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اقتصادصنعتبرق

دومی ــن ش ــماره سراس ــری نش ــریه س ــتبران ک ــه تریب ــون بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق کش ــور محس ــوب میش ــود،
بـــه دو چالـــش اساســـی فعـــاالن ایـــن صنعـــت در حـــوزه ســـاخت تجهی ــزات و پیمان ــکاری پرداختـــه اســـت.
هجم ــه مخ ــرب مش ــکالت ناش ــی از ت ــورم ،رک ــود ،افزای ــش قیم ــت ارز و کاه ــش ارزش پ ــول مل ــی قرارداده ــای ای ــن
صنع ــت را بی ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری دچ ــار بالتکلیف ــی ک ــرده و ش ــرکتها را دچ ــار هراس ــی بیس ــابقه از فس ــخ
قرارداده ــا و ضب ــط ضمانتنامههایش ــان ک ــرده اس ــت .در حال ــی ک ــه تحریمه ــای بینالملل ــی عم ــال دس ــت فع ــاالن
صنعــت بــرق را بــرای مبــادالت خارجــی اعــم از واردات و صــادرات بســته ،فضــای داخلــی کســبوکار هــم بــه دلیــل
ســوءمدیریتها ،سیاســتگذاریهای نامطلــوب و بیثباتیهــای مســتمر ،دچــار نوعــی تحریــم خودخواســته اســت.
حـــاال نـــه تنهـــا پیمانـــکاران بـــه دلیـــل ســـاختار نا کارآمـــد حقوق ــی و ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق بـــا خطـــر
توقـــف و فســـخ مواجهنـــد ،بلکـــه ســـازندگان تجهیـــزات ه ــم ب ــه دلی ــل ع ــدم توانای ــی در تامیـــن
ارز و مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز ،در اجـــرای تعهـــدات خ ــود ب ــا مخاط ــرات زی ــادی روب ــرو شـــدهاند.
صنع ــت ب ــرق ای ــن روزه ــا ب ــا خی ــل عظیم ــی از مش ــکالت متع ــدد و زیانب ــار مواج ــه اس ــت و ای ــن مس ــاله ن ــه فق ــط
بخ ــش خصوص ــی بلک ــه کل صنع ــت را متاث ــر خواه ــد ک ــرد و ب ــه فاصل ــهای ن ــه چن ــدان طوالن ــی کش ــور از تضعی ــف
زیرســاختهای توســعهای ایــن صنعــت آســیب جــدی خواهــد دیــد .چــرا کــه بــرق در چرخــهای منظــم و زنجیــروار
از تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع تامی ــن میش ــود و ایج ــاد اخت ــالل ه ــر ی ــک از حلقهه ــای ای ــن زنجی ــره در نهای ــت ب ــه
پای ــداری ب ــرق کش ــور آس ــیب خواه ــد زد .س ــتبران  2بازخوان ــی ای ــن چالشه ــا و م ــرور راهکاره ــای پی ــشرو ب ــرای
عب ــور از ای ــن بحرانهاس ــت.

صفحه

2

صفحه
تابستان  ،99دوره جدید

تابستان  ،99دوره جدید

3

اصالحیه
در ش ــماره اول سراس ــری نش ــریه س ــتبران و در بخ ــش اعض ــا روی خ ــط ،مصاحب ــه ای از ش ــرکت
مقرهســازی ایــران بــا عنــوان «زنجیــره چالــش هــا از کســری بودجــه تــا جرائــم بانکــی بخــش خصوصی»
ب ــا ن ــام جن ــاب آق ــای رض ــا کیان ــی ،قائ ــم مق ــام محت ــرم مدیرعام ــل ای ــن ش ــرکت ب ــه نش ــر رس ــید.
بدینوس ــیله رواب ــط عموم ــی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ضم ــن پ ــوزش از اش ــتباه رخ داده و
تصحی ــح ن ــام مصاحب ــه ش ــونده اع ــام م ــی دارد ک ــه گفتگ ــوی منتش ــر ش ــده در ش ــماره گذش ــته
نشـــریه ســـتبران ،دیـــدگاه هـــای جنـــاب آقـــای محمدرضـــا راســـخی نـــژاد ،کارشـــناس محتـــرم
بازرگان ــی ش ــرکت مق ــره س ــازی ای ــران ب ــوده اس ــت.

در این شماره میخوانید:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تابستان 1399
نشــریه سـراسـری سـندیکای صـنعت برق ایـران
سال چهاردهم ،شماره دو (شماره پیاپی )123
سرمقاله
س ــتبران ،ارگان س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،ت ــاش م ــی کن ــد
بـــه منظـــور معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی بخـــش خصوصـــی
صنعــت بــرق ،بــه ویــژه در حــوزه ســازندگان ،پیمانــکاران ،مشــاوران و
شــرکتهای مهندســی بازرگانــی ،تصویــر 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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ش ــاید ت ــا کم ــی بی ــش از ی ــک ده ــه پی ــش کمت ــر کس ــی در صنع ــت ب ــرق چنی ــن روزه ــای
دش ــواری را ب ــرای ای ــن صنع ــت متص ــور ب ــود .صنع ــت برق ــی ک ــه می ــزان ص ــادرات خدم ــات
فنــی و مهندســی اش هــر ســاله در حــال افزایــش بــود و از پــس اجــرای تمامــی پــروژه هــای ایــن
صنعــت در داخــل و خــارج از کشــور برمــی آمــد ،نبایــد و نمــی توانســت سرنوشــتی مثــل امــروز
داش ــته باش ــد.
امــا واقعیــت تلــخ صنعــت پیشــرو ،خودکفــا و توســعه یافتــه بــرق ایــن اســت کــه پــس از ســالها
رونــد رو بــه رشــد ،در ســرازیری ســقوط بــا کاهــش همــه آمارهــای ســاخت و توســعه اش مواجــه
شــده اســت .البتــه بــدون تردیــد بخشــی از ایــن افــول ناشــی از عوامــل کالن اقتصــادی بــه ویــژه
ناکارآمــدی هــا در کنتــرل قیمــت هــا و همچنیــن تحریــم هــای بیــن المللــی اســت .امــا روی
دیگــر ایــن ســکه بــه اقتصــاد بیمــار صنعــت بــرق و ســاختار نامناســب حقوقــی و قــراردادی آن
بــر مــی گــردد.
در وجهــی از ایــن بحــران ،شــرکت هــای ســازنده بــه دلیــل گســتردگی تحریــم هــا و افزایــش لجــام
گســیخته قیمــت ارز و نهــاده هــای تولیــد ،قــادر بــه تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود نیســتند و
در روی دیگــر ســکه قراردادهــا و پــروژه هــای زیرســاختی ایــن صنعــت بــه دلیــل کســری بودجــه
ناشــی از اقتصــاد ناتــراز بــرق و همچنیــن ناکارآمــدی نظــام حقوقــی اش ،متوقــف مــی شــوند.
نکتــه اینجاســت کــه هزینــه همــه ایــن عوامــل کــه بــه شــکل غریبــی از کنتــرل مدیــران بنــگاه
ه ــای اقتص ــادی خ ــارج هس ــتند و در بس ــیاری از م ــواد غیرقاب ــل پی ــش بین ــی ه ــم ب ــه نظ ــر
م ــی رس ــند ،ب ــه بخ ــش خصوص ــی تحمی ــل م ــی ش ــود ،ب ــدون آنک ــه مف ــری ب ــرای جب ــران ای ــن
خس ــارات وج ــود داش ــته باش ــد.
امــروز از صنعــت بــرق بــا همــه پتانســیل هــا و توانمنــدی هایــش ،پیکــره ای نحیــف و آســیب
پذی ــر باق ــی مان ــده ک ــه ع ــالوه ب ــر رک ــودی مس ــتمر و مخ ــرب ،ب ــا کس ــری بودج ــه چن ــد ده ه ــزار
میلی ــارد تومان ــی مواج ــه اس ــت .ع ــدم توفی ــق وزارت نی ــرو در اخ ــذ مطالبات ــش از دول ــت و
ســازمان هدفمنــدی بابــت مابــه التفــاوت قیمــت تمــام شــده و تکلیفــی بــرق و اجــرای قانــون
هدفمن ــدی ،ی ــک حف ــره عمی ــق مال ــی در صنع ــت ب ــرق ایج ــاد ک ــرده ک ــه عم ــال پرش ــدنش
ناممک ــن ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد.
ای ــن مش ــکالت در س ــایه تحری ــم ه ــای گس ــترده و ظالمان ــه غ ــرب و البت ــه افزای ــش ب ــی س ــابقه
قیمــت ارز بــه یــک ســونامی ویرانگــر در صنعــت بــرق بــدل شــده اســت .تعــداد قابــل توجهــی
از پــروژه هــای زیرســاختی متوقــف شــده انــد و بســیاری از شــرکت هــای ســازنده و پیمانــکار
بالتکلیــف مانــده انــد.
ش ــیوع کرون ــا ه ــم ک ــه در هیاه ــوی چال ــش ه ــای پرتع ــداد کنون ــی ب ــه مش ــکالت دام ــن زده و
عمــال امــکان هــر اقــدام جدیــدی را از دولــت و بخــش خصوصــی ســلب کــرده اســت .در ایــن
می ــان البت ــه وزارت نی ــرو ب ــا اع ــالم تنف ــس س ــه ماه ــه ت ــالش ک ــرد جه ــت چ ــاره اندیش ــی ب ــرای
ایــن بحــران هــا ،فرصتــی تعییــن کنــد امــا تــا امــروز کــه بــه تدریــج ایــن تنفــس ســه ماهــه هــم بــه
پایــان مــی رســد همچنــان اقــدام موثــری بــه منظــور اولویــت بنــدی ،تعییــن تکلیــف و خاتمــه
یــا از ســرگیری پــروژه هــا صــورت نگرفتــه اســت.
زنجی ــره ای ــن مش ــکالت هم ــه فع ــاالن صنع ــت ب ــرق را از ش ــرکت ه ــای خ ــرد و کوچ ــک ت ــا

ش ــرکت ه ــای ب ــزرگ ،گرفت ــار ک ــرده و عم ــال اصل ــی تری ــن فش ــارها را ب ــه ای ــن ش ــرکت ه ــا وارد
میکن ــد .آن ه ــم در ش ــرایطی کـــه آنهـــا هیـــچ ســـهمی در نوســـانات نـــرخ ارز و تحریمه ــا و
تاثی ــرات ژرف آنه ــا ب ــر قراردادهایش ــان ندارن ــد.
فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ،چــه در تامیــن مــواد اولیــه و چــه در حــوزه قراردادهــای
بالتکلی ــف ای ــن صنع ــت ،ب ــار مش ــکالتی را ب ــر دوش میکش ــند ک ــه نقش ــی در ایج ــاد آن
نداش ــتهاند .در آن س ــوی ماج ــرا ام ــا وزارت نی ــرو و ش ــرکت توانی ــر همچن ــان ب ــا هم ــان رون ــد
س ــابق ،اق ــدام نک ــردن را بهتری ــن راه ــکار پی ــش روی ــش م ــی بینن ــد.
ایــن در حالیســت کــه تعییــن تکلیــف قراردادهــا ،در حــوزه خریــد تجهیــزات و خدمــات فنــی و
مهندســی ،یکــی از عمــده تریــن نگرانیهــای فعــاالن بخــش خصوصــی را برطــرف مــی کنــد.
حداقــل در ایــن صــورت آنهــا اطمینــان خواهنــد یافــت کــه در میانــه مشــکالت متعددشــان،
ب ــا مس ــاله فس ــخ ق ــرارداد و ضب ــط ضمان ــت نام ــه و ق ــرار گرفت ــن در لیس ــت س ــیاه بان ــک ه ــا و
شــرکت هــای کارفرمایــی مواجــه نمــی شــوند.
بــه عــالوه خــارج کــردن قراردادهــای صنعــت بــرق از ایــن بــرزخ بالتکلیفــی حداقــل ایــن آرامــش
خاط ــر را ب ــه بخ ــش خصوص ــی خواه ــد داد ک ــه وزارت نی ــرو علیرغ ــم هم ــه بدعه ــدی های ــش
در خص ــوص موضوعات ــی مانن ــد پرداخ ــت مطالب ــات ،جب ــران خس ــارات ناش ــی از نوس ــانات
قیم ــت ه ــا و پی ــاده س ــازی ق ــرارداد تی ــپ ،در ای ــن روزه ــای س ــخت کنارش ــان ایس ــتاده ت ــا
بخش ــی از همدل ــی ه ــا و مش ــارکتهای بخ ــش خصوص ــی را در س ــال ه ــای گذش ــته جب ــران
کنــد.
در ای ــن ش ــرایط ک ــه از ی ــک س ــو ش ــرکت ه ــای س ــازنده ب ــه دلی ــل انحص ــار صنای ــع باالدس ــتی
نظی ــر م ــس ،ف ــوالد و آلومینی ــوم و همچنی ــن ع ــدم تخصی ــص ارز ،ب ــرای تامی ــن م ــواد اولی ــه
اش ب ــا چال ــش ه ــای ج ــدی مواج ــه اس ــت و ق ــادر ب ــه انج ــام تعهدات ــش نیس ــت و از س ــوی
دیگ ــر تعه ــدات ش ــرکت ه ــای پیمان ــکار ه ــم ب ــه دلی ــل ب ــی ثبات ــی و افزای ــش قیم ــت ه ــا قاب ــل
اجراییشــدن نیســت ،عــدم همراهــی وزارت نیــرو و نهادهــای نظارتــی بــا بخــش خصوصــی
ب ــه معن ــای پای ــان کار آنه ــا خواه ــد ب ــود.
ام ــروز و در ای ــن بره ــه حس ــاس تاریخ ــی ،دول ــت ،وزارت نی ــرو ،مجل ــس ش ــورای اس ــالمی،
نهادهــای نظارتــی و بخــش خصوصــی فرصتــی بــرای دســت روی دســت گذاشــتن ندارنــد.
هــر روزی کــه بــرای حــل ایــن مشــکالت از دســت مــی رود ،بــه معنــای از دســت رفتــن ظرفیــت
تولی ــد و اش ــتغال در صنع ــت ب ــرق کش ــور اس ــت .مس ــاله اینجاس ــت ک ــه نبای ــد ب ــه س ــقوط
ش ــرکت ه ــای فع ــال صنع ــت ب ــرق ب ــه چش ــم ورشکس ــتگی ی ــک بن ــگاه اقتص ــادی معمول ــی
ن ــگاه ک ــرد .ه ــر ش ــرکت س ــازنده ،پیمان ــکار ،مش ــاور و تامی ــن کنن ــده صنع ــت ب ــرق تک ــه ای
از پ ــازل ب ــرق پای ــدار کش ــور اس ــت .س ــقوط ای ــن ش ــرکت ه ــا پ ــازل عرض ــه ب ــرق پای ــدار و ب ــدون
خاموشــی را بــه مشــترکین ناقــص مــی کنــد .فرصــت هایــی کــه بــرای نجــات ایــن شــرکتها از
دســت مــیرود ،قابــل جبــران و بازگشــت نیســتند و اگــر امــروز بــرای مطالبــات ،تعییــن تکلیــف
قرارداده ــا و ح ــل مس ــاله تامی ــن م ــواد اولی ــه فع ــاالن ای ــن صنع ــت چ ــاره ای اندیش ــیده نش ــود،
ب ــه ط ــور قط ــع ف ــردا دول ــت ن ــه ب ــرای نج ــات ش ــرکت ه ــا بلک ــه ب ــرای خاموش ــی ه ــای گس ــترده
غیرقاب ــل مدیر ی ــت ،بای ــد فک ــری بکن ــد▪.
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{ دومینوی سازندگی }

