حرارتـــی ،توانیـــر ،برقهـــای
منطقـــهای) ،شـــرکتهای شـــبهدولتی (شـــرکتهای توزیـــع نیـــروی بـــرق) و
شــرکتهای خصوصــی (مالــک نیروگاههــای بخشخصوصــی و غیردولتــی)
انج ــام میش ــود ک ــه ف ــارغ از ن ــوع مالکی ــت ی ــا س ــهامداری آنه ــا ،از نظ ــر مال ــی
مطاب ــق قان ــون تج ــارت و قان ــون محاس ــبات عموم ــی اداره میش ــوند ب ــه ای ــن
معنــا کــه جریــان مالــی آنهــا در قالــب صورتهــای مالــی در اختیــار مجامــع
عمومــی آنهــا قــرار گرفتــه و بــا تصویــب بودجــه شــرکت توســط مجمــع ،نحــوه
کس ــب درآم ــد و هزینهش ــان مش ــخص میش ــوند .از ای ــن منظ ــر جری ــان مال ــی
اقتص ــاد ب ــرق ،مس ــتقل از فراین ــد بودج ــه عموم ــی دول ــت میباش ــد ک ــه نح ــوه
کس ــب درآمده ــای دول ــت ب ــه عن ــوان دس ــتگاههای اجرای ــی حاکمیت ــی را
مشــخص میکنــد و فراینــد تصویــب آن در دو مرحلــه اجرایــی (تنظیــم الیحــه
توس ــط دس ــتگاههای دولت ــی ) و قانونگ ــذاری (تصوی ــب توس ــط نماین ــدگان
مجل ــس ش ــورای اس ــامی) انج ــام میش ــود .از آنج ــا ک ــه کنت ــرل نماین ــدگان
مجلــس شــورای اســامی روی بودجــه عمومــی مســتقیم و روی بودجــه شــرکتی
غیرمســـتقیم میباشـــد ،میتـــوان گفـــت نظـــارت مجلـــس روی اقتصـــاد
صنعــت بــرق ،غیرمســتقیم خواهــد بــود .ایــن در حالــی اســت کــه در بودجــه
س ــنواتی س ــالهای گذش ــته م ــرز بی ــن بودج ــه عموم ــی و بودج ــه ش ــرکتی در
تبص ــره  14برداش ــته ش ــده ب ــود و درآمده ــا و هزینهه ــای ش ــرکتهای دولت ــی
تابع ــه وزارت نی ــرو ،بص ــورت بودج ــه عموم ــی ط ــرح و تصوی ــب میش ــد ک ــه ب ــا
اص ــول مال ــی قان ــون تج ــارت مبن ــی ب ــر اختی ــار مجم ــع عموم ــی در تصوی ــب
اس ــناد مال ــی ش ــرکتها تع ــارض داش ــته اس ــت .بنابرای ــن ب ــا ای ــن اس ــتدالل،
حــذف بخــش بــرق از جــدول تبصــره  14را مــی تــوان تفکیک«مالیــه عمومــی»
ب ــه معن ــای مدیری ــت مناب ــع دولت ــی ک ــه از مح ــل عوای ــد حاص ــل از مالکی ــت
مناب ــع طبیع ــی ،درآم ــد حاص ــل از مالی ــات و ع ــوارض و س ــایر میباش ــد ب ــا
«مالـــی شـــرکتی» کـــه مدیریـــت درآمدهـــا و هزینههـــای شـــرکتی میباشـــد،
در نظـــر گرفـــت کـــه در چهارچـــوب اصـــول حکمرانـــی ،سیاســـت درســـتی
محســـوب میش ــود.
ب) «بنـــگاهداری» و «تنظیمگـــری» بـــرق؛ یکـــی از ویژگیهـــای تبصـــره 14
قوانیـــن بودجـــه ســـالهای گذشـــته ،ارائـــه اطاعـــات واضـــح و شـــفاف در
خصـــوص اقتصـــاد بـــرق و میـــزان قیمـــت تمامشـــده و قیمـــت فـــروش آن
ب ــوده اس ــت ک ــه ب ــا ح ــذف ای ــن بخ ــش ،عم ــا اطاع ــات اقتص ــاد ب ــرق نی ــز
از عرص ــه عموم ــی و نماین ــدگان م ــردم پنه ــان خواه ــد مان ــد .ای ــن مس ــئله در
وضعی ــت کنون ــی س ــاختار نه ــادی صنع ــت ب ــرق ک ــه فاق ــد نه ــاد تنظیمگ ــری
بخش ــی (رگوالت ــوری) اس ــت ،اهمی ــت ف ــوق الع ــادهای دارد چ ــرا ک ــه وزارت
نی ــرو ه ــم عرض ــه انحص ــاری ب ــرق را از طری ــق کنت ــرل ش ــرکتهای تابع ــه ب ــه

عن ــوان بنگاهه ــای اقتص ــادی در اختی ــار دارد (وزارت نی ــرو در مق ــام بن ــگاه
داری) و ه ــم متول ــی قیمتگ ــذاری اس ــت (وزارت نی ــرو در مق ــام تنظیمگ ــری
و رگوالت ــوری) ،یعن ــی عرضهکنن ــده انحص ــاری ب ــرق ،کنت ــرل ب ــازار را نی ــز در
اختیــار دارد کــه منجــر بــه تعــارض منافــع و نقشهــای حاکمیتی و بنــگاهداری
وزارت نی ــرو میش ــود .ای ــن مس ــئله موج ــب ش ــده اس ــت گ ــردش اطاع ــات
اقتصــاد بــرق مختــل و از نظــارت بخشهــای دیگــر بــه عنــوان مصرفکننــده
بــرق (بخــش صنعتــی ،کشــاورزی و خانگــی) خــارج شــود؛ در نتیجــه فراینــد
قیمتگــذاری و تخصیــص منابــع از منظــر کل (مجمــوع رفــاه تولیــد کننــده و
مصــرف کننــده) بهینــه نگــردد .بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت جــدول تبصــره
 14در نب ــود نظ ــام رگوال ت ــوری ب ــرق ،مهمتری ــن س ــندی بودهاس ــت ک ــه ام ــکان
نظ ــارت بخ ــش عموم ــی و ی ــا حاکمیت ــی را ب ــر قیمتگ ــذاری و اقتص ــاد ب ــرق
فراه ــم میساختهاس ــت ک ــه ب ــا ح ــذف آن ،ای ــن نظ ــارت از می ــان رفتهاس ــت و
جایگزین ــی نی ــز ب ــرای آن ارائ ــه نشدهاس ــت.
ج) «مالی ــات» و «یاران ــه پنه ــان» ب ــرق؛ یک ــی از دوگانههای ــی ک ــه در اقتص ــاد
ب ــرق در بودج ــه مط ــرح میباش ــد ،سیاس ــتهای مالیات ــی و یاران ــهای پنهان ــی
اس ــت ک ــه در «ش ــیوه قیمتگ ــذاری ب ــرق ب ــر اس ــاس الگ ــوی مص ــرف ب ــرق»
مس ــتتر میباش ــد .مدت ــی اس ــت ک ــه وزارت نی ــرو در قال ــب «ط ــرح ب ــرق امی ــد»،
قیمــت بــرق را بــر اســاس الگــوی مصــرف تغییــر داده بــه نحــوی کــه محاســبه
تعرفــه بــرق را بــرای کــم مصرفهــا ،ارزان یــا رایــگان نمــوده و در مقابــل محاســبه
تعرف ــه ب ــرق را ب ــرای پرمصرفه ــا گ ــران؛ ای ــن سیاس ــت ب ــا ای ــن اس ــتدالل ک ــه
دول ــت بای ــد تخصی ــص مناب ــع را بهین ــه س ــازد و الگ ــوی مص ــرف را اص ــاح
نمای ــد ،انج ــام میش ــود؛ هرچن ــد ک ــه اینج ــا ه ــم ب ــاز موض ــوع قیمتگ ــذاری
در چهارچ ــوب «مال ــی ش ــرکتی» و موض ــوع اخ ــذ مالی ــات و بازتوز ی ــع یاران ــه
در قال ــب «مالی ــه عموم ــی» ب ــا ه ــم جابهج ــا ش ــدهاند .در واق ــع بنگاهه ــای
دولتــی بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی کــه عملیــات تولیــد و فــروش بــرق را
ب ــه انج ــام میرس ــانند ،مج ــاز نیس ــتند ک ــه ب ــرق را ب ــه کس ــانی ک ــه ثروتمندت ــر
هس ــتند (و مص ــرف بیش ــتری دارن ــد) گرانت ــر از قیم ــت اقتص ــادی بفروش ــند
(ب ــه نوع ــی ع ــوارض ی ــا مالی ــات پنه ــان دریاف ــت نماین ــد) ،بلک ــه «دول ــت» ب ــه
نمایندگــی از عمــوم جامعــه میتوانــد از مصرفکنندگانــی کــه بیشــتر مصــرف
میکنن ــد از آن جه ــت ک ــه ثروتمندت ــر هس ــتند ،ع ــوارض ی ــا مالی ــات بیش ــتری
دریافـــت نمای ــد و آن را از طری ــق سیاس ــتهای بازتوزیع ــی ب ــه بخشه ــای
محرومت ــر جامع ــه تزر ی ــق کن ــد .ب ــه عب ــارت دیگ ــر وزارت نی ــرو ،مالی ــه عموم ــی
یعن ــی اخ ــذ وج ــوه بیش ــتر (مالی ــات پنه ــان) از پرمصرفه ــا و هزین ــه ک ــرد آنه ــا
ب ــرای کممصرفه ــا (یاران ــه پنه ــان) -را ک ــه ام ــری حاکمیت ــی اس ــت و نی ــاز ب ــه
تصوی ــب قانونگ ــذار دارد ،در چهارچ ــوب مال ــی ش ــرکتی (ب ــه معن ــای ف ــروش
کاال ب ــا سیاس ــت تبعی ــض قیمت ــی) انج ــام میده ــد .ای ــن مس ــئله باع ــث
میشــود مــرز میــان «بهــرهوری اقتصــادی» کــه نتیجــه مکانیزمهــای اقتصــادی
اســت بــا «سیاســتهای بازتوزیعــی» کــه حــق نهادهــای عمومــی و حاکمیتــی
اســت و نیــاز بــه مصوبــه مجلــس شــورای اســامی دارد ،خلــط گــردد .در واقــع
وزارت نیــرو موظــف اســت بــرای اخــذ بهــای بیشــتر از پرمصرفهــا کــه نوعــی
مالیــات پنهــان محســوب میشــود و صــرف آن بــرای بخشهــای کــم مصــرف
ک ــه نوع ــی یاران ــه پنه ــان میباش ــد و ج ــزء مالی ــه عموم ــی محس ــوب میش ــود و
دخ ــل و تص ــرف آن نیازمن ــد نظ ــارت نه ــاد نمایندگ ــی م ــردم اس ــت ،در الیح ــه
بودج ــه ب ــه مجل ــس ش ــورای ارائ ــه کن ــد و ب ــه تصو ی ــب برس ــاند؛ ای ــن درحال ــی
اس ــت ک ــه در الیح ــه بودج ــه  ،1400اث ــری از ای ــن موض ــوع دی ــده نمیش ــود▪ .
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راهکار هایبودجهای
برای حل بحرانهای
صنعتبرق
کمبود نقدینگی ،قراردادهای متوقف و عدم سرمایهگذاری در صنعت برق در کنار تحریمها
و عوامل بینالمللی ،اقتصاد ناتراز برق ،نوسان نرخ ارز و انباشت مطالبات بخش خصوصی،
مسائلی است که آینده صنعت برق کشور را با مخاطرات جدی مواجه کرده است .در این
میان قانون بودجه میتواند بخشی از مشکالت صنعت برق را به ویژه در حوزه مالی و
حقوقی تا اندازهای حل کند .برای بررسی بودجه صنعت برق در سال  1400با دکتر «محسن
بختیار» ،معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو به گفتگو نشستهایم .مشروح گفتگو به
شرح زیر است:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

محسنبختیار

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو

مهمتریننقاطتمایزالیحه
بودجه  1400نسبت به قانون
بودجه سالهای گذشته
چیست؟ سهم صنعت برق در
این بودجه نسبت به گذشته
چه تغییراتی داشته است؟

اعتبـارات طرحهـای تملـک داراییهای سـرمایهای وزارت نیرو و دسـتگاههای اجرایی زیرمجموعه
در فصـل انـرژی نسـبت بـه قانـون سـال  1399در پیوسـت  1الیحـه بودجـه سـال ( 1400حـدود 589
میلیـارد تومـان) ،رشـد  17درصـدی داشـته اسـت .در سـند پیشـنهادی بـرای طرحهـای اولویـت دار
برق  20میلیون یورو از محل صندوق توسـعه ملی (بند هـ تبصره  )4پیشبینی شـده اسـت .بررسـی
توزیـع اعتبـارات طرحهـای تملـك داراییهـای سـرمایهای صنعـت بـرق بیانگـر توجـه ویـژه بـه انجـام
تعهـدات وزارت نیـرو در قبـال بخـش غیردولتـی تولیدکننـده بـرق ،اولویـت سـفرهای مقـام معظـم
رهبـری و دولـت تدبیـر و امیـد و نـگاه ویـژه دولـت بـه شـهروندانی اسـت کـه در سـالهای اخیـر تأمیـن
بـرق آنهـا دچـار چالـش بوده اسـت.

با توجه به ارائه پیشنهاد
اصالح سازوکار تبصره  14در
بودجه سال آتی ،آیا میتوان
به پرداخت مطالبات صنعت
برق از این محل امیدوار بود؟

بـا عنایـت بـه اینکـه درآمدهـای حاصـل از فـروش بـرق نقشـی در تامیـن مصـارف
سـازمان هدفمندسـازی یارانهها ندارد ،جهت حمایت از صنعت برق و با اصاح
سـازوکار تبصـره  14درآمدهـای حاصـل از فـروش بـرق از فرآینـد گـردش وجـوه در
سـازمان هدفمندسـازی یارانهها و تخصیص سـازمان برنامه و بودجه کشـور معاف
بـوده و منابـع صنعـت بـرق بافاصلـه و فـوری به شـرکتهای ذیربط برگشـت داده
میشـود.

ظرفیتهای بودجه1400
برای تامین منابع مالی
موردنیاز طرحها و پروژههای
اولویتدار چیست؟ بودجه
سال آتی برای جذب سرمایه
و سرمایهگذاری در صنعت برق
چه ظرفیتهایی دارد؟

اسـتفاده از سـایر ظرفیتهـای تأمیـن مالـی بـه منظور جلوگیـری از بروز وقفـه در روند
اجـرای ایـن طرحهـای اولو یـتدار ،کاهـش نقـش دولـت در تأمیـن مالـی طرحهـای
عمرانـی ،تنـوع بخشـی بـه منابـع مالـی و وا گـذاری طرحهـا بـه بخـش خصوصـی بـه
منظـور اجـرای سـریعتر و خودگـردان شـدن طرحهـا و توسـعه مشـارکت عمومـی
خصوصـی ،اولویتبنـدی طرحهـا و هدفمنـد کـردن هزینهکـرد اعتبارات بر اسـاس
اولویتبنـدی و افزایـش بهـرهوری ،تقو یـت اعتبـارات طرحهـای قابـل خاتمـه و
افتتاح در سال  ،1400تسریع در تکمیل طرح های تملک داراییهای سرمایهای با
رویکرد پیشـرفت متوازن و فراگیر از ظرفیتهای پیشـنهاد شـده برای صنعت برق
در الیحـه بودجـه سـال آتـی اسـت.

آیا در بودجه سال آتی برای
توسعهانرژیهایتجدیدپذیر
اعتباری در نظر گرفته شده
است و این اعتبار از چه
منابعی تامین خواهد شد؟

در ایـن بودجـه بـرای حمایـت از توسـعه انرژیهـای تجدیدپذیـر و شـبکه بـرق
روسـتایی و تامیـن منابـع مالـی مطمئـن بـرای ایـن دو حـوزه ،بـا اسـتفاده از
ظرفیتهـای قانـون حمایـت از صنعـت بـرق و قانـون تشـکیل سـازمان سـاتبا بـا
اخذ  10درصد مبلغ برق مصرفی تا سقف  1980میلیارد تومان پیشبینی شده
اسـت.

در بودجه  1400برای وصول
مطالباتبخشخصوصی
صنعت برق از دولت ،چه
پیشنهاداتیمطرحشده
است؟

پیشبینـی انتشـار تـا سـقف  6500میلیـارد تومـان اوراق مالـی اسـامی بـه صـورت
ریالـی بـا تضمیـن شـرکتهای دولتـی بـرای اجـرای طرحهـای عمرانـی خـود ،مجـوز
انتشـار تـا سـقف  23000میلیـارد تومـان اوراق مالـی اسـامی بـه صـورت ریالـی و
ارزی بـا تضمیـن دولـت بـرای تکمیـل طرحهـای نیمـه تمـام و پرداخـت مطالبـات
پیمانـکاران ،مشـاوران و تأمیـن کننـدگان تجهیـزات و همچنیـن سـایر هزینههـای
طرحهـا و پروژههـا از جملـه تملـک اراضـی ،اسـتفاده از ظرفیـت اوراق تسـویه خزانـه
بـرای تهاتـر بدهیهـای قطعـی دولـت بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی (تعاونـی،
خصوصـی) و نهادهـا و مؤسسـات عمومـی غیردولتـی کـه در چارچـوب قوانیـن و
مقررات مربوط تا پایان سـال  1399ایجاد شـده ،با مطالبات قطعی معوق دولت از
اشـخاص مزبور تا سـقف  5000میلیارد تومان ،پیشبینی اعتبار تامین و خرید برق
جزایـر جنـوب کشـور در سـقف  62میلیـارد تومان ،پیشبینی بسـتههای مشـارکت
عمومی و خصوصی برای اجرای طرحهای منتخب با اولویت طرحهای نیمهتمام
و آمـاده بهـره بـرداری یـا پروژههـای تکمیل شـده شـامل ارائه تسـهیات بانکی با نرخ
مخفـف ،خریـد تضمینی محصـول تولیدی ،ارائه تضامین حاکمیتـی برای تأمین
مالـی خارجـی ،موافقـت بـا ترهیـن امـوال و یا محل اجرای طرح توسـط سـرمایه گذار
غیردولتی و  ...در تبصره  19الیحه از موارد تعریف شـده در الیحه بودجه اسـت▪ .
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تنها راهکار برای عبور از بحران

ایجادبسترقانونی
تحصیلمنابعمالیپایدار
صنعت برق به عنوان زیرساختیترین صنعت کشور نقش غیرقابل انکاری در توسعه و پیشرفت کشور دارد و حیات و
بقای تمامی صنایع به آن وابسته است .این صنعت برای سرپا ماندن و ایفای نقش خود نیاز به حمایت ،منابع مالی و
سرمایهگذاری دارد لذا الزم است در اسناد باالدستی و بودجه ساالنه کشور نسبت به این اهمیت ،برای آن جایگاه و اعتبار
کافی اختصاص داده شود .با توجه به قرار گرفتن در فصل بررسی بودجه  ،1400با دکتر «نصرتاهلل عباسزاده» ،مدیرکل
دفتر بودجه و توسعه سرمایهگذاری شرکت توانیر به گفتگو نشستهایم تا وضعیت صنعت برق در بودجه سال آتی ،ظرفیت
بودجه  1400برای تامین منابع مالی طرحها و پروژههای اولویتدار و آینده اقتصادی صنعت برق را بررسی کنیم .مشروح
گفتگو را در ادامه میخوانید:

نصرتاهللعباسزاده

ً
آ قای دکتر لطفا با ارائه توصیفی
اجمالی از وضعیت صنعت برق
در الیحه بودجه  1400و مقایسه
آن با بودجه سال گذشته ،تشریح
فرمایید که چه تغییراتی نسبت به
سال گذشته داشته و سهم صنعت
برق در الیحه بودجه سال 1400
نسبت به گذشته چه تغییراتی
داشته است؟

در بودجه  1400برای وصول
مطالباتبخشخصوصی
صنعت برق از دولت چه
پیشنهاداتیمطرحشده
است؟

همچون سـنوات اخیر ،بسـتر قانونی برای تهاتر بدهیهای صنعت برق با اسـتفاده از ابزارهایی مانند اوراق تسـویه در بند
(و) تبصـره ( )5در الیحـه بودجـه  1400پیشبینـی شـده اسـت .ظرفیـت قابـل توجـه دیگـری هـم که در بودجههای سـنواتی
بطـور خـاص در بنـد (هــ) تبصـره ( )5پیشبینـی میشـود ،ظرفیـت اسـناد خزانـه اسـامی اسـت که البتـه در دو سـال اخیر
بسـتر اسـتفاده تولیدکننـدگان غیـر دولتـی بـرق از ایـن ظرفیـت فراهـم نشـده و امیدواریـم کـه در مجلس شـورای اسـامی در
تصویـب ایـن بنـد ،بسـتر مـورد نظـر بـرای تهاتر بخشـی از بدهیهای صنعت برق بـه تولیدکنندگان غیردولتی بـرق از محل
ایـن ظرفیت اسـناد خزانه اسـامی فراهم شـود.

ظرفیتهای بودجه 1400
برای تامین منابع مالی مورد
نیاز طرحها و پروژههای
اولویتدار چیست؟ سهم
صنعت برق در این بودجه
نسبت به گذشته چه
تغییراتی داشته است؟

سـهم منابـع عمومـی دولـت در اعتبـارات طرحهـای صنعـت بـرق بسـیار ناچیـز اسـت .بـه نظـر میرسـد در شـرایط فعلـی
ً
صنعـت بـرق کـه ناتـرازی درآمـدی آن تقریبـا بـرای همـگان روشـن اسـت ،تنهـا راه حـل بـرون رفـت از تنگنـای تامیـن مالـی
اجـرای پروژههـای مهـم و اولویـتدار ،اسـتفاده از روشهـای دیگـر تامیـن مالـی شـامل اخـذ تسـهیات داخلـی ،فاینانـس
خارجـی و منابـع ناشـی از فـروش امـوال و داراییهـای مـازاد اسـت که امیدواریم در قانون بودجه سـال  1400این بسـتر فراهم
شـود .عاوه بر این در تبصره ( )19هم زمینه مشـارکت عمومی -خصوصی ( )PPPدر طرحهای صنعت برق فراهم اسـت
ً
کـه قطعـا مشـارکت سـندیکا در این مسـیر بسـیار مفید خواهـد بود.
ً
ضمنـا بـرای بازسـازی و بهینهسـازی تأسیسـات برقـی و نیروگاههـای فرسـوده و همچنیـن حمایـت از تولیـد و ایجـاد
زیرسـاختهای بـرق شـهرکهای صنعتـی ،رایزنیهایـی بـا دولـت و مجلـس انجـام شـده اسـت کـه انشـاءاهلل در قانـون
بودجـه سـال آینـده بسـتر ایـن موضـوع نیـز فراهـم شـود.