دو می
ن
و ی
رکــود ،کمبــود نقدینگــی ،تحریــم و نوســانات نا گهانــی و بــی ســابقه نــرخ ارز ،نفــس
فعــاالن صنعــت بــرق را گرفتــه اســت .حــاال امــا در میانه همیــن اقتصاد بیمــار و پرچالش
کشــور ،ســازندگان بــا یــک مســاله تــازه بــه نــام تامیــن مــواد اولیــه مواجهنــد .البتــه ایــن
مشــکل بیــش از هــر چیــز ناشــی از تحریــم هــای گســترده و نوســانات نــرخ ارز اســت امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه شــاید ا گــر ســاختار اقتصــادی مناســبی بــر کشــور و صنعــت بــرق
حا کــم بــود ،ســازندگان بــرای تامیــن مــواد اولیــه تــا ایــن حــد بــا مشــکل مواجــه نبودنــد.
در اقتصــادی کــه یــک ســویش صنایــع پرمصــرف باالدســتی ،مــواد اولیــه را بــا قیمتــی
پاییــن تــر از نــرخ جهانــی صــادر مــی کننــد و در ســوی دیگــرش ســازندگان داخلــی از
تامیــن همــان فلــزات بــرای ســاخت محصوالتــی بــا ارزش افــزوده بــاال عاجزنــد و یــا
ناچارنــد ایــن فلزات را بســیار گران تر از نــرخ جهانی از تولیدکنندگان داخلی خریداری
کننــد ،بــدون شــک ورود بــه حــوزه ســاخت تجهیــزات یــک اشــتباه بــزرگ اســت.
بــا ایــن حــال امــا ســازندگان صنعــت بــرق پــای صنعــت و رسالتشــان مانــده انــد
و بــرای حفــظ ایــن ظرفیــت بــی نظیــر کــه ایــران را از وابســتگی تمــام عیــار بــه
خارجــی هــا رهــا کــرد و بــه یکــی از قدرتهــای منطقــه در حــوزه ســاخت تجهیــزات
و تولیــد خدمــات بــدل کــرد ،مــی جنگنــد .ا گرچــه در ایــن مبــارزه نابرابــر ،بایــد
دولــت بــا سیاســتگذاری هــای تولیدمحــور از ایــن ظرفیــت هــا محافظــت کنــد.
ایــن پرونــده (دومینــوی ســازندگی) مــروری بــر چالــش هــای ســازندگان صنعــت بــرق
بــرای تامیــن مــواد اولیــه و راهکارهــای پیــشرو بــرای بهبــود ایــن شــرایط بغرنــج اســت:

{ دومینوی سازندگی }

سا ز ن
د
گی
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علیرضا کالهی

از کانالصنایعباالدستی

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

اقتص ــاد ای ــران ای ــن روزه ــا ب ــه دلی ــل نوس ــانات غیرقاب ــل پی ــش بین ــی و ب ــی س ــابقه
قیمــت ارز ،گرفتــاری هایــی گســترده تــر از گذشــته دارد .ایــن مســاله در شــرایطی کــه
یــک و یــروس بــه ســادگی و در طــول چنــد مــاه تمــام معــادالت اقتصــادی را در همــه
کش ــورهای دنی ــا از جمل ــه ای ــران ،ب ــه ه ــم ریخت ــه ،ب ــه ابع ــاد ای ــن بح ــران اقتص ــادی
دام ــن زده اس ــت.
البت ــه کس ــبوکارهای کشـــورمان پیـــش از نوســـانات افسارگســـیخته قیمـــت هـــا
و ش ــیوع کرون ــا هـــم بـــه دلیـــل ناکارآمدیهـــای مدیریتـــی ،بخشـــینگریها و
سیاس ــتگذاری ه ــای غیرمنس ــجم ،روزگار س ــختی را میگذراندن ــد ،ام ــا وضعیت ــی
کــه امــروز گرفتــار آن شــده انــد ،بــدون شــک ابعــاد زیانبــار بســیار گســترده تــری دارد.
در ای ــن می ــان صنای ــع پایی ــن دس ــتی س ــاخت مح ــور ع ــالوه ب ــر مواجه ــه نابراب ــر ب ــا
افزای ــش قیم ــت ه ــا ،ب ــرای تامی ــن م ــواد اولی ــه خ ــود ه ــم ب ــا چال ــش ه ــای متع ــددی
مواجهنــد .ایــن دســت از صنایــع در طــول ســالهای اخیــر علیرغــم اهمیــت فــراوان
در زنجی ــره تامی ــن صنع ــت کش ــور و س ــهم قابلتوجهش ــان در اش ــتغال ،ب ــه واس ــطه
سیاس ــتهای تجـــاری و مالـــی حاکـــم بـــر اقتصـــاد کشـــور و فشـــارهای ناشـــی از
تحریمهــای داخلــی و خارجــی ،در تنگناهــای شــدیدی بودهانــد .حــاال یــک بحــران
اپیدمی ــک نی ــز ب ــه آن اف ــزوده ت ــا آنه ــا ع ــالوه ب ــر کاه ــش ت ــوان تولی ــدی ب ــا اخت ــالالت
ج ــدی در جر ی ــان نقدینگ ــی ه ــم مواج ــه ش ــوند.
ای ــن دو عام ــل در کنـــار پیشـــینه پرمخاطـــره ایـــن صنایـــع در بیـــش از یـــک دهـــه
گذش ــته ،ممک ــن اس ــت موج ــی غیرقابلکنت ــرل از ورشکس ــتگیها و فروپاش ــیها و
بــه دنبــال آن هجمــهای از بیــکاری نیــروی شــاغل در ایــن کســبوکارها را بــه دنبــال
داش ــته باش ــد .در ای ــن ش ــرایط حمای ــت از صنای ــع پاییندس ــتی س ــاخت مح ــور
نیازمن ــد تغیی ــر سیاس ــتهای کالن دول ــت در صنای ــع باالدس ــتی اس ــت.
نگاه ــی ب ــه زنجی ــره تامی ــن صنای ــع س ــاختمحور ب ــه درس ــتی نش ــان میده ــد ک ــه
محص ــوالت پتروش ــیمی و فل ــزات اساس ــی از جمل ــه م ــس ،ف ــوالد و آلومینی ــوم ب ــه
عن ــوان م ــواد خ ــام ،س ــهم عم ــدهای در هزین ــه نهادهه ــای ای ــن صنای ــع دارن ــد و ه ــر
ً
تغییــر در شــرایط عرضــه ایــن فلــزات مســتقیما در ارزشافــزوده آنهــا تاثیرگــذار اســت.
بــازار غیررقابتــی فلــزات اساســی و ســلطه ایــن صنایــع بــر بــازار ،عمــال در بســیاری از
م ــوارد ب ــه عرض ــه نابراب ــر و یکجانب ــه محص ــوالت آنه ــا در ب ــازار منج ــر ش ــده و هزین ــه
تامی ــن م ــواد اولی ــه را ب ــرای صنای ــع پایی ــن دس ــتی افزای ــش میده ــد .بنابرای ــن ب ــه
جــرات میتــوان گفــت کــه بــازار مــواد اولیــه بــه و یــژه فلــزات اساســی نقایصــی جــدی
در تخصی ــص بهین ــه مناب ــع در اقتص ــاد مل ــی کش ــور دارد.
در م ــورد بهرهمنـــدی صنایـــع باالدســـتی از منابـــع ملـــی ،سیاســـتگذاریهای
یکس ــویه ،بیتوجه ــی ب ــه خامفروش ــی گس ــترده آنه ــا و زیان ــی ک ــه از ای ــن مح ــل ب ــه
صنایــع ســاختمحور بــا ارزش افــزوده بــاال وارد میشــود ،بســیار گفتــه شــده امــا امــروز
کــه شــیوع کرونــا عمــال بســیاری از صنایــع را در سرآســیبی ســقوط و ورشکســتگی قــرار
داده ،ش ــاید وق ــت آن باش ــد ک ــه دول ــت ب ــه ج ــای حمایته ــای س ــطحی ده ــان
پرک ــن ،ب ــا ی ــک سیاس ــت عقالی ــی از ای ــن صنای ــع حمای ــت کن ــد.
تامی ــن م ــواد اولی ــه فل ــزی و محص ــوالت پتروش ــیمی ب ــرای صنای ــع س ــاخت مح ــور
عمدت ــا از مس ــیر ب ــورس و عمدت ــا ب ــه ص ــورت نق ــدی ص ــورت میگی ــرد .در بس ــیاری
از ای ــن صنای ــع ،بهوی ــژه گ ــروه صنای ــع زیرس ــاختی ک ــه دول ــت عم ــال کارفرم ــای ای ــن
بخ ــش ه ــم محس ــوب میش ــود .آنه ــا علیرغ ــم تولی ــد ب ــا پرداخته ــای نق ــدی و
کوتاهم ــدت ،ب ــرای دریاف ــت مطالبات ــش در ی ــک ب ــازار انحص ــاری یکس ــویه بای ــد
ماهه ــا و ی ــا حت ــی چندی ــن س ــال منتظ ــر بمان ــد .تامی ــن نقدینگ ــی کس ــبوکارها در
ای ــن مس ــیر از طری ــق اخ ــذ تس ــهیالت گرانقیم ــت بانک ــی ص ــورت میگی ــرد .ل ــذا
ایج ــاد دوره بازپرداخ ــت ش ــش ماه ــه در کن ــار ام ــکان پرداخ ــت در قال ــب اعتب ــار
اســنادی ـ ریالــی ،نــه تنهــا بــه حــل بخــش قابــل توجهــی از مشــکل کســری نقدینگــی
ای ــن دس ــت از صنایـــع منجـــر مـــی شـــود بلکـــه شـــفافیت اقتصـــادی در گـــردش
نقدینگ ــی صنای ــع م ــادر و پایی ــن دس ــتی را ه ــم ب ــه دنب ــال خواه ــد داش ــت.

یکـــی دیگـــر از اقدامـــات حمایتـــی دولـــت از صنایـــع س ــاختمحور ب ــا تمرک ــز
ســـرمایههای صنایـــع باالدســـتی در تولیـــد و ممانعـــت از جر ی ــان نقدینگ ــی ای ــن
شـــرکتها بـــه ســـپردهگذاری در بانکهـــا امکانپذیـــر خواه ــد ش ــد .نج ــات
صنای ــع پاییندس ــتی از بح ــران کنون ــی و نی ــز جایگزین ــی تولی ــد محص ــول نهای ــی
ب ــا خامفروش ــی ،در گ ــرو ایج ــاد س ــازوکاری جه ــت من ــع بانکه ــا از س ــپردهگذاری
بلندم ــدت وج ــوه نق ــد ای ــن صنای ــع اس ــت.
در حقیقــت دولــت بایــد سیاســتی اتخــاذ کنــد کــه در صــورت افتتــاح ســپرده بــرای
ای ــن ش ــرکتها ،بانکه ــا مل ــزم ب ــه رعای ــت س ــقف س ــود پرداخت ــی اعالم ــی بان ــک
مرک ــزی ( 10درص ــد) ش ــوند و از پرداخ ــت س ــود مضاع ــف ب ــا انعق ــاد قرارداده ــای
جنب ــی (مانن ــد س ــبدگردانی) جلوگی ــری کنن ــد ت ــا حداق ــل انگی ــزه س ــپردهگذاری
ایـــن شـــرکتها در بانکهـــا را کنتـــرل و مدیریـــت کنـــد .ب ــه ع ــالوه الزم اســـت
ســـرمایهگذاری ایـــن شـــرکتها در ســـایر فعالیتهـــای اقتص ــادی س ــودآور م ــورد
نظ ــارت دقی ــق ق ــرار گی ــرد.
حــاال کــه شــیوع کرونــا دســت همــه صنایــع را بســته و قــرار اســت سیاســتگذاریهای
دولــت و حاکمیــت در بســتر جهــش تولیــد انجــام گیــرد ،وقــت آن رســیده کــه مطابــق
بــا دســتورالعمل ابالغــی بانــک مرکــزی ج.ا.ا در خصــوص گشــایش اعتبــار اســنادی
داخل ــی ریال ــی ،خر ی ــد م ــواد اولی ــه موردنی ــاز صنای ــع پایی ــن دس ــتی از ای ــن طری ــق
ام ــکان پذی ــر ش ــود .ب ــه ای ــن ترتی ــب ک ــه حداق ــل  10درص ــد از مبل ــغ اعتب ــار بهعن ــوان
پیشپرداخ ــت بهص ــورت نق ــد ب ــه بان ــک پرداخ ــت ش ــود.
در ایــن مســیر تقلیــل مبلــغ پیشپرداخــت در مــواردی کــه موضــوع گشــایش اعتبــار،
خری ــد محص ــوالت پتروش ــیمی و ی ــا فل ــزات رنگ ــی ب ــه منظ ــور تأمی ــن م ــواد اولی ــه
شــرکتهای تولیــدی باشــد ،می¬توانــد کمبــود نقدینگــی شــرکتهای تولیــدی در
صنع ــت ب ــرق را کاه ــش ده ــد.
بــه عــالوه دولــت میتوانــد شــرایط ارائــه اســناد خریــد تضمینــی شــرکتهای دولتــی
ب ــه بانک¬ه ــا جه ــت وثیق ــه گش ــایش اعتب ــار اس ــنادی ب ــرای متقاضیان ــی ک ــه در
صنای ــع پاییندس ــتی صنای ــع پتروش ــیمی و فل ــزات فعالی ــت دارن ــد ،تس ــهیل ک ــرده
و در نهای ــت کارم ــزد گش ــایش اعتب ــار اس ــنادی در قب ــال ارائ ــه ای ــن اس ــناد بهعن ــوان
وثیق ــه ،ب ــه دلی ــل پایی ــن ب ــودن ریس ــک نک ــول ه ــم کاه ــش یاب ــد.
البت ــه ای ــن پیش ــنهادات در ط ــول س ــالهای گذش ــته هم ــواره تک ــرار ش ــدهاند ،ام ــا
ص ــدای بخ ــش خصوص ــی در هیاه ــوی صنای ــع ب ــزرگ باالدس ــتی و نف ــوذ آنه ــا در
س ــاختارهای سیاس ــتگذاری اقتص ــادی ش ــنیده نش ــده اس ــت .ح ــاال ام ــا ش ــیوع
کرون ــا ،تعطیل ــی صنای ــع ،کاه ــش چش ــمگیر تولی ــد و اخت ــالل در تامی ــن نقدینگ ــی
مس ــاله ای نیس ــت ک ــه بخ ــش خصوص ــی ب ــه تنهای ــی بتوان ــد آس ــیب ه ــای آن را
جب ــران کن ــد.
ل ــذا ش ــاید وق ــت آن رس ــیده ک ــه دول ــت در عم ــل ب ــه وظای ــف حاکمیت ــیاش ب ــا
اص ــالح نظ ــام عرض ــه م ــواد اولی ــه واحده ــای تولی ــدی از طری ــق صنای ــع باالدس ــتی
ک ــه عمدت ــا در مالکی ــت و کنت ــرل مس ــتقیم آن و ی ــا نهاده ــای عموم ــی ب ــوده و ب ــه
دلی ــل بهرهمن ــدی از یارانهه ــای آش ــکار و پنه ــان متع ــدد ،دارای ق ــدرت نقدینگ ــی و
س ــودآوریهای زی ــادی هس ــتند ،از صنای ــع س ــاخت مح ــور حمای ــت کن ــد.
تغیی ــر پارادای ــم ه ــای زنجی ــره تامی ــن صنای ــع س ــاخت مح ــور و گس ــترش بازاره ــای
داخل ــی صنای ــع م ــادر ب ــه ج ــای خ ــام فروش ــی ،ن ــه تنه ــا ب ــه توس ــعه ای زودهن ــگام در
صنایعــی بــا ارزش افــزوده بــاال منجــر مــی شــود بلکــه بــا ایجــاد یــک ســیکل مثبــت و
موث ــر ،کاه ــش ت ــورم را نی ــز ب ــه دنب ــال خواه ــد داش ــت.
ایـــن راهبردهـــا عـــالوه بـــر حمایـــت و صیانـــت از تولیـــد و اش ــتغال در صنای ــع
پایین¬دســـتی و اقتصـــاد کالن کشـــور خواهـــد شـــد ،از ورشکس ــتگی صنای ــع
پایین¬دســتی و تســری آن بــه ســایر بخش¬هــا جلوگیــری کــرده ،قیمــت تمــام شــده
زنجی ــره تامی ــن صنای ــع مختل ــف را کاه ــش داده و ب ــه تب ــع آن ت ــوان رقاب ــت پذی ــری
ب ــرای توس ــعه ص ــادرات کااله ــای نهای ــی ب ــا ارزش اف ــزوده ب ــاال را افزای ــش میده ــد▪ .
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تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی سالهاست با چالش تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم میکنند ،چالشی
که عمده آن از نوع نگاه صنایع باالدستی به صنایع پایین دستی ناشی میشود .اما امروز مشکل صنایع
پاییندستی در تامین مواد اولیه با نوسانات نرخ ارز و فلزات شدت یافته و مسیر حرکت تولید را با بحران
مواجه کرده است .این مسائل در حالی پیش آمده است که صنایع مادر با اینکه ظرفیت تامین مواد اولیه
صنایع داخلی را دارند ،همیشه صادرات را در اولویت قرار دادهاند .در گفتگو با «ابوالفضل روغنی گلپایگانی»،
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به بررسی چالشهای تامین مواد اولیه
و اقداماتی که این اتاق برای رفع آنها انجام داده است ،پرداختهایم .مشروح گفتگو را در ادامه میخوانید:
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.
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حق صنا ِیع
پاییندستیرا
میگیریم

ابوالفضلروغنی گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

صنایع پاییندستی در
تامین مواد اولیه خود با چه
چالشهایی مواجه هستند و
ریشه این چالشها کجاست؟

تامیـن مـواد اولیـه بـرای بنگاههـای تولیـدی از دو جنبـه داخلـی و خارجـی بـا مشـکل مواجـه اسـت.
مشـکل داخلـی مربـوط بـه صنایـع مـادر و توجـه نکردن آنها به صنایع پاییندسـتی اسـت .متاسـفانه
صنایع مس ،آلومینیوم و  ...توجه کافی به صنایع تکمیلی ندارند و این رویکرد باعث شده همیشه
صـادرات و خـام فروشـی مـواد اولیـه در دسـتور کار باشـد تا تامین مواد اولیه مـورد نیاز صنایع داخلی.
متاسـفانه توانایی ارزشآفرینی و تولید ارزش افزوده توسـط صنایع پاییندسـتی نادیده گرفته شـده و
صادرات جایگزین آن شـده اسـت.
در ُبعـد خارجـی مسـئله ارزآوری اسـت کـه امـروز شـیوع و یـروس کرونـا و تاثیـرات نامطلـوب ایـن
اپیدمـی بـر سیسـتم حمـل و نقـل دنیـا ،نحـوه خر یـد و فـروش و انتقـال پـول مسـائلی ایجـاد کـرده کـه
قابـل پیشبینـی نبـوده اسـت .در ایـن شـرایط یکـی از اولویتهایـی کـه دولـت بایـد بـر آن پافشـاری
کنـد ،بحـث تامیـن مـواد اولیـه بـرای تولیدکننـدگان اسـت .قطعـا بـا اتخـاذ سیاسـتهای مناسـب و
برنامهریزیهـای درسـت ،سـودی کـه از طریـق صـادرات بـه دسـت میآیـد ،از طریـق فـروش مـواد
اولیـه بـه صنایـع داخلـی نیـز حاصـل خواهـد شـد .آمـار بانـک مرکـزی نشـان میدهـد کـه بیشـتر مـوارد
فـرار ارزی مربـوط بـه شـرکتهای تعاونـی و در بخشهـای دولتـی بـوده اسـت ،بخـش خصوصـی فـرار
ارزی نداشـته و یـا عـدد ناچیـزی بـوده اسـت لـذا بانـک مرکـزی بایـد نسـبت بـه تهیـه و تامیـن ارز بـرای
خریـد مـواد اولیـه جدیتـر عمـل کنـد در غیـر ایـن صـورت بـا بحـران عـدم تامین مـواد اولیـه در صنایع
کشـور مواجـه خواهیـم شـد و ایـن مسـئله ممکـن اسـت خیل عظیم بیـکاری را در پی داشـته باشـد و
معضـالت اجتماعـی ایجـاد کنـد.

به نظر شما برای رفع مشکالت
بین صنایع باالدستی و پایین
دستی چه راهکارهایی باید
در نظر گرفته شود؟

با توجه به اینکه تولید در کشـور طی شـش ماه دوم سـال ،جهشـی اسـت و شـرایط بهتری دارد،
بایـد بتوانیـم نـرخ ارز را بـه ثبـات برسـانیم کـه ایـن امـر منـوط به از بیـن بردن تحریمهـای داخلی
است ،تحریمهای داخلی برای تولیدکنندگان و بنگاههای تولیدی آزاردهنده بوده و شرایط تولید و
توسعه را دچار پسرفت کرده است .مهمترین راهکار رفع یا کاهش تعارض بین صنایع باالدستی و
پاییندستی ،تعریف استراتژی دقیق و تعیین تکلیف در این خصوص است تا بتوان بر مبنای این
اسـتراتژی بین شـرکتها آرایش و تقسـیمبندی خاصی ایجاد کرد .امروز بالغ بر  88درصد اشـتغال
کشور در شرکتهای کوچک و متوسط است و حدود  70درصد ارزش افزوده کشور در شرکتهای
بـزرگ بـه وجـود میآیـد ،یعنـی ایـن شـرکتها بـا اشـتغال کمتـر ،ارزش افـزوده بسـیار باال تـری دارنـد که
عمدتـا شـرکتهای دولتـی و عمومـی هسـتند و ایـن پارادوکسـی اسـت کـه یـک روز بایـد حـل شـود.
صنایـع پاییندسـتی مـا در حالـی کـه میتواننـد هـم اشـتغال بیشـتر و هـم ارزش افـزوده ایجـاد کننـد،
مـورد کملطفـی و بیمهـری صنایـع باالدسـتی قـرار گرفتهانـد و ایـن بیمهـری بـه خصـوص در حـوزه
فلـزات رنگیـن چالشهای ز یـادی ایجاد کرده اسـت.

اتاق بازرگانی ایران و به ویژه
کمیسیون صنایع اتاقتا کنون
برای حل مشکالت صنایع
تکمیلی چه اقداماتی انجام
دادهاند؟
آیا شما به نتیجه بخش بودن این
اقداماتخوشبینهستید؟

مشـکل صنایـع مـادر بـا صنایـع تکمیلـی مربوط به دیـروز و امروز نیسـت و از گذشـتهها وجود داشـته
است .ما طی سالهای اخیر در اتاق بازرگانی ایران اقدامات مختلفی برای رفع چالشهای صنایع
پاییـن دسـتی و تولیدکننـدگان انجـام دادهایـم و کمـاکان در تـالش هسـتیم کـه بـا کار کارشناسـی،
برنامهریـزی و پیگیـری مسـتمر بتوانیـم مشـکالت را از بیـن بـرده و شـرایط بهتـری بـرای فعالیـت ایـن
صنایـع فراهـم کنیـم .اتـاق ایـران در پیگیـری ایـن موضـوع بسـیار جـدی اسـت و جلسـات متعـددی
بـا شـرکتهای بـزرگ برگـزار کـرده اسـت و تـا گرفتـن حـق صنایـع پاییـن دسـت مقاومـت میکنـد.
خوشـبختانه کارهـای خوبـی صـورت گرفتـه و مـا به نتیجـه اقدامات خوشبین هسـتیم .البته اخیرا
در وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز تصمیماتی گرفته شـده اسـت تا بر مبنای این تصمیمات،
توجه صنایع مادر به صنایع پاییندستی بیشتر و همکاری و تعامل بین آنها تقویت شود .امیدواریم
با همراهی دولت و بخش خصوصی و همچنین همکاری بین صنایع باالدسـتی و پاییندسـتی،
مشـکالت به حداقل رسـیده و روند تولید و توسـعه سـرعت بیشـتری بگیرد▪ .
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محمدصادقجنانصفت روزنامهنگار

{ دومینوی سازندگی }

وقتی سـاز حتی یک نوازنده در یک گروه بزرگ در یک ارکسـتر ورزیده و به شـدت تمرین کرده با همکارانش و با رهبر ارکسـتر جور نشـده
باشـد ،براینـد آن بـه ویـران شـدن آن گـروه در جریـان کار منجـر مـی شـود .بـه میـزان افـراد ناسـازگاری کـه در جـور کـردن سـاز خود بـا دیگران
ناتوان هستند ،رهبر ارکستر در تنگنا قرار می گیرد و بنابراین دیگر نباید به ادامه کار آن امیدوار بود .اقتصاد یک کشور را می توان به یک
ارکستر تشبیه کرد که گاهی در جریان فعالیت خود اگر با یک نوازنده ناساز همراه باشد ،می تواند او را تغییر دهد یا سازش را کوک کند.
در اقتصـاد ایـران امـا بـه دلیـل اینکـه فرماندهانـش به ویژه در سـال تازه می خواهند نزد نهادهای قدرت روسـفید باشـند ،به شـکل رییس
یـک جزیـره عمـل مـی کننـد و بـه همیـن خاطـر راه را برای ناسـازگار کردن کل اقتصاد همـوار کرده انـد .این روزها اقتصاد ایران با سـازهای
ناکوک رو به رو شـده اسـت و گوش ها را آزار می دهد .اگر بخواهیم به سرچشـمه بد آواز شـدن صدای اقتصاد ایران برسـیم بدون تردید
بـه تشـدید تحریـم هـای اقتصـاد ایـران و ناتوانی اقتصـاد در جایگزین کردن درآمد از دسـت رفته صادرات نفت می رسـیم.
اقتصاد ایران یک سـاختار قوام یافته چندین دهه ای داشـت و تعادل های خود را نیز بر اسـاس آن سـاختار پیدا کرده بود .به این معنی
کـه چندیـن دهـه بـود ایـران درآمـد هنگفتـی از صـادرات نفـت خـام بـه دسـت مـی آورد و سـازمان برنامـه و بودجـه نیـز بـر اسـاس ایـن میزان
درآمـد ،آن را بـه مصـارف از پیـش تعیین شـده ای تخصیص مـی داد.
بخشی از این منابع ارزی با قیمت های گوناگون ریالی به واردات اختصاص می یافت .بر اساس آمارهای در دسترس به طور میانگین
سـاالنه  40تـا  50میلیـارد دالر از درآمدهـای ارزی بـرای واردات اختصـاص مـی یافـت .امـا بـا کاهـش و حـذف درآمدهـای صـادرات نفت
خـام و نیـز کاهـش صـادرات سـایر کاالهـا وخدمـات در نیـم سـال نخسـت امسـال وچشـم انـداز نـه چنـدان روشـن بـرای ادامـه سـال در بـه
دسـت آوردن درآمد ارزی ،این تخصیص کاهش یافته اسـت .بانک مرکزی ایران نیز توانسـته اسـت سـوار بر موج شـده و به بهانه حفظ
ارزش پـول ملـی تقاضـای هرگونـه ارز را سـرکوب کنـد .ایـن وضعیت راه را برای تقاضای موثر ارز مسـدود کرده اسـت.
بـه دلیـل افزایـش قیمـت خریـد مـواد اولیـه از سـوی بانـک مرکـزی و همچنیـن مشـکالت ناشـی از ناهماهنگـی سـازمان بـورس بـا صنایـع
باالدسـتی و عـدم تأمیـن ارز مـورد نیـاز بنـگاه هـا در نظـارت و تخصیـص درسـت مـواد اولیـه ،در برخـی از صنایـع ،تولیدکننـدگان واقعـی
مجبورنـد مـواد اولیـه موردنیـاز را بـا قیمـت هـای بسـیار بـاال تأمیـن کنند.
حـاال تولیـد در تنگنـای مـواد اولیـه گرفتـار شـده اسـت و آن بخـش از تولیدات صنعتی که برای تولیدات خـود در داخل یا خارج از کشـور
هنوز مشـتری دارند ،نمی توانند برای خرید مواد اولیه وارداتی ارز تهیه کنند .از سـوی دیگر برخی از تولید کنندگان که مواد اولیه آنها در
داخـل کشـور تهیـه مـی شـود ،بـا دردسـر تـازه ای مواجـه شـده انـد .به این معنـی که تولید کنندگان فـرآورده های پتروشـیمی ،فـوالد ،مس و
سایر فلزات آهنی با توجه به افزایش شتابان نرخ تبدیل ارز به پول ایران ترجیح می دهند تولیدات خودرا به جای اینکه در بازار داخلی
عرضـه کننـد آن را بـه صـادرات اختصـاص دهنـد .مجادلـه ای کـه از دو سـال پیش در این بخش شـروع شـده بود اکنـون به دلیل افزایش
نـرخ ارز در اوج قـرار دارد .تـالش هـای تولیـد کننـدگان صنایـع پاییـن دسـتی ایـن محصـوالت دسـت کـم در بـاره فـوالد بـه نتیجه نرسـید و
تولیـد کننـدگان فـوالد توانسـتند از تلـه قیمـت گـذاری دسـتوری خـالص شـوند .با توجه بـه نیاز شـدید دولت بـه ارز برای خر یـد کاالهای
اساسـی به نظر می رسـد عرضه فرآورده های پتروشـیمی و فلزات اساسـی در بازار داخل منتفی اسـت.
یکـی از دالیـل دیگـر در تنگنـای ایجـاد شـده بـرای خریـد مـواد اولیـه حتـی در صورتی که تولیدکننـده بتواند ارز مـورد نیـاز را از بازار نیمایی
یا بازار آزاد تهیه کند ،مشـکل مهمتر افزایش شـدید نیاز شـرکت ها به نقدینگی اسـت .نرخ هر دالر امریکا در نیم سـال نخسـت امسـال
بیشـتر از دوبرابـر شـده اسـت ،بنابرایـن تولیـد بـرای خریـد ارز نیـاز بـه سـرمایه درگردش باالیـی دارد که بـا وجود تنگناهای مالی تامیـن آن از
بـازار هـای گوناگـون ،سـخت بـه نظر می رسـد و دسـت و پای تولیدکنندگان را بسـته اسـت.
واقعیـت دیگـری کـه تولیـد را بـرای خریـد مـواد اولیـه درتنگنـا قرار می دهد این اسـت کـه دولت با همه نیـروی خود سـد راه قیمتگذاری
بـر اسـاس نـرخ جدیـد ارز بـرای تولیـدات صنعتـی مـی شـود و مـی گو یـد بایـد کاالهـا در چارچـوب اراده دولـت عرضـه شـود .ایـن نیـز بـر
پیچیدگیهـای تولیـد اضافـه کـرده اسـت و تولیدکننـدگان را در موقعیـت دشـواری قـرار داده اسـت.
سد و بند دیگری که تولید را در منگنه قرار داده این است که اگر از سدهای پیشین عبور کند ،یعنی ارز مورد نیازش را برای واردات تامین
کند ،بتواند از سدهای خارجی به دلیل عدم عضویت در  FATFعبور کند و رضایت دولت را بگیرد و از سد قیمتهای دستوری هم
بگذرد ،به سد اصلی می رسد که کاهش قدرت خرید مصرف کننده است .در وضعیتی که قدرت خرید مصرفکنندگان به دلیل
تـرس از دسـت دادن پـس انـداز بـرای سـخت تریـن روزهـا و نیـز تـورم شـتابان کاهـش یافتـه اسـت ،خریـد مـواد اولیه بـا قیمتهای
باال ترس آور اسـت.
در پایان باید به مقوله سیاست خارجی ایران نیز نگاهی کرد .واقعیت این است که در ایران انتظاراتی شکل گرفته که تا امروز هم ادامه
دارد و آن انتظـار شکسـت «دونالـد ترامـپ» و پیـروزی «جـو بایـدن» اسـت .انتظـار ایـن اسـت کـه اگر این اتفـاق رخ دهد تحریم هـای ایران
از سـوی دولـت دموکـرات کمتـر و نـرخ ارزهـای معتبـر به دلیل صادرات نفـت خام افزایش و بنابر این خرید مواد اولیه نیز ارزان تر باشـد▪.
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در این روش دو طرف عرضهکننده و متقاضی درخصوص فرمولها و قواعد معامله توافق میکنند .در واقع بورس کاال دست هر دو طرف
را بـاز گذاشـته اسـت .البتـه بـا توجـه بـه اینکـه در بـورس کاال پیشـنهاد فـروش توسـط عرضهکننـده بـه بـازار داده میشـود ،این فرمـول از طریق
عرضهکننده به بازار ارائه خواهد شـد لذا الزم اسـت قبل از اینکه این فرمول به بورس پیشـنهاد و اطالعیه عرضه منتشـر شـود ،عرضهکننده
بـا خر یـداران و متقاضیـان بالقـوه رایزنـی کـرده و بـه توافق برسـد .بـورس کاال تالش کرده اسـت قاعدهای ایجاد کند که انعطافپذیـری الزم را
برای اسـتفاده همه صنایع داشـته باشـد .با توجه به اینکه کاالهای زیادی در بورس مورد معامله قرار میگیرند که شـرایط عرضه و تقاضای
خـاص خـود را دارنـد ،نمیتـوان فقـط یک فرمول را به بـازار تحمیل کرد.
یکـی دیگـر از ابزارهـای بـورس کاال در بحـث تامیـن مالـی ،اوراق سـلف مـوازی اسـتاندارد اسـت کـه در صنایـع مختلـف ایـن اوراق توسـط
عرضهکنندگان منتشر شده است .اوراق سلف استاندارد ،ابزار تأمین مالی کوتاه مدتی است که بر مبنای قرارداد سلف منتشر میشود و
بر اسـاس آن عرضهکننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشـخصات قرارداد سـلف اسـتاندارد در ازای بهای نقد به فروش میرسـاند
تـا در دوره تحویـل بـه خریـدار تسـلیم کنـد .دارنـده اوراق میتوانـد معـادل دارایـی پایـه خریـداری شـده را طی قرارداد سـلف موازی اسـتاندارد
به فروش رسـاند ،یا در سررسـید با شـرایط از پیش تعیین شـده تسـویه نقدی کند و یا در دوره تحویل اقدام به دریافت فیزیکی دارایی کند.
آخریـن مـورد عرضـه توسـط فـوالد مبارکـه اصفهـان بـود کـه در قالـب ایـن اوراق سـه هـزار میلیـارد تومـان از بـازار سـرمایه تامیـن مالی کـرد .بقیه
صنایـع عرضهکننـده در بـورس کاالی ایـران نیـز میتواننـد از طریـق اوراق سـلف اسـتاندارد اقـدام به تامین مالی کنند.
بورس کاال ابزار جدیدی تحت عنوان اوراق «خرید دین کاالیی» طراحی کرده که دسـتورالعمل آن در هیات مدیره سـازمان
بـورس بـه تصویـب رسـیده اسـت و بـه زودی بـرای اجـرا بـه بـورس کاال ابـالغ خواهـد شـد .یکـی از کاالهایـی کـه بـه احتمـال زیاد با
ایـن روش عرضـه خواهـد شـد ،مـس اسـت کـه در صنعـت بـرق هـم کاربـرد فراوانـی دارد .در ایـن روش ،تولیدکننـده و عرضهکننـده ،کاالی
خـود را روی تابلـوی بـورس بـه صـورت نسـیه میفروشـند ،خریـداران نیـز کسـانی هسـتند کـه بتواننـد برای معـادل مبلغی کـه خرید میکنند،
ضمانتنامه بانکی تودیع کرده ،اعتبار اسنادی مدتدار گشایش و یا سهام توثیق کنند .در واقع متقاضیان با یکی از این سه روش ،اقدام
بـه خریـد نسـیه میکننـد و بـه پشـتوانه ِدینـی که در معامله نسـیه ایجاد میشـود ،اجازه انتشـار اوراق خریـد دین به عرضهکننـده داده خواهد
شـد .عرضهکننـده نیـز اوراق را منتشـر و بـه کسـر قیمـت فروخته و پـول خـود را دریافت میکند.
بـا اوراق خر یـد ِدیـن کاالیـی ،تولیدکنندههـا میتواننـد طلبـی کـه دارند را به ورقه بهادار تبدیل کنند و آن را بفروشـند .جذابیت ایـن اوراق به
گونـهای اسـت کـه خریـدار بـه دلیـل مواجهـه بـا مشـکالت مربوط به تامین سـرمایه در گـردش به دنبال خرید نسـیه مواد اولیه مصرفی اسـت.
فروشـنده مـواد اولیـه نیـز بـه دلیـل نیـاز بـه سـرمایه در گـردش ،تمایلـی بـه فـروش نسـیه نـدارد .زیـرا بـا مشـکل مواجه میشـود .امـا با ایـن راهکار
فروشـنده بـا انتشـار اوراق خریـد ِدیـن ،پـول را نقـد دریافـت میکنـد و خریـدار بـه صـورت نسـیه مـواد اولیـه مصرفـی را خر یـده اسـت .بـا ایـن
اوراق امـکان فـروش نسـیه بـرای مـدت زمـان بیشـتری فراهـم خواهـد شـد و خریداران با وثیقـه امکان خرید نسـیه را از روی تابلـوی بورس پیدا
میکنند.