با توجه به تصمیم وزارت
نیرو برای اجرای طرح برق
امید در راستای کمک به
اقشار ضعیف و صرفهجویی
در مصرف برق ،در بودجه
 1400چه منابعی برای تامین
منابع مالی این طرح در نظر
گرفته شده است؟

حسـب مجـوز صـادر شـده بـه وزارت نیـرو در راسـتای بنـد (س) تبصـره ( )6قانـون بودجـه سـال  1399طـرح بـرق امیـد ،بـا
هـدف ترغیـب مشـترکان بـه توسـعه فرهنـگ صرفهجویـی و مدیریـت مصـرف برق ،مشـارکت بیشـتر مشـترکان در کاهش
مصـرف در سـاعات اوج مصـرف ،ترغیـب آنـان بـه اسـتفاده از تجهیـزات برقـی کممصـرف ،ترغیـب سـازندگان داخلـی
لـوازم خانگـی برقـی بـه سـاخت تجهیـزات پربـازده و افزایـش مشـارکت مصرفکننـدگان خانگـی در تولیـد برق با اسـتفاده
از انـرژی تجدیدپذیـر تعریـف شـد .در ایـن طـرح ،مشـترکان کممصـرف تا زمانی کـه الگوی مصـرف را رعایت کنند،
از تخفیـف  100درصـدی بهرهمنـد خواهنـد شـد .همچنین این طـرح برای اصالح مصرف مشـترکان پرمصرف،
ّ
اقدامـات بهینهسـازی مصـرف و یـا نصـب مولد خورشـیدی کوچك (خـود تأمیـن) را از طریق تأمین مالی بانکی
ارائـه میکنـد تـا آنهـا بتواننـد بخشـی از بـرق خـود را تأمیـن کـرده و حداقـل تـا سـطح خـوش مصرفـی از میـزان
مصرف در شـبکه برق کشـور بکاهند .در غیر اینصورت پس از  6ماه %10 ،به صورتحسـاب برق آنها افزوده خواهد شـد.
یکی از مزایای اصلی اجرای این طرح این اسـت که هرچه از میزان مصرف بخشـی خانگی کمتر شـود ،برق صرفهجویی
شـده میتوانـد بـه بخـش صنعتـی تزریـق شـده و باعـث رونق تولید و صنعت شـود .همچنیـن با اجـرای این طـرح از میزان
سـرمایهگذاریهای مـورد نیـاز در حوزههـای مختلـف صنعـت برق کاسـته میشـود.

با توجه به ارائه پیشنهاد
اصالح ساز و کار تبصره
 14در بودجه سال آتی،
آیا میتوان به پرداخت
مطالبات صنعت برق از این
محل امیدوار بود؟

از سـال  1397با اجرای تبصره یاد شـده اختیار و دسترسـی به منابع اعتباری از صنعت برق سـلب و دریافت اعتبارات
منوط به انجام فرآیند پیچیده و زمانبر تخصیص شد که این موضوع امر شرکتداری در صنعت برق را با چالش جدی
روبرو و مشـکات عدیدهای در توسـعه زیرسـاختها ،عدم امکان برنامهریزی صحیح برای اجرای برنامههای تعمیرات
و بهینهسـازی نیروگاهها و شـبکه برق و تأخیر در پرداخت بهموقع حقوق پرسـنل شـاغل در نیروگاهها ،شـرکتهای برق و
توزیـع نیـروی بـرق و مطالبـات پیمانکاران تعمیر و نگهداری شـبکههای بـرق ایجاد کرده اسـت .درصورت تصویب مفاد
تبصره ( )14مطابق الیحه بودجه سـال  1400مشـکات صنعت برق تا اندازهای مرتفع خواهد شـد.

در پایان ،آینده اقتصادی
صنعت برق را چگونه ارزیابی
میکنید؟

همانطور که در ابتدای مطالب عرض کردم ،بعد از برنامه چهارم توسعه ،وضعیت اقتصاد صنعت برق از ریل صحیح
و اصولـی آن بتدر یـج خـارج شـده و پرداخـت مابهالتفـاوت قیمـت تمـام شـده و تکلیفـی بـرق از طـرف دولـت هم عـاوه بر
اینکـه تاکنـون مقـدور نبـوده ،اتـکاء بـه ایـن منابـع بـا نظریات کارشناسـی هم خیلی مطابقـت نـدارد؛ هرچند که از اسـتناد
قانونی بسیار محکمی مثل ماده ( )6قانون حمایت از صنعت برق کشور هم برخوردار است .لذا تا زمانی که بستر قانونی
تحصیـل منابـع مالـی پایـدار بـرای صنعـت بـرق فراهـم نشـود ،برنامهریزی مناسـب برای سـر و سـامان دادن به اقتصـاد این
صنعت دچار مشـکل میباشـد .بهنظر میرسـد بایسـتی در برنامه هفتم توسـعه مشابه برنامه سـوم ،زمینه تعدیل درآمدها
متناسـب با سـطح عمومی قیمتها فراهم شـود ،در غیر اینصورت هر تصمیم دیگری حکم ُمسـکن را خواهد داشـت▪.

مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایهگذاری شرکت توانیر

از ابتـدا نحـوه اسـتقرار و سـازماندهی صنعـت بـرق بهگونـهای بـوده کـه متکـی بـه درآمدهـای داخلی خود و کمتر وابسـته
بـه بودجـه عمومـی دولـت باشـد .بـه اعتقـاد مـن یکـی از نقـاط برجسـتهای کـه صنعـت بـرق را از سـایر بخشهـا متمایـز
میسـازد همیـن سـازماندهی و اسـتقال از بودجـه عمومـی دولـت و بـه تبـع آن منابـع نفت اسـت .بـه عبارت دیگـر االن
کـه دغدغـه اصلـی همـه دلسـوزان اقتصـادی کشـور ،اصـاح سـاختار بودجـه دولـت و عدم اتـکای آن حداقـل در بخش
جاری به منابع ناشی از فروش نفت است ،این آرزو در صنعت برق آنهم به همت و درایت پیشینیان در حال تحقق
ً
بـود؛ لیکـن در ایـن صنعـت هـم تقریبـا بعـد از برنامـه چهـارم توسـعه و طـرح تثبیـت قیمتهـا بهتدر یـج آن خودکفایـی
ً
درآمـدی کـه تـا پایـان برنامـه سـوم توسـعه در حـال وقـوع بود ،عمـا از دسـت رفت.
اگر قیمت تمام شـده هر کیلووات سـاعت برق را بهعنوان شـاخصی برای سـنجش کلیت بودجه این صنعت در نظر
بگیریم ،در الیحه بودجه سال  1400قیمت تمام شده برق بدون سوخت و با هزینه استها ک دفتری حدود  195تومان
به ازای هر کیلوواتساعت است که رقم قابل مقایسه آن در سال ماقبل آن حدود  140تومان بوده است .این در حالی
است که متوسط قیمت فروش برق به مشترکین در حال حاضر تقریبا  88تومان به ازای هرکیلواتساعت است.
از دیـدگاه منابـع و مصـارف صنعـت بـرق و مقایسـه آن بـا بودجـه کل کشـور هـم میتوان گفـت که در الیحه بودجه سـال
 1400از بودجه  2436هزار میلیارد تومانی کل کشور 83/7 ،هزار میلیارد تومان (حدود  3/4درصد) مربوط به صنعت
برق اسـت .این ارقام در قانون بودجه سـال  1399به ترتیب  2027و  56/2هزار میلیارد تومان بوده اسـت.
بـرای پوشـش بخشـی از کسـریهایی کـه در بـاال اشـاره شـد و تسـویه و تهاتـر بخشـی از بدهیهـای ایـن صنعـت ،در
سـالهای اخیـر ظرفیتهایـی در قوانیـن بودجـه پیشبینـی شـده اسـت .در ایـن میـان ،در قانـون بودجـه سـال 1399
کل کشـور بطـور خـاص در بنـد (و) تبصـره ( )5و بنـد (د) تبصـره ( )7ظرفیـت مناسـبی بـرای تهاتـر بخشـی از بدهیهـای
صنعـت بـرق منظـور شـده بـود و صنعـت بـرق نیـز تـا حـدود ز یـادی از ایـن ظرفیتهـا اسـتفاده کـرده اسـت و در الیحـه
بودجـه سـال  1400نیـز بخشـی از ایـن ظرفیتهـا همچنـان پیشبینـی شـده اسـت .بـا اینحـال ،در تبصـره ( )14قانـون
بودجه سالجاری ترتیباتی دیده شد که گردش همین نقدینگی اندک صنعت برق را با چالشهای زیادی روبرو کرد
و پرداختهـای ضـروری صنعـت بـرق را بـا مشـکات متعـددی مواجـه سـاخت .از ایـنرو الیحـه بودجـه سـال  1400در
حالی به مجلس شورای اسام تقدیم شده که صنعت برق در شرایط سخت تأمین نقدینگی برای پیشبرد تعمیرات
اساسـی نیروگاههـا و شـبکههای بـرق بـرای رویارویـی بـا اوج مصـرف بـرق تابسـتان سـال آینـده قـرار دارد.
حسـب حساسـیتهایی کـه تأمیـن نیازهـای اساسـی ایـن صنعـت زیربنایـی دارد ،دولـت در تنظیـم تبصـره ()14
الیحـه بودجـه سـال  1400ترتیباتـی اتخـاذ کـرده اسـت کـه حداقـل همیـن منابـع اندک صنعت بـرق بافاصلـه در اختیار
شرکتهای خدماترسان برق قرار گیرد و امیدواریم که با کمک نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی به همین
ترتیـب مـورد تصو یـب قـرار گیرد.
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{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

مصطفیرجبیمشهدی سخنگویصنعتبرق

انتظاراتو
امـیدها...
انتظارات و امیدهای صنعت برق
در قانون بودجه سال 1400

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

صنع ــت ب ــرق کش ــور بع ــد از برنام ــه چه ــارم توس ــعه کش ــور و ط ــرح تثبی ــت قیمته ــا
هم ــواره ب ــا نات ــرازی درآم ــدی و کس ــری مناب ــع ب ــرای توس ــعه ط ــرح ه ــای صنع ــت ب ــرق
روب ــرو ب ــوده و بتدر ی ــج خودکفای ــی درآم ــدی صنع ــت ب ــرق ک ــه ت ــا پای ــان برنام ــه س ــوم
ً
توس ــعه کش ــور در ح ــال تحق ــق ب ــود ،عم ــا از دس ــت رفت ــه اس ــت .در ح ــال حاض ــر
بده ــی صنع ــت ب ــرق ب ــه تولیدکنن ــدگان ب ــرق و پیمان ــکاران ب ــه بی ــش از پنج ــاه ه ــزار
میلی ــارد توم ــان رس ــیده اس ــت و در ص ــورت ادام ــه رون ــد کنون ــی ای ــن صنع ــت را ب ــا
بحــران کســری شــدید نقدینگــی روبــرو خواهــد کــرد کــه تأثیــرات ناخوشــایندی را در
جل ــب مش ــارکت بخ ــش خصوص ــی ب ــرای تأمی ــن ب ــرق مطمئ ــن خواه ــد داش ــت.
نیازهــای مالــی صنعــت بــرق ،در دو بخــش جــاری و ســرمایه ای قابــل تفکیــک اســت.
در بخــش جــاری بهــره بــرداری ،ســرویس و نگهــداری شــبکه هــای بــرق و خریــد بــرق از
نیــروگاه هــای بخــش خصوصــی مهمتریــن ســرفصل هــای هزینــه ای بــوده و در بخــش
ســرمایه ای احــداث شــبکه هــا و بــه صــورت محــدود احــداث نیــروگاه هــای دولتــی از
اجــزاء اصلــی ســرمایه گــذاری توســط دولــت اســت .توضیــح اینکــه عمــده نیــروگاه هــا
بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی احــداث مــی شــود .منابــع حاصــل از فــروش بــرق
در قانــون بودجــه ســال  1400حــدود  26هــزار میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده اســت
ک ــه حت ــی تکاف ــوی خر ی ــد ب ــرق از نیروگاهه ــای کش ــور و به ــره ب ــرداری و نگه ــداری از
شــبکه هــای انتقــال ،فــوق توزیــع و توزیــع نیــروی بــرق را نمــی دهــد.
در بخــش جــاری عمــده اتــکا صنعــت بــرق بــه تأمیــن منابــع از فــروش بــرق داخلــی
کش ــور اس ــت .در بخ ــش س ــرمایه ای نی ــز ع ــاوه ب ــر ات ــکا ب ــه ف ــروش ب ــرق ،از ف ــروش
انش ــعاب ب ــه متقاضی ــان جدی ــد بخش ــی از هزین ــه ه ــا جب ــران م ــی ش ــود .در ش ــرایط
کنون ــی کس ــری منابـــع نقـــدی تأثیـــر خـــود را در هـــر دو بخـــش کارهـــای اجرایـــی
بهرهب ــرداری و نگه ــداری نی ــروگاه ه ــا و ش ــبکه ه ــای ب ــرق و همچنی ــن ط ــرح ه ــای
توس ــعهای اح ــداث نی ــروگاه ه ــا و ش ــبکه ب ــرق گذاش ــته اس ــت و منج ــر ب ــه کن ــدی
عملی ــات بازس ــازی و بهین ــه س ــازی ش ــبکه ه ــای فرس ــوده ب ــرق ش ــده اس ــت.
در ایــن شــرایط در حالــی الیحــه بودجــه ســال  1400بــه مجلــس شــورای اســامی ایــران
تقدیــم شــد کــه صنعــت بــرق در وضعیــت ســخت تأمیــن نقدینگــی بــرای پیشــبرد
تعمی ــرات اساس ــی نی ــروگاه ه ــا و ش ــبکه ه ــای ب ــرق ب ــرای رویارو ی ــی ب ــا اوج مص ــرف
ب ــرق تابس ــتان س ــال آین ــده ق ــرار دارد .صنع ــت ب ــرق ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای
جدی ــد و اتص ــال متقاضی ــان ب ــرق ب ــه ش ــبکه سراس ــری ،اج ــرای ب ــه موق ــع ط ــرح ه ــای
در دس ــت اق ــدام ب ــرای توس ــعه ظرفی ــت تولی ــد نی ــروگاه ه ــا و رف ــع محدودی ــت ه ــای
ش ــبکه ه ــدف گ ــذاری ک ــرده اس ــت .اج ــرای ب ــه موق ــع ای ــن ط ــرح ه ــا نی ــز ب ــه تزر ی ــق
مناب ــع نق ــدی ب ــه پیمان ــکاران و تولی ــد کنن ــدگان تجهی ــزات برق ــی نیازمن ــد اس ــت.
در عی ــن اینک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــا محدودی ــت ه ــای ش ــدید مال ــی مواج ــه اس ــت ،در
تبصــره ( )14قانــون بودجــه ســالجاری ترتیباتــی دیــده شــده بــود کــه گــردش همیــن
نقدینگ ــی ناکاف ــی ناش ــی از ف ــروش ب ــرق ب ــه قیم ــت تکلیف ــی را نی ــز ب ــا چالشه ــای
ز یــادی بــه دلیــل گــردش در منابــع و مصــارف ســازمان هدفمندســازی یارانــه هــا روبــرو
کــرد و پرداختهــای ضــروری صنعــت بــرق را بــا مشــکات متعــددی مواجــه ســاخت.
حســب حساســیت هایــی کــه تأمیــن نیازهــای اساســی ایــن صنعــت زیربنایــی دارد،
دولــت در تنظیــم تبصــره ( )14الیحــه بودجــه ســال  1400ترتیباتــی اتخــاذ کــرده اســت
ک ــه حداق ــل همی ــن مناب ــع ان ــدک صنع ــت ب ــرق بافاصل ــه در اختی ــار ش ــرکتهای
خدمــات رســان بــرق قــرار گیــرد و امیدواریــم کــه بــا کمــک نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی بــه همیــن ترتیــب مــورد تصویــب قــرار گیــرد.
از طرف ــی مطالب ــات صنع ــت ب ــرق از دول ــت باب ــت ماب ــه التف ــاوت قیم ــت ف ــروش و
قیمــت هــای تکلیفــی بــرق تــا ســال  1397حــدود  28هــزار میلیــارد تومــان رســیده بــود
کــه بــرآورد مــی شــود معــادل همیــن میــزان مطالبــات در ســال  1398بــه دلیــل افزایــش
هزینــه هــای تأمیــن بــرق بــه ایــن مقــدار افــزوده شــود .مطابــق مــاده  6قانــون حمایــت از
صنعــت بــرق وقتــی دولــت صنعــت بــرق را مکلــف مــی ســازد بــرق را بــه قیمتــی کمتــر
از قیمــت تمــام شــده مــورد تاییــد ســازمان حسابرســی بــه فــروش برســاند ،میبایســت

ماب ــه التف ــاوت آن را در بودج ــه ه ــای س ــنواتی پی ــش بین ــی و پرداخ ــت کن ــد .از زم ــان
اب ــاغ قان ــون مذک ــور پرداخ ــت نق ــدی از ای ــن باب ــت ب ــه صنع ــت ب ــرق اختص ــاص
نیافتــه اســت لیکــن از ظرفیتهــای اســناد خزانــه اســامی و اوراق تســویه خزانــه بــرای
وصــول مطالبــات از دولــت اســتفاده شــده اســت.
در ســالهای  1394و  1395امــکان اســتفاده از ظرفیــت اســناد خزانــه اســامی بــرای
پرداخ ــت بده ــی ب ــه نیروگاهه ــای غیردولت ــی وج ــود داش ــت ام ــا ب ــا تغیی ــر مف ــاد بن ــد
«هـــ» تبص ــره  5و ح ــذف اختص ــاص اوراق باب ــت طل ــب نیروگاهه ــا ام ــکان اس ــتفاده
از ظرفی ــت اس ــناد خزان ــه اس ــامی ب ــرای تس ــویه بده ــی ه ــای صنع ــت ب ــرق از مح ــل
مابهالتف ــاوت مذک ــور وج ــود ن ــدارد .فراه ــم ک ــردن ظرفی ــت قانون ــی اس ــتفاده از اس ــناد
خزانــه اســامی بــرای تســویه بدهــی بــه نیروگاههــا مــی توانــد ضمــن وصــول مطالبــات
از دولـــت بـــه اســـتمرار ســـرمایه گـــذاری بخـــش غیردولتـــی در ح ــوزه تولی ــد ب ــرق و
اح ــداث نی ــروگاه ه ــای جدی ــد منج ــر ش ــود.
از ط ــرف دیگ ــر ع ــدم پرداخ ــت مطالب ــات بخ ــش غیردولت ــی منج ــر ب ــه ناتوان ــی آنه ــا در
پرداخ ــت مالی ــات ب ــه س ــازمان امورمالیات ــی ش ــده اس ــت .بدی ــن منظ ــور طلب ــکاران
غیردولت ــی ب ــرای ح ــل ای ــن موض ــوع ب ــا اس ــتفاده از ظرفی ــت بن ــد «پ» م ــاده  2قان ــون
رف ــع موان ــع تولی ــد رقاب ــت پذی ــر و ارتق ــای ت ــوان مال ــی کش ــور بده ــی مالیات ــی خ ــود را ب ــه
شــرکتهای دولتــی صنعــت بــرق کــه از آنهــا طلــب دارنــد ،منتقــل کــرده انــد .در حــال
حاض ــر ش ــرکتهای دولت ــی صنع ــت ب ــرق از باب ــت مالیاته ــای انتقال ــی بی ــش از 2
هــزار میلیــارد تومــان بدهــی بــه ســازمان امــور مالیاتــی دارنــد .از طــرف مقابــل صنعــت
بــرق حداقــل  30هــزار میلیــارد تومــان از دولــت طلبــکار اســت .علــی رغــم آنکــه در بنــد
«و» تبصــره  5امــکان تهاتــر بدهــی مالیاتــی و مطالبــات از دولــت در قالــب اوراق تســویه
نــوع  2وجــود دارد ،لیکــن بــه دلیــل ظرفیــت کــم ایــن بنــد قانــون بودجــه عمــده ایــن رقــم
در س ــنوات گذش ــته تس ــویه نش ــده و منج ــر ب ــه چال ــش ب ــا س ــازمان ام ــور مالیات ــی ش ــده
اس ــت .از ای ــن رو اختص ــاص ظرفی ــت وی ــژه ب ــه صنع ــت ب ــرق ب ــرای اس ــتفاده از اوراق
تس ــویه مالیات ــی م ــی توان ــد در ای ــن راه دش ــوار صنع ــت ب ــرق بس ــیار راهگش ــا باش ــد.
نکت ــه مه ــم دیگ ــر آن اس ــت ک ــه عم ــر برخ ــی از تجهی ــزات ش ــبکه ه ــا ب ــرق بوی ــژه در
کان شــهر هــا از  50ســال نیــز فراتــر رفتــه اســت و بــه طــور کلــی  30درصــد تجهیــزات
ش ــبکههای ب ــرق کان ش ــهرها و  6درص ــد کل تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق در سراس ــر
کش ــور فرس ــوده اس ــت .ای ــن ش ــبکه ه ــای فرس ــوده ت ــوان تحم ــل افزای ــش مص ــرف در
تابســتان را ندارنــد و در برابــر پدیــده هــای جــوی و بایــای طبیعــی نیــز بســیار آســیب
پذیرن ــد .از ای ــن رو بهین ــه س ــازی و نوس ــازی ش ــبکه ه ــای فرس ــوده ضرورت ــی اساس ــی
بــرای تامیــن بــرق پایــدار اســت .بدیــن منظــور برنامــه اجرایــی بهینــه ســازی و نوســازی
شــبکه هــای فرســوده در صنعــت بــرق تهیــه شــده کــه ایــن برنامــه  3ســاله بــه اعتبــاری
ح ــدود  30ه ــزار میلی ــارد توم ــان نی ــاز دارد .یک ــی از روش ــهای تامی ــن مال ــی ای ــن ام ــر
فــروش داراییهــا و امــوال مــازاد صنعــت بــرق اســت لیکــن در ســنوات گذشــته منابــع
حاص ــل ف ــروش ام ــوال و داراییه ــا ب ــه صنع ــت ب ــرق بازنگش ــته اس ــت .در صورتیک ــه
ام ــکان تخصی ــص  100درص ــدی مناب ــع حاص ــل از ف ــروش ام ــوال و داراییه ــا
بــه صنعــت بــرق در قانــون بودجــه ســال  1399فراهــم گــردد مــی توانــد نقــش
مهم ــی در تامی ــن مناب ــع ب ــرای بهین ــه س ــازی و نوس ــازی ش ــبکه ه ــای فرس ــوده
ایفــا کنــد.
کوت ــاه س ــخن اینک ــه صنع ــت ب ــرق زی ــر س ــاخت صنای ــع دیگ ــر و س ــایر خدم ــات
شــهروندی اســت و زندگــی بــدون آن براحتــی ممکــن نیســت .قانــون بودجــه فرصــت
مغتنمــی بــرای توجــه بــه ایــن زیــر ســاخت حیاتــی اســت .حمایــت نماینــدگان مــردم
در مجل ــس ش ــورای اس ــامی و صاح ــب نظ ــران از ظرفی ــت ه ــای قانون ــی ب ــرای تهات ــر
بده ــی ه ــا و همچنی ــن بازگش ــت ف ــوری ومس ــتقیم تمام ــی وج ــوه دریافت ــی از ف ــروش
بـــرق بـــه صنعـــت بـــرق و حـــذف فرآیندگـــردش ســـازمان هدفمندس ــازی یارانهه ــا
وتخصیــص ســازمان برنامــه و بودجــه کشــورکه بــه تأییــد دولــت رســیده اســت ،بــرای
تأمی ــن نیازه ــای مال ــی راهگش ــا خواه ــد ب ــود▪.
منبع :روزنامه دنیای اقتصاد