بورسشفاف؛
ِ
بستر رونق و توسعه

جواد فالح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران

با توجه به اینکه بورس کاال
اصلیترین کانال تامین مواد
اولیه برای صنایع ساخت محور
محسوبمیشود،مهمترین
اقدامات حمایتی بورس کاال
برای حفظ توان ساخت داخل
و تسهیل تامین مواد اولیه آنها
چه بوده است؟

خرید دین کاالیی و سلف
موازی به عنوان راهکارهایی
برای تامین مالی در بورس
کاال مد نظر قرار گرفتهاند ،لطفا
توضیحاتی در این خصوص
بفرمایید؟

رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی همیشه در اولویت سیاستهای اقتصادی
کشور قرار داشتهاند ،اولویتهایی که تحقق آنها منوط به تامین مواد اولیه برای
تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی است .اما امروز تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع
پاییندستی کشور یکی از بزرگترین چالشهای حوزه تولید است .با «جواد فالح»؛
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران درخصوص اقدامات
بورس کاال درباره عرضه مواد اولیه در بورس کاال و تسهیل تامین مواد اولیه گفتگو
کردهایم .مشروح مصاحبه را در ادامه میخوانید:
.
.
.
.
.

بـورس کاالی ایـران دفتـر معامال تـی اسـت کـه عرضـه کننـده و متقاضـی در دو طـرف معامله قـرار دارنـد .هدف بـورس کاال ایجاد
ابزارهـای متناسـب مـورد نیـاز صنعـت اسـت تـا بـا ایـن ابزارهـا بتـوان نوسـانات عرضـه و قیمـت را مدیر یـت کـرده و منابـع مالـی
فروشـندگان و خریداران را تامین کرد .ایجاد بسـتر کشـف نرخ شـفاف مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا ،تضمین تعهدات طرفین
معاملـه ،تامیـن مالـی و مدیر یـت ریسـک سـه بـازو و کارکـرد اصلـی بـورس کاال بـه شـمار میروند.
بـورس کاال در خصـوص شـفافیت عرضـه و تقاضـا بـا کمـک وزارت صمت و از طریق سـامانه بهینیاب ،فعالیت سـفتهبازان را
در بورس محدودتر کرده و به کسـانی اجازه شـرکت در معامالت بورس را میدهد که مصرفکننده کاال هسـتند .سـامانه بهین
یاب سامانهای است که در اختیار وزارت صمت قرار دارد ،این وزارت براساس اطالعاتی که از متقاضیان خرید کاال دریافت
میکنـد ،سـهمیههایی را بـرای هـر متقاضـی تعییـن میکنـد کـه طبـق نظـر وزارت صمـت ،ایـن سـهمیه معـادل میـزان تقاضـای
مصرفی آن تولیدکننده اسـت.
در واقع بورس کاال در راسـتای شـفاف کردن بازار همواره به دنبال محدود کردن سـفتهبازی بوده اسـت .البته ایجاد محدودیت
به معنای موفقیت صد درصدی این سیاسـت نیسـت چرا که ممکن اسـت اطالعات نامناسـبی نیز داده شـده باشـد ،اصناف
از طریـق وزارت صمـت و همـکاری تنگاتنـگ بـا ایـن وزارت میتواننـد در پاالیـش این اطالعات بـه وزارت صمت کمک کنند.
مـا همیشـه بـه ذینفعـان پیشـنهاد میکنیـم در کنـار وزارت صمـت بـه پاالیـش دادههـا کمـک کننـد تـا ایـن دادههـا بـا بیشـترین
میـزان صحـت تولیـد و در اختیـار بـورس کاال قـرار بگیـرد .بـورس کاال هیچ نقشـی در تولید اطالعات نـدارد و فقط مصرفکننده
اطالعاتی اسـت که توسـط وزارت صمت تولید میشـود.
همانطـور کـه گفتـه شـد مدیر یـت ریسـک یکـی از رسـالتهای بـورس کاالسـت .بـورس کاال در تحقـق ایـن هـدف ابـزاری تحت
عنـوان «قراردادهـای کشـف پریمیـوم» طراحـی کـرده اسـت .در ایـن قراردادهـا طرفیـن متعهد میشـوند کـه در زمان مشـخصی در
آینده کاال را براساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به عالوه مابهالتفاوت توافق شده) معامله کنند .مکانیسم این قرارداد بگونهای
اسـت که در ابتدای انجام توافق ،طرفین باید قسـمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع
کننـد .در ایـن قـرارداد پریمیـوم مبلـغ یـا درصدی اسـت که جهت محاسـبه قیمت نهایی به قیمت مبنـا اضافه یا از قیمت مبنا
کسـر میشـود و قیمـت مبنـا قیمتـی اسـت کـه در زمـان تعییـن شـده در اطالعیـه عرضـه ،توسـط مرجـع مـورد قبـول بـورس اعـالم
میشود .معامله نهایی زمانی بین طرفین منعقد میشود که در قرارداد کشف پریمیوم طرفین متعهد به انجام آن طبق ضوابط
بـورس شـدهاند .ایـن معاملـه در زمـان مشـخص شـده در قـرارداد کشـف پریمیـوم بـر اسـاس قیمـت نهایـی ،توسـط بـورس میـان
طرفیـن قـرارداد کشـف پریمیـوم بـه صـورت قرارداد نقد ،نسـیه یا سـلف منعقد میشـود .قیمـت نهایی در ایـن قراردادهـا از فرمول
توافق شـده بین طرفین و پریمیوم کشـف شـده در تاالر قابل محاسـبه اسـت .مزیت معامله بر پایه کشـف پریمیوم این اسـت که
تغییـرات نـرخ ارز در آینـده پوشـش داده شـده و معاملـه تحـت تاثیـر تغییـر نرخ ارز و نوسـانات داخلی عرضه و تقاضـا قرار نخواهد
گرفـت .در بسـیاری از کشـورهای دنیـا معامـالت بـا ایـن روش انجـام میشـود ،لذا توسـعه آن در کشـور مـا هم میتواند ابـزاری برای
مدیریت ریسـک تغییرات قیمت باشـد.

بورس تا چه حد در
از میان بردن انحصار
و کشف قیمت موفق
عمل کرده است؟

بـورس در حالتـی میتوانـد عملکـرد موفقـی داشـته باشـد کـه بتوانـد بـه مرجع کشـف قیمـت در کاالهای اساسـی مانند فلزات تبدیل شـود.
الزمه مرجعیت قیمت شـدن این اسـت که کل عرضه و تقاضای آن کاال در بسـتر بورس انجام شـود .این امر در صورتی محقق خواهد شـد
کـه بـا کمـک دولـت ،اصنـاف و رسـانهها همـه تولیدکننـدگان و مصرفکننـدگان واقعـی بـه سـمت بسـتر شـفاف بـورس سـوق داده شـوند تـا
کشـف نـرخ مبتنـی بر نظـام عرضه و تقاضـای کل اقتصاد ایجاد شـود.
در بورس اگر کشـف نرخ منعکسکننده عرضه و تقاضای کل اقتصاد نباشـد ممکن اسـت قیمت ،قیمت تسـویهکننده کل بازار نباشـد.
هـر چقـدر کـه جلـوی عرضـه خـارج از سیسـتم بـورس گرفته شـده و معاملهها به سـمت بورس سـوق داده شـود ،قیمتهای بـورس قابل اتکا
خواهـد بـود .در ایـن صـورت فاصلـه گرفتـن از قیمتهـای منصفانـه خـود را نشـان خواهـد داد و میتـوان مدعی شـد کـه بازار دچـار کمبود یا
مازاد عرضه و تقاضا شـده اسـت .لذا زمانی که کل عرضه و تقاضای اقتصاد روی تابلو قرار بگیرد و کمبود و مازاد مشـخص باشـد میتوان
سیاسـتگذار را بـه ایـن سـمت سـوق داد کـه سیاسـت تجـاری خـود را در حـوزه صـادرات و واردات مبتنـی بـر قیمتهـای کشـف شـده در
بـورس اعمـال نمایـد .مثـال اگـر روی تابلـو قیمـت کاالیـی از قیمتهـای منطقـی و جهانـی کـه مبتنـی بـر نـرخ ارز اسـت ،فاصلـه میگیـرد و از
آن قیمـت بیشـتر کشـف میشـود میتـوان سیاسـت تجـاری اعمـال کـرد و تعرفـه صـادرات آن کاال را افزایـش داد تـا پاسـخگوی نیـاز داخـل
باشـد یـا اگـر قیمتهـا خیلـی پایینتـر از قیمتهـای جهانـی روی تابلو کشـف شـد میتـوان تعرفـه صـادرات آن را در گمرک کاهـش داد تا به
صـادارت و کاهـش عرضـه در بـازار داخلـی کمـک کنـد .بـا اعمـال ایـن روش و تنظیـم سیاسـت تجـاری بـر پایـه آن ،میتـوان امیـدوار بـود کـه
انحصـار سـاختاری دربـاره برخـی کاالهـا بـه انحصـار رفتـاری منجـر نشـود .ایـن امـر در کشـورهای توسـعه یافته اتفـاق افتاده اسـت .شـاید در
کشوری کاالیی توسط یک تولیدکننده تولید شود ولی قیمت آن متفاوت از قیمت جهانی نخواهد بود چون وضعیت صادرات و واردات
و تعرفههـای آنهـا طـوری دیـده شـده اسـت کـه اجـازه اختـالف گرفتن قیمتهای داخلـی از قیمتهای جهانی به آن انحصارگر سـاختاری
داده نمیشـود .مـا اگـر بتوانیـم بـورس را بـه عنـوان محـل کشـف نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضای کل اقتصاد تعریف کنیم و تحقق ببخشـیم،
در آن صـورت مـی توانیـم سیاسـت هـای تجـاری را مبتنـی بـر قیمتهـای کشـف شـده در بـورس قـرار دهیـم و فاصلـه گرفتـن از قیمتهـای
جهانی را کنتـرل کنیم▪.
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چندماهــی هســت کــه تالطــم هــای بــی ســابقه نــرخ ارز و همزمــان شــیوع ویــروس
کرون ــا ،صنای ــع را دچ ــار س ــردرگمی و ع ــدم تع ــادل ک ــرده اس ــت و موج ــب ش ــده
جریـــان تولیـــد و توســـعه در بنگاههـــای اقتصـــادی بهکنـــدی صـــورت گیـــرد و
فش ــاری دوچن ــدان ب ــر واحده ــای صنعت ــی وارد ش ــود.
نــرخ ارزو نوســانات آن یکــی از مســائل مهــم و تعییــن کننــده در هزینــه تمــام شــده
واحده ــای صنعت ــی اس ــت .اث ــرات منف ــی و مثب ــت بس ــیاری ب ــر بدن ــه اقتص ــادی
کش ــور دارد و افزای ــش هزینهه ــای تولی ــد ،کاه ــش حاش ــیه س ــود و کاه ــش ت ــوان
رقابت ــی ،کمب ــود س ــرمایه در گ ــردش بنگاهه ــا ،اخت ــالل در سیس ــتم خریده ــا و
معام ــالت اقتص ــادی را دام ــن خواه ــد زد.
ای ــن روزه ــا ک ــه ح ــال اقتص ــاد کش ــور نامس ــاعد اس ــت و از ط ــرف دیگ ــر وی ــروس
عالـــم گیـــر هـــم مزیدبرعلـــت و بدحالـــی شـــده ،اغلـــب واحدهـــای تولیـــدی و
صنعتــی بــا مشــکل نقدینگــی و ســرمایه در گــردش روبــرو هســتند و نوســانات نــرخ
ارز نی ــز آت ــش در خرم ــن صنع ــت انداخت ــه و واحده ــای تولی ــدی و صنعت ــی ب ــرای
تهی ــه م ــواد اولی ــه و تجهی ــزات ب ــا چال ــش ج ــدی مواج ــه هس ــتند.
نتایــج بــه دســت آمــده از پایشــی کــه اتــاق بازرگانــی ایــران دربــاره محیــط کســب
وکار در س ــال  99انج ــام داده ،نش ــان م ــی ده ــد ک ــه از  4س ــال گذش ــته تاکن ــون
وضعیــت کشــور در شــاخصهای محیــط کســبوکار ،روزبــهروز بدتــر میشــود و
براس ــاس ای ــن یافت ــه ه ــا مولفهه ــای مختلف ــی در ای ــن ش ــاخصها اثرگذارن ــد ک ــه
مهمتریــن آنهــا ،جهــش یکبــاره نــرخ ارز بــوده اســت .در واقــع جهــش یکبــاره نــرخ
ارز باع ــث ش ــده ت ــا جری ــان تولی ــد و توس ــعه در بنگاهه ــای اقتص ــادی ب ــه کن ــدی
صــورت گیــرد و همزمــان شــیوع ویــروس کرونــا هــم فشــار مضاعفــی بــه واحدهــای
صنعتــی وارد کنــد .البتــه ایــن همــه ماجــرا نیســت کــه «تامیــن مــواد اولیه»هــم برای
بنگاهه ــای اقتص ــادی وصنای ــع س ــاخت مح ــور ب ــا ای ــن جه ــش ه ــای ناگهان ــی از
یــک ســو و تحر یــم هــای ظالمانــه از ســوی دیگــر بــا معضالتــی فــراوان روبــرو شــده
اس ــت و همانط ــور ک ــه رئی ــس ات ــاق ای ــران ه ــم باره ــا هش ــدار داده ،ای ــن مس ــاله
بــه تدر یــج بــه بزرگتریــن بحــران حــوزه تولیــد تبدیــل شــود .براســاس پایــش اتــاق
بازرگان ــی ش ــاخص کل اقتص ــاد در خ ــرداد امس ــال ب ــه  48.41واح ــد رس ــید ک ــه
نســـبت بـــه اردیبهشـــت  1.7۶واحـــد معـــادل  ۳.5درصـــد افـــت کـــرد و رشـــد
قیمــت خر یــد مــواد اولیــه لــوازم مــورد نیــاز تولیــد بــرای ســومین مــاه متوالــی یکــی از
عوامــل افــت ایــن شــاخص ذکــر شــد .بــه گواهــی بســیاری از فعــاالن اقتصــادی،
تولی ــد در اقتص ــاد ای ــران ب ــه ش ــدت ب ــه واردات کااله ــای س ــرمایه ای ،واس ــطه ای
و م ــواد اولی ــه وابس ــته اس ــت و ب ــا درنظرگرفت ــن چنی ــن ش ــرایطی ،تضعی ــف ارزش
پــول ملــی ،افزایــش هزینههــای تولیــد ،رکــود و تعطیلــی صنایــع را در پــی خواهــد
داشــت .بابررســی شــرایط فعلــی بــه نظــر مــی رســد وضعیــت تولیدکننــدگان حــوزه
صنعــت نســبت بــه گذشــته ســخت تــر شــده اســت؛ چراکــه در گذشــته واردات
قطع ــات ماش ــین آالت ب ــدون انتق ــال ارز و ب ــا پرداخ ــت پ ــول ب ــه ص ــراف انج ــام
میشــد ،امــا امــکان ایــن کار وجــود نــدارد وایــن درحالــی اســت کــه مطابــق برخــی
گــزارش هــا حتــی بهتریــن کارخانــه هــای صنعتــی ایــران هــم بیــن  ۲0تــا  50درصــد
واردات دارن ــد.
آن ط ــور ک ــه علیرض ــا کاله ــی نای ــب ریی ــس کمیس ــیون صنای ــع و مع ــادن ات ــاق
بازرگانــی ایــران گفتــه اســت  :سیاســت ارزی کشــور ،تولیــد را بــا مانــع مواجــه کــرده
چ ــرا ک ــه صنایع ــی وج ــود دارن ــد ک ــه نی ــاز آنه ــا ب ــه م ــواد اولی ــه واردات ــی ب ــه می ــزان 5
درصــد اســت ،امــا چنانچــه نتواننــد ایــن  5درصــد را نیــز تامیــن کننــد ،کل تولیــد
آنه ــا متوق ــف میش ــود .در عی ــن ح ــال ،بنگاهه ــا م ــواد اولی ــه خ ــود را ب ــه ن ــرخ ارز

ب ــازار آزاد خری ــداری میکنن ــد ام ــا ارز حاص ــل از ص ــادرات خ ــود را بای ــد ب ــه ن ــرخ
نیمــا عرضــه کننــد و ایــن مســاله انگیــزه تولیــد و صــادرات را کاهــش داده اســت.
ب ــه گفت ــه اهال ــی صنای ــع تولی ــدی ،افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــه ش ــدت تولیدکنن ــدگان را
تح ــت فش ــار ق ــرار داده و آن ه ــا را مجب ــور ک ــرده اس ــت ت ــا م ــواد اولی ــه و ملزوم ــات
خ ــود را ب ــا ن ــرخ ب ــاالی ارز وارد کنن ــد و ای ــن هزین ــه تولی ــد و قیم ــت تم ــام ش ــده
محص ــول را ب ــاال میب ــرد .از طرف ــی تولی ــد کنن ــده ب ــا در نظ ــر گرفت ــن ت ــوان مال ــی
م ــردم و حف ــظ رقاب ــت در ب ــازار نمیتوان ــد قیم ــت محص ــول را چن ــدان افزای ــش
دهــد بنابرایــن یــا بایــد وجــدان و انصــاف را زیر پــا گذاشــت و کاالی کــم کیفیــت
تولی ــد ک ــرد ی ــا ب ــه انتظ ــار ورشکس ــتگی و خ ــروج از دور ش ــد .بررس ــی واحده ــای
صنعت ــی و تولی ــدی ط ــی ای ــن س ــال ه ــا نش ــان داده اس ــت ک ــه س ــهم م ــواد اولی ــه
نس ــبت ب ــه دیگ ــر هزین ــه ه ــای تولی ــد برجس ــته ب ــوده اس ــت و در مجم ــوع هزین ــه
مــواد اولیــه همــواره رشــد بیشــتری داشــته بــه طــوری کــه در شــرکت هــای بــزرگ،
س ــهم دس ــتمزد مس ــتقیم در هزین ــه تولی ــد کاه ــش یافت ــه و هزین ــه م ــواد اولی ــه ب ــه
و ی ــژه پ ــس از تحر ی ــم ه ــا وافزای ــش ن ــرخ ارز ب ــه ش ــدت افزای ــش یافت ــه اس ــت ،ل ــذا
مســئله تامیــن مواداولیــه جــزو مهــم تریــن مســایلی اســت کــه در ایــن نابســامانی
اقتص ــادی بای ــد ب ــه آن توج ــه ک ــرد.
با دسته بندی بخشها و صنایع تولیدی کشور می توان به دو گروه رسید:
گــروه نخســت  :صنایعــی همچــون صنایــع مرتبــط بــا حمــل و نقــل ،محصــوالت
ش ــیمیایی و  ...ک ــه ب ــرای تأمی ــن م ــواد اولی ــه و واس ــطه خ ــود وابس ــتگی ش ــدید ب ــه
واردات آنه ــا دارن ــد.
گ ــروه دوم  :صنایع ــی ک ــه تولیدکنن ــده و تأمینکنن ــده م ــواد اولی ــه باق ــی صنای ــع
هســتند و حضــور وبقــای آن هــا بــه چرخــش چرخــه تولیــد درکشــور کمــک قابــل
توجه ــی م ــی کن ــد.
وبــا توجــه بــه ایــن دودســته اســت کــه بایــد سیاســت هایــی مبتنــی بــر هــر دو اتخــاذ
کــرد تــا بســتر بــرای تامیــن مــواد اولیــه در هــر دو گــروه مهیــا شــود و در ایــن موقعیــت
حس ــاس موض ــوع ت ــداوم فعالی ــت صنای ــع تولی ــدی ب ــه بحث ــی مح ــوری تبدی ــل
شــود.به ایــن ترتیــب ضــروری اســت صنایعــی کــه بــرای تولیــد محصــوالت خــود
ب ــه س ــایر کش ــورها و رواب ــط بینالملل ــی وابس ــته هس ــتند ،ب ــا اتخ ــاذ راهکارهای ــی
نظیــر تخصیــص ارز و تســهیل قوانیــن از ســوی دولــت مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد.
درهمیـــن زمین ــه علیرض ــا کاله ــی عض ــو کمیس ــیون صنای ــع و مع ــادن اتـــاق
بازرگان ــی ته ــران پیش ــنهاد داده اس ــت ب ــا ف ــروش اعتب ــاری م ــواد اولی ــه از س ــوی
شـــرکتهای ب ــزرگ و حاکمیت ــی ب ــه بنگاهه ــای کوچـــک و متوس ــط میتـــوان
بخ ــش مهم ــی از مش ــکالت ای ــن بنگاهه ــا را برط ــرف ک ــرد ه ــر چن ــد ک ــه معتق ــد
اس ــت دول ــت بای ــد ای ــن ش ــرکتها را ب ــه ف ــروش اعتب ــاری وادارد.
ی ــا محمدمه ــدی فنایی،دیگ ــر عض ــو کمیس ــیون صنع ــت ات ــاق بازرگان ــی گفت ــه
ب ــرای جه ــش تولی ــد ح ــذف «یارانهه ــای نق ــدی و هدای ــت آن ب ــه چرخ ــه تولی ــد»،
«کاهــش تدریجــی نــرخ ســود ســپردهها و تســهیالت» و نیــز «ارتقــای اعتمــاد میــان
م ــردم و دول ــت» م ــی توان ــد راهگش ــا باش ــد.
حــال کــه باالخــره وزیرصنعــت تعییــن شــد و امــا واگرهــای مجلــس جدیــد درایــن
زمین ــه تم ــام ،ض ــروری اس ــت دول ــت ب ــا توج ــه ب ــه بح ــث های ــی ک ــه صنعتگ ــران
کارش ــناس  ،مط ــرح م ــی کنن ــد معض ــالت موج ــود ب ــر س ــر راه تامی ــن م ــواد اولی ــه را
برطــرف کنــد تــادر ســالی کــه قــرار اســت «جهــش تولیــد» داشــته باشــیم بــه «رکــود
در تولیــد» نرســیم و البتــه درایــن راه همراهــی مجلــس وســایر قــوا بــا دولــت خســته
از تحریــم هــا و فشــارهای بیــن المللــی و مشــکالت داخلــی ضــروری اســت▪.
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مهمترینچالشصنایع
باالدستی به ویژه در حوزه
صنعتآلومینیومچیست؟

هوشنگ گودرزی رییسهیاتمدیرهسندیکایصنایعآلومینیومایران

یارانهصنایعباالدستی
با عرضه کافی
توزیعمیشود
صنایع باالدستی یکی از اصلیترین بنیانهای توسعه صنعتی
محسوب میشوند .مشکل اینجاست که رابطه اقتصادی بین این
صنایع با حوزههای ساخت محور که فلزات ،اصلیترین پیشران
تولید آنها محسوب میشود ،به درستی تعریف نشده است.
تخصیص انرژی ارزان قیمت به صنایع باالدستی که عمدتا بر
پایه منابع ملی زمینی و زیرزمینی تولید میشوند و در نهایت
محصوالت خود را با قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی
عرضه میکنند ،به یک توزیع نامناسب یارانه در سطح صنایع
مختلف تبدیل شده است .مهندس هوشنگ گودرزی ،رییس
هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران هم این بر این
نکته صحه میگذارد و معتقد است سیستم عرضه فلزات باید به
نحوی تنظیم شود که هزینه تامین مواد اولیه برای صنایع پایین
دستی کاهش یافته و قدرت رقابت آنها در بازارهای صادراتی
بیشتر شود و از این طریق یارانه صنایع باالدستی به درستی در
همه الیههای صنعتی توزیع میشود.
او بر این باور است که براى جلوگیرى از متضرر شدن اقتصاد
کالن کشور ،باید زمینهای فراهم شود که از محل صادرات بعضی
از فلزات که مازاد مصرف داخلی دارند ارز مورد نیاز فلزات دیگر
که عالوه بر تامین نیاز های داخلی میتوانند بعد از تبدیل به
محصول ،ارزش افزوده ،اشتغال صادرات و ارزآوری بیشتری
داشته باشند ،تامین شده و از صادرات مواد اولیه نظیر شمش
آلومینیوم با قیمتی پایینتر از نرخ جهانی جلوگیری شود.
حاصل گفتگوی ما با مهندس گودرزی را در ادامه میخوانید:

به هم ریختن تعادل بازار
داخلی بسیاری از صنایع پایین
دستی را دچار بحران میکند.
آیا نمیتوان برای حل این
مساله چارهای اندیشید؟
آیا این بازار قابل کنترل نیست؟

علیرغم همه این دالیل ،اما
صادرات مواد خام به زیان
اقتصاد و صنعت کشور است.
آیا راهکاری برای مواجهه با این
مساله وجود دارد؟

تامیـن مـواد اولیـه مهمترین چالش فعاالن صنعت آلومینیوم اسـت .این مسـاله به و یـژه امروز
کـه بـا تحریمهـای گسـترده مواجه هسـتیم ،حادتر هم شـده اسـت .فعـاالن این صنعـت برای
تامیـن ملزومـات تولیـد خـود از جملـه قطعـات یا نهادههـای تولید که عمدتـا از مسـیر واردات
صـورت میگیـرد ،دو راه پیـش روی خـود دارنـد .اولیـن راه در شـرایط معمـول خر یـد مـواد اولیـه
و ملزومـات تولیـد از کشـور های خارجـی اسـت کـه در شـرایط حاضـر بـا شـدت گرفتن سـطح
تحریمهـا ،چنـدان امکانپذیـر بـه نظـر نمیرسـد و حتـی در شـرایطی کـه شـرکتی بتوانـد از این
طریق مواد اولیه مورد نیازش را تامین کند به طور قطعا یا قادر به مبادله ارز نیست و یا ناگزیر
به پرداخت هزینه باالتری خواهد شـد .به این ترتیب محصوالت صنایع باالدسـتی داخلی
نسبت به نوع مشابه خارجی قیمت باالتری پیدا میکند که این مساله به زیان همه صنایع
بهرهبـردار از این محصوالت اسـت.
دومیـن مسـیر در وضعیـت کنونـی کشـور ،تخصیـص ارز حاصـل از صـادرات بـه تامیـن مـواد
اولیـه اسـت .در شـرایطی کـه تامیـن ارز و واردات مـواد اولیـه بـا مشـکالت جـدی و عدیـدهای
مواجـه اسـت ،بسـیاری از فعـاالن صنعـت آلومینیـوم ترجیـح میدهنـد از طریـق افزایـش
صـادرات ،ارز مـورد نیـاز بـرای تامیـن مـواد اولیه حیاتی نظیر آلومینا را تامین کنند .البته نباید
ایـن نکتـه را فرامـوش کـرد کـه تامیـن مـواد اولیـه از ایـن مسـیر هـم هزینههـای قابل توجهـی را به
آنهـا تحمیـل میکنـد ،چـرا کـه شـرکتهای ایرانـی ناگزیرنـد مثـال آلومینـا را در مقابـل عرضـه
شـمش آلومینیـوم و بـا یـک نسـبت مشـخص و چندیـن درصـد باال تـر از نـرخ بـازار بینالمللی
تهیـه کننـد ،ایـن هزینـه اضافـه را تحریمهـا بـه آنهـا تحمیـل کـرده اسـت .وقتـی صنایـع
باالدسـتی ناگزیـر میشـوند از ایـن روش بـرای تامیـن مـواد اولیـه مورد نیازشـان اسـتفاده کنند،
قاعدتـا میـزان عرضـه در بازار هـای داخلـی کاهش یافتـه و تعادل عرضه و تقاضـا در این حوزه
بـه هـم میریـزد.
کامـال درسـت اسـت .امـروز دقیقـا در همیـن بـازار غیرمتعـادل قیمـت شـمش آلومینیـوم بـه
عنـوان یکـی از فلـزات اساسـی مـورد نیـاز صنایـع پاییـن دسـتی نسـبت بـه بازار هـای جهانـی
گرانتر اسـت .در یک بازار مناسـب شـمش آلومینیوم به طور متوسـط بر اسـاس نرخ  LMEبه
اضافـه  100دالر قیمتگـذاری میشـود .امـا در بـازار امروز کشـور ،عمدتا شـمش با بهـای LME
بـه عـالوه  ۲00دالر خریـد و فـروش میشـود.
به نظر میرسد با وجود تحریمها و عدم تخصیص ارز به صنایع ،این شرایط اجتنابناپذیر
اسـت .به هر حال باید این مسـاله را پذیرفت که اگر صنایع باالدسـتی نتوانند مواد اولیه مورد
نیـاز خـود را تامیـن کننـد ،تبدیـل بـه بنگاههـای اقتصـادی ز یـانده خواهند شـد و این مسـاله
عـوارض اقتصـادی زیادی برای این شـرکتها و کل کشـور در پـی دارد.
البتـه بـرای جلوگیـری از بـروز ایـن مشـکل ،در طول سـالهای گذشـته توافقی بین سـندیکای
صنایـع آلومینیـوم و سـتاد تنظیـم بـازار صـورت گرفـت کـه بـر اسـاس آن مقـرر شـد ابتـدا LME
ضـرب در  1/1شـده و ده درصـد پریمیـوم بـرای شـرکتهای باالدسـتی در نظـر گرفتـه شـود.
بـه ایـن ترتیـب ده درصـد قیمـت پایـه  ،LMEبـه عنـوان پریمیـوم اولیـه بـه صنایـع باالدسـتی
تخصیـص داده میشـود.
پیـش از پاسـخ دادن بـه ایـن سـوال الزم میدانـم یـادآوری کنم که صنایع باالدسـتی مـواد خام
یـا شـمش را بـا معیـار  LMEفلـت یـا منفـی صـادر میکننـد ،در حالـی کـه همـان محصـول را
در بازار هـای داخلـی در بدتریـن حالـت ممکـن میتواننـد ده تـا بیسـت درصـد باال تـر از نـرخ
 LMEو بـر اسـاس دالر نیمایـی بـه فـروش برسـانند؛ بنابرایـن صـادرات مـواد اولیـه حتـی بـرای
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بـا ایـن رونـد و بـه دلیـل باال بودن قیمت مواد اولیه ،میزان تولید صنایع پاییندسـتی کاهش
یافتـه و بازار هـای صادراتـی شـان را از دسـت میدهنـد؛ بنابرایـن مـا بایـد به دنبـال برنامهای
باشـیم کـه معیـار اصلـی آن توسـعه صـادرات صنایـع پاییـن دسـتی باشـد .در شـرایطی کـه
صنایع باالدستی ،شمش را با  LMEفلت به خارج از کشور میفروشند ،در حقیقت زمینه
را برای توسـعه صنایع پایین دسـتی کشـور های همسـایه فراهم کردهاند .با همین ابزار امروز
میبینیـم کـه کشـور هایی نظیـر ترکیـه بازار هـای سـنتی و معـدود مـا را در عـراق و افغانسـتان
اشغال کرده و مجال فعالیت را از شرکتهای ایرانی گرفتهاند؛ بنابراین باید برنامهای برای
صنایع باالدستی تدوین شود که مبنا و محور آن صیانت از پتانسیل و اشتغالزایی صنایع
مادر و توسـعه صادرات صنایع سـاخت محور باشـد.