صفحه

42

یادداشت

اقتصادصنعتبرق

صفحه

پــایـی ــز  ،99دوره جدید

پــایـی ــز  ،99دوره جدید

43

اقتصادصنعتبرق

یادداشتتحلیلی

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

نقشهراه

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

چنــد وقتــی هســت کــه الیحــه بودجــه  1400کشــور از ســوی دولــت اعتــدال بــه مجلــس نوپــا فرستادهشــده متنــی کــه
از یکس ــو آخری ــن الیح ــه نوشتهش ــده دول ــت یازده ــم اس ــت و از ط ــرف دیگ ــر اولی ــن الیح ــهای ک ــه مجل ــس جدی ــد
آن را میخواه ــد بررس ــی کن ــد؛ ام ــا ای ــن تنه ــا نکت ــه و وج ــه تمای ــز آن نیس ــت ک ــه الیح ــه بودج ــه  1400در حال ــی ب ــه
ً
مجلــس تقدیــم شــده اســت کــه تقریبــا همــه بخشهــای اقتصــادی کشــور بــه دلیــل بیثباتیهــای مســتمر ،جهــش
ناگهانــی نــرخ ارز و ســایر نهادههــای تولیــد ،افزایــش تــورم ،تــداوم اثــرات ســوء ناشــی از تحریمهــا و همچنیــن اســتمرار
محدودیته ــا و مش ــکات ناش ــی از ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا در ش ــرایط بس ــیار دش ــواری ب ــه س ــر میبرن ــد.
بنابرایــن بــه اذعــان اغلــب کارشناســان و صاحبنظــران بودجــه  1400نبایــد تنهــا یــک ســند باالدســتی بــرای تعییــن
سیاســتهای کلــی مالــی کشــور و ســهم بخشهــای مختلــف از بودجــه عمومــی در ســال آینــده باشــد؛ بلکــه بایــد
یــک نســخه نجــات بــرای اقتصــاد و صنعــت کشــور باشــد.
از دیگــر ســو نگاهــی بــه وضعیــت موجــود در صنایــع زیرســاختی نظیــر صنعــت بــرق ،نشــان میدهــد کــه چالشهــا
بــه عمــق زیربناهــای اصلــی توســعه کشــور رســوخ کــرده و پایههــای آنهــا را متزلــزل کردهانــد .در صنعــت بــرق تــداوم
وضعی ــت بحران ــی مال ــی وزارت نی ــرو و نوس ــانات غیرقابلپیشبین ــی قیمته ــا ،ب ــه توق ــف تع ــداد قابلتوجه ــی از
قراردادهــای زیرســاختی ایــن صنعــت منجــر شــده اســت.
صنع ــت ب ــرق کش ــور بع ــد از برنام ــه چه ــارم توس ــعه کش ــور و ط ــرح تثبی ــت قیمته ــا هم ــواره ب ــا نات ــرازی درآم ــدی و
کســری منابــع بــرای توســعه طرحهــای صنعــت بــرق روبــرو بــوده و بــه تدر یــج خودکفایــی درآمــدی صنعــت بــرق کــه
ً
تــا پایــان برنامــه ســوم توســعه کشــور در حــال تحقــق بــود ،عمــا از دســت رفتــه اســت .در حــال حاضــر بدهــی صنعــت
بــرق بــه تولیدکننــدگان بــرق و پیمانــکاران بــه بیــش از پنجــاه هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت و در صــورت ادامــه
رونــد کنونــی ایــن صنعــت را بــا بحــران کســری شــدید نقدینگــی رو بــرو خواهــد کــرد کــه تأثیــرات ناخوشــایندی را در
جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای تأمیــن بــرق مطمئــن خواهــد داشــت.
ضمــن آنکــه بــر اســاس برآوردهــا در حــال حاضــر صنعــت بــرق ای ــران بیــش از  600قــرارداد متوقــف در حــوزه توز یــع و
 400قــرارداد در حــوزه انتقــال دارد .راهــکار مقطعــی بــرای عبــور از ایــن مســئله ،غربالگــری ایــن قراردادهــا ،شناســایی
و تأمیــن مالــی بــرای ادامــه قراردادهــای مهــم و اولو یــت دار و خاتمــه قراردادهــای فاقــد اولویــت اســت و البتــه کــه نیــاز
بــه بســترهای قانونــی دارد کــه وزارت نیــرو و توانیــر را متعهــد و مکلــف بــه تعییــن تکلیــف ایــن قراردادهــا کنــد .ازایــنرو
توجــه بــه جریــان مالــی صنعــت بــرق در الیحــه بودجــه  1400بســیار مهــم و بــرای ایــن صنعــت حیاتــی اســت.

مالیصنعتبرق

چهخواهد بود؟

الیحه و  26هزار
میلیاردتومان
اعتبار برای بخش نیرو

نفیسهزارع کهن

ام ــا در الیح ــه ارائهش ــده از س ــوی دول ــت ب ــه مجل ــس چق ــدر ب ــه ای ــن مس ــائل توج ــه ش ــده و مصائ ــب صنع ــت ب ــرق
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت؟ بــا بررســی کلیــات الیحــه بودجــه  1400مشخصشــده اســت کــه در مجمــوع حــدود 26
ه ــزار میلی ــارد توم ــان اعتب ــار ب ــرای وزارت نی ــرو و واحده ــای زیرمجموع ــه در الیح ــه بودج ــه س ــال ( 1400ش ــامل مناب ــع
تمل ــک داراییه ــای س ــرمایهای ،هزین ــهای ،ردیفه ــای متفرق ــه) پیشبینیش ــده ک ــه اعتب ــارات طرحه ــای تمل ــک
داراییهــای ســرمایهای وزارت نیــرو و دســتگاههای اجرایــی زیرمجموعــه نســبت بــه قانــون ســال گذشــته در پیوســت
 1الیح ــه بودج ــه س ــال ( 1400ح ــدود  11ه ــزار و  270میلی ــارد توم ــان) رش ــد  40درص ــدی داش ــته اس ــت.
همچنی ــن در الیح ــه بودج ــه  1400طرحه ــای فص ــل مناب ــع آب ب ــه می ــزان  7ه ــزار و  626میلی ــارد توم ــان ،فص ــل ان ــرژی
 589میلیــارد تومــان و فصــل آب و فاضــاب  3هــزار و  11میلیــارد تومــان پیشبینیشــده اســت.و بــه منظــور تکمیــل
طرحه ــای در دس ــت اج ــرا و تعه ــدات دول ــت ب ــه س ــرمایهگذاران خصوص ــی ،ح ــدود  15ه ــزار میلی ــارد توم ــان اعتب ــار
هزین ــهای ،یاران ــهای و عمران ــی دیگ ــر از مح ــل ع ــوارض آب و ب ــرق ،ردیفه ــای یاران ــهای و ردیفه ــای متفرق ــه ب ــرای
وزارت نیـــرو شـــرکتهای زیرمجموعـــه آن اختص ــاص داده اس ــت .در همی ــن ح ــال ب ــرای طرحه ــای اولو ی ــت دار
صنع ــت آب و ب ــرق 170 ،میلی ــون ی ــورو از مح ــل صن ــدوق توس ــعه مل ــی اختص ــاص پیدا ک ــرده اس ــت.
از دیگــر ســو آن گونــه کــه محســن بختیــار معــاون برنامهر یــزی و امــور اقتصــادی وز یــر نیــرو گفتــه اســت :نظــر بــه تکلیفــی
بــودن تعرفههــای آب و بــرق و فاصلــه قابلتوجــه ایــن تعرفههــا بــا قیمــت تمامشــده ،درآمدهــای حاصــل از فــروش آب
و بــرق ســهمی در تأمیــن مصــارف ســازمان هدفمنــد ســازی یارانههــا نــدارد ،بنابرایــن بــرای حمایــت از صنعــت آب و
بــرق و بــه پیشــنهاد دولــت در الیحــه بودجــه ســال آینــده بــا اصــاح ســازوکار تبصــره  14درآمدهــای حاصــل از فــروش
آب و بــرق از فرآینــد گــردش وجــوه در ســازمان هدفمنــد ســازی یارانههــا و تخصیــص ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
معــاف بــوده و منابــع صنعــت آب و بــرق بافاصلــه و فــوری بــه شــرکتهای ذیربــط برگشــت داده میشــود.
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انرژیهای
تجدیدپذیر
و بودجه

چه فکری
برایبدهیها
شده است؟

چگونگیبازگشت
منابعدرآمدی
صنعتبرق

ردیفهای
هزینهای و یارانهای
پیشبینیشده
کدامند؟

 2هزار و  310میلیارد
برای تکمیل پروژههای
اقتصادمقاومتی

یک هزار و 164
میلیارد تومان برای
تکمیل مصوبات سفر
مقام معظم رهبری

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

از دیگ ــر مش ــخصههای الیح ــه بودج ــه  1400در ح ــوزه توس ــعه انرژیه ــای تجدی ــد پذی ــر و ش ــبکه ب ــرق روس ــتایی تأمی ــن
منابــع مالــی مطمئــن بــرای حمایــت از آنهاســت کــه بــا اســتفاده از ظرفیتهــای قانــون حمایــت از صنعــت بــرق و قانــون
تشــکیل ســازمان ســاتبا بــا اخــذ  10درصــد مبلــغ بــرق مصرفــی تــا ســقف یــک هــزار و  980میلیــارد تومــان پیشبینیشــده
اس ــت.
همچنیــن انتشــار اوراق مالــی اســامی بــه صــورت ریالــی بــا تضمیــن شــرکتهای دولتــی بــرای اجــرای طرحهــای عمرانــی
خــود تــا ســقف  6هــزار و  500میلیــارد تومــان در ایــن الیحــه پیشبینیشــده اســت و بــرای انتشــار اوراق مالــی اســامی بــه
صــورت ریالــی و ارزی بــا تضمیــن دولــت بــرای تکمیــل طرحهــای نیمهتمــام و پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران ،مشــاوران
و تأمینکننــدگان تجهیــزات و همچنیــن ســایر هزینههــای طرحهــا و پروژههــا ازجملــه تملــک اراضــی تــا ســقف  23هــزار
میلیــارد تومــان در الیحــه بودجــه  1400مجــوز دادهشــده اســت.
بــه گفتــه معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو اســتفاده از ظرفیــت اوراق تســویه خزانــه تــا ســقف  5هــزار میلیــارد
تومــان بــرای تهاتــر بدهیهــای قطعــی دولــت بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی (تعاونــی ،خصوصــی) و نهادهــا و مؤسســات
عمومــی غیردولتــی کــه در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مربــوط تــا پایــان ســال گذشــته ایجادشــده ،بــا مطالبــات قطعــی
معــوق دولــت از اشــخاص مزبــور در ایــن الیحــه در نظــر گرفتهشــده اســت.
آن گونــه کــه از گفتوگــو بــا کارشناســان برمیآیــد در تبصــره ( )14قانــون بودجــه ســال جــاری گــردش نقدینگــی ناکافــی
ناش ــی از ف ــروش ب ــرق ب ــه قیم ــت تکلیف ــی ب ــا چالشه ــای ج ــدی روب ــرو ب ــود و ب ــه خاط ــر گ ــردش نقدینگ ــی صنع ــت ب ــرق
در مناب ــع و مص ــارف س ــازمان هدفمن ــد س ــازی یارانهه ــا ،پرداخته ــای ض ــروری صنع ــت ب ــرق ب ــا مش ــکات متع ــددی
مواج ــه ش ــد بنابرای ــن یک ــی از م ــواردی ک ــه در بخ ــش نی ــروی الیح ــه بودج ــه  1400مدنظ ــر قرارگرفت ــه رون ــد بازگش ــت مناب ــع
درآمــدی صنعــت بــرق اســت و لــذا دولــت در تنظیــم تبصــره ( )14الیحــه بودجــه ســال  1400ترتیبــی اتخــاذ کــرده اســت کــه
حداقــل همیــن منابــع انــدک صنعــت بــرق بافاصلــه در اختیــار شــرکتهای خدمــات رســان بــرق قــرار گیــرد.
درب ــاره ردیفه ــای هزین ــهای و یاران ــهای پیشبینیش ــده در بودج ــه در ح ــوزه نی ــرو میت ــوان گف ــت ک ــه اعتب ــار خری ــد
تضمینــی آب و پســاب از بخــش غیردولتــی در ســقف یــک هــزار و  825میلیــارد تومــان ،اعتبــار تأمیــن و خریــد بــرق جزایــر
جنــوب کشــور در ســقف  62میلیــارد تومــان پیشنهادشــده اســت.
ع ــاوه ب ــر ای ــن ،بس ــتههای مش ــارکت عموم ــی و خصوص ــی ب ــرای اج ــرای طرحه ــای منتخ ــب ب ــا اولوی ــت طرحه ــای
نیمهتم ــام و آم ــاده بهرهب ــرداری ی ــا پروژهه ــای تکمیلش ــده ش ــامل ارائ ــه تس ــهیات بانک ــی ب ــا ن ــرخ ترجیح ــی ،خری ــد
تضمینــی محصــول تولیــدی ،ارائــه تضامیــن حاکمیتــی بــرای تأمیــن مالــی خارجــی ،موافقــت بــا ترهیــن امــوال و یــا محــل
اج ــرای ط ــرح توس ــط س ــرمایهگذار غیردولت ــی و غی ــره در تبص ــره  19الیح ــه مدنظ ــر قرارگرفت ــه اس ــت.
نکت ــه مه ــم دیگ ــری ک ــه ب ــا بررس ــی الیح ــه بودج ــه  1400میت ــوان متوج ــه آن ش ــد ای ــن اس ــت ک ــه ب ــرای  604ط ــرح تمل ــک
داراییه ــای س ــرمایهای نیمهتم ــام وزارت نی ــرو  11ه ــزار و  270میلی ــارد توم ــان اعتب ــار در نظ ــر گرفتهش ــده ک ــه ای ــن اعتب ــارات
شــامل فصــول عمــده ازجملــه  352طــرح در فصــل منابــع آب بــا  7هــزار و  626میلیــارد تومــان اعتبــار 48 ،طــرح در فصــل
انــرژی بــا  589میلیــارد تومــان اعتبــار 196 ،طــرح در فصــل آب و فاضــاب بــا  3هــزار و  11میلیــارد تومــان در نظــر گرفتهشــده
اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه اولویــت تکمیــل پروژههــا و طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی بیــش از  2هــزار و  310میلیــارد تومــان
از اعتب ــارات وزارت نی ــرو در فص ــول آب و آب و فاض ــاب ب ــرای تکمی ــل ای ــن طرحه ــا ( 50ط ــرح) در س ــال  1400توزیعش ــده
اس ــت.
یک ــی دیگ ــر از اولویته ــای توزی ــع اعتب ــارات وزارت نی ــرو در الیح ــه بودج ــه  1400در نظ ــر گرفت ــن بودج ــهای ب ــرای تکمی ــل
مصوب ــات س ــفر مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــوده اس ــت ک ــه ب ــه گفت ــه مع ــاون وزی ــر نی ــرو بی ــش از ی ــک ه ــزار و  164میلی ــارد توم ــان از
اعتب ــارات فص ــول آب و آب و فاض ــاب بهط ــور وی ــژه ب ــه ای ــن طرحه ــا ( 36ط ــرح) در س ــال  1400اختصاصیافت ــه اس ــت.
ضمــن اینکــه بــرای تکمیــل و بهرهبــرداری  150طــرح مصــوب ســفرهای اســتانی دولــت تدبیــر و امیــد در فصــول آب و آب و
فاضــاب ایــن وزارتخانــه بیــش از  4هــزار و  146میلیــارد تومــان در ســال آینــده اختصــاص دادهشــده اســت.

تعیینمنابع
مالی برای طرح
برق امید

ایرادات وارده
به الیحه بودجه
چیست؟

وزارت نیــرو بــا همــکاری دولــت طرحــی را بــه عنــوان بــرق امیــد از ابتــدای آبــان امســال اجرایــی کــرد بــه طــوری کــه ایــن طــرح شــامل خــوش
مصرفهــا و بــا تخفیفــات ویــژهای در جهــت فرهنگســازی بهینــه مصــرف بــرق انجــام و بــه تصو یــب رســید ،در ایــن طــرح مشــترکان بــه
ســه دســته کممصــرف ،خــوش مصــرف و پرمصــرف تقســیم میشــوند بــه طــوری کــه بــرای هــر دســته متناســب بــا منطقــه محــل ســکونت،
نحــوهی الگــوی مصــرف بــرق تعییــن میشــود .مشــترکان بــرق بــه تناســب مشــارکت در ایــن طــرح از مزایــای تشــویقی شــامل تخفیــف تــا
 100درصــد تعرفــه بــرق بهرهمنــد میشــوند .ایــن موضــوع در بودجــه  1400هــم موردبحــث و بررســی قرارگرفتــه و دولــت بــرای اجــرای آن منابــع
مال ــی خاص ــی را در اختی ــار وزارت نی ــرو ق ــرار داده اس ــت .ب ــر اس ــاس ای ــن ط ــرح مقررش ــده از خانوار های ــی ک ــه درص ــد مصارفش ــان پایی ــن
اســت هزینــهای دریافــت نشــود و برعکــس از مشــترکانی کــه جــزو افــراد پرمصــرف هســتند مبالــغ بیشــتری دریافــت شــود.
امــا همیــن نکاتــی کــه بــه زعــم برخــی بســیار مثبــت اســت منتقدانــی هــم دارد کــه میگوینــد توجــه کافــی و عملــی بــه حــوزه نیــرو و بــه ویــژه
صنعــت بــرق در الیحــه بودجــه  1400صــورت نگرفتــه اســت.
فری ــدون اس ــعدی کارش ــناس ح ــوزه ان ــرژی در ای ــن زمین ــه ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن نکت ــه ک ــه «در برنام ــه شش ــم توس ــعه مق ــرر ش ــد س ــالیانه  5ه ــزار
مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد کشــور اضافــه شــود امــا ایــن هــدف بنــا بــه دالیــل متعــدد ازجملــه کاهــش ســرمایهگذاری ،بازگشــت تحریمهــا
در س ــال  ،1397اقتص ــاد نامت ــوازن ب ــرق ،س ــاختار عری ــض و طوی ــل وزارت نی ــرو و  ...محق ــق نش ــده اس ــت و ع ــدم تحق ــق ای ــن ه ــدف
نگرانیهــای جــدی را بــرای صنعــت بــرق و علیالخصــوص تأمیــن پایــدار بــرق در ســالهای  1401و  1402ایجــاد کــرده اســت» ،بــا اشــاره
ب ــه بده ــی بی ــش از  45ه ــزار میلی ــارد تومان ــی صنع ــت ب ــرق در روزنام ــه دنی ــای اقتص ــاد نوش ــته اس ــت« :بررس ــی الیح ــه بودج ــه س ــال 1400
نشــان میدهــد کــه در الیحــه برعکــس قانــون بودجــه ســال  1399کل کشــور ،بخــش بــرق ،کمتــر موردتوجــه دولــت قرارگرفتــه اســت».
بــر همیــن مبنــا وی پیشــنهادهایی هــم چــون« :تعییــن تکلیــف بدهــی کان وزارت نیــرو بــه بخشهــای مختلــف صنعــت بــرق؛ تعییــن
رابط ــه مناس ــب بی ــن ش ــرکت مل ــی گاز ،ش ــرکت مل ــی پاالی ــش و پخ ــش و ش ــرکت توانی ــر در م ــورد قیمتگ ــذاری س ــوخت تحویل ــی ب ــه
نیروگاهه ــا؛ در نظ ــر گرفت ــن مناب ــع مناس ــب ب ــرای اص ــاح و بهس ــازی زیرس ــاختهای زنجی ــره تأمی ــن ب ــرق ؛ برقرس ــانی ب ــه ش ــهرکهای
صنعت ــی؛ توج ــه ب ــه نیروگاهه ــای خ ــود تأمی ــن؛ اص ــاح قیم ــت ب ــرق ب ــرای آن دس ــته از کاالهای ــی ک ــه صادرات ــی هس ــتند و مش ــمول
قیمتگــذاری نمیشــوند؛ احتســاب قیمــت بــرق بــه صــورت تکلیفــی و یارانــهای بــرای مشــترکین خانگــی در یــک منطقــه جغرافیایــی
از کش ــور و اج ــرای دقی ــق م ــاده ( )6قان ــون حمای ــت از صنع ــت ب ــرق مص ــوب س ــال  1394در خص ــوص پیشبین ــی اعتب ــار الزم جه ــت
پرداخ ــت مابهالتف ــاوت قیم ــت ف ــروش تکلیف ــی ان ــرژی ب ــرق و انش ــعاب ب ــا قیم ــت تمامش ــده در بودج ــه  1400توس ــط س ــازمان برنام ــه و
بودج ــه کش ــور» را مط ــرح ک ــرده اس ــت.
ام ــا ب ــا بررس ــی دیگ ــر نگاهه ــای مطرحش ــده در ای ــن زمین ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد یک ــی دیگ ــر از نکات ــی ک ــه در بودج ــه  1400بای ــد ب ــه ص ــورت
جــدی مدنظــر قــرار گیــرد ،لــزوم ایجــاد فرصتهــای قانونــی بــرای بهســازی و نوســازی شــبکههای انتقــال و توز یــع اســت .ایــن امــر نهتنهــا
در کاه ــش چش ــمگیر تلف ــات ب ــرق و عرض ــه ب ــرق امنت ــر و باکیفیتت ــر تأثی ــری انکارناپذی ــر دارد ،بلک ــه میتوان ــد جایگزین ــی مناس ــب و
کمهزین ــه ب ــرای س ــرمایهگذاریهای کان در ح ــوزه اح ــداث نی ــروگاه باش ــد.
چراک ــه عم ــر برخ ــی از ای ــن تجهی ــزات از  50س ــال نی ــز فرات ــر رفت ــه و  16درص ــد کل تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق در سراس ــر کش ــور ه ــم فرس ــوده
اســت .برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه بهســازی و نوســازی شــبکه بــه حــدود  30هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد و در صورتــی کــه
امــکان تأمیــن مالــی ایــن طــرح از طریــق مولدســازی داراییهــای صنعــت بــرق و تخصیــص صددرصــدی عوایــد آن بــه ایــن صنعــت در
قان ــون بودج ــه س ــال  1400فراه ــم ش ــود ،گام مؤث ــری در راس ــتای بهینهس ــازی و نوس ــازی ش ــبکههای فرس ــوده برداش ــته خواه ــد ش ــد.
از طرفــی یکــی دیگــر از ایــرادات مطرحشــده بــه الیحــه  1400در بخــش مالــی صنعــت بــرق منابــع حاصــل از فــروش بــرق اســت .بــا توجــه بــه
آنکــه نیازهــای مالــی صنعــت بــرق ،در دو بخــش جــاری و ســرمایهای قابــل تفکیــک اســت و عمــده نیروگاههــا بــا ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی احــداث میشــود .منابــع حاصــل از فــروش بــرق در قانــون بودجــه ســال  1400حــدود  26هــزار میلیــارد تومــان پیشبینیشــده
اســت کــه حتــی تکافــوی خریــد بــرق از نیروگاههــای کشــور و بهرهبــرداری و نگهــداری از شــبکههای انتقــال ،فــوق توزیــع و توز یــع نیــروی
ب ــرق را نمیده ــد.
دره ــر ح ــال الیح ــه بودج ــه ارائ ــه ش ــده اس ــت و البت ــه مجلس ــان اص ــا روی خوش ــی ب ــه آن نش ــان ن ــداده اند.ام ــا آن چ ــه مش ــخص اس ــت
ای ــن اس ــت ک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای جدی ــد و اتص ــال متقاضی ــان ب ــرق ب ــه ش ــبکه سراس ــری ،اج ــرای بهموق ــع
طرحهــای در دســت اقــدام بــرای توســعه ظرفیــت تولیــد نیروگاههــا و رفــع محدودیتهــای شــبکه بــه تزر یــق منابــع نقــدی بــه پیمانــکاران
و تولیدکنن ــدگان تجهی ــزات برق ــی نیازمن ــد اس ــت ودرای ــن راه توج ــه ب ــه ظرفیته ــای قانون ــی ب ــرای تهات ــر بدهیه ــا و همچنی ــن بازگش ــت
ف ــوری و مس ــتقیم تمام ــی وج ــوه دریافت ــی از ف ــروش ب ــرق ب ــه صنع ــت ب ــرق و ح ــذف فرآین ــد گ ــردش س ــازمان هدفمن ــد س ــازی یارانهه ــا و
تخصیــص ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور کــه بــه تائیــد دولــت رســیده اســت ،بــرای تأمیــن نیازهــای مالــی راهگشــا خواهــد بــود.
ام ــا بای ــد دی ــد مجل ــس نوپ ــا آی ــا ف ــارغ از مس ــایل سیاس ــی ب ــه ای ــن موض ــوع ن ــگاه خواهدک ــرد و الیح ــه بودج ــع  1400را بررس ــی م ــی کن ــد ی ــا
خیر؟بای ــد دی ــد یازدهمی ــن مجل ــس چ ــه نقش ــه راه مال ــی را ب ــرای صنع ــت ب ــرق در نظ ــر خواه ــد گرف ــت▪.
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گفتوگویاختصاصی { پیدا و پنهان بودجه } 1400