صنایع باالدستی هم مشمول زیان انباشته و غیرقابل جبران است .مشکل اینجاست
کـه آنهـا بـرای تامیـن ارز مـورد نیازشـان بـرای واردات مـواد اولیـه و یا قطعات ،چـارهای جز
صـادرات ندارند.

صنایع فلزی از بخش
اعظممزیتهایرقابتی
در بستر اقتصاد ایران از
جمله انرژی ارزان و منابع
طبیعی برخوردارند .اما در
قیمتگذاریها به شکلی رفتار
نمیکنند کهمحصوالتشانبه
یک مزیت رقابتی برای صنایع
پایین دستی ساخت محور
تبدیل شود .چطور میتوان
این پروسه را اصالح کرد؟

در اینکه صنایع باالدسـتی آلومینیوم انرژی بر هسـتند ،شـکی نیسـت .چیزی در حدود
 ۲۲درصـد از قیمـت تمـام شـده شـمش آلومینیـوم مربـوط بـه نـرخ انـرژی اسـت .اما شـاید
نتـوان بـا اطمینـان در مـورد اینکـه آیـا انـرژی عرضـه شـده بـه صنایـع باالدسـتی نسـبت بـه
سـایر کشـور ها بسـیار ارزانتر اسـت ،قضاوت کرد .به نظر میرسـد این مسـاله کامال قابل
بحث اسـت چرا که بسـیاری از کشـور های صاحب صنایع فلزی باالدسـتی ،انرژی را با
نـرخ مناسـبتری نسـبت بـه سـایر بخشهـا در اختیـار ایـن صنایع قـرار میدهند.
مسـاله مهـم دیگـری کـه بایـد بـه آن توجـه شـود ایـن اسـت کـه حتـی اگر نـرخ انـرژی عرضه
شـده بـه صنایـع باالدسـتی را ارزان قیمتتـر از متوسـط جهانـی در نظـر بگیریـم ،بـاز هـم
هزینه تولید آنها به دلیل تعداد قابل توجه کارگران بسـیار باالسـت .واقعیت این اسـت
کـه هزینـه کارگـری در صنایـع فلـزی ایران نسـبت به متوسـط جهانی بسـیار باالتر اسـت و
ایـن مسـاله علیرغـم بـار هزینـه اضافـی که به ایـن صنایع تحمیل میکند ،سـطح باالیی
از اشـتغالزایی را هـم در کشـور ایجـاد کـرده اسـت؛ لـذا ضـروری اسـت کـه ایـن دو موضوع
یعنـی انـرژی بـر بـودن و تعـداد بـاالی نیـروی انسـانی به موازات هم بررسـی شـوند.
بـاور مـن ایـن اسـت کـه بـرای رفـع این دوگانگـی به جای قیمتگـذاری و سیاسـتگذاری
دسـتوری و الـزام صنایـع باالدسـتی بـرای فـروش محصوالتشـان بـا یـک نـرخ مشـخص،
عرضـه را بـه نحـوی افزایـش دهیم که در توازن عرضه و تقاضا ،صنایع پاییندسـتی هم از
سوبسـید عرضـه شـده بـه صنایـع مـادر بهرهمنـد شـده و از آن به عنوان یـک مزیت رقابتی
بهره ببرند.

ایجاد این توازن در عرضه و
تقاضا چطور امکانپذیر است؟

وزارت صمـت بـرای ایجـاد ایـن تـوازن بایـد نظـرات کارشناسـی و پیشـنهادات بخـش
خصوصـی را بپذیـرد .بـه عنـوان مثـال دولـت پـس از مذاکـرات گسـترده صـورت گرفتـه
بـا سـندیکای صنایـع آلومینیـوم بـه ایـن مـدل رسـید کـه  50درصـد ارز مـورد نیـاز صنایـع
آلومینیوم از محل سایر فلزات تامین شده و صنعتگران باید عهده دار تامین  50درصد
باقیمانده شـوند اما در کنار آن برنامه منسـجمی را برای عرضه مسـتمر شـمش در بازار به
همراه یک ضمانت اجرایی تعریف کرد .به این ترتیب تولیدکنندگان شمش آلومینیوم
مکلف شـدند که حدود  5۲00تن از این محصول را در تابلوی بازار بورس ارائه کنند .در
این چارچوب قانونی ،بازار به یک تعادل نسبی رسید و ما معتقدیم که اگر میزان عرضه
کمـی افزایـش پیـدا کـرده و بـازار را بـه طـور کامل پوشـش دهد ،قطعا شـاهد افزایـش  5تا 10
درصـدی قیمـت بـر اثـر رقابـت بین خریـداران هم نخواهیـم بود.
البته هنوز هم این مشـکل به قوت خود باقی اسـت که به دلیل قیمتگذاری آلومینیوم
بر اسـاس  LMEبه عالوه  5یا  10درصد ،عمال  ۲00تا  ۲50دالر به قیمت مواد اولیه صنایع
پاییندسـتی افزوده میشـود .این مسـاله ،توان صنایع پاییندستی را برای خرید محدود
کـرده و قـدرت رقابـت آنهـا را بـه ویـژه در بازار هـای بینالمللـی کاهـش میدهـد .چـرا کـه
تامیـن مـواد اولیـه بـا قیمت باال ،نقدینگی مورد نیاز آنها را برای تامین سـرمایه در گردش
افزایش داده و از توان رقابت آنها به شدت میکاهد .به عنوان مثال شرکتی که تا پیش
از ایـن بـا نقدینگـی در اختیـارش قـادر بـه خرید هزار تـن آلومینیوم بود ،امروز ناگزیر اسـت
همـان میـزان نقدینگـی را برای تامین نصف این مقدار هزینه کند.

در شرایط کنونی که همه صنایع
به نحوی هزینه این التهاب
شدید در بازار را میپردازند،
تشکلهای بخش خصوصی در
ایجاد هماهنگی و همدلی بین
این صنایع نقش کلیدی ایفا
میکنند .از دیدگاه شما ایجاد این
انسجام چگونه به بهبود شرایط
کمکمیکند؟

بـدون هیـچ تردیـدی هماهنگـی بیـن تشـکلها ،بـه و یـژه در بیـن تشـکلهای مربـوط بـه
تولیدکننـدگان فلـزات و اسـتفاده از امکانـات طرفیـن در بهبـود شـرایط کنونـی بسـیار موثـر
خواهـد بـود .بـه نظـر میرسـد در صـورت ایجـاد ایـن هماهنگـی میتـوان بـه راهکار هـای
عملیاتـی و موثـری دسـت یافـت .بـه عنـوان مثـال بعضـی از فلزات ماننـد آهن ،مـس و روی
بیشـتر از نیـاز داخلـی کشـور تولیـد و عمدتـا صـادر میشـوند .ارز حاصـل از صـادرات ایـن
محصـوالت ،بـر اسـاس دسـتورالعمل بانـک مرکـزی بایـد در سـامانه نیمـا فروختـه شـود.
از طرف دیگر ما در صنایعی مانند آلومینیوم برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی نیاز به
ارز داریـم و از طرفـی صـادرات شـمش آلومینیـوم بـرای تامیـن ارز مـورد نیاز شـرکتها به زیان
کشـور اسـت .در حالی که فروش آن در داخل کشـور با  LMEبه عالوه  100دالر نه تنها منافع
ایـن صنایـع ،بلکـه منافـع ملـی را در سـایه تامیـن مـواد اولیـه صنایـع پاییـن دسـتی ،توسـعه
اقتصـادی و افزایـش اشـتغال تامیـن میکنـد و تـوان صـادرات و رقابتـی شـدن محصوال تـی
بـا ارزش افـزوده و عمـق سـاخت بـاال فراهـم میکنـد؛ بنابرایـن ا گـر بـا هماهنگـی تشـکلها و
همکاری وزارت صمت ،ارز مازاد صنایع فلزی به تامین مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع
باالدسـتی تخصیـص داده شـود ،هـم زمینـه بـرای عرضـه کافـی فلزات پایه بـه صنایع پایین
دسـتی فراهـم میشـود و هـم زنجیـره تامیـن بـه یـک راهـکار موثـر فـارغ از تصمیـم گیریهـای
سـلیقهای میرسـد .چـرا کـه تصمیمـی کـه بـا مشـورت ،اطالعـات و تخصـص تشـکلها
اتخـاذ میشـود ،بـرای پیشـبرد اهـداف کالن اقتصـادی کشـور موثرتـر خواهد بد.

با وجود همه این مباحث و
پذیرش این نکته که صنایع
باالدستی هم چالشهای
متعددی دارند ،آیا این مساله را
قابل پذیرش میدانید که سود
صنایع مادر باالست و توزیع این
سود یا سوبسید به درستی انجام
نشده است؟

بـه نظـر مـن پیـش از پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد معیـار اندازهگیریمـان را بـرای تعیین سـود باال
و پاییـن مشـخص کنیـم .بـه طـور کلـی در دنیـا سـود را بـر اسـاس نـرخ بهـره یا نـرخ جایگزینی
محاسـبه میکنند .اگر نرخ بهره را در بانکهای ایران که گاهی تا باالی  ۲0درصد میرسـد
در نظر بگیریم و هزینه سرمایهگذاری در هر یک از صنایع را هم محاسبه کنیم و این مساله
را در نظـر بگیریـم کـه پولـی کـه در یـک صنعـت هزینـه شـده ،در صـورت سـپردهگذاری در
بانکهـا مشـمول چـه میـزان سـود میشـد ،آنوقـت بـه ایـن نتیجـه میرسـیم که سـود صنایع
حتـی صنایـع مادر باال نیسـت.
به عالوه لزوما نمیتوان گفت که صنایع باالدسـتی سـود باالتری نسـبت به پاییندسـتیها
دارنـد .گاهـی برخـی از صنایـع پاییندسـتی مشـمول سـودهای بسـیار باالیـی میشـوند و
ایـن صنایـع بـه زحمـت هزینههـای خـود را تامیـن میکننـد .در نگاهـی کلی میتـوان گفت
کـه صنایـع باالدسـتی سـود مناسـبی دارنـد نـه بـاال .امـا بـه هر حال ایـن منطق هـم قابل قبول
اسـت کـه سوبسـید تخصیـص داده شـده به صنایع باالدسـتی بایـد با یک مـدل اقتصادی
و سیاسـتگذاری صحیح بین صنایع سـاخت محور پاییندسـتی توزیع شـده و به افزایش
قـدرت رقابتپذیـری آنهـا در بازار هـای صادراتـی منجـر شـود▪.
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صنایع پایین دستی با ایجاد ارزش افزوده ،اشتغال و به عنوان
زنجیره تامین صنعت کشور از مهمترین ارکان حرکت اقتصادی
و توسعه هستند .با توجه به شرایط تحریم ،نوسانات قیمت
نفت و ارز و ضرورت اشتغالزایی ،صنایع تکمیلی میتوانند
نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری ایجاد کنند.
تقویت صنایع تکمیلی میتواند عالوه بر ایجاد اشتغال و ارزش
افزوده ،در حضور آنها در بازارهای بینالمللی نیز تاثیرگذار
باشد .متاسفانه ظرفیت این صنایع مورد غفلت واقع شده
است .انحصار و خام فروشی مواد اولیه توسط صنایع مادر،
صنایع تکمیلی را با چالشهایی مواجه کرده است .در گفتگو
با «سعید ترکمان» ،رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع
پلیمر به بررسی برخی از این چالشها پرداختهایم.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بنابرایـن خالئـی در داخـل ایجـاد شـده کـه فعالیـت را بـرای صنایـع پاییـن دسـتی بـا مشـکل مواجـه
کرده اسـت .علیرغم شـرایط تحریمی و سـاختارهای اقتصادی ،صنایع تکمیلی در اپیدمی کووید
 19ثابـت کردنـد کـه تنهـا نقطـه قابـل اتـکای ایـران هسـتند و توانسـتند بـا تولیـد ماسـک و بسـیاری از
کاالهای پزشـکی ،نیازهای کشـور را در این دوران تامین کنند .این مسـئله نشـان داد که حاکمیت
بایـد بـه تـوان و ظرفیـت ایـن صنایـع اهتمـام ویژهای داشـته باشـد.

تا کنون چه اقداماتی در
راستای حل مشکالت صنایع
پایین دستی و تسهیل تامین
مواد اولیه برای این صنایع
انجام شده است؟

صنایع مادر به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی که از گذشته دارند ،مشتریمدارانه فکر نمیکنند،
نگاه آنها به صنایع پاییندستی همیشه از باال به پایین بوده است .البته متفرق بودن صنایع پایین
دستی و عدم هماهنگی آنها با یکدیگر ،مزید بر علت بوده و رویکرد صنایع مادر نسبت به صنایع
تکمیلـی را قـوت بخشـیده اسـت .تشـکلها و انجمنهـای مختلـف صنایع تکمیلی در سـالهای
اخیـر بـا رهبریـت اتـاق بازرگانـی نشسـتهای کارشناسـی مختلفـی بـرای بررسـی چالشهـای ایـن
صنایـع برگـزار کردنـد و پیشـنهاداتی در قالـب توصیـه بـرای بهبـود صنایـع پاییـن دسـت مطـرح شـده
اسـت .طـرح تخفیـف در خـوراک پتروشـیمی یکـی از ایـن مـوارد بـود کـه دربـاره آن بحثهـای ز یـادی
در جلسـات مطـرح شـد امـا ایـن طـرح بـه خاطـر تحمیل تحریمهای پرفشـار علیـه ایـران ،بحرانهای
ارزی و شرایط فعلی کشور بعد از مطالعات تطبیقی و چکشکاریهای فراوان ،به تصویب نرسید.
امروز اما معاونت صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت به این نتیجه رسیده است که باید نگاه
جدیـدی بـه صنایـع پاییـن دسـت داشـته باشـد و ایـن نـگاه جدیـد بـه کمـک تشـکلها آمـده اسـت.
بـا ایـن رویکـرد تشـکلها میتواننـد بـا مجهـز شـدن بـه اطالعـات روز ،نقشآفرینـی قابـل توجهـی در
پیشـبرد مسـائل صنایـع پاییـن دسـت داشـته باشـند .تشـکلهای ایـن صنایـع بایـد صنایـع مـادر را
متقاعد کنند که رفتار مشـتری مدارانهتری با صنایع پایین دسـت داشـته باشـند .البته این مسـیر پر
پیـچ و خـم و پرهزینـه اسـت و مـا کار سـختی پیـش رو دار یـم .بـرای عبور از این مسـیر ابتدا باید تضاد
منافـع بیـن صنایـع را شناسـایی کـرده و مدیریت کنیم .صنایع تکمیلی غیرهمگن بـرای حرکت در
مسـیر شناسـایی تضـاد منافـع ،نشسـتهایی را در قالـب اتاق فکر برگـزار میکنند .با ایـن اقدامات،
معاونـت طـرح و برنامـه وزارت صمـت بـرای اولیـن بـار بحـث جلوگیـری از صـادرات و خـام فروشـی را
مطرح کرد .البته وزارت صمت در پیگیری مسائل پتروشیمی تحت فشار است چرا که بسیاری از
ارکان دولت ،سـهامدار پتروشـیمی هستند.