{ پیدا و پنهان بودجه } 1400

بودجه به عنوان سند دخل و خرج سال  1400کل کشور اوایل آذر ماه با رویکرد غیرمنطقی و غیرمستندی در خصوص
درآمدها و هزینهها راهی مجلس شورای اسالمی شد .بودجهای که بنا بود بر پایه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
بسته شود ،در حالی فروش  2.3میلیون بشکه نفت در روز را پیشبینی کرده است که در شرایط تحریم به سر میبریم
و تحقق چنین برنامهای جای نگرانی دارد .پیشبینی رشد باالی  45درصدی حجم مالی کل بودجه کشور با این
استدالل که گشایشهای اقتصادی به زودی از راه میرسند و فرایند فروش نفت کشور از سر گرفته میشود ،کسری
بودجه به دنبال خواهد داشت و اقتصاد را با آسیبهای جدی مواجه خواهد کرد و تمام صنایع از این آسیبها متاثر
خواهند شد .در گفتگو با «حمیدرضا صالحی ،رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت
برق ایران» به بررسی بودجه  1400و وضعیت صنعت برق در این بودجه پرداختهایم.
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بـه نفـت نتایـج ناگـواری در پیـش دارد کـه از همیـن امـروز دولـت بایـد بـا اصـاح سیاسـتهای خـود و اسـتفاده از سـایر منابـع
درآمـدی بـرای ایـن مشـکل چـارهای اندیشـیده و تدابیـری اتخـاذ کنـد .انتشـار اوراق قرضـه ،اسـتفاده از داراییهایـی دولتـی و
فـروش آن بـه بخـش خصوصـی از راهکارهایـی اسـت که میتواند مورد توجه باشـد .دولت با فروش شـرکتهای بـزرگ خود در
بورس عاوه بر کسب درآمد ،به سمت کوچک شدن و چابکسازی حرکت میکند که این مورد کاهش هزینههای دولت
را بـه دنبـال دارد .هـر چـه دولـت بـه بخـش خصوصی اجازه حضور بیشـتری بدهد ،کیک اقتصاد کشـور بزرگتر میشـود که در
نهایـت هـم خـود دولـت و هـم بخـش خصوصی از بزرگ شـدن این کیک مسـتفیذ خواهند شـد.

کسری بودجه چه تاثیری بر
فعالیت صنایع به خصوص
در حوزه صنعت برق خواهد
داشت؟

کسـری بودجـه در حـوزه انـرژی بـه خصـوص صنعـت بـرق کـه یـک صنعت زیرسـاختی اسـت و طی سـالهای اخیـر به خاطر
کمبود نقدینگی سـرمایهگذاری درسـتی در آن نشـده اسـت ،نگرانیهایی جدی درباره عبور از پیک تابسـتان و خاموشـیها
بـه وجـود مـیآورد .پیشبینـی صنعـت بـرق برای سـال آتی خاموشـیهایی اسـت که در پـی عدم توجه به بازسـازی،
تعمیـرات و سـرمایهگذاری در ایـن صنعـت اتفـاق میافتـد و همـه صنایـع را تحـت تاثیر قرار خواهـد داد.
رونـد اصـاح و واقعـی شـدن قیمـت بـرق قبـل از بودجـه و بـا مصوبـه هیـات وزیـران مبنـی بـر اینکـه مشـترکین صنعتـی بـرق بـا
مصرف باالی  5مگاوات موظف هستند ،برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش های متداول در
بـورس انـرژی تامیـن کننـد ،آغـاز شـده اسـت .فـروش بـرق در بورس انـرژی یعنی کلید خـوردن فرایند آزادسـازی قیمت برق که
قـدم خوبـی اسـت و در بودجـه هـم ماحظـات الزم دیـده شـده اسـت .دربـاره طـرح برق امید نیـز که با هدف حمایت از اقشـار
ضعیـف و ایجـاد انگیـزه بـرای صرفهجویـی در مصـرف انـرژی بـرق در حال اجراسـت ،میتـوان گفت که رقم اجـرای این طرح
در برابـر درآمـد  25هـزار میلیـارد تومانـی وزارت نیـرو ،رقـم باالیـی نیسـت و شـاید حـدود  5درصـد ایـن درآمـد باشـد .البتـه بـرای
معاف شدن از پرداخت هزینه برق 80 ،کیلووات و  100کیلووات در دو مقطع تابستان و زمستان تعیین شده است که تعداد
خانوارهایـی کـه ایـن میـزان مصـرف داشـته باشـند ،محـدود اسـت و مـردم حـدود  450کیلـووات مصـرف دارنـد .ایـن طـرح در
کشـورهایی مثل ترکیه نیز اجرا شـده و موفقیتهایی هم داشـته اسـت که امیدواریم در ایران نیز نتیجه خوبی داشـته باشـد.
در بودجـه  1400بـا توجـه بـه تکلیفـی بـودن تعرفههـای آب و بـرق و فاصلـه قابـل توجه این تعرفههـا با قیمت تمام شـده ،درواقع
درآمدهای حاصل از فروش آب و برق سـهمی در تامین مصارف سـازمان هدفمندسـازی یارانهها ندارد ،به پیشـنهاد دولت
در الیحـه بودجـه سـال آینـده بـا اصـاح سـاز و کار تبصـره  14درآمدهـای حاصـل از فـروش آب و بـرق از فرآینـد گردش وجـوه در
سـازمان هدفمندسـازی یارانهها و تخصیص سـازمان برنامه و بودجه کشـور معاف بوده و منابع صنعت آب و برق بافاصله
و فوری به شـرکتهای ذیربط برگشـت داده میشـود .با تصویب این پیشـنهاد درآمدهای برق در سـال جدید مسـتقیما به
حسـاب وزارت نیرو واریز خواهد شـد.

کمیسیون انرژی اتاق ایران
برای درباره بودجه سال آتی
چه اقداماتی داشته است؟

کمیسـیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی ایران قبل از اینکه الیحه بودجه  1400از سـوی دولت به مجلس
تقدیـم شـود ،پیشـنهادات بخـش خصوصـی و تشـکلهای مختلـف حوزه انـرژی را که حـدود  50مـورد بود ،جمـعآوری و پس
از بررسـی و جمعبنـدی  23مـورد از ایـن پیشـنهادات بـه کمیسـیون انـرژی مجلـس ارسـال شـد .بـا توجـه بـه در پیـش گرفتـن
سیاسـت درهـای بـاز از سـوی کمیسـیون انـرژی مجلـس ،اقدامـات اتاق در ارائه پیشـنهاد در کمیسـیون انـرژی بررسـی و امروز
حـدود  90درصـد ایـن پیشـنهادات مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت کـه در صـورت تصویـب در صحـن علنـی مجلـس ،تهاتـر
بدهیهـا ،وصـول مطالبـات و سـرمایهگذاری در صنعـت بـرق وضعیـت روشـن و امیدوارکننـدهای خواهـد داشـت.

به نظر شما برای تدوین
بودجه ساالنه کشور چه
راهکارهاییبایدمدنظر
باشد؟

یکی از مهمترین نکاتی که در تدوین بودجه ساالنه باید در نظر گرفته شود ،اصاح ساختارها و فاصله گرفتن هر چه بیشتر
از اقتصـاد نفتـی اسـت .در واقـع بودجـه بایـد بـر پایـه واقعیتهـای اقتصـادی باشـد .سـیری کـه سـال گذشـته در بودجـه بـرای
فاصلـه گرفتـن از اقتصـاد نفتـی در پیـش گرفتـه شـده بـود ،تـا حـدودی امیدبخـش بـود و بایـد ادامـه پیـدا میکـرد .اینکـه امـروز
بـا پیشبینـی فـروش دو میلیـون بشـکه در روز ،اقتصـاد و بودجـه را بـه نفت متکی کنیم ،منطقی و کارشناسـی شـده نیسـت.
برگشـت بـه سیاسـتهای قبـل در تدویـن بودجـه شـاید بتوانـد بـرای مقطـع کوتاهی ُمسـکن و نسـخه درمان برخی مشـکات
باشـد امـا بـرای اینکـه اقتصـاد گریبانگیـر بحرانهـای بـزرگ نشـود ،بایـد مسـائل اقتصـادی را بـه صـورت ریشـهای حـل کنیـم.
متاسـفانه امـروز رانـت نفـس تحـرک اقتصـادی و رقابتپذیـری در کشـور را گرفتـه اسـت .برای خـروج از این وضعیـت و گرفتار
نشدن در عقب ماندگی اقتصادی ،باید تا دیر نشده اقدامات اساسی صورت بگیرد تا در سایه این اقدامات بتوانیم قدرت
خریـد مـردم را بـاال ببریـم .اگـر فکـری بـرای خروج از این شـرایط نشـود و مسـیر را اشـتباه طی کنیم ،اقتصاد به سـمت ویرانگری
سـوق داده خواهد شـد▪ .

حرکت بودجه1400
با دنده عقب!
حمیدرضاصالحی

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

از دیدگاه شما مهمترین نقاط
تمایز الیحه بودجه سال آتی
با قانون بودجههای گذشته
چیست؟

بودجـه  1400بـا درآمدهـا و هزینههـای تعر یـف شـده ،بودجـه متـوازن و قابـل دفاعـی نیسـت .ایـن بودجـه پایههـای
مسـتحکمی ندارد و دچار نقصان اسـت .در بخش درآمدهای نفتی با فرض بازگشـت آمریکا به برجام و برداشـته
شـدن تحریمهـا ،فـروش  2.3میلیـون بشـکه نفـت در روز پیشبینـی شـده کـه رویکـرد خوشبینانـهای اسـت و بـا
توجه به شـرایط موجود به سـختی میتوان تحقق این میزان فروش نفت را پذیرفت .موسسـه بینالمللی فیچ هم
در گزارشی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کرده ،فروش نفت ایران را در بهترین حالت یک
میلیـون و  200بشـکه در روز پیشبینـی کرده اسـت.
در بخـش مالیاتهـا نیـز بـا توجـه بـه مشـکات ناشـی از شـیوع و یـروس کرونـا و رکـود حا کـم در کشـور ،صاحبـان
بنگاههـای اقتصـادی متحمـل فشـار ز یـادی خواهند شـد که امکان فعالیت آنها را سـخت کـرده و در برخـی موارد
به تعطیلی خواهند کشـاند .لذا یکی از دغدغههای اصلی در مورد بودجه  ،1400مربوط به بخش درآمدی اسـت
که از توازن و استحکام برخوردار نیست و منجر به کسری خواهد شد و همانطور که همه میدانیم کسری بودجه
دولـت را مجبـور بـه اسـتقراض و چـاپ اسـکناس میکنـد کـه تـورمزا بـوده و تورم شـدیدی در اقتصاد ایجـاد خواهد
کرد.

آیا بودجه تدوین شده با
واقعیتهایاقتصادی کشور
تطابق دارد؟

اقتصـاد ایـران بـا توجـه بـه تکیـه بـر درآمدهـای نفتی بیمـاری باسـابقهای را به ارث بـرده و با خود حمـل میکند ،این
بیمـاری همیشـه در اقتصـاد وابسـته بـه نفـت وجود داشـته اسـت امـا چون تحریمـی در کار نبود ،خـود را بـروز نداده
بـود .امـا امـروز و در شـرایطی کـه ایـران تحـت تحریمهـای یکجانبـه آمریکا قـرار دارد ،میراث اقتصاد نفتـی با میراث
بیماری این اقتصاد همراه شـده اسـت و عدم تحقق برنامههای بودجه و ایجاد کسـری ،قطعا اقتصاد کشـور را با
مشـکات جـدی مواجـه میکنـد کـه بسـیاری از اثـرات آن غیرقابـل جبـران اسـت .اقتصـاد بیمـار و بودجـه وابسـته
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شوخیها...
بودجه ای با چاشنی طنز!

مهدیزارعپور

مدیرعاملشرکت ُرهامسپهرتابان

اعــداد و ارقــام الیحــه بودجــه  1400را کــه مــرور میکنیــم ،یــاد مجــات فکاهــی و طنــز افتــاده و در تمــام مــدت ،لبخنــدی
گوش ــهی لبم ــان نشس ــته اس ــت .از بودج ــه پن ــج میلی ــون تومان ــی ب ــرای نگه ــداری آث ــار ثب ــت ش ــده مل ــی مانن ــد تخ ــت
جمشــید گرفتــه تــا پیشبینــی خوشــبینانه افزایــش فــروش حــدود ســه برابــری نفــت پــس از انتخــاب پیرمــرد سیاســتمدار
آمریکای ــی ب ــرای تش ــکیل دول ــت آین ــده آن ه ــم در ش ــرایطی ک ــه صحب ــت اس ــتقال بودج ــه از نف ــت ،همچن ــان مط ــرح
اس ــت!
بودجــه تنظیمــی و تقدیمــی ســال  ،1400چنــد نکتــه شــاخص دارد؛ همانطــور کــه اشــاره شــد ،نخســتین و پررنگتریــن
آن را میتــوان در اعــام نتایــج انتخابــات آمریــکا ماحظــه کــرد ،نتایجــی کــه پــس از مدتهــا چالــش و درگیــری داخلــی،
هن ــوز ه ــم قطعی ــت نیافت ــه اس ــت .اکن ــون پ ــس از ح ــدود هش ــت س ــال تکی ــه زدن حس ــن روحان ــی ب ــر صندل ــی ریاس ــت
جمه ــوری ،پ ــس از تم ــام بدعهدیه ــا ،شکس ــت و ناکامیه ــای پ ــی در پ ــی ک ــه البت ــه بخش ــی از آن ناش ــی از تف ــاوت
ســلیقه دولــت رســمی و دولــت در ســایه شــکل گرفــت ،نــگاه حا کــم در بودجــه  ،1400همــان نــگاه روز هــای اول پیــش از
توافق ــات ژن ــو و لبخنده ــای ظری ــف اس ــت!
یک ــی از ش ــعار ها و نق ــاط تمرک ــز دول ــت یازده ــم و دوازده ــم ،حرک ــت ب ــه س ــمت جدای ــی نف ــت از بودج ــه ب ــود؛ در ای ــن
می ــان ،ش ــعار هایی ک ــه ه ــر س ــال مق ــام معظ ــم رهب ــری تعیی ــن و اع ــام فرمودن ــد ،میتوانس ــت اه ــرم قدرتمن ــدی ب ــرای
تحقــق ایــن امــر محســوب شــود .تمرکــز بــر تولیــد و توجــه بــه آن ،اقدامــات زیرســاختی در ایــن حــوزه و رویکــردی منســجم،
میتوانســت در عــرض هشــت ســال اســتمرار ،اکنــون تــا حــدودی بــه بــاروری نشســته و کمتــر شــاهد ایــن موضــوع بودیــم
کــه آیــا نفتکــش بــه ســامت رســید و آیــا بهــای آن بــه ســامت بازگشــت؟!
در الیحــه بودجــه  ،1400پیشبینــی شــده اســت کــه ایــران میتوانــد ماننــد روز هــای پیــش از تحر یــم ،روزانــه دو میلیــون
و س ــیصد ه ــزار بش ــکه نف ــت بفروش ــد و ن ــرخ تس ــعیر دالر نی ــز 11500 ،توم ــان در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .همچنی ــن ،در
شــرایطی کــه بحــران کرونــا و تحریــم ،یکــی از ســختترین گلوگاههــای قــرن را تشــکیل دادهانــد ،دولــت دوازدهــم تصمیــم
گرفت ــه اس ــت ت ــا در الیح ــه بودج ــه  ،1400هزینهه ــای ج ــاری را ح ــدود  47درص ــد افزای ــش ده ــد.
نکت ــه جال ــب دیگ ــری ک ــه ب ــر چاش ــنی طن ــز بودج ــه میافزای ــد ،س ــهم  62درص ــدی ش ــرکتها و بانکه ــای دولت ــی از
بودج ــه  2435/7ه ــزار میلی ــارد تومان ــی اس ــت در حالیک ــه صنع ــت و بخ ــش خصوص ــی ،ی ــک مرحل ــه فرات ــر از بح ــران
پی ــش رفت ــه و در ح ــال تجرب ــه س ــختترین روز ه ــای خ ــود هس ــتند .طن ــز تل ــخ ماج ــرا اینجاس ــت ،دول ــت ک ــه گوی ــا
شــعار ســال را فقــط در ســربرگ و روی صفحــات ســایت خــود اعمــال کــرده ،بخــش خصوصــی و صنایــع را ،بــه چشــم
فرزندخواندگانــی نــگاه میکنــد کــه اگــر روزی بــه بلــوغ و توســعه دســت یابنــد ،پدرخوانــده را کنــار زده و بخشــی از منابــع
قــدرت را از وی بازپــس میگیرنــد! ایــن نــگاه فرزندخواندگــی بــه صنعــت و بخــش خصوصــی را ،در دو حــوزه میتــوان بــه
وضــوح یافــت .حــوزه اول ،الیحــه بودجــه  1400و حــوزه دوم ،بروکراســیهای پیچیــده دولتــی اســت کــه مجمــوع ایــن دو،
خیــال رئیــس دولــت را در چندمــاه باقیمانــده از عمــر ریاســت ،آســوده نگــه خواهــد داشــت.
از ای ــن موضوع ــات ک ــه گ ــذر کنی ــم ،ب ــه ی ــک واقعی ــت تل ــخ و دردن ــاک خواهی ــم رس ــید و آن اینک ــه ،دول ــت محت ــرم
دوازده ــم ،فق ــط ب ــرای  38درص ــد هزینهه ــای خ ــود ،پیشبین ــی درآم ــد ک ــرده اس ــت و مابق ــی بای ــد از طری ــق ف ــروش
دارایــی یــا اســتقراض ،تأمیــن بودجــه شــود .خــوب اســت مخاطــب ارجمنــد بدانــد کــه در الیحــه بودجــه  ،1400وا گــذاری
داراییه ــای س ــرمایهای ک ــه ش ــامل ف ــروش نف ــت و دارای ــی میش ــود نس ــبت ب ــه بودج ــه امس ــال 110 ،درص ــد و تمل ــک
داراییه ــای مال ــی ک ــه هم ــان اس ــتقراض از صن ــدوق توس ــعه مل ــی ،ف ــروش اوراق ی ــا شرکتهاس ــت ،ح ــدود  70درص ــد
رش ــد یافت ــه اس ــت.
دول ــت حت ــی ت ــاش ک ــرده در ای ــن الیح ــه ،نش ــانههای دلجوی ــی از مع ــاون اول خ ــود را نی ــز بگنجان ــد و مق ــرر گردی ــده
همچنــان بــرای کاال هــای اساســی ،خــوراک دام و تجهیــزات ،حــدود  8میلیــارد دالر از درآمــد نفتــی را بــه نــرخ ارز 4200
تومان ــی (مع ــروف ب ــه دالر جهانگی ــری) ،توزی ــع کن ــد ک ــه از توج ــه خ ــاص ب ــه په ــن مان ــدن س ــفره ران ــت و فس ــاد در ای ــن
الیح ــه حکای ــت دارد.
ُ
کوت ــاه کالم اینک ــه ،الیح ــه بودج ــه  ،1400ی ــک ج ــو واقعبین ــی و اص ــالح میخواه ــد ت ــا تمرک ــز از «ج ــو بای ــدن»
برداشــته شــود .در شــرایطی کــه هنــوز بحــث تحریمهــا باتکلیــف اســت و حتــی ا گــر فــرض را بــر ایــن بدانیــم کــه رئیــس
جمه ــور جدی ــد آمری ــکا ،در نخس ــتین روز کاری خ ــود و حت ــی قب ــل از ص ــرف صبحان ــه ،فرم ــان لغ ــو تحریمه ــا را ص ــادر
کنــد ،حداقــل شــش مــاه تــا اجرایــی شــدن آن زمــان الزم خواهیــم داشــت .ایــن در شــرایطی اســت کــه در حــال حاضــر،
عرضــه نفــت در جهــان روزانــه معــادل  9میلیــون بشــکه در روز بیــش از تقاضــا وجــود دارد کــه مجمــوع ایــن رویدادهــا ،ایــن
زنــگ هشــدار را بــه صــدا در مــیآورد کــه بــا ایــن الیحــه بودجــه ،آخریــن عیــدی دولــت دوازدهــم بــه مــردم ،آن هــم بــه پــاس
همراهــی ،تحمــل و نجابــت ،رکــود عمیقتــر ،فشــار بیشــتر و اقتصــادی فروپاشــیده خواهــد بــود▪.
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تجدیدپذیرها...

یادداشت

اقتصادصنعتبرق

روزهــای پایانــی فصــل پاییــز و ابتــدای زمســتان شــاید بــرای برخــی یــادآور آلودگــی هــوا و ســوزاندن
ســوخت و ســرما باشــد امــا بــرای فعــاالن صنعــت تجدیدپذیــر ،بیــش از هــر چیــز یــاد آور بودجــه
اســت .فصــل بودجــه از ایــن نظــر بــرای تجدیدپذیرهــا اهمیــت دارد کــه بــه دلیــل تزر یــق یارانــه
عظی ــم ب ــرای تولی ــد ب ــرق فس ــیلی ،ی ــارای رقاب ــت ب ــا قیم ــت ب ــرق حاص ــل از ای ــن نیروگاهه ــا را
ن ــدارد و ش ــاید تنه ــا منب ــع در دس ــترس جه ــت خر ی ــد ب ــرق تجدیدپذی ــر ،ع ــوارض ب ــرق من ــدرج
در بودجــه ســالیانه باشــد.
از ابت ــدای س ــال  92ک ــه بح ــث دریاف ــت مبلغ ــی م ــازاد ب ــر روی قب ــوض ب ــرق مصرف ــی بهعن ــوان
عــوارض مطــرح شــد ،تــا بــه امــروز بیــش از  800مــگاوات انــواع نیروگاههــای تجدیدپذیــر در کشــور
نصــب و بــر ایــن اســاس صدهــا شــرکت در حــوزه پیمانــکاری ،ســاخت و تامیــن تجهیــزات،
مش ــاوره و س ــرمایه گ ــذاری در ای ــن ح ــوزه فع ــال ش ــده اس ــت .البت ــه مطاب ــق ب ــا برنام ــه شش ــم
توس ــعه بن ــا ب ــود ای ــن ع ــدد ت ــا س ــال  1400ب ــه  5000م ــگاوات برس ــد ام ــا آنچ ــه ب ــه عن ــوان توس ــعه
تجدیدپذیرهــا در ســالهای اخیــر شــاهد بودیــم عمــا مرهــون همــان بنــد از بودجــه اســت کــه
ب ــه ع ــوارض تجدیدپذی ــر اختص ــاص دارد.

وضعیت فعلی تجدیدپذیرها در الیحه بودجه سال 1400

تجدیدپذیرها
در بودجه 1400

ام ــا ب ــا ن ــگاه ب ــه بودج ــه س ــال  1400ک ــه در روزه ــای پایان ــی پایی ــز س ــال ج ــاری از س ــوی دول ــت
تقدیــم مجلــس شــد ،میتــوان دریافــت کــه موضــوع تجدیدپذیرهــا در بنــد «ج» تبصــره ششــم
الیح ــه بودج ــه مط ــرح ش ــده اس ــت:
«ع ــوارض موض ــوع م ــاده ( )5قان ــون حمای ــت از صنع ــت ب ــرق کش ــور مص ــوب 1394/8/10
بهمیـــزان ده درصـــد مبلـــغ ب ــرق مصرف ــی در س ــقف ن ــوزده ه ــزار و هش ــتصد میلی ــارد ر ی ــال
( 19.800.000.000.000ری ــال) تعیی ــن میش ــود و مش ــترکان ب ــرق روس ــتایی و عش ــایری مج ــاز و
بــرق چاههــای کشــاورزی مجــاز از شــمول حکــم ایــن بنــد معــاف میباشــند .منابــع حاصلــه
بهص ــورت کام ــل ت ــا س ــقف هش ــت ه ــزار و نهص ــد و ده میلی ــارد ر ی ــال ( )8.910.000.000.000ب ــه
حســاب شــرکت توانیــر نــزد خزانــه داری کل کشــور و تــا ســقف ده هــزار و هشــتصد و نــود میلیــارد
ریــال ( )10.890.000.000.000بــه حســاب ســاتبا نــزد خزانــهداری کل کشــور واریــز میشــود تــا پــس
از مبادلــه موافقتنامــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،بــه ترتیــب صــرف حمایــت از توســعه و
نگه ــداری ش ــبکههای ب ــرق روس ــتایی و تولی ــد ب ــرق تجدیدپذی ــر و پ ــاک ش ــود« .
بــا بررســی بنــد فــوق و مقایســه آن بــا بنــد مشــابه در قانــون بودجــه ســال  ،1399میتــوان دریافــت
کــه ســقف عــوارض موضــوع مــاده ( )5قانــون حمایــت از صنعــت بــرق کشــور ،از مبلــغ بیســت
و یــک هــزار و پانصــد میلیــارد بــه نــوزده هــزار و هشــتصد میلیــارد ر یــال کاهــش یافتــه اســت.
ای ــن کاه ــش  8درص ــدی احتم ــاال ممک ــن اس ــت ب ــه خاط ــر پی ــش بین ــی دول ــت از کاه ــش
وصولیهــای خــود از محــل قبــوض بــرق بــه واســطه طــرح بــرق امیــد باشــد .بــه هــر حــال نکتــه
کلیــدی ایــن اســت کــه اعــدادی کــه در ایــن پیشــنهاد ذکــر شــده بــه هیــچ عنــوان پاســخگوی
نی ــاز صنع ــت تجدیدپذی ــر نیس ــت و همی ــن ام ــر بخ ــش خصوص ــی را جه ــت اص ــاح آن ب ــه
تکاپ ــو واداش ــت.

پیشنهاداتی که حذف شدند

ب ــا ای ــن وج ــود ام ــا ج ــای دو پیش ــنهاد دیگ ــر در قان ــون بودج ــه امس ــال خال ــی ب ــود .اول ــی بخ ــش
پنج ــم بن ــد «و» تبص ــره  16قان ــون بودج ــه س ــال  99ب ــود ک ــه مطاب ــق ب ــا آن مبل ــغ چه ــار ه ــزار
میلی ــارد ری ــال از مناب ــع ع ــادی بانکه ــا ب ــرای پرداخ ــت ب ــه ده ه ــزار نف ــر متقاض ــی ایج ــاد
نی ــروگاه خورش ــیدی پن ــج کیلووات ــی ب ــه ازای ه ــر نف ــر چهارص ــد میلی ــون ر ی ــال ب ــا بازپرداخ ــت
ش ــصتماهه ب ــا یکس ــال تنف ــس و ن ــرخ س ــود حداکث ــر  8درص ــد در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــود ک ــه
علیتبیانیان

دبیر کمیتههایتخصصیسندیکا
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مابهالتف ــاوت ن ــرخ س ــود آن نس ــبت ب ــه ن ــرخ مص ــوب ش ــورای پ ــول و اعتب ــار از مح ــل مناب ــع بن ــد
(ال ــف) تبص ــره ( )18قان ــون بودج ــه پرداخ ــت میش ــد.
پیش ــنهاد دوم مرب ــوط ب ــه بن ــد ی تبص ــره  16قان ــون بودج ــه س ــال  98اس ــت ک ــه در آن بان ــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران مکلــف شــده بــود از طریــق بانکهــای عامــل بــا هماهنگــی و
معرفــی بســیج ســازندگی نســبت بــه اختصــاص مبلــغ پنجــاه هــزار میلیــارد ریــال از محــل منابــع
ســپردههای قــرض الحســنه و عــادی بانکهــا بــرای پرداخــت بــه تعــداد یکصــد هــزار نفــر جهــت
ایج ــاد نی ــروگاه خورش ــیدی پن ــج کیلووات ــی در روس ــتاها و حاش ــیه ش ــهرها و مناط ــق مح ــروم ب ــه
ازای هــر نفــر پانصــد میلیــون ریــال بــا بازپرداخــت شــصت ماهــه و نــرخ چهــار درصــد ( )%4اقــدام
کن ــد .ق ــرار ب ــود مابهالتف ــاوت ن ــرخ س ــود نس ــبت ب ــه ن ــرخ مص ــوب ش ــورای پ ــول و اعتب ــار از مح ــل
مناب ــع بن ــد «ال ــف» تبص ــره ( )18قان ــون بودج ــه پرداخ ــت ش ــود.
البتــه در بودجــه ارائــه شــده توســط دولــت بــرای ســال  1400هیــچ کــدام از پیشــنهادات بــاال وجــود
ن ــدارد .پیش ــنهاد اول ب ــا اینک ــه در قان ــون بودج ــه س ــال  99مص ــوب ش ــده ب ــود ام ــا ب ــه دلی ــل ع ــدم
پیگیریهــای مناســب ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی بــرق (ســاتبا) و عــدم
تخصی ــص س ــازمان برنام ــه و بودج ــه عملیات ــی نش ــد .پیش ــنهاد دوم نی ــز علیرغ ــم پیگیریه ــای
مجدانــه ســازمان بســیج مهندســین و ســندیکای صنعــت بــرق و تشــکیل جلســات متعــدد در
س ــال  98و اوای ــل  ،99ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز و بره ــم خ ــوردن ت ــوازن مال ــی نیروگاهه ــای خورش ــیدی
 5کیلوواتــی ،توفیــق چندانــی نیافــت .حــذف ایــن پیشــنهادات در قانــون بودجــه ،عمــا انــدک
امیــد بــه تحقــق اهــداف تعییــن شــده در آن را از بیــن بــرد.

امید بخش خصوصی به پیشنهادات جدید

مطابــق بــا روال ســالهای گذشــته مجلــس بــرای اصــاح بندهــای مختلــف الیحــه ارائــه شــده
فرصت ــی اندک ــی در اختی ــار دارد .فرص ــت مح ــدودی ک ــه تمام ــی ذی نفع ــان اع ــم از نماین ــدگان
دول ــت ،مجل ــس ش ــورای اس ــامی و بخ ــش خصوص ــی در تاش ــند ت ــا حداکث ــر تاثیرگ ــذاری را ب ــر
آن داش ــته باش ــند .فع ــاالن ح ــوزه تجدیدپذی ــر نی ــز از ای ــن قاع ــده مس ــتثنی نب ــوده و ب ــا توج ــه ب ــه
تجرب ــه کس ــب ش ــده در س ــالهای اخی ــر و وضعی ــت اقتص ــادی حاک ــم ب ــر صنع ــت ،در تاش ــند
پیشــنهادات مناســبی را ارائــه کننــد .راهرو هــا و اتاقهــای کمیســیونهای مختلــف مجلــس در
ای ــن روز ه ــا گ ــواه ای ــن تکاپ ــو و تاشه ــای تجدیدپذیره ــا هس ــتند.
امــا مهمتریــن و شــاید بدیهیتریــن پیشــنهاد ارائــه شــده از ســوی بخــش خصوصــی تجدیدپذیــر
و کمیتــه تخصصــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه عنــوان یکــی از
تشــکلها و بازیگــران اصلــی بخــش خصوصــی ،افزایــش بودجــه مربــوط بــه بنــد ج تبصــره ششــم
قان ــون بودج ــه و ع ــوارض موض ــوع م ــاده ( )5قان ــون حمای ــت از صنع ــت ب ــرق کش ــور اس ــت .ب ــا
توج ــه ب ــه افزای ــش ن ــرخ ارز در ماهه ــای گذش ــته ،تعدی ــل در قرارداده ــای خری ــد تضمین ــی ب ــرق
تجدیدپذیــر کــه در ســالهای گذشــته منعقــد شــده ،ضــرورت دارد .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه
هــدف گــذاری قانــون ششــم توســعه و لــزوم افزایــش ظرفیــت فعلــی نیروگاههــای تجدیدپذیــر کــه
باعــث رونــق کســب و کار پیمانــکاران ،ســازندگان تجهیــزات ،تامیــن کننــدگان و شــرکتهای
مهندســی مشــاور میشــود ،بایســتی جذابیــت بــرای ورود ســرمایه گــذاری جدیــد بــه ایــن عرصــه
فراهــم آیــد .بــدون شــک بودجــه پیشــنهاد شــده توســط دولــت پاســخگوی نیــاز برنامهریزیهــای
ص ــورت گرفت ــه در حوزهه ــای مذک ــور نیس ــت.
بــر ایــن اســاس مقــرر شــد تــا در پیشــنهادات ارائــه شــده بــه کمیســیون انــرژی مجلــس مبلــغ کل
بودج ــه ب ــه س ــی و س ــه ه ــزار میلی ــارد ری ــال افزای ــش یاب ــد و مناب ــع حاصل ــه ب ــه نس ــبت  70درص ــد
ب ــرای س ــاتبا و  30درص ــد ب ــرای ش ــرکت توانی ــر تخصی ــص یاب ــد.
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تسهیالت 700میلیون ریالی

از زمــان تصویــب بخــش پنجــم بنــد «و» تبصــره  16قانــون بودجــه ســال  99تــا امــروز نــرخ ارز و تــورم
ناشــی از آن بــا افزایــش چشــمگیری مواجــه بــوده اســت .بطوریکــه هزینــه ســرمایه گــذاری جهــت
اح ــداث نی ــروگاه  5کیلووات ــی از رق ــم  450میلی ــون ر ی ــال در زم ــان تصو ی ــب قان ــون ب ــه رق ــم 850
میلیــون ریــال رســیده اســت .بــر ایــن اســاس کمیتــه تخصصــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ســندیکا
ضم ــن ط ــرح مج ــدد م ــوارد اش ــاره ش ــده در بن ــد ف ــوق الذک ــر قان ــون بودج ــه س ــال  ،99تغییرات ــی را
متناســب بــا شــرایط فعلــی اقتصــادی ارائــه کــرده و پیشــنهاد کــرده تــا مبلــغ هفــت هــزار میلیــارد
ری ــال از مناب ــع ع ــادی و ق ــرض الحس ــنه بانکه ــا ب ــرای پرداخ ــت ب ــه ده ه ــزار نف ــر متقاض ــی ایج ــاد
نی ــروگاه خورش ــیدی پن ــج کیلووات ــی ب ــه ازای ه ــر نف ــر  700میلی ــون ر ی ــال ب ــا بازپرداخ ــت ش ــصت
ماهــه بــا یــک ســال تنفــس و نــرخ ســود حداکثــر هشــت درصــد پرداخــت شــود.

الزام صنایع پرمصرف به تامین یک درصد برق مصرفی از انرژیهای تجدیدپذیر

جدیدتریــن پیشــنهاد بخــش خصوصــی بــرای قانــون بودجــه ســال  1400طرحــی اســت کــه در آن
صنایــع پــر مصــرف را ملــزم میکنــد تــا یــک درصــد از بــرق خــود را از طریــق انرژیهــای تجدیدپذیــر
تامیــن کننــد .بــه طوریکــه صنایــع پرمصــرف کــه ســهم بســزایی در آلودگیهــای زیســت محیطــی
ناش ــی از مص ــرف ب ــاالی ان ــرژی دارن ــد ،از طری ــق اح ــداث نیروگاهه ــای تجدیدپذی ــر و ی ــا خر ی ــد
ب ــرق از نیروگاهه ــای فعل ــی ضم ــن جب ــران بخش ــی از صدم ــات وارد آم ــده ب ــه محی ــط زیس ــت،
در توســعه کســب و کار تجدیدپذیرهــا و افزایــش بودجــه تزر یــق شــده بــه ایــن صنعــت اثــر گــذار
باش ــند .ش ــیوه خری ــد ب ــرق از نیروگاهه ــای تجدیدپذی ــر نی ــز ق ــرار اس ــت ب ــا ایج ــاد س ــازوکاری در
بــورس انــرژی و ایجــاد تابلــوی ســبز ،امکانپذیــر شــود .البتــه ســندیکا در ارائــه ایــن پیشــنهاد تمــام
ت ــاش خ ــود را ب ــه کار بس ــت ت ــا کلی ــه صنای ــع کوچ ــک و متوس ــط را ک ــه ممک ــن اس ــت اج ــرای
ایــن قانــون هزینــه مضاعفــی را بــر کســب و کارشــان تحمیــل نمایــد ،مســتثنی کنــد .بنابرایــن در
پیشــنهاد ارائــه شــده بــر معافیــت کلیــه مشــترکین صنعتــی بــا دیمانــد کمتــر از  5مــگاوات تاکیــد
شــده اســت .ایــن بــازه کلیــه شــرکتهای خصــوص فعــال در صنعــت بــرق را از شــمولیت ایــن
قان ــون خ ــارج میس ــازد.