پیگیریها و اقدامات انجمن
ملی صنایع پلیمر در تسهیل
مسیرفعالیتصنایعپایین
دستی تا چه موثر واقع شده
است؟

مـا در انجمـن پلیمـر بـه همـراه سـایر صنایـع بـر روی مسـئله تضـاد منافـع کار میکنیـم ،بـا بـورس کاال
جلسـات مختلفـی داشـتهایم و بـه نتیجـه تالشهـای خـود خوشبیـن هسـتیم .صنعـت پلیمـر هـم
مانند سایر صنایع دیگر مشکالت متعددی دارد اما خوشبختانه با اقدامات یکپارچه و کارشناسی
شـده تـا حـدودی موفـق عمـل کـرده اسـت .در حالـی کـه امـروز صنعـت فـوالد بـازار پرتالطمـی دارد،
مـا توانسـتیم بـا ممارسـت بـر واقعی و شـفاف کردن تقاضاهـا ،نتیجه بهتری بگیر یـم .نتیجه عملکرد
صنعـت پلیمـر در کشـور بـه حـدی قابـل قبـول بـوده اسـت کـه معـاون دادسـتان در نامـهای بـه
صنایـع فـوالد عنـوان کـرده بـود کـه ایـن صنعـت میتوانـد بـرای کنتـرل بـازار از روش پتروشـیمی
اسـتفاده کنـد .ایـن امـر نشـان میدهـد کـه صنعـت مـا علیرغـم تمـام مشـکالت ،موفـق عمـل کـرده
اسـت .گـذر صنایـع پاییـن دسـتی از چالشهـا بـا گالیـه کـردن و پررنـگ سـاختن کمبودهـا ممکـن
نیسـت ،این صنایع باید با تمرکز بر سـاماندهی امور ،کار کارشناسـی و بر پایه اعداد و ارقام درسـت،
پیگیر مشـکالت خود باشـند ،تنها در این صورت اسـت که اعتماد دولت را جلب کرده و در سـپهر
جدیـد اقتصـادی کشـور نقـش آفریـن خواهند بـود▪ .

نگاه از باال به پایین ممنوع!
کمیمشتریمدار باشید

سعیدترکمان

به نظر شما امروز صنایع پایین
دستی با چه چالشهایی
مواجه شدهاند و ریشه این
چالشها کجاست؟

رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر

ریشـه اصلـی مشـکالت صنایـع پاییـن دسـتی مربـوط بـه عالقـه صنایـع مـادر بـه خـام فروشـی و ارز آوری
حاصـل از صـادرات اسـت .در حالـی کـه صنایـع تکمیلـی مـا در حـوزه پلیمـر در تهیـه مـواد اولیـه دچـار
مشکل هستند و گاه با قیمتی بیشتر از آنچه صادر میشود ،مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین میکنند،
پتروشیمیها پشت ارزآوری حاصل از صادرات پنهان شدهاند .امروز پتروشیمی بیش از  ۶0میلیون تن
تولیـد دارد کـه یـک دهـم آن یعنـی  ۶.5میلیـون تـن ،قابلیـت اسـتفاده در صنایـع پاییـن دسـتی پلیمـری
را دارد .در حالـی کـه میانگیـن قیمـت صادراتـی خـام فروشـی صنایـع پتروشـیمی در حوزه پلیمـر 800دالر
اسـت ،میانگین فروش صنایع پایین دسـتی به ازای هر تن ۳ ،هزار دالر اسـت .براین اسـاس پیشبینی
میشود صنایع پایین دستی پتروشیمی امسال به صادرات دو و نیم میلیارد دالری برسد .این صنعت
با تحویل  ۳.۲میلیون تن پتروشیمی ،عالوه بر ایجاد اشتغال و تامین داخلی ،پیشران توسعه صادرات
نیز بوده اسـت.
در حالـی کـه امـروز و در شـرایط تحریـم ،صنایـع پاییـن دسـت در اغلـب حوزههـا از مـواد اولیـه محـروم
هسـتند ،صنایـع باالدسـتی مـواد اولیـه را بـا قیمتـی کمتـر بـه رقبـای صادراتی ما میفروشـند و این پاشـنه
آشـیل صنایع ماسـت .صنایع مادر مواد اولیه صادر میکنند تا ارز به دسـت بیاورند اما این شـعار امروز
قابـل پذیـرش نیسـت .نبایـد بـه صنایـع مـادر اجـازه دهیـم خـود را پشـت ایـن رویکـرد پنهـان کننـد و برای
صنایع پایین دسـتی محدودیت و مشـکل ایجاد کنند .امروز شـرایطی در کشـور و منطقه حاکم اسـت
کـه زنجیـره توزیـع بایـد بازنگـری و شـفاف شـود .صنایـع مـادر در حـوزه صـادرات بـه رقبـای مـا سوبسـید
میدهند و چون تحریم هسـتیم و کاالی تحریمی میفروشـند ،مواد اولیه را با تخفیف هم میفروشـند.
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تــصـ ـیــمـ

ـا

ــمـــ

خــلـ ـق
علیتبیانیان

دبیر کمیتههایتخصصیسندیکایصنعتبرقایران

لـــسـ ـه
ــــــــ

ا

ـــاعـ

در ط ــول یک ــی دو م ــاه گذش ــته بس ــیاری از ش ــرکتهای تولی ــدی صنع ــت ب ــرق ش ــاهد
ً
تغیی ــرات چش ــمگیر و بعض ــا متناق ــض در رویک ــرد دول ــت ب ــرای اولویتبن ــدی واردات
کاال و تخصی ــص ارز بودهان ــد .ای ــن تغیی ــرات موج ــب ع ــدم ام ــکان تامی ــن ب ــه موق ــع
تجهیـــزات خـــط تولیـــد و پروژههـــای صنعـــت بـــرق و در نتیج ــه ایج ــاد زیانه ــای
جبرانناپذی ــر ب ــرای بس ــیاری از ش ــرکتهای خصوص ــی و در نهای ــت معط ــل مان ــدن
پروژهه ــای مل ــی ای ــن صنع ــت ش ــده اس ــت.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه دلی ــل سیاس ــتهای صرف ــه جویان ــه دول ــت در خ ــروج ارز
از کشــور ،تغییــرات عمــدهای در اولویــت بنــدی کاال و تجهیــزات صنعــت بــرق جهــت
تخصی ــص ارز ،ایج ــاد ش ــده و همی ــن مس ــاله س ــازندگان تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق را ب ــا
چالشهــای جدیــدی مواجــه کــرده اســت .بــه عنــوان مثــال برخــی از تجهیــزات کــه در
اولوی ــت  ۲1و  ۲۲ق ــرار داش ــتند ،ب ــه تازگ ــی ب ــه اولویته ــای پایینت ــر تغیی ــر یافتهان ــد.
ب ــه ع ــالوه تصمی ــم بان ــک مرک ــزی در ع ــدم تخصی ــص ارز نیمای ــی ب ــه اولویته ــای
 ۲۳ت ــا  ۲۶موج ــب ب ــه ه ــم ریختگ ــی در روال تامی ــن تجهی ــزات ش ــده اس ــت .از ای ــن رو
ش ــرکتهای خصوص ــی تمام ــی راهه ــای ممک ــن ب ــرای واردات تجهی ــزات م ــورد نی ــاز را
آزمودن ــد ،ام ــا ب ــه نظ ــر میرس ــد کالف واردات م ــواد اولی ــه و تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق ه ــر
روز پیچیدهتـــر از قبـــل میشـــود.
شــاید بهتــر باشــد قبــل از موشــکافی مشــکالت اخیــر ،مــروری بــر مهمتریــن فرآیندهــای
الزم ب ــرای ش ــرکتهای خصوص ــی جه ــت واردات تجهی ــزات و م ــواد اولی ــه ب ــه کش ــور
داش ــته باش ــیم .ه ــر ش ــرکت پ ــس از ثب ــت س ــفارش در س ــامانه جام ــع تج ــارت بایس ــتی
بـــرای برخـــی از گروههـــای کاالیـــی مجوز هـــای فنـــی را از وزارت صم ــت و نی ــز مج ــوز
تخصیـــص ارز را از ســـازمانهای صنعـــت ،معـــدن و تج ــارت در اس ــتانها کس ــب
کن ــد .همچنی ــن ب ــه درخواس ــت وزارت صم ــت و س ــازمانهای مذک ــور اصال ــت ق ــرارداد
و اثبــات عــدم تولیــد ســاخت داخــل بــا ارائــه مــدارک مثبتــه محــرز خواهــد شــد .پــس از
اخــذ مجوز هــا و ثبــت موفــق ســفارش بــرای هــر پرونــده ،متناســب بــا گــروه کاالیــی اعــالم
شــده توســط بانــک مرکــزی ،تائیــد تامیــن ارز از طریــق بانــک عامــل درخواســت میشــود.
کاالی موض ــوع ق ــرارداد پ ــس از تائی ــد تخصی ــص ارز ،انج ــام حوال ــه ارز و تامی ــن کاال ب ــه
گمــرکات کشــور وارد شــده و بــا اخــذ کــد رهگیــری مجــوز ترخیــص از گمــرکات مییابــد.
پـــس از اعـــالم تخصیـــص ارز دولتـــی تنهـــا بـــرای گروهه ــای کاالی ــی م ــواد غذای ــی و
دارویــی ،تامیــن ارز بســیاری از گروههــای کاالیــی صنعــت بــرق از منشــا ارز نیمــا و توســط
صرافــی بانکهــا قابــل تامیــن بــود .ماجــرای مشــکالت اخیــر شــرکتهای خصوصــی از
جایــی آغــاز شــد کــه بســیاری از شــرکتهای خصوصــی اعــم از ســازندگان تجهیــزات
و پیمانــکاران ،پــس از انتظــار چنــد ماهــه بــرای تخصیــص ارز ،بــا تغییــر رویکــرد بانــک
مرک ــزی مبن ــی ب ــر ع ــدم تایی ــد پروندهه ــای ثب ــت س ــفارش منش ــا ارز نیم ــا روب ــرو ش ــده و
مجب ــور ب ــه ویرای ــش پروندهه ــای ثب ــت س ــفارش خ ــود ب ــه منش ــأ ارز اش ــخاص (کوت ــاژ
صادرات ــی و ارز متقاض ــی) ش ــدهاند .از اس ــفند م ــاه س ــال  98ت ــا اواخ ــر به ــار س ــال  99ب ــه
هی ــچ ی ــک از درخواس ــتهای تخصی ــص ارز نیم ــا ب ــرای برخ ــی از گروهه ــای کاالی ــی
صنعــت بــرق پاســخ داده نشــد و پــس از چهــار مــاه تاخیــر رد مجــوز تخصیــص از بانــک
مرک ــزی اع ــالم ش ــده اس ــت.
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ای ــن اق ــدام موج ــب ش ــد ش ــرکتهای واردکنن ــدهای ک ــه درخواس ــت تأمی ــن ارز از مح ــل
کوت ــاژ صادرات ــی غی ــر داش ــتند ،ب ــه دلی ــل ع ــدم ش ــفافیت قیم ــت و فش ــار تقاض ــا ،ب ــا
افزای ــش قیم ــت مواج ــه ش ــوند .ب ــه ط ــوری ک ــه گاه ــا ب ــا اقدامات ــی نظی ــر اخ ــذ کارم ــزد از
جان ــب صادرکنن ــدگان و احتس ــاب ارز ب ــه ن ــرخ آزاد ب ــرای وارد کنن ــدگان مواج ــه ش ــدند.
ب ــه همی ــن دلی ــل بان ــک مرک ــزی در تصمی ــم جدی ــد خ ــود ام ــکان واردات کاال از طری ــق
واردات در مقابــل صــادرات (اســتفاده از کوتاژ هــای صادراتــی دیگــران) را ممنــوع اعــالم
ک ــرد .هرچن ــد ای ــن تصمی ــم مانع ــی مؤث ــر ب ــرای جلوگی ــری از افزای ــش قیم ــت ارز از س ــوی
صادرکنن ــدگان ب ــوده ،ام ــا تغیی ــرات م ــداوم و ناگهان ــی در دس ــتورالعملهای واردات ــی،
بالتکلیــف مانــدن پرونــده ســفارش تجهیزاتــی را بــه دنبــال داشــت کــه پیــش از صــدور
ایـــن دســـتورالعملها ،روال مربـــوط بـــه واردات را طـــی کـــرده و در برخـــی مـــوارد حتـــی
کاال ه ــا ب ــه گم ــرک نی ــز وارد ش ــده ب ــود.
از ســوی دیگــر همانطــور کــه اشــاره شــد بــرای برخــی از گروههــای کاالیــی اخــذ مجوز هــای
فن ــی و مج ــوز تخصی ــص ارز از س ــازمان صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت اس ــتانها باع ــث
تاخیــر چندیــن هفتــهای در زمانبنــدی روال فرآینــد تامیــن کاال میشــود .در صــورت نیــاز
بــه برخــی ویرایشهــای فنــی یــا بازرگانــی کــه بــه طــور معمــول در جر یــان ســفارش کاال رخ
میدهــد ،شــرکتهای خصــوص بایســتی مجــددا همیــن زمــان طوالنــی اخــذ مجوز هــا
را ط ــی کنن ــد و همی ــن مس ــاله و ای ــن ام ــر ب ــه زم ــان م ــورد نی ــاز ب ــرای تکمی ــل پروژهه ــای
صنعــت بــرق اضافــه میکنــد.
تطویـــل فرآینـــد اثبـــات اصالـــت قـــرارداد و اثبـــات عـــدم تولیـــد ســـاخت داخـــل در
س ــازمانهای صم ــت از دیگ ــر چالشه ــای همیش ــگی اعض ــا در ماهه ــای اخی ــر ب ــوده
اس ــت .ب ــه طوریک ــه حت ــی ب ــرای تجهیزات ــی ک ــه ع ــدم س ــاخت آن مح ــرز ب ــوده و بار ه ــا
از ط ــرف نهاده ــای ذیص ــالح نظی ــر تش ــکلهای تخصص ــی بخ ــش خصوص ــی ع ــدم
س ــاخت داخ ــل آن اع ــالم ش ــده نی ــز ای ــن تاخی ــرات طوالن ــی م ــدت وج ــود دارد.
ای ــن ش ــرایط ع ــالوه ب ــر ایج ــاد اخ ــالل در فراین ــد تولی ــد ش ــرکتهای س ــازنده ،بس ــیاری از
قرارداده ــای منعق ــد ش ــده ب ــا کارفرمای ــان دولت ــی را ب ــرای محاس ــبات تعدی ــل و جب ــران
افزای ــش ش ــدید ن ــرخ ارز در هال ــهای از ابه ــام ف ــرو ب ــرده اس ــت .البت ــه در ای ــن بی ــن ممک ــن
اس ــت برخ ــی از ش ــرکتها تامی ــن تجهی ــزات مربـ ــوط ب ــه برخ ــی از پروژهه ــا را ب ــه دلی ــل
ضــرورت و نیـــاز فـــوری کارفرمایـــان از محــل اعتبــار شرکتشــان انجــام دهنــد و یــا علیرغــم
عــدم همــکاری بانــک مرکــزی ،بخشــی از تجهیــزات را بــا همــکاری بانکهــای عامــل و
تعهــد شــرکت ،از گمــرک ترخیــص و بــه کارفرمایــان تحویــل داده باشــند .حتــی در ایــن
ص ــورت ه ــم هزین ــهای ک ــه از مح ــل تصمیم ــات خلقالس ــاعه نهاده ــای مربوط ــه ب ــه
ش ــرکتهای س ــازنده و تولیدکنن ــده وارد میش ــود ،غیرقاب ــل جب ــران و زیانب ــار اس ــت.
همچنی ــن بس ــیاری از واردکنن ــدگان ک ــه ب ــا تامی ــن مال ــی ارزی توانس ــته بودن ــد کاالی
موض ــوع ق ــرارداد خ ــود را تامی ــن و ب ــه گم ــرکات کش ــور وارد کنن ــد ،ب ــه موج ــب تاخی ــرات
و تغیی ــرات روال بان ــک مرک ــزی در تائی ــد تخصی ــص ارز موف ــق ب ــه حوال ــه ارز و اخ ــذ ک ــد
رهگیــری جهــت ترخیــص نشــدهاند کــه ایــن خــود بــا گذشــت زمــان ایجــاد مشــکالتی
در متروک ــه اع ــالم ش ــدن کاال ک ــرده اس ــت.
نکت ــه حائ ــز اهمی ــت دیگ ــری ک ــه بای ــد ب ــه ص ــورت ج ــدی م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد ای ــن
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اســت کــه اغلــب قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا ارز و اولویــت بنــدی کاال کــه توســط دولــت
و بانــک مرکــزی ابــالغ شــده ،عطــف بماســبق محســوب میشــود .ایــن امــر سفارشــات
ثب ــت ش ــده توس ــط واحده ــای تولی ــدی ب ــه منظ ــور واردات م ــواد اولی ــه را ص ــرف نظ ــر
از تش ــریفات ط ــی ش ــده قبل ــی ،تح ــت تاثی ــر تغیی ــرات جدی ــد ق ــرار میده ــد .ب ــه بی ــان
بهت ــر اگ ــر ش ــرکتی در گذش ــته م ــواد اولی ــه م ــورد نی ــاز خ ــود را مطاب ــق ب ــا مق ــررات ج ــاری
و ب ــا اس ــتفاده از کوتاژ ه ــای صادرات ــی دیگ ــران ثب ــت و ب ــه کش ــور وارد ک ــرده باش ــد ،ب ــا
ابالغیههــای اخیــر بانــک مرکــزی مبنــی بــر ممنوعیــت اســتفاده از کوتــاژ صارداتــی غیــر،
در ترخی ــص کاال از گم ــرک ب ــا مش ــکل مواج ــه خواه ــد ش ــد.
ب ــه ه ــر ح ــال تغیی ــرات پیشبین ــی نش ــده در شـ ــرایط تامی ــن و حوال ــه ارز از ط ــرف بان ــک
مرکـــزی باعـــت شـــده حجـــم عمـــدهای از تجهیـــزات و م ــواد اولی ــه خر ی ــداری ش ــده
توس ــط بنگاهه ــای تولی ــدی صنع ــت ب ــرق در مب ــدا و بخشـ ــی نی ــز در گمرکه ــای کش ــور
بالتکلی ــف باق ــی مان ــده و ب ــرای آن بخ ــش از تجهی ــزات ک ــه تحوی ــل شـ ــده ،ب ــه دلی ــل
نب ــود مسـ ــتندات الزم نمیت ــوان ص ــورت وضـ ــعیتهای تعـ ــدیل را ارس ــال ک ــرد .ای ــن
مــوارد باعــث درگیــر شــدن نقدینگــی ریالــی بــه مــدت طوالنــی ،افزایــش بدهــی ارزی بــه
شـ ــرکتهای خارج ــی ط ــرف ق ــرارداد ،طوالن ــی ش ــدن زم ــان ق ــرارداد ب ــا کارفرمای ــان و در
مجمــوع ،ضــرر و زیــان مضاعــف بــه پیمانــکاران و تامیــن کننــدگان کاال شــده اســت.
متاســفانه در حــال حاضــر بانکهــای عامــل و گمــرکات کشــور نیــز از همــکاری در تائیــد
کــد رهگیــری و ترخیــص بخشــی از کاالی دپــو شــده در گمــرک بــا ارائــه تعهــد بــه گمــرک
من ــع ش ــدهاند.
هزین ــه ای ــن تاخیره ــا ن ــه تنه ــا ب ــه ش ــرکتهای س ــازنده تجهی ــزات و پیمان ــکاران ،بلک ــه
ب ــه کل صنع ــت ب ــرق تحمی ــل ش ــده و باع ــت توق ــف در اج ــرای پروژهه ــای زیرس ــاختی
میش ــود و در نهای ــت میتوان ــد چالشه ــای پرش ــماری ب ــرای ش ــبکه ب ــرق کش ــور ایج ــاد
کن ــد .نکت ــه اینجاس ــت ک ــه در صورت ــی ک ــه قوانی ــن جدی ــد همچن ــان عط ــف بماس ــبق
شــده و چرخــه تغییــر مقــررات تــداوم یابــد ،بــه طــور قطــع رســوب کاال و مــواد اولیــه صنایــع
در گمــرکات تشــدید شــده و ضمــن افزایــش هزینههــای انبــارداری و گمرکــی ،نتیجــهای
جــز تشــدید ضــرر و زیــان پیمانــکاران و تأمینکننــدگان کاال را در پــی نخواهــد داشــت.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه بخ ــش قاب ــل توجه ــی از مش ــکالتی ک ــه ش ــرح آن رف ــت قاب ــل
ح ــل خواه ــد ب ــود اگ ــر سفارش ــاتی ک ــه پی ــش از ای ــن مطاب ــق ب ــا مق ــررات وق ــت وارد کش ــور
ش ــده ،طب ــق هم ــان قوانی ــن قبل ــی مش ــمول تخصی ــص ارز ش ــده و تش ــریفات گمرک ــی را
طــی کنــد.
فرام ــوش نکنی ــم ک ــه ای ــن مش ــکالت در ش ــرایطی ک ــه کمب ــود ش ــدید نقدینگ ــی ،رک ــود،
تحری ــم و ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا ب ــه ش ــدت ش ــرکتهای فع ــال صنع ــت ب ــرق را تح ــت
تاثی ــر ق ــرار داده و متض ــرر ک ــرده اس ــت ،ب ــه ایج ــاد ی ــک زی ــان انباش ــته غیرقاب ــل جب ــران
بــرای آنهــا منجــر شــده و عمــال ظرفیــت و پتانســیل تولیــد تجهیــزات و خدمــات فنــی
و مهندســـی کـــه حاصـــل تـــالش چهاردهـــهای متخصص ــان ای ــن صنع ــت را دچ ــار
مخاط ــرات ج ــدی میکن ــد؛ ل ــذا ب ــه نظ ــر میرس ــد چارهاندیش ــی ب ــرای ای ــن موض ــوع
ن ــه تنه ــا یک ــی از مهمتری ــن الزام ــات تحق ــق ش ــعار س ــال و جه ــش تولی ــد اس ــت ،بلک ــه
اقدام ــی حیات ــی در راس ــتای حف ــظ پای ــداری ش ــبکههای ب ــرق و زیرس ــاختهای ای ــن
صنع ــت و همچنی ــن جلوگی ــری از ب ــروز خاموش ــیهای گس ــترده اس ــت▪.
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در اقتصاد پرچالش امروز کشور ،بدون تردید بخش خصوصی
بیش از سایر حوزهها متحمل زیانهای غیرقابل جبران است.
انبوه قراردادهای متوقف ،افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه و
جهش نا گهانی قیمت ارز همگی عواملی هستند که به التهابات
اقتصاد کشور دامن زده و شرایط را بیش از پیش دشوار کردهاند.
امروز یکی از مهمترین و اصلیترین چالشهای سازندگان
صنعت برق تامین مواد اولیه و تنظیم بازار از طریق عرضه منطقی
تولیدات صنایع باالدستی برای پیشبرد منافع اقتصادی کشور در
سایه فعالیت صنایع ساخت محور با عمق ساخت باالتر است.
مهندس آریا صادق نیت حقیقی ،مدیر عامل شرکت قم آلیاژ و
عضو هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق
ایران عدم توفیق دولت در مدیریت عرضه مواد اولیه و نحوه
توزیع ارز در صنایع مختلف را از جمله مهمترین چالشهای
شرکتهای سازنده تجهیزات صنعت برق برمی شمرد و نتیجه
ادامه این روند را رکودی مخربتر از گذشته میداند.
آنچه میخوانید ،حاصل گفتگوی ما با مهندس آریا صادق نیت
حقیقیاست:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ترازویناتراز
صنایعباالدستی
و ساخت محور
آریا صادق نیت حقیقی