امید به فصل جدید ،پس از بودجه

آنچ ــه مس ــلم اس ــت تمام ــی پیش ــنهادات ف ــوق س ــه ه ــدف اصل ــی را دنب ــال میکن ــد .ه ــدف
نخســت افزایــش بودجــه ســاتبا بــه عنــوان متولــی اصلــی و نماینــده دولــت بــرای خر یــد تضمینــی
بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیــر از منابــع مختلــف اســت .بطوریکــه ســرمایه گــذاران از بازگشــت
س ــرمایههایی ک ــه عمدت ــا ب ــه ص ــورت ارزی و از طری ــق مناب ــع خارج ــی انج ــام ش ــده اطمین ــان
خاط ــر داش ــته باش ــند.
دومیـــن هـــدف ایجـــاد جذابی ــت جه ــت س ــرمایه گ ــذاری و اح ــداث نیروگاهه ــای جدی ــد و
افزایــش ظریــب نفــوذ انرژیهــای پــاک در کشــور از طریــق ارائــه تســهیات بانکــی و الــزام مصــرف
کننــدگان عمــده بــه احــداث نیــروگاه و  ...اســت .هــدف ســوم نیــز کمــک بــه ز یــر ســاختهای
فنـــی و مهندســـی و رشـــد فناوریه ــای مرتب ــط ب ــا صنع ــت تجدیدپذی ــر از طری ــق س ــاخت
آزمایشــگاههای مرجــع ،کمــک بــه شــرکتهای ســازنده تجهیــزات و توســعه شــتاب دهندههــا
و اس ــتارتاپها در ای ــن ح ــوزه اس ــت.
بــا ایــن حــال فصــل بودجــه در حــال ســپری شــدن اســت و دیــر یــا زود نتیجــه تکاپــوی ذینفعــان
تجدیدپذی ــر در راهرو ه ــای مجل ــس مش ــخص میش ــود .ام ــا نتیج ــه ه ــر آنچ ــه باش ــد فع ــاالن
صنع ــت تجدیدپذی ــر امیدوارن ــد ک ــودک نو پ ــای تجدیدپذی ــر در ابت ــدای مس ــیر خ ــود در راه رش ــد
و بالندگ ــی زمس ــتان پی ــش رو را بهس ــر آورد و ب ــا آم ــدن به ــار و بهاره ــای دیگ ــر تحق ــق اه ــداف و
آرمانه ــای خ ــود را ش ــاهد باش ــد▪ .
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یک ــی از کارکرده ــای اصل ــی بودجهبن ــدی س ــاالنه انطب ــاق مناب ــع مال ــی موج ــود و پیشبینیش ــده ب ــا اه ــداف و برنامهه ــای
پیــشروی دولــت اســت .هــر رقــم از ارقــام بودجــه ســاالنه ،جزئــی از درآمدهایــی اســت کــه بــه نحــوی در طــول یکســال از گروهــی
از شــهروندان گرفتــه شــده و ایــن درآمدهــا در بیــن گروههــای دیگــر توز یــع میشــود .بــر همیــن اســاس بیشــترین تعــارض منافــع را
میتــوان از ایــن جهــت دانســت کــه چارچــوب بودجــه توســط دولــت و مجلــس قانونگــذار تهیــه و تصو یــب میشــود .از آنجــا کــه
بودجــه بــه عنــوان بخشــی از درآمــد جامعــه ،متعلــق بــه تمامــی آحــاد جامعــه اســت ،چگونگــی ترکیــب و توز یــع ارقــام و ردیفهــای
آن بای ــد بهگون ــهای ش ــفاف ب ــه اط ــاع آنه ــا برس ــد؛ چ ــه بس ــا نح ــوه هزینهک ــرد ردیفه ــای بودج ــه یک ــی از مهمتری ــن تصمیم ــات
اقتصــادی مشــترک میــان دولــت و مــردم اســت .بــه همیــن دلیــل در کشــور های توســعه یافتــه در هنگامــه بودجهبنــدی ســاالنه
بیشـــترین مجادلههـــا و ســـازشها میـــان احـــزاب و ســـازمانها وگروهه ــای گونا گ ــون اجتماع ــی ص ــورت میگی ــرد .در ایـــن
مجادلهه ــا و س ــازشها هرگروه ــی خواس ــتار پرداخ ــت کمتری ــن مالی ــات اس ــت بهط ــوری ک ــه در بودج ــه ،بیش ــترین هزینهه ــا
ب ــرای ای ــن گروهه ــا ص ــرف میش ــود .ب ــا وج ــود ای ــن تعارضه ــا و آش ــتیها می ــان گروهه ــای گونا گ ــون اجتماع ــی درب ــاره بودج ــه،
ع ــدم وج ــود کس ــری یک ــی از فاکتور های ــی اس ــت ک ــه همگ ــی متفقالق ــول ب ــه آن معتقدن ــد .تجرب ــه نش ــان داده در کش ــور هایی
کــه نهــاد دولــت از نظــر قــدرت بســیار باالتــر از بخــش خصوصــی و خانوادههــا قــرار دارد ،در بیشــتر ســالها مســیر تامیــن کســری
بودج ــه ،باع ــث افزای ــش رون ــد صع ــودی ن ــرخ ت ــورم و تحمی ــل هزینهه ــای ناش ــی از آن ب ــر اقتص ــاد مل ــی میش ــوند .در س ــالهای
اخیــر کشــور مــا نیــز پــس از چندیــن دهــه کشوقــوس بــا مقولــه کســری بودجــه ،اهمیــت آن بیشاز پیــش مطــرح شــده و گروههــای
گوناگــون اجتماعــی نســبت بــه ایــن موضــوع توجــه خــاص یافتهانــد .ایــن مجادلــه دربــاره بودجههــای ســاالنه در ایــران بــه ویــژه
در ســال جــاری بــه ایــن دلیــل افزایــش یافتــه کــه دولــت در الیحــه بودجــه رقــم بزرگــی بــرای درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت و یــا
فــروش آن در داخــل پیشبینــی کــرده اســت؛ همچنیــن یکــی دیگــر از راههــای کســب درآمــد ،اتــکای قابــل توجــه بــه فــروش اوراق
قرضــه و نیــز فــروش ســهام شــرکتهای دولتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .در مــاه جــاری ارقــام و اعــداد الیحــه بودجــه  1400بــرای
بررس ــیهای بیش ــتر منتش ــر ش ــد .بهطوریک ــه در ح ــال حاض ــر فع ــاالن اقتص ــادی و عاقهمن ــدان ب ــه اقتص ــاد سیاس ــی بهخوب ــی
میدانن ــد ک ــه درآمده ــای الیح ــه بودج ــه ب ــر اس ــاس تج ــارب س ــالهای اخی ــر ش ــامل ش ــرایط سیاس ــتهای داخل ــی و خارج ــی و
انگیزهه ــای س ــرمایهگذاران داخل ــی ،درآمده ــای الیح ــه بهنح ــوی ک ــه ب ــه رش ــته تحری ــر درآم ــده اس ــت ،محق ــق نخواه ــد ش ــد .از
ســوی دیگــر دولــت بــاور دارد کــه حــدود  35درصــد از هزینههــای بودجــه را بــه هزینههــای حقــوق و دســتمزد و تقریبــا بــه همیــن
میــزان بــه عنــوان هزینههــای رفاهــی در نظرگرفتــه اســت .از طــرف دیگــر نزدیــک بــه  12درصــد ایــن هزینههــا متعلــق بــه هزینههــای
عمران ــی اس ــت ،کاه ــش ه ــر ک ــدام از ای ــن م ــوارد بهخودیخ ــود موجب ــات ب ــروز مس ــائل پیچی ــدهای را فراه ــم میکنن ــد .ب ــه بی ــان
دیگ ــر دول ــت بهط ــور غیرمس ــتقیم خواه ــان انتق ــال ای ــن مفه ــوم اس ــت ک ــه سیاس ــت خارج ــی بای ــد بهگون ــهای باش ــد ک ــه راه ب ــرای
صــادرات نفــت خــام فراهــم شــود و از ایــن طریــق امــکان انتقــال منابــع ارزی مهیــا شــود کــه ایــن بــه معنــی قبــول عضو یــت ایــران
در  FATFاس ــت.
در ادامــه بــا توجــه بــه اهمیــت مســاله مطرحشــده و لــزوم قرارگیــری کشــور در مســیر ســازگاری بــا برنامههــای پیشــرفت و توســعه،
بــا توجــه بــه تجاربــی کــه بهواســطه فعالیتهــای طوالنــی در بخشهــای گونا گــون اقتصــاد و آشــنایی بــا ســاختار سیاســتهای
تصمیماتــی در ایــن حــوزه ،قصــد دارم برخــی راههــای افزایــش درآمــد را بهطــور خاصــه یــادآور شــوم:
واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــران بــه دالیــل گوناگــون ،تــور مالیاتــی کــه بــه در یــای مالیــات انداختــه میشــود نســبت بــه اســتعدادی
ک ــه ب ــرای مالیاتگی ــری وج ــود دارد ب ــه ک ــرات کوچکت ــر اس ــت .در توضی ــح ای ــن موض ــوع میت ــوان گف ــت برخ ــی از نهاده ــا و
بنیاده ــا میتوانن ــد ب ــا دادن مالی ــات بیش ــتر ،س ــهم بزرگت ــری در تع ــادل بخش ــی ب ــه بودج ــه داش ــته باش ــند؛ بهنظ ــر میرس ــد هی ــچ
کاری ب ــه ای ــن ان ــدازه جوان ــب مثب ــت عموم ــی را ب ــه دنب ــال نداش ــته باش ــد .همانط ــور ک ــه هم ــواره ب ــه ای ــن موض ــوع اش ــاره ش ــده
اســت ،در اقتصــاد ایــران فــرار مالیاتــی قابــل اعتنایــی وجــود دارد کــه بــا بزرگتــر کــردن تــور مالیاتــی میتــوان انتظــار داشــت میــزان
آن بهط ــور چش ــمگیری کاه ــش یاب ــد.
تجرب ــه نش ــان میده ــد چنانچ ــه پایهه ــای خصوصیس ــازی ب ــا اس ــتواری بن ــا ش ــود ،بهانهه ــای گونا گ ــون نق ــض غ ــرض اعم ــال
نشــده و بــا عــدم قرارگیــری دولــت در فشــار سیاســی میتــوان بــا تجمیــع ســرمایههای همگــن ،تاســیس شــرکتهای بــزرگ و بــا
مش ــارکت دادن ایرانی ــان خ ــارج از کش ــور درآم ــد واقع ــی ب ــه دس ــت آورد .ای ــن اتف ــاق الزامهای ــی دارد ک ــه م ــدارا جوی ــی سیاس ــی و
اجمــاع نظــر همــه نهادهــای قدرتمنــد را بایــد بــه مثابــه تضمیــن پایــداری آن قــرار دهیــم.
تج ــارت خارج ــی ای ــران ب ــه عن ــوان موت ــور مح ــرک چرخ ــه اقتص ــاد و ارتب ــاط ب ــا صنای ــع س ــایر کش ــور ها دارای پتانس ــیل الزم
جه ــت برونرف ــت از محدودیتهاس ــت و تنه ــا راه ،ات ــکاء ب ــه ای ــن پتانس ــیل ب ــرای رش ــد و توس ــعه تج ــارت خارج ــی اس ــت.
بــا بررســی شــرایط و مزیتهــای صادراتــی ،کســب درآمــد از مســیر گشــودن راه ترانز یــت میــان شــرق و غــرب جهــان در ایــران وجــود
دارد ک ــه الزم ــه آن تعام ــل ب ــا همس ــایگان ،برداش ــتن موان ــع ارزی ،روی آوردن ب ــه توس ــعه ص ــادرات ب ــا پرداخ ــت مالی ــات بیش ــتر و
ایج ــاد درآم ــد واقع ــی ب ــرای کش ــور ب ــه دس ــت میآی ــد▪ .
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ف ــورس م ــاژور ک ــه در فارس ــی ب ــه ق ــوه قاه ــره ی ــا ق ــوه قهری ــه ترجم ــه ش ــده،
اصطاحــی درحقــوق فرانســه اســت کــه نخســتین بــار در قانــون مدنــی فرانســه
(ک ــد ناپلئ ــون) ب ــه کار رفت ــه و س ــپس در کش ــورهای دیگ ــر ،همی ــن لف ــظ ی ــا
ترجمــه آن معمــول شــده و در حقــوق بینالملــل نیــز همیــن اصطــاح حتــی
درحق ــوق و کتابه ــای انگلیس ــی م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گرفت ــه و رای ــج اس ــت.
فــورس مــاژور بــه هــر حادثــه خارجــی (خــارج از حیطــه قــدرت متعهــد) گوینــد
ک ــه غیرقاب ــل پیش ــبینی و غیرقاب ــل اجتن ــاب و مان ــع اج ــرای تعه ــد باش ــد.
قاعــده فــورس مــاژور نــه فقــط در حقــوق داخلــی بلکــه در حقــوق بیــن الملــل
عمومــی در روابــط دولتهــا ،بــه ویــژه در بــاب مســئولیت بینالمللــی دولــت
نیــز مطــرح اســت.
در حقــوق فرانســه «فــورس مــاژور» دارای معنــای عــام و معنــای خــاص اســت.
ف ــورس م ــاژور ب ــه معن ــای ع ــام عب ــارت اس ــت از ه ــر حادث ــه خارج ــی (خ ــارج
از حیطــه قــدرت متعهــد) غیرقابــل پیشبینــی و غیرقابــل اجتنــاب کــه مانــع
اجــرای تعهــد باشــد .فــورس مــاژور بــه ایــن معنــا شــامل عمــل شــخص ثالــث
و عم ــل متعهدل ــه ک ــه واج ــد دو صف ــت مذک ــور باش ــند نی ــز خواه ــد ش ــد.
ام ــا ف ــورس م ــاژور ب ــه معن ــای خ ــاص ،حادث ــهای اس ــت ب ــی ن ــام (یعن ــی غی ــر
ً
منتس ــب ب ــه ش ــخص معی ــن و صرف ــا ناش ــی ازنیروه ــای طبیع ــی) غیرقاب ــل
پیشبین ــی و غی ــر قاب ــل اجتن ــاب.
در ای ــران بخ ــش خصوصی(فعالی ــن کس ــب و کار) از جمل ــه مقاطع ــهکاران
(ســازندگان ،مشــاوران ،پیمانــکاران) بــه حاکمیــت در مقابــل داشــتن امنیت
اقتص ــادی و در ی ــک کام محی ــط کس ــب و کار پای ــدار ب ــرای س ــرمایهگذاری
هزین ــه های ــی چ ــون بیم ــه ،ان ــواع مالی ــات و غی ــره ب ــه دول ــت ،ع ــوارض ب ــه
ش ــهرداری ،هزین ــه ه ــای ثب ــت و غی ــره ب ــه ق ــوه قضایی ــه پرداخ ــت میکن ــد.
فع ــاالن ای ــن بخ ــش حت ــی از باب ــت ایج ــاد اش ــتغال و اس ــتفاده از نی ــروی
انس ــانی بایس ــتی تاب ــع قوانی ــن حاکمیت ــی چ ــون قان ــون کار و قان ــون تامی ــن
اجتماع ــی باش ــند .ب ــه ش ــکل معم ــول و منطق ــی ،در مقاب ــل حاکمی ــت نی ــز
بایس ــتی در مقاب ــل فع ــاالن کس ــب وکار مس ــئولیت پذی ــر و پاس ــخگو باش ــد.
حاکمیتـــی پاســـخگو و مســـئولیت پذیـــر اســـت کـــه مـــی توانـــد پایـــداری
و اســـتحکام را بـــرای محیـــط کســـب و کار ایجـــاد کنـــد .در شـــرایطی کـــه
در صنای ــع اح ــداث ،ان ــرژی و ب ــرق مش ــتری عم ــده و دائم ــی خ ــود دول ــت
(شــرکت هــای دولتــی و عمومــی) اســت ،وجــود چنیــن حاکمیتــی یــک الــزام
ب ــرای ادام ــه حی ــات ش ــرکت هاس ــت.
ایـــن نگاشـــت بـــه یافتـــن پاســـخ بـــه چالشهـــای بخـــش خصوصـــی بـــا
مشــتریان دولتــی خــود از بابــت عبــور قراردادهــای فیمابیــن از محیــط کســب
ً
و کاری اســت کــه تقریبــا از دولــت دهــم بــه بعــد ناپایــدار و در طــول یکســال
گذش ــته نی ــز از باب ــت ش ــیوع کرون ــا و تاطم ــات ن ــرخ ارز ش ــکنندهتر ش ــده؛
پرداخت ــه اس ــت.
پی ــش از ه ــر چی ــز نبای ــد فرام ــوش کنی ــم ک ــه ق ــرارداد ی ــک تعه ــد دو طرف ــه
اســت کــه بــر پایــه شــرایط اولیــه ای مبادلــه میشــود .در تمامــی قراردادهــا در
ص ــورت ع ــدم تغیی ــر ش ــرایط اولی ــه و ع ــدم قص ــور اح ــدی از طرفی ــن بایس ــتی

همسرنوشــتی حاصــل شــود؛ یعنــی یــا هــر دو مــی برنــد یــا هــر دو مــی بازنــد چــرا
ک ــه اص ــوال بایس ــتی ق ــرارداد ی ــک معادل ــه باش ــد ام ــا متاس ــفانه سالهاس ــت
ک ــه ای ــن معادل ــه ب ــه نامعادل ــه تبدی ــل ش ــده اس ــت و در ب ــروز اتفاقات ــی مانن ــد
نوســانات نــرخ ارز،بیمــاری کرونــا و بــی پولــی طــرف دولتــی و فقــدان انضبــاط
مال ــی وی گپه ــای ب ــی عدالت ــی ی ــا آث ــار ش ــدت ع ــدم تس ــاوی طرفی ــن در
ق ــرارداد بیش ــتر نمای ــان ش ــده اس ــت.
قــرارداد بســتن بــا شــرکتهای دولتــی و عمومــی دو پاشــنه آشــیل دارد؛ یکــی
مدیریــت ریســکها و نحــوه پوشــش آنهــا و دیگــری کــه شــاید مهمتــر از اولــی
هــم باشــد ،عــدم تعییــن تکلیــف زمــان پرداخــت مطالبــات از ســوی طــرف
دولتــی اســت ،در هــر حــال هــر دو مــورد ذکــر شــده کل زنجیــره تامیــن و حتــی
خ ــود کارفرم ــای دولت ــی را ب ــا باتکلیف ــی مواج ــه ک ــرده ک ــه ب ــرای برونرف ــت از
آن بایســتی از بیــن ضوابــط موجــود راهــکار یــا راهکارهایــی یافــت.
در شــرایط کرونــا کــه یــک بیمــاری همــه گیــر نــه در ایــران و کل جهــان اســت
و از مصادی ــق ب ــارز تحق ــق ف ــورس م ــاژور محس ــوب م ــی ش ــود؛ متاس ــفانه در
تحق ــق ای ــن م ــاده قانونــی کــه عــاوه بــر درج در متــن اکث ــر قراردادهــای خریــد
در قرارداده ــای  PCو  EPCه ــم بهواس ــطه تس ــری ش ــرایط عموم ــی پیم ــان ب ــر
قــرارداد بنــد فــورس مــاژور وجــود دارد ،نــاکام ماندیــم .مضــاف بــر اینکــه مــواد
 227و  229قان ــون مدن ــی ه ــم ب ــه ای ــن مه ــم پرداخت ــه اس ــت؛ ش ــوربختانه
دســتگاههای اجرایــی دولتــی و عمومــی کشــور از عمــل بــه ایــن بنــد قــراردادی
ســرباز زده و اجــرای آن را منــوط بــه ابــاغ دســتور از باالدســت اعــام کــرده انــد.
جال ــب اینک ــه در مت ــن م ــاده  43ش ــرایط عموم ــی پیم ــان نش ــریه  4311ب ــا
ش ــماره بخش ــنامه  102/1088-54/842م ــورخ  1378/3/3هی ــچ کج ــا
بــه وجــود و نقــش نفــر ثالــث اشــاره نشــده اســت بــه عبارتــی مــا ک «طرفیــن»
ق ــرارداد اس ــت .همچنی ــن در م ــاده  73ش ــرایط عموم ــی  EPCنش ــریه 5490
ب ــا ش ــماره بخش ــنامه  105/18929-54/7105م ــورخ  1380/11/14و م ــاده
شــرایط عمومــی پیمانهــای  PCکــه در  1383/10/5بــا شــماره 101/183406
از ط ــرف س ــازمان برنام ــه و بودج ــه اب ــاغ ش ــده ،هی ــچ کج ــا ب ــرای اس ــتفاده از
مــاده قــوه قهریــه الــزام بــه ورود و ابــاغ دســتگاه هــای باالدســتی نشــده اســت.
آنچ ــه مس ــلم اس ــت در ص ــورت اس ــتفاده از م ــاده ف ــورس م ــاژور ن ــه خس ــارتی
داده و نــه ســتانده مــی شــود ،امــا بهراســتی تــداوم قراردادهــا در شــرایط نامعلــوم
اقتصادی،مالـــی و عـــدم تعییـــن تکلیـــف نـــرخ ارز و روشهـــای پرداخـــت
تعدیــل و مابــه التفــاوت آیــا بــه نفــع بخــش خصوصــی اســت؟ ادامــه حرکــت
در ش ــرایط م ــه آل ــود و رفت ــن بهدنب ــال س ــراب آی ــا منطق ــی اس ــت؟
یکـــی از دالیـــل عـــدم پیگیـــری بخـــش خصوصـــی بابـــت تحقـــق فـــورس
م ــاژور همی ــن ع ــدم دریاف ــت خس ــارت اس ــت ،ام ــا آی ــا ادام ــه دادن قرارداده ــا
ب ــا دس ــتورالعملهای جبران ــی در نهای ــت ب ــرای بخ ــش خصوص ــی نفع ــی
بهدنب ــال داش ــته اس ــت؟ اینجاس ــت ک ــه بخ ــش خصوص ــی بای ــد تکلی ــف
خــود را در برابــر بهدســت آوردن متاعــی در آینــده از طریــق دســتورالعملهای
جبران ــی و مکانی ــزم ش ــورای عال ــی فن ــی و ی ــا خ ــروج از ب ــازی م ــرگ و زندگ ــی
ً
مش ــخص کن ــد .قطع ــا یک ــی از دالی ــل ع ــدم خ ــروج ف ــورس م ــاژور از بایگان ــی

یادداشت

چالشهای حقوقی -قراردادی

کارفرمایــان دولتــی همیــن بیانگیزگــی بخــش خصوصــی در پیگیــری بــرای
اج ــرای آن ب ــوده اس ــت.
از طرفــی اســتناد بــه مــاده فــورس مــاژور بــرای کارفرمــای دولتــی نیــز بهعنــوان
ابـــزار قانونـــی موج ــود ،کمک ــی در راس ــتای غربالگ ــری قرارداده ــا و س ــپر
دفاع ــی در براب ــر دس ــتگاه ه ــای نظارت ــی از جمل ــه س ــازمان بازرس ــی و دی ــوان
محاســبات خواهــد بــود .هــر ســاله گــزارش تفر یــغ بودجــه مو یــد عــدم تحقــق
بودجــه و مهــر تاییــدی بــر وجــود کســری بودجــه دولــت بــوده اســت و بودجــه
س ــال  1400نی ــز ح ــدود  25درص ــد بودج ــه مع ــادل  200ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــر
اســاس اســتقراض دولــت و اســتفاده از اوراق خزانــه در الیحــه پیشــنهاد شــده
اس ــت ،اوراق ــی ک ــه در س ــالهای اخی ــر ب ــه ش ــرکتهای کوچ ــک و متوس ــط
ً
آســیبهای بعضــا جبــران ناپذیــری وارد کــرده و علــت پذیــرش آنهــا از طــرف
ً
بخ ــش خصوص ــی عمدت ــا طوالن ــی ش ــدن زم ــان تادی ــه مطالب ــات از ط ــرف
کارفرم ــای دولت ــی و فش ــار طلب ــکاران حقیق ــی و حقوق ــی ب ــر پیک ــره بن ــگاه
خصوص ــی ب ــوده اس ــت.
ایـــن در حالیس ــت ک ــه یک ــی از راهکاره ــای جلوگی ــری از افزای ــش بده ــی
دول ــت و کاه ــش می ــزان کس ــری بودج ــه ،کاه ــش هزین ــه ه ــا و مدیر ی ــت آن و
اولویتبن ــدی کاره ــا از ط ــرف دول ــت اس ــت .وج ــود ده ه ــا ه ــزار پ ــروژه نیم ــه
تم ــام مه ــر تایی ــدی اس ــت ب ــر ع ــدم اولو ی ــت بن ــدی قرارداده ــا و پ ــروژه ه ــای
نیم ــه تم ــام ک ــه چی ــزی ج ــز ات ــاف بی ــت الم ــال نب ــوده و نخواه ــد ب ــود.
لــذا عــدم توجــه بــه بنــد فــورس مــاژور در قراردادهــا در شــرایط ســیل (گلســتان)
و زلزلــه (کرمانشــاه) و بــروز کرونــا ســوال بزرگــی اســت کــه مقتضــی اســت ســه
قــوه حاکمیتــی بــه آن بپردازنــد و در صورتیکــه ایــن مــاده (فــورس مــاژور) یــک
مــاده تزئینــی و دکــوری در قراردادهاســت حداقــل در حــذف آن از متــن شــرایط
عمومــی پیمان،قانــون مدنــی و متــن قراردادهــا اهتمــام ورزنــد کــه از ایــن بابــت
امیــدواری موهومــی بــرای بخــش خصوصــی ایجــاد نشــود .در مقابــل ا گــر ســه
قــوه وجــود و قابلیــت اســتفاده از مــاده فــورس مــاژور را میســر مــی داننــد ،بایــد
فکــری بــه حــال اجرایــی شــدن آن کننــد.
آن ه ــم در ش ــرایطی ک ــه ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا بی ــش از ش ــش م ــاه در کش ــور
وجـــود داشـــته ،دول ــت کس ــری بودج ــه معن ــی داری دارد ک ــه ه ــر س ــال
ً
مانن ــد یــک هنجــاز پذیرفتــه مــی شــود و بعــدا مــردم ناگزیــر مــی شــوند تــاوان
آن را از ط ــرق گونا گ ــون در قال ــب ت ــورم ه ــای ریال ــی و ارزی بدهن ــد و البت ــه
دســتورالعملهای جبرانــی و مکانیــزم هــای تعدیــل ا گــر چــه نقــش مهمــی را
در ای ــن ده ــه اخی ــر ب ــرای نج ــات قرارداده ــا ب ــازی ک ــرده ان ــد ام ــا ب ــه نوع ــی ب ــار
هزین ــه ه ــای دول ــت را نی ــز س ــنگین ت ــر ک ــرده اس ــت.
بنــا بــه ســه دلیــل مشــهود و ملمــوس فــوق ضــروری اســت کــه دســتگاه هــای
اجرایــی در بســتری کــه بــا همراهــی ســه قــوه ایجــاد شــده ،بــا اســتفاده از فــورس
م ــاژور در گام اول قرارداده ــا را غرب ــال ک ــرده و ب ــا کم ــک دس ــتورالعملهای
تعدیــل و مابــه التفــاوت بــرای ادامــه قراردادهــای اولو یــت دار اســتفاده کننــد و
خاصــه آب پــای درخــت خشــک نریزنــد .بــه نظــر مــی رســد فــورس مــاژور در
پایــان بــه معنــی تــو را بــه خیــر و همــه را بــه ســامت خواهــد بــود▪.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
صفحه

پــایـی ــز  ،99دوره جدید

61

اعضا؛ رویخــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

چالشهای حقوقی -قراردادی

مصاحبهمکتوب

{ در بن بست فورس ماژور }

 .1مهمترین چالش هایی که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری
خود با آن مواجه هستید چیست؟

{ در بن بست فورس ماژور }

.2شیوع بیماری کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق
موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟

 .3آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا کم بر صنعت برق توان جبران
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت
ارز را دارد؟

قراردادها
در برابر موج نهیب
فسخ و توقف
ابتداییتریـن نیـاز بـرای انجـام فعالیتهـای اقتصـادی و اجـرای قراردادهـا ثبـات نـرخ ارز اسـت .نوسـانات غیرقابـل پیـش بینـی
نـرخ ارز در کشـور ،عمـا تعـادل اولیـه «مالـی» و «زمانـی» قراردادهـا را مختـل و اجرای بسـیاری از پروژهها را با مشـکل مواجـه کرده و
صنعـت بـرق نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت بـه طـوری که اجـرای بسـیاری از طرحهای ایـن حـوزه از صرفه اقتصـادی خارج
شـده است.
از سویی شیوع بیماری کرونا در کنار تشدید مشکات نقدینگی و شدت زنجیره بدهیها از جمله مصائب تحمیلی صنعت
بـرق اسـت؛ در ایـن میـان نیـز نبـود یـک سـاختار حقوقـی مسـتحکم و اصولـی در قراردادهای صنعت برق به مشـکات یاد شـده
دامن زده و تمام ریسـک قراردادها را بر دوش پیمانکاران صنعت برق انداخته اسـت.
اکنـون نفـس زنجیـره تامیـن صنعـت بـرق بـه شـماره افتـاده و عبـور از بحـران کنونـی اقتصـادی کشـور بـدون همـکاری و برخـورد
متناسـب از سـوی کارفرمایـان ممکـن نخواهـد بـود .از ایـن رو سـندیکا بـه نمایندگـی بیـش از  560شـرکت سـازنده ،پیمانـکار،
مهندسـی مشـاور و تامینکننده کاال و خدمات صنعت برق کشـور از مدیرعامل شـرکت توانیر درخواسـت کرد با اعام تنفس
در قراردادهـا ،تـا بـه سـرانجام رسـیدن مدیریـت نـرخ ارز از سـوی بانـک مرکـزی و بازگشـت آرامـش نسـبی بـر بـازار و فراهـم شـدن
امکان تصمیمگیری برای نحوه پیشـبرد قراردادها (حداقل تا آذرماه  )1399از هرگونه اقدام قراردادی توسـط شـرکتهای تابعه و
زیرمجموعـه شـرکت توانیـر جلوگیـری شـود .البتـه ایـن دوران تنفس تنهـا زمانی می تواند کارسـاز واقع شـود که وزارت نیـرو و توانیر
عـاوه بـر غربالگـری و اولویـت بنـدی قراردادهـا ،منابـع مالی الزم را بـرای قراردادهای زیربنایی و اولو یـت دار فراهم آورد .همچنین
اعام شرایط فورس ماژور برای قراردادهای جاری به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و همچنین شیوع بیماری کرونا هم می تواند
صنعـت بـرق را از مـوج مخـرب و مهیـب توقـف و فسـخ قراردادهـا نجـات دهد.
در همیـن راسـتا شـرکتهای عضـو سـندیکا بـه سـواالتی پیرامـون مشـکات یـاد شـده در صنعـت بـرق و تاثیـر اعـام تنفـس
درخواسـتی سـندیکا بـر قرادادهـا ،نظـرات خـود را در قالـب سـواالت زیـر بیـان کردهانـد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مهمترین چالش هایی که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری خود با آن مواجه هستید چیست؟
شیوع بیماری کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند
اجرای پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟
آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا کم بر صنعت برق توان جبران و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت ارز را دارد؟
تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر بوده است؟
ا گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود  ،آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب می رساند؟چرا؟
از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز
شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

 .4تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر
بوده است؟

مبنانیرو

مسعودسعادتی

 .5ا گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب
میرساند؟چرا؟

مصاحبهمکتوب

 .6از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود
نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا
چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

مدیرعامل

شهامتاعالم
شرایط فوق العاده
قراردادی در دولت
وجود ندارد

 .1یکـی از مهمتریـن چالـش هـای موجـود در حـوزه قراردادهـای صنعـت بـرق جهـش قیمـت ارز از سـال  97تاکنون و
باتکلیف بودن نحوۀ جبران آن است .این افزایش در سال  97با قیمت  4200تومان و با تعهد دولت و بانك مرکزی
برای تأمین ارز مورد نیاز پروژه ها با این ارز شـروع شـد اما در کوتاه مدت مشـخص شـد که نه دولت و نه بانك مرکزی
تـوان اجـرای ایـن تعهـد را ندارنـد .در حـال حاضـر با نرخ باالی  25هزارتومانی حتی تأمین ارز پروژهها هم با مشـکات
زیـادی مواجـه اسـت .عـاوه بـر مشـکل تأمیـن تجهیـزات وارداتـی ،تأمیـن تجهیـزات تولیـد داخـل نیز بـه دلیل جهش
قیمـت مـواد اولیـه نظیـر فـوالد ،مـس و سـایر فلزات و اقام پتروشـیمی که در تولید محصوالت سـاخت داخـل کاربرد
دارنـد موجـب تغییـر قابـل توجه قیمت تجهیزات سـاخت داخل شـده اسـت کـه با بندهـای قراردادهای جـاری این
تغییـرات بـه هیچوجه قابل جبران نیسـت.
در ایـن میـان مشـکل تأمیـن تجهیـزات انحصـاری سـاخت داخـل بایـد بـه طـور جداگانـه مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد،
زیـرا تولیدکننـدگان تجهیـزات انحصـاری بـا روشهـای تعدیـل خـاص خـود و شـرایط پرداختـی کـه تابـع هیـچ کـدام
از بخشـنامههای سـازمان برنامـه و وزارت نیـرو نیسـت ،نسـبت بـه افزایـش قیمـت کاال و تعییـن شـرایط فـروش اقـدام
ً
میکننـد .متاسـفانه بـا توجـه بـه انحصـاری بـودن ایـن دسـت از تجهیـزات عما تأمیـن آنها با شـرایط قراردادها میسـر
نیسـت و پـروژه بـا خطـر توقـف مواجـه میشـود.
ً
تحریـم و تغییـر مکـرر قوانیـن واردات از طـرف بانـك مرکـزی و عـدم ثبـات در رویههـا ،عما تأمین تجهیـزات وارداتی را
کـه سـاخت داخـل هـم ندارنـد را بـه یکـی از معضـات بـزرگ در اجـرای قـرارداد تبدیـل کرده و عـدم هماهنگی بخش
کارشناسی وزارت صمت با بخش کارشناسی سایر وزارتخانهها موجب سردرگمی شرکت ها شده است .از طرفی
ادعای سـاخت داخل برخی از محصوالت موجب تأیید نشـدن درخواسـت واردات از طرف وزارت صمت شـده و
از طرف دیگر آن کاالییکه ادعای ساخت داخل در مورد آن وجود دارد مورد تأیید فنی کارشناسان سایر وزارتخانهها
نیسـت و این باتکلیفی خود یکی دیگر از عوامل توقف قراردادها اسـت.
یکـی دیگـر از مشـکات پیـش روی فعـاالن صنعـت بـرق عـدم بـه روزرسـانی متـن قراردادهـای مـورد اسـتفاده در
ً
دسـتگاههای اجرایـی اسـت .ایـن مسـاله موجـب شـده کـه عمـا امـکان رفـع مشـکات در شـرایط پیچیـده فعلـی و
تحریـم وجـود نداشـته باشـد کـه ایـن امـر نیـز از عوامل مؤثـر در توقف قراردادها اسـت .وجـود انواع تعهـدات و جریمهها
بـرای یـك طـرف قـرارداد و فقـدان هرگونـه تعهد(حتـی تعهـد پرداخـت به موقع صـورت وضعیت ها) بـرای طرف دیگر
ً
قـرارداد _کـه معمـوال شـرکت دولتـی یـا بـه طرقـی وابسـته بـه دولـت هسـتند_ راه را بـرای هرگونـه تعامـل و توافـق درحـل
مشـکات قرارداد بسـته اسـت .از طرفی وجود بندهای غیر عادالنه نظیر برکناری و اختیار کامل برای فسـخ قرارداد،
اهـرم فشـاری بـر روی شـرکتهای پیمانـکار اسـت.
 .2در این میان شیوع ویروس کرونا و تردید در اعام شرایط فوقالعاده برای قراردادها از طرف سازمان برنامه از دیگر
معضات جدی در شـرایط کنونی اسـت .شـیوع بیماریهای مسـری یکی از شـرایط اعام فورس ماژور در قراردادها
اسـت؛ اما بنظر میرسـد شـهامت اعام شـرایط ویژه و قبول تبعات آن از طرف کارفرمایان دولتی وجود ندارد.
از یكطـرف در شـهرهای مختلـف شـرایط ویـژه و انـواع جرائـم بـرای نقـض مقـررات اضطـراری ،وضـع میشـود و انـواع
محدودیتها و مسئولیتها برای تردد و حضور پرسنل در محل کار در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر کارفرمای
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مصاحبهمکتوب

{ در بن بست فورس ماژور }

 .1مهمترین چالش هایی که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری
خود با آن مواجه هستید چیست؟

{ در بن بست فورس ماژور }

.2شیوع بیماری کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق
موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟

 .3آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا کم بر صنعت برق توان جبران
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت
ارز را دارد؟

دولتـی حاضـر بـه پذیـرش تأثیـر ایـن محدودیتهـا در اجـرای قراردادهـا نیسـت و بـرای جبـران آن نسـبت بـه تعیین
تکلیـف هزینههایـی کـه ایـن محدودیتهـا بوجـود آورده؛ اقدامـی نمیکننـد و حتـی مسـئوالن در خصـوص تأثیـر
زمانـی ایـن بیمـاری در اجـرای پروژههـا نیـز بـه وضـوح تعییـن تکلیـف نمـی کننـد؛ هزینـه هـای مالـی هـم کـه جـای
خـود را دارند.
 .3متـن قراردادهایـی کـه در حـال حاضـر مـورد اسـتفاده اسـت ظرفیـت حـل مشـکل جهـش قیمـت ارز ،تحریـم
و جبـران خسـارتهای شـیوع بیمـاری کرونـا را نداردکـه ایـن خـود حـل مشـکات فیمابیـن طرفیـن قـرارداد را بـا
چالشهـای جـدی مواجـه کـرده اسـت.
 .4در اعام تنفس چند ماهه فرصتی بدسـت میآمد تا برای حل مشـکات چاره اندیشـی شـود .متأسـفانه این
فرصـت از دسـت رفـت و مشـکات موجـود مجـددا و با شـدت بیشـتری بـه جـوالن دادن ادامه میدهند.
ً
 .5چنانچـه قـرارداد تیـپ کـه بـا پیگیری سـندیکا و مسـئولین وزارتخانهها تهیه شـده بود اجرایی میشـد؛ مسـلما
بخـش عمـدهای از ایـن مشـکات قابـل رفع بود .باید توجه داشـت کـه در هیچ قراردادی نمیتوان برای مشـکات
غیرمترقبـه راهـکاری تدویـن کـرد امـا مـی تـوان روشهایـی را در نظـر گرفـت که در صـورت وقوع مشـکات غیرقابل
پیـش بینـی بـا لحـاظ منافـع طرفین ،امکان یافتـن راه حل «مرضی الطرفین» وجود داشـته باشـد.
 .6هرگونه کار کارشناسی در خصوص قراردادها باید مبتنی بر دو اصل باشد:
حـل مشـکل قراردادهـای جـاری کـه در ایـن خصـوص بایـد بـا تعامـل وزارت نیـرو و سـازمان برنامـه و انجـام کار
کارشناسـی از زیـان باتقصیـر طـرف قـرارداد بـا دولـت جلوگیـری شـود .بـه عنـوان مثـال بـا تهیـه و ابـاغ سـریع
بخشـنامههای جبرانـی بـرای حـل مشـکل ارز و تحریـم و قوانیـن و مقـررات جدیـد و ارزیابـی سـریع و بررسـی فـوری
تأثیـرات منفـی بیمـاری کرونـا و تهیـه روشهایـی بـرای جبـران ایـن عوامـل .
در مرحلـه بعـد بـا آینـده نگـری بایـد متـن قراردادهـای آتـی به نحوی اصاح شـود تا در صـورت وقوع اتفاقات مشـابه
بدون آنکه اجرای قرارداد دچار مشکل و وقفه شود دو طرف با اطمینان از جبران ضرر و زیان ناخواستۀ باتقصیر
بـه انجام تعهدات خـود ادامه دهند▪.
رهشادالکتریک حامد گرشاسبی

مدیرعامل

تنفس چند ماهه؛
آتش بس موقت

 .1افزایـش بیسـابقه نـرخ ارز ،تحریمهـای حداکثـری و وضعیـت نابسـامان شـرکتهای تابعـه وزارت نیـرو در پرداخـت
تعهـدات خـود از مهمتریـن چالشهـای قراردادهـای جـاری اسـت .همچنیـن یکـی دیگـر از چالشهـای پیـش روی
صنعـت بـرق الیحـه بودجـه  1400اسـت کـه هیـچ چشـم انـداز مثبتـی در خصـوص قراردادهـای جـاری در آن گنجانـده
نشـده است.
صنعـت بـرق بـا انبوهـی از مشـکات مالی و کمبود رشـد نقدینگی ،نا امیـد از بودجه  1400در انتظار متمـم بودجه برای
رفع برخی خاءهای موجود اسـت .این مهم که هر سـاله مبلغ تقریبی  5هزار میلیارد تومان کسـری بودجه در صنعت
برق را به وجود می آورد ،عما به رسوب مطالبات اعضای سندیکا و به طور کلی ذینفعان زنجیره تأمین صنعت برق
اضافـه مـی کنـد؛ نیازمنـد ایجاد یک نظام عادالنه و برابر در توزیع یارانه ها اسـت.
بـه نظـر میرسـد بـا یـک ردیـف بودجـه اختصاصـی میتـوان مطالبـات قراردادهایـی را که زمان بعضـی از آنها بـه بیش از

 .4تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر
بوده است؟

 .5ا گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب
میرساند؟چرا؟

مصاحبهمکتوب

 .6از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود
نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا
چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

سه سال پیش باز میگردد ،با اعمال تعدیل های متناسب با وضعیت ارزی ریالی کشور پرداخت کرد .عدم
تناسـب شـاخص تعدیلهـای سـه ماهـه بـا واقعیت بـازار تأمین مـواد اولیه و هزینههای دسـتمزد و سـربار واقعی
شـرکت ها از بزرگترین چالشهای حوزه قراردادهاسـت.
بـه طـور کلـی یکـی از علتهایـی کـه قراردادهای جاری به اتمام نمیرسـد این اسـت که شـاخص های تعدیل
تعییـن شـده ،تکافـوی افزایـش بهـای تمـام شـده خدمـات و محصـوالت ایـن قراردادهـا را نـدارد .بـه ایـن ترتیـب
اگـر موضوعـات را بـا فیلتـر قرادادهای اولویتدار ،قرادادهای نزدیک به خاتمه و سـایر قراردادها سیاسـتگذاری
شـود ،مجالـی بـرای حـل مشـکات موضـوع قراردادهـای جـاری به وجود مـی آید.
 .2واقعیت این اسـت که در شـرایط حاضر و با وجود چالش های متعدد برای شـرکت های سـازنده ،پیمانکار
و مشـاور ،شـیوع بیمـاری کرونـا تیـر خاصـی بر پیکر نیمهجان صنعت بـرق زد .اکنون نیز افزایش مداوم نـرخ ارز و
مواد اولیه ،امکان تولید و تحویل محصول را طوالنی و از طرفی حجم سـرمایه در گردش را بسـیار کوچک کرده
و میـزان گـردش نقدینگـی را در هـر سـال مالـی صنعـت بـرق را بـه ز یـر یـک مرتبـه ( 7دهـم بـار در یک سـال مالی)
تقلیل داده است.
ایـن در حالیسـت کـه در سـال ( 88حـدود ده سـال پیـش) در یـک سـال مالـی تعـداد گردش پول چهـار و هفت
دهم مرتبه در سـال بوده اسـت .در حال حاضر سـازندگان و پیمانکاران صنعت برق با بیش از  1100قرارداد باز و
متوقـف شـده و از آن مهمتـر باتکلیـف دسـت و پنجـه نرم میکننـد .قراردادهایی کـه کارفرما با تهدید به ضبط
ضمانتنامـه ،اشـاعه لیسـت سـیاه هماهنـگ و بدنامـی ،در کنـار افزایـش اخیـر نـرخ ارز کام صنعـت بـرق را تلـخ
کـرده اسـت .اجـرای پـروژه هـای صنعـت بـرق نیـاز بـه اقـدام عاجـل دارد کـه مهمتریـن ایـن اقدامـات تخصیص
بودجـه بـه آن اسـت تـا بتـوان تکلیـف  30هـزار میلیارد ریال قـرارداد متوقف را در اسـرع وقت مشـخص کرد .امید
اسـت بـا تـاش هـای مجدانـه سـندیکا امـکان تعدیـل دو موضوع بیمـاری کرونـا و افزایش نـرخ ارز با برداشـتن بار
سـنگین قراردادهـای گذشـته از روی دوش صنعـت بـرق فراهم آید.
 .3حقیقتـا بـه هیـچ وجـه ،زیـرا اگر اینطور بود ،نتیجه آن این نابسـامانی در موضـوع قراردادها نبود .چرا این همه
قـرارداد بـاز داریـم؟ آیـا زنجیـره تأمیـن صنعـت بـرق تمایلـی بـه ایجـاد ارزش افزوده نـدارد ،قطعـا کـه دارد ،اما متون
قراردادهـا و سـاختار حقوقـی حاکـم بـر صنعـت بـرق ،تکافـوی اتفاقات گذشـته را نـدارد و اگر مشـکلی هم مانند
بیمـاری کرونـا بـه صـورت غیـر قابـل پیـش بینی بـه وجود آمـده و هیچ گونه تمهیـدی بـرای آن در قراردادها تعبیه
نشـده است.
این در حالیست که شرایط فورس ماژور دارای تعابیر و تعاریف متعددی در ساختار حقوقی وزارت نیرو است.
این روزها جنگ اقتصادی برای تک تک مردم کشـور قابل لمس اسـت و شـرایط عسـر و حرج بر قرادادها حاکم
شـده اسـت .ایـن شـرایط از موجبـات سـقوط تکلیفـی قراردادها محسـوب میشـود که امـروز صنعت بـرق به آن
مبتاسـت و نمیدانیـم کـه چطـور سـاختار حقوقـی حا کـم در صنعـت بـرق از ایـن موضـوع تفسـیرهای دیگـری
میسـازد .عسـر و حرج ریشـه شـرعی دارد و تکلیف را از فرد متعهد سـاقط می کند.
یکـی از شـرایط اعسـار در متـون حقوقـی انفسـاخ و فسـخ قـرارداد اسـت .انفسـاخ قـرارداد بـه معنـای بهـم خـوردن
ً
تعهدات قراردادی به علت عدم امکان اجرای تعهدات در شـرایط جدید و عموما این شـرط برای هر دو طرف
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مصاحبهمکتوب

{ در بن بست فورس ماژور }

 .1مهمترین چالش هایی که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری
خود با آن مواجه هستید چیست؟

{ در بن بست فورس ماژور }

.2شیوع بیماری کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق
موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟

ً
بـه خصـوص در شـرایط فـورس مـاژور پیـش بینـی شـده اسـت .حـال آنکـه حـق فسـخ عمومـا بـرای طرفـی
کـه از عـدم اجـرای تعهـدات قـراردادی متضـرر شـده ،در قـرارداد پیـش بینـی مـی شـود .یـک موضوعـی کـه
در صنعـت بـرق بسـیار آزار دهنـده اسـت ،تفسیرهاسـت .یعنـی متـن قراردادهـا هـم در بعضی مـوارد مبین
موضوع اسـت ،ولی تفسـیر و برداشـت سـاختار حقوقی حاکم بر صنعت برق به سـمت و سـویی اسـت که
کارفرمـای ذینفـع و سـازندگان و پیمانـکاران آسـیبپذیر میشـوند.
 .4بـه هـر صـورت تـا حـدودی ایـن موضـع توانسـت از فشـارهای سـختگیرانه کارفرمایان جلوگیـری کند .با
ایـن وجـود کارفرمایـان متعـددی هـم در ایـن مـدت تهدیـد مـی کردند کـه در فـردای پایان مدت اسـتمهال،
ضمانـت نامههـای همـکاران مـا را بـه اجـرا خواهند گذاشـت.
ایـن موضـوع شـبیه یـک آتـش بـس موقتـی اسـت در حالـی که در طـول همیـن دوران هم کمـاکان پیامهای
جنـگ طلبانـه از یـک طـرف به طـرف دیگر مخابره میشـود!
پیشـنهاد ایـن اسـت کـه مـدت اسـتمهال بـرای شـش مـاه دیگـر هـم تمدیـد شـود بـه امیـد اینکـه امـکان
تصمیمگیـری درسـتی بعـد از انتخابـات ریاسـت جمهـوری و در دولـت جدیـد فراهـم آیـد.
 .5همـواره در شـرایط خـاص آسـیب دو طرفـه اسـت ،امـا بدیهـی اسـت کـه اگـر قـرارداد تیـپ پیـاده سـازی
میشـد ،میـزان آسـیب بـه حداقـل میرسـید .عدم توان تولید به علت مشـکات تامین مـواد اولیه ،معطل
ماندن خط تولید ،تعطیلی طوالنی مدت درکشـور و کاهش سـاعت تولید به علت شـیوع بیماری کرونا،
عـدم امـکان برنامهر یـزی بـرای تولیـد ،افزایـش هزینههـای دسـتمزد و سـربار ،کاهـش اثربخشـی و کارایـی
نیـروی انسـانی ،افزایـش مـداوم نـرخ ارز و افزایـش هزینههـای تأمیـن مالـی بـا وجـود قرارداد تیپ میتوانسـت
تـا حـدودی تعدیـل شـود امـا بـه دلیـل عدم اجرایی شـدن قـرارداد تیـپ ،عوامل فـوق و خیلـی از پارامترهای
دیگـر بـه شـدت بـر پیکـره صنعـت برق آسـیب زده اسـت با ایـن اوصاف صنعت بـرق اعتقـاد دارد که هنوز
هـم امـکان اجرایـی شـدن قـرارداد تیـپ وجـود دارد و بـه قـول معـروف «جلـوی ضـرر را هرجا بگیری منفعته»
 .6خاتمـه قراردادهایـی کـه اولویت کمتری نسـبت به سـایر قرادادهای صنعت برق دارنـد این موضوع80
درصد قراردادها را شـامل میشـود.
 تعدیل قراردادهای اولویتدار که تقریبا  20درصد قراردادها را شامل میشود. تجدید نظر در بخش صنعت برق الیحه بودجه 1400 تخصیـص ردیـف بودجـه مشـخص در سـال  1400جهـت تسـویه مطالبـات رسـوب کـرده زنجیـره تأمیـنبرق.
سـندیکا همـواره تاشهـای فراوانـی را بـرای حـل مشـکات اعضـا خود کرده و به نظر میرسـد اگر سـندیکا
در مدیر یـت منابـع خـود ،اولویتهـا را در نظـر بگیـرد ،زودتر به نتیجه مطلوب اعضا میرسـد .در پایان برای
همـه عزیـزان در سـندیکای صنعـت بـرق ایـران آرزوی سـامتی و عبـور از بیمـاری کرونـا و شـرایط فعلـی را
دارم▪.

 .3آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا کم بر صنعت برق توان جبران
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت
ارز را دارد؟

 .4تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر
بوده است؟

آسیابهینبرق

فرهنگدوستدار خوشقلب

تنفس،فقط
تاخیر چند ماهه
در ضبط
ضمانتنامههاست

 .5ا گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب
میرساند؟چرا؟

مصاحبهمکتوب

 .6از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود
نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا
چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

مدیرصادرات

 .1مهمترین چالشهای موجود در حوزه قراردادهای جاری ،تغییرات نرخ ارز و نیز عدم پایبندی
کارفرمـای دولتـی بـه بخشـنامههای مصوبـه سـازمان برنامـه و بودجه اسـت .در خصوص تغییرات
نـرخ ارز ،علیرغـم تاثیـرات سـوء ناشـی از افزایـش چشـمگیر قیمـت ارز ،طـی مذا کـرات حضـوری
مـورد تاییـد کارفرماهـا قـرار میگیـرد ،امـا متاسـفانه بـه دلیـل سـختگیری واحدهـای بازرسـی بـه
صـورت رسـمی پذیرفتـه نمیشـود .ایـن تغییـرات ضـرر و زیانهـای کانی به شـرکتهای سـازنده
و تامینکننـده تحمیـل و در رونـد خر یـد مـواد اولیه ،تولید و اجرای قـرارداد زیانهای قابل توجهی را
ایجـاد کرده اسـت.
ً
 .2شـیوع بیمـاری کرونـا عمومـا در عملکـرد و فعالیـت شـرکتهای خصوصـی تاثیـر مسـتقیمی
ً
نداشـته ،امـا ادارات دولتـی شـدیدا تحـت تاثیـر ایـن موضـوع قـرار گرفتهانـد و عـدم حضـور پرسـنل
شـرکت هـای کارفرمـا باعـث توقـف چـرخ صنعـت ،تولیـد و اقتصـاد کشـور شـده اسـت .عـاوه بـر
تعطیات اجباری ،حضور پنجاه درصدی کارکنان دولتی نیز میزان بوروکراسی و تکرار مراجعات
بـه کارفرمایـان را بـه شـدت افزایـش داده اسـت.
 .3علیرغـم تاشهـای سـندیکا بـرای اصـاح سـاختار و متـن قراردادهـا ،همچنـان پیشنو یـس
قراردادها که از نوع تحمیلی و یک طرفه است در زمان مناقصه به عنوان بخشی از اسناد مناقصه
ارائه میشـود و پیمانکاران و تولیدکنندگان امکان هیچگونه اعمال نظری در قراردادها را ندارند.
 .4تنفـس چنـد ماهـه ،بـه هـر میزانـی ،تاثیـر چندانـی بـر روی خروجـی پـروژه کـه تحویـل کاال و
محصول به کارفرما اسـت ،نخواهد داشـت .ضمن اینکه ضرر و زیان ناشـی از تحریمها با تنفس
قابـل رفـع نیسـت و میبایسـت در قیمـت قراردادهـا تعدیـل الزم انجام تا با کمک تنفـس از اعمال
جریمههـای تحمیلـی و اقدامـات حقوقـی نظیـر فسـخ قـرارداد و ضبط ضمانت نامـه ها جلوگیری
شود .در واقع با روند فعلی تنفس فقط تاخیری چند ماهه در ضبط ضمانتنامهها ایجاد میکند.
ً
 .5پیادهسـازی قراردادهـای تیـپ ،قطعـا بهتریـن راهـکار قابـل اجـرا برای جلوگیری از آسـیبهای
ناشـی از نوسـانات نـرخ ارز اسـت و بـه نظـر میرسـد کارفرمایـان تـا بـه امـروز کوچکترین نگاه مثبتی
بـه ایـن امـر نداشـتهاند .بـه گونـهای کـه هنـوز ،علیرغـم وضعیـت بیثبـات نـرخ ارز مـدت اعتبـار
ً
درخواسـتی کارفرمـا در برخـی مناقصـات شـش مـاه و بعضـا بیشـتر اسـت.
 .6اصلیتریـن راهـکار بـرای مدیریـت قراردادهـای صنعـت بـرق متاثـر شـدن قراردادهـا از نـرخ ارز و
فلزات و نیز اصاح مدت زمان اجرای آنهاست .بدین ترتیب ،کیفیت خروجی پروژه از نوسانات
نرخ ارز و  ...متاثر نمیشـود ،شـرکتها دچار بحران نمیشـوند و کارفرما نیز از اجرای بهینه قرارداد
بهرهمند میشـود.
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چالشهای حقوقی -قراردادی

مصاحبهمکتوب

{ در بن بست فورس ماژور }

 .1مهمترین چالش هایی که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری
خود با آن مواجه هستید چیست؟

توان گستردقیق

امیرحسینطاهرزاده

{ در بن بست فورس ماژور }

.2شیوع بیماری کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق
موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟

 .3آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا کم بر صنعت برق توان جبران
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت
ارز را دارد؟

 .4تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر
بوده است؟

 .5ا گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب
میرساند؟چرا؟

مصاحبهمکتوب

 .6از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود
نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا
چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

بار سنگین
قراردادهای یکسویه بر دوش
بخشخصوصی

 .1مهمتریـن چالـش ،عـدم توجـه دولـت و مجلـس به مشـکات و بحران هایی اسـت کـه برای بخش
خصوصـی بـه وجـود آمـده اسـت .البتـه افزایـش نـرخ ارز ،قیمـت فلـزات و تـورم بـه صـورت غیرقابـل
پیشبینـی ،پاندومـی کرونـا ،برخی مفـاد قراردادهـای یکطرفه (تحمیلی) کارفرمایان ،سـازمان تأمین
اجتماعـی ،سـازمان امـور دارایـی و مالیاتـی ،کمبـود شـدید نقدینگـی کارفرمایـان ،واردات (ثبـت
سـفارش ،تامیـن ارز و  )...و اقسـاط معوقـه بانکـی از دیگـر مشـکات و چالشهـای عمـده در حـوزه
قراردادهاسـت.
متاسـفانه به جای آنکه دغدغه اصلی شـرکتها در شـرایط فعلی ،انجام به موقع تعهدات قراردادی
باشـد ،ناگزیرنـد بیشـتر وقـت خـود را بـرای مذاکـره و پیگیـری وصـول مطالبـات ،جـذب نقدینگـی از
بانکها ،حضور در هیاتهای تجدیدنظر تامین اجتماعی (که دستش در جیب بخش خصوصی
اسـت) و سـازمان مالیاتی ،رفع تنشهای سـازمانی به دلیل عقبافتادگی حقوق ماهیانه ،مذاکره با
تامیـن کننـدگان و پیمانـکاران جهـت تاخیر انداختن مطالبات ایشـان و غیـره صرف کنند.
در واقـع فعـاالن صنعـت بـرق بـه جـای وزارت نیرو با بسـیاری از مشـکات دسـت و پنجه نرم میکنند
و بـه نمایندگـی ایـن وزارتخانـه بهـره بانکـی پرداخـت کـرده و اعتبار مـادی و معنوی خـود را روز بـه روز از
دسـت مـی دهنـد .در نهایـت میبینیـم کـه فعالیتـی کـه ارزش افـزوده بـرای صنعـت بـرق ایجـاد کنـد،
صـورت نمیپذیرد.
در صنعـت بـرق ورشکسـته کـه بانکهـا آمادگـی اعطـای وام و یـا امـکان گشـایش اعتبـار اسـناد ریالی
( LCریالی) را برای کارفرمایان ندارند ،بخش خصوصی به جای وزارت نیرو تسهیات میگیرد و بهره
و جرائمـش را پرداخـت میکنـد ،در ازای ایـن اقـدام ،وزارت نیـرو نـه تنها به خـود زحمت اولویتبندی
قراردادها را نمیدهد ،بلکه در خصوص تامین نقدینگی ،مجاز کردن تاخیرات و استفاده از حداکثر
اختیارات قـراردادی نیز کوتاهی میکند.
 .2شـیوع ویروس کرونا در ابتدا به دلیل غیرعادی بودن ،مشـکاتی را در روند اجرای پروژهها به وجود
آورد ،اما به مرور زمان با فراگیری نسبی  ،آشنایی چگونگی برخورد با آن  ،افزایش آ گاهی و تا حدودی
پذیرش همراهی ویروس با زندگی روزمره ،مشکات کمتر شد.
شیوع کرونا آثار جانبی زیادی داشت که مهمترین آن رونمایی بیشتر از ضعف و مشکات اقتصادی
ً
بـود .در ایـن میـان افزایـش ناگهانـی نـرخ ارز و کنـد بـودن نهادهـای مرتبـط مخصوصـا سـازمان برنامـه و
بودجـه در خصـوص چگونگـی مواجهـه با مشـکات پیش رو هم مزید علت شـد .هنـوز داغ تغییرات
نـرخ ارز طـی یـک دهـه جـاری ،بدنمـان را می سـوزاند که داغ جدیدی بر آن نشسـته اسـت.
افزایـش نـرخ ارز و فلـزات ،اکثـر پروژههـای صنعـت بـرق را متوقـف کـرده و هزینههـای ثابـت پروژههـای
متوقـف بـر دوش طـرف دوم قـرارداد (پیمانـکاران ،تولیدکننـدگان و تامینکننـدگان) گذاشـته اسـت.

در ایـن شـرایط آنهـا ناگزیرنـد جرائـم تاخیـرات را بپردازنـد .در مقابـل ایـن امـکان وجـود دارد کـه
ضمانتنامههایشان ضبط شده و اعتبارشان از بین برود .اما کارفرمایان به این مخاطرات توجهی
ً
ندارنـد ،چـرا کـه سـابقا پـروژه هـا را خودشـان انجـام میدادند و مباحث فوق برایشـان به عنوان یک
معضـل تلقـی نمیشـد و مـی توانسـتند بـا یـک بخشـنامه و دسـتورالعمل مسـاله را حل کنند.
وقتـی کارفرمایـان قراردادهـای یـک طرفـه را بـه فعـاالن صنعـت بـرق تحمیـل میکننـد ،نقدینگـی
ندارنـد و اثـرات مشـکات اشـاره شـده مسـتقیما بـر فعالیـت آنهـا تاثیـری نـدارد .در نتیجـه
عکسالعمـل مناسـبی در برابـر مشـکات و معضـات طـرف دوم قـرارداد نیـز نخواهـد داشـت.
 .3قاعدتـا در متـون قراردادهـا و یـا پیوسـتهای آنهـا ،میتـوان بـا توجـه به مـاده شـرایط فورسماژور
(بـا اتـکا بـه موضـوع بیماریهـای واگیـردار) اقدامـات موثـری انجـام داد ،امـا متاسـفانه در ایـن ماده
نوشـته شـده که طرف دوم قرارداد احسـاس نکند همه چیز به نفع کارفرماسـت .سـوال این اسـت
کـه آیـا در زمـان تحریـم کـه جنگ اقتصادی اسـت ،کارفرمایان شـرایط فـورس مـاژور را پذیرفتند که
ً
در خصوص بیماری واگیردار بپذیرند؟ اصوال در اکثر قراردادها ،کارفرمایان چه وظیفه یا تکلیفی
دارند ،چه ضرر و زیانی را متحمل میشـوند و یا چه ریسـکی متوجه آنهاسـت؟ از آنجا که بخش
ً
اعظمـی از اقتصـاد در اختیـار دولـت اسـت ،اصـوال دولـت چـه ریسـکی را بـرای خـود پیـش بینـی
کرده اسـت؟
پاسخ روشن است؛ دولت همواره توقع دارد که تجزیه و تحلیل ریسک که در این شرایط بیشتر به
نوعی قمار شبیه است ،در کنار پذیرش آثار آن بر دوش طرف دوم قرارداد یعنی بخش خصوصی
باشد.
ً
 .4ایـن اقـدام باعـث شـد کـه کارفرمایـان فعـا از ضبط ضمانتنامهها خـودداری کنند ،امـا در این
خصـوص نکاتی حائز اهمیت اسـت:
تاخیرات این دوره سه ماهه و احتماال بیشتر ،چگونه مجاز خواهد شد؟
هزینههای ثابت این دوره به اصطاح تعلیق ،چگونه برآورد و پرداخت میشود؟
ً
اگـر دولـت در خصـوص ایـن سـه موضـوع تصمیم درسـتی اتخاذ نکند ،عمـا مشـکل قراردادهای
متوقـف حـل نخواهـد شـد و دود آن بـه چشـم بخـش خصوصی خواهـد رفت.
ً
 .5نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه مفـاد قرارداد تیپ چگونه نهایی می شـود؟! قطعا وجود قـرارداد تیپ
میتواند بخشـی از مشـکات را کاهش دهد اما نمیتواند به تنهایی حال مشـکات باشـد .الزم
اسـت تا اختیارات دسـتگاه های اجرایی افزایش یابد و مدیران این دسـتگاهها به مفاد قراردادها
پایبند باشند.
بـه عنـوان نمونـه طبـق تعاریف  ،بیماری واگیردار و یا مشـکاتی که خـارج از اختیار و عهده طرف
دوم قـرارداد باشـد (ماننـد تحریـم) فـورس مـاژور محسـوب میشـود ،امـا آیـا قـراردادی وجـود دارد کـه

مشـمول این بند شـده باشـد؟ کارفرما بایستی حداکثر ظرف
مدت مشـخصی نسـبت به پرداخت صورتحسـابها اقدام
کنـد ،آیـا بـا این شـرایط ادامه کار امکانپذیر اسـت؟
 .6اصلیتریـن راهـکار ایـن اسـت کـه بحـران و مشـکات
موجـود در صنعـت بـرق بـه رسـمیت شـناخته شـود و دولـت
و مجلـس برنامـهای عملیاتـی بـرای حـل آنهـا تدو یـن کننـد.
دولـت میخواهـد بـه فرهنـگ مدیر یـت مصرف کمـک کرده
ً
و آن را نهادینـه کنـد ،امـا نمیدانـد چگونـه اقـدام کنـد .نهایتا
وزارت نیـرو اعـام میکنـد بـرق عـدهای رایـگان میشـود .امـا
سـوال ایـن اسـت کـه بودجـه معـادل آن از چـه ردیفـی تامیـن
میشـود؟
بـا ایـن کار بیـش از پیـش عـدم تـوازن درآمدهـا و هزینههـای
وزارت نیـرو بـر دوش بخـش خصوصـی قـرار میگیـرد .ا گـر ایـن
نوع مدیریت مصرف صحیح اسـت چرا وزارت نفت  ،گاز و
بنزیـن عـده ای را رایـگان نمـی کنتـد؟ چـرا وزارت ارتباطات،
اینترنـت و مکالمـه را رایـگان نمـی کنـد؟ متاسـفانه دولـت،
دیـواری کوتاهتـر از صنعـت بـرق پیـدا نکـرده و مسـئولین ایـن
ً
وزارتخانـه هـم کامـا مطیعند.
باور و دیدگاه دولتمردان باید نسـبت به صنعت برق اصاح
شـود و بپذیرنـد کـه یـک فعال اقتصادی حق دارد به تناسـب
فعالیتش رشـد کند و دولت مکلف به ایجاد بسـترهای الزم
برای توسعه فضای کسب و کار است .یکی از زیانهایی که
نظام اقتصادی کشـور از این عدم پذیرش متحمل میشـود،
ً
ایـن اسـت کـه نتوانسـتهایم یـک شـرکت کامـا خصوصـی بـا
انـدازه بـزرگ ایجـاد کنیـم و ایـن بزرگتریـن ضربـه بـه صنعـت
کشـور اسـت .دولت و مجلس شـواری اسـامی باید برق را به
عنـوان یـک محصـول (کاال) بپذیرنـد و در تصمیمگیریهـای
خـود بـه کیفیـت  ،اقتصـاد و میـزان اشـتغالزایی این صنعت
توجـه کنند▪ .
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چالشهای حقوقی -قراردادی

مصاحبهمکتوب

{ در بن بست فورس ماژور }

 .1مهمترین چالش هایی که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری
خود با آن مواجه هستید چیست؟

سازگانارتباط

عبداهللصمدی

{ در بن بست فورس ماژور }

.2شیوع بیماری کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق
موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟

 .3آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا کم بر صنعت برق توان جبران
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت
ارز را دارد؟

 .4تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر
بوده است؟

فقداننقدینگی؛
ریشه مشکالت قراردادهای
صنعت برق

 .6از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود
نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا
چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

قانونـی بـرای ایجـاد امـکان تعدیل قیمت قراردادها به دلیل افزایش بیرویه نـرخ ارز ،امکان توقف و
خاتمـه قراردادهـا بـدون ضبـط تضامین و ایجاد سـابقه منفی برای شـرکت ها به دلیـل افزایش نرخ
ارز و در نهایـت عقـد قراردادهـا بـر پایـه پیشبینـی نوسـان نـرخ ارز مهمتریـن و موثرتریـن راهکارهای
پیـش روی صنعـت بـرق بـرای حل چالش هـای قراردادها اسـت▪.

مدیرفروش

 .1افزایـش بیرویـه نـرخ ارز ،تـورم ،شـیوع بیمـاری کرونـا ،نبـود نقدینگـی و بودجـه کافـی نـزد کارفرمایـان
دولتـی ،ارائـه مناقصـات تجمیعـی و بـزرگ توسـط توانیـر بـدون در نظـر گرفتـن حضـور شـرکتهای
کوچکتـر و تقسـیم بـازار بیـن دو یـا سـه شـرکت بـزرگ و غلبـه کمیـت بـر ارائـه پروژههـای بـا کیفیـت از
جمله مشکاتی است که شرکتهای فعال در حوزه صنعت برق در این روزها با آن مواجه هستند.
بـا شـیوع بیمـاری کرونـا و بـا اجـرای محدودیتهـای تـردد و حضـور پرسـنل کارفرمـای دولتـی ،پروژههـا
بـه صـورت نیمـه تعطیـل درآمـد و از سـوی دیگر با اجرای محدودیتها ازسـوی ایران و کشـورهای مبدا
کاالهای مورد نیاز پروژهها به کندی وارد و این موضوع نیز باعث تاخیر در اجرای قراردادها و در برخی
موارد موجب توقف آنها شـده اسـت.
از سـوی دیگـر افزایـش نـرخ ارز و تـورم مرتبـط بـا آن باعـث افزایـش قیمـت تمـام شـده محصـوالت و
قراردادهـای سـالهای قبـل کـه بـا نـرخ ارز پایینتـری منعقـد شـده بـود را بـه زیـان رسـانده و شـرکتها را
بـا چالشهـای فراوانـی مواجـه کـرده اسـت .همچنیـن افزایـش بـی رویـه نـرخ ارز باعـث شـد پیشبینی
مناسـبی از افزایـش هزینههـای پروژههـا نشـود و الجـرم توانایـی ارائـه قیمـت منطقـی در مناقصـات را از
شـرکتها گرفتـه اسـت.
نوسان نرخ ارز نیز باعث عدم پایداری در عرضه و تقاضا شده و تصمیمگیری برای خریدار و فروشنده
بسـیار سـخت شـده اسـت .به دلیل نبود نقدینگی و بودجه ناکافی نزد کارفرمایان ،مطالبات نقدی
تولیدکننـدگان از کارفرمایـان دولتـی بـه شـدت باال رفته و نبود نقدینگی کافی ،شـرکتهای پیمانکار
را بـا مشـکات جـدی مواجـه کـرده اسـت .ایـن شـرایط بـه نحـوی اسـتمرار یافتـه اسـت کـه بسـیاری
از شـرکتهای توزیـع بـرق عمـا بـا تکیـه بـر تـوان مالـی تولیدکننـدگان و پیمانـکاران اقـدام بـه اجـرای
پروژههـای خـود بـدون پشـتوانه مالـی میکنند.
 .3خیـر؛ قراردادهـا کامـا یـک طرفـه و بـه نفـع کارفرمایـان دولتـی تنظیـم میشـود و اصـل دو طرفـه و برد
بـرد در آنهـا رعایـت نمیشـود.
به عنوان مثال ماده بسیار ضروری تعدیل در قراردادها گنجانده نمیشود.
 .4بلـه؛ بـا اعـام تنفـس چنـد ماهه از طرف سـندیکا که برای شـرکتهای عضو پیگیری و ایجاد شـد
وضعیت موجود کمی سـر و سـامان داده شـود.
 .5متاسـفانه بـه دلیـل نبـود بودجـه در کشـور ،حمایـت الزم جهـت افزایـش مبلـغ قراردادهـا و تعدیـل
مناسـب صـورت نمیپذیـرد .ریشـه مشـکات نبـود بودجـه و نقدینگـی در کشـور اسـت .شـاید بـه
همیـن دلیـل اسـت کـه کارفرمایـان دولتـی زیـر بـار قـرارداد تیپ نمیرونـد و با ایـن امر هر روز به انباشـت
مطالبـات افـزوده مـی شـود.
 .6اعـام وضیعـت فـورس مـاژور از سـوی نهادهای باال دسـتی به شـرکتها و کارفرمایان ،بسترسـازی

 .5ا گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب
میرساند؟چرا؟

مصاحبهمکتوب

آلومتک

مهدیسهرابی

مدیرعامل

سقوطشرکتها
روی سرازیری کاهش
ارزش مطالبات معوق

 .1بـه دلیـل نوسـانات غیرقابـل پیشبینـی قیمـت ارز و فلـزات ،تمـام قراردادهـای صنعـت بـرق
زیـانده شـده و تعدیـل قراردادهـا نیـز جبران خسـارات وارده را نمیکند .از طرفی رسـوب مطالبات
معوق نیز باعث شده تا ارزش مطالبات به کمتر از یک سوم آن نسبت به  6ماهه اول سال برسد.
به عنوان مثال 450 :میلیارد ریال مطالبات شـرکت آلومتک در سـه ماهه اول سـال معادل  2هزار
تـن آلومینیـوم بـوده کـه اکنـون ایـن مطالبه بـه ارزش  800تن آلومینیوم نزول قیمت داشـته اسـت.
افزایـش نـرخ ارز و در نتیجـه آن افزایـش قیمـت کامودیتیها باعث کاهش ارزش پیش پرداختها
و قـدرت خریـد شـده و از طرفـی ریسـک تامیـن کننـدگان را نیـز افزایـش داده اسـت .همچنیـن این
موضوع باعث شـده حاشـیه سـود تولیدکنندگان بسـیار پایینتر از نوسـانات نرخ ارز باشـد.
ً
 .3مفاد جبران خسارت معموال برای مواد اولیهای است که در بورس معامله میشود در صورتی
که همه این مواد از بورس تامین نمی شـوند و گاهی الزم اسـت خارج از بورس نیز مواد اولیه الزم را
تهیه کرد .این مورد هیچگاه مد نظر نبوده و مبنای تعدیات قرار نگرفته و به همین دلیل ممکن
است هزینههای تولید و تعمیرات اصا جبران نشود.
 .5از نظر بنده طوالنی شدن مدت اجرای قراردادها باعث زیان ده شدن آنها میشود اما قرارداد
تیپ از نظر قراردادی و زمانبندی میتواند بسیار مؤثر باشد.
 .6متاسفانه کارفرمایان صنعت برق انتظار دارند تولیدکنندگان بدون دریافت مطالبات معوق
خود نسـبت به ایفای قرارداد متعهد باشـند .آنها مطابق با قراردادهای یک طرفه با تولیدکنندگان
برخـورد میکننـد و نهایـت لطـف خـود را عدم اعمال جریمه تاخیـر در اجـرای قراردادها میدانند و
از پرداخت هرگونه خسارت بابت تاخیر قابل توجهشان در پرداخت مطالبات شرکت ها امتناع
میورزند .در واقع مدیریت پروژه و تامین نقدینگی از سوی کارفرمایان صنعت برق باعث ایفای
تعهـد در دوره مجـاز و عـدم بـروز ضرر و زیان خواهد شـد▪ .
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*

*

روابطعمومی
سندیکایصنعت برق

در جمع برگزیدگان ملی

*

*

در پانزدهمیـــن جشـــنواره ملـــی انتشـــارات روابـــط عمومـــی ،از روابـــط عمومـــی
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه عنــوان یکــی از روابــط عمومیهــای برتــر ملــی بــا
اه ــدای تندی ــس جش ــنواره و ل ــوح افتخ ــار ،تقدی ــر ب ــه عم ــل آم ــد.
پانزدهمی ــن جش ــنواره مل ــی انتش ــارات رواب ــط عموم ــی (س ــوم دی م ــاه  )1399ب ــه
هم ــت انجم ــن متخصص ــان رواب ــط عموم ــی و ب ــا هم ــکاری رواب ــط عمومیه ــای
وزارتخانههــا ،نهادهــا ،ســازمانها و شــرکتهای خصوصــی و دولتــی در دو بخــش
رقابت ــی و آموزش ــی در دو س ــطح مل ــی و اس ــتانی در مرک ــز همایشه ــای س ــازمان
مدیری ــت صنعت ــی ب ــا اه ــدای جوای ــز ب ــه رواب ــط عمومیه ــای برت ــر برگ ــزار ش ــد.

*

س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا ارائ ــه مس ــتندات فعالیته ــای انج ــام ش ــده ب ــه
دبیرخانــه جشــنواره ،موفــق شــد در ســطح ملــی در بخشهــای کتــاب رتبــه اول،
س ــرمقاله رتب ــه اول ،صفحهآرای ــی نش ــریه رتب ــه دوم و بخ ــش مقال ــه رتب ــه س ــوم
را کس ــب کن ــد .س ــندیکا همچنی ــن در بخشه ــای مستندس ــازی ،اینفوگراف ــی و
مصاحب ــه نی ــز شایس ــته تقدی ــر ش ــناخته ش ــد.

خیـرمقــــدم به
اعضایجدید
*

*

به گزارش کمیته عضویت سندیکای
صنعت برق ایران در پاییز سـال جاری،
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آرکا انرژی سورین کاویان
توسعه برق ایران
نیرو توان آیریک
کیاالکترونیکفراز
صنایعپرسوالکترونیک
صنعت انرژی نیرو آتیه
ایستا توان اتصال
نیرو پرداز انرژی
فرصت کیش
گوهر تابان البرز