از دیدگاه شما مهمترین
چالشهایسازندگان
تجهیزات صنعت برق در حوزه
تامین مواد اولیه چیست؟

عضو هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران

در اوایـل خـرداد سـال جـاری بـا افزایـش نـرخ جهانـی کامودیتیهـا و جهـش قیمـت دالر در کشـور
تامیـن مـواد اولیـه بـرای تولیـد کننـدگان تبدیـل بـه یـک چالـش بـزرگ شـد .البتـه ایـن چالـش
ریشـههای عمیقـی در اقتصـاد ایـران دارد .پیـش از آن هـم بـا اعمـال فـاز جدیـد تحریمهـا و عـدم
دسترسـی دولـت بـه درآمدهـای ارزی ناشـی از فـروش نفت ،عدم تخصیـص ارز به تولیدکنندگان
بـه عنـوان یـک چالـش جـدی مطـرح شـده بـود.
از آن پـس دولـت تولیدکننـدگان را ملـزم بـه تامیـن مـواد اولیـه خـود از محـل ارز حاصـل از صـادرات
محصوالتشـان کـرد .در ایـن شـرایط بـا توجـه بـه اینکـه هشـتاد درصـد مـواد اولیـه بـه ناگزیـر از مسـیر
منابـع ارزی صادراتـی تامیـن میشـود ،بـازار دچـار کمبـود عرضـه شـده ،چرا که کـه تولیدکنندگان
مـواد اولیـه مجبـور بـه خـام فروشـی و صـادرات مـواد مـورد نیاز صنایع پایین دسـتی به منظور تامین
ارز مـورد نیـاز خـود شـدهاند.

مسـاله بعـدی ،وقفـه در عرضـه بـورس کاال اسـت .ایـن موضـوع دغدغـه کمبـود مـواد
اولیه را در تولیدکنندگان افزایش داد و فشار زیادی در تقاضا به وجود آورد .اختالف
قیمـت عرضـه در بـورس کاال بـر مبنـای ارز نیمایـی بـا مـواد اولیـه تامیـن شـده بـا نـرخ
آزاد ارز ،تقریبـا  18درصـد اسـت و ایـن موضـوع باعـث ظهور قیمتهـای غیر واقعی و
حباب قیمتی در بازار شده و پای دالالن و سفتهبازان را به این بازار باز کرده است.
در این شـرایط و به دلیل سیاسـت دولت برای تامین مواد اولیه از محل ارز وارداتی،
صنایع باالدستی از عرضه مواد اولیه امتناع کرده و ترجیح دادند برای تامین ارز مورد
نیـاز ،صادراتشـان را افزایـش دهنـد .بـه ایـن ترتیـب مـواد اولیـهای کـه بایـد بـه مصـرف
صنایـع داخلـی میرسـید ،صـادر شـد و بـر همیـن اسـاس عرضـه ایـن کاال ها در بـازار
داخلـی بـرای چنـد هفتـهای متوقـف شـد .ایـن مسـاله ،انباشـت تقاضـا و تشـدید
رقابتهـای مخـرب بـرای عرضـه انـدک صورت گرفته را به دنبال داشـت .ایـن نوع از
رقابت برای به دسـت آوردن مواد اولیه اندک عرضه شـده و خروج قیمتها از عرف
معمـول هم باعـث ابطال معاملهها شـد.

با وجود این مسائل که به نظر
میرسد ریشه در سیاستهای
کالن اقتصادی کشور دارند،
چه راهکار هایی برای بهبود
این شرایط میتوان ارائه داد؟

اولیـن و مهمتریـن راهـکار ،کنتـرل عرضـه اسـت .چـرا کـه همانطـور کـه پیشـتر هـم
اشـاره شـد مهمتریـن دلیـل ایجـاد چالشهـای کنونـی کمبـود عرضـه بـوده اسـت.
اسـتمرار عرضـه هفتگـی و منظـم در بـورس کاال میتوانـد نقطـه مقابـل ایـن موضـوع
بوده و زمینه را برای برون رفت از شرایط ملتهب کنونی فراهم کند .در گام بعد باید
حداقـل عرضـه به شـکلی منطقـی تعیین و کنترل شـود .یعنی عرضهکننـدگان مواد
اولیه به جای عرضه قطره چکانی عرضه مکفی را در دسـتور خود قرار دهند .میزان
ایـن عرضـه بایـد جوابگـوی تقاضـا بـوده و از ایجـاد رقابتهـای مخـرب و نامعقـول
جلوگیـری کند.
یکـی دیگـر از اقدامـات کلیـدی بـرای مدیر یـت بـازار مـواد اولیـه ،کنتـرل تقاضـا
اسـت .البتـه پیـش از ایـن سـایت بهیـن یـاب بـه منظـور شناسـایی و راسـتی آزمایـی
مصرفکننـدگان طراحـی شـده تـا دسـت دالالن و سـفته بـازان از ایـن بـازار کوتـاه
شـود؛ بنابرایـن اگـر ایـن مکانیـزم بـه درسـتی عمـل کنـد تـا امکان دسترسـی مسـتقیم
مصرفکننـدگان اصلـی را بـه بـازار فراهـم کـرده و دسـت دالالن را از ایـن بـازار کوتـاه
کنـد ،میـزان منطقـی عرضـهای کـه بـه راحتـی در اختیـار تولیدکننـدگان و مصـرف
کننـدگان واقعـی قـرار گیـرد ،بـرای تامیـن بـازار کافـی اسـت.
در نهایـت اولویـتدادن بـه تامیننیـاز صنایـع تکمیلـی جهـت حفـظ و گسـترش
تولیـد ،ایجـاد اشـتغال و حفـظ زنجیره ارزش افـزوده الزامی اسـت .به عالوه کمک به
صادرات محصوالت نهایی با ارزش افزوده باالتر از این جهت که منجر به ارز آوری
بیشـتر بـرای کشـور میشـود هـم امـری حیاتـی بـرای احیـای سـاختار های اقتصـادی
کشـور محسـوب میشـود .بـه همیـن دلیـل بایـد سیاسـتهای اقتصـادی بـه نحـوی
بازتنظیـم شـود کـه صنایـع باالدسـتی به جای صـدور مواد خـام با ارزش افـزوده پایین
به سـمت تامین مواد اولیه صنایع پایین دسـتی و تولید کاال هایی با عمق سـاخت
و ارزش افـزوده باال تـر سـوق داده شـوند.
چرا که در نهایت اشتغالزایی و تامین منافع ملی با صادرات کاالیی با ارزش افزوده
باالتـر صـورت میگیـرد .ا گـر کـه به جای خام فروشـی صادرات محصـوالت نهایی را
در دسـتور کار قـرار دهیـم ،معضـالت ناشـی از صـادرات گسـترده مـواد خـام برطـرف
شـده و چالش تهیه مواد اولیه را نیز پشـت سـر خواهیم گذاشـت.
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به نظر میرسد صنعتگران در حوزه
دستورالعملهاوتصمیماتخلقالساعه
دولت هم گرفتاریهای متعددی
دارند.

قوانین مناسبی هم برای بهبود فضای
کسب و کار و حمایت از تولید داخلی
تدوین شده ،آیا این دست از قوانین در
تغییر این شرایط موثر نبودهاند؟

{ دومینوی سازندگی }

بلـه؛ کامـال درسـت اسـت .یکـی از مسـائلی کـه در طـول سـالهای اخیـر بیشـترین آسـیب را بـه
صنعتگـران وارد کـرده و متاسـفانه عـوارض و پیامدهـای آن هنـوز بـه درسـتی بررسـی و ارزیابـی
نشدهاند ،تعدد بخشنامهها ،قوانین و تصمیمات بدون پشتوانه دولت در خصوص صنایع است.
در حقیقـت دولـت و در راس آن وزارت صمـت در قالـب ایـن تصمیمـات خلـق السـاعه ،امـورات
صنایـع کشـور را بـا سـعی و خطـا پیـش میبرنـد.
تعدد بخشنامهها و دستورالعملهایی که حاصل تصمیمات خلق الساعه برای حل یک مشکل
خـاص ،بـدون در نظـر گرفتـن تاثیـرات جانبی آنها هسـتند ،به یک مسـاله عدیـده برای صنعتگران
تبدیـل شـده اسـت .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هـر دسـتورالعملی در نهایـت بـه یـک مشـکل بزرگتر با
پیامدهای منفی بیشتری تبدیل میشود و دولت را ناگزیر میکند که برای مواجهه با پیامدهای آن
دوباره بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی تدوین کند و این دور باطل در طول چند ماه اخیر همواره
ادامه داشته است؛ لذا پیش از اتخاذ هر تصمیم باید عوارض و پیامدهای آن به درستی شناسایی
و ارزیابی شـده و بر اسـاس آن بهترین تصمیم با کمترین هزینه برای کشـور اتخاذ شـود.
متاسـفانه بـا اینکـه در قوانیـن رفـع موانـع تولیـد و بهبـود فضـای کسـب و کار ایـن مسـاله پیـش بینـی
شـده که وضع هر قانونی از سـوی نهادهای سیاسـتگذار اعم از دولت یا مجلس مسـتلزم مشـورت با
تشـکلهای تخصصی و حصول اطمینان از میزان اثربخشـی آن بر فضای کسـب و کار اسـت .ولی
وقتـی ایـن کار بـه درسـتی انجـام نمیشـود بـه طـور قطـع بـه نتایـج خوبـی هـم دسـت پیـدا نمیکنیـم.
در مـورد مـواد اولیـه هـم دقیقـا مـا بـا چنیـن مشـکلی مواجـه شـدیم چـرا کـه دولـت بـه نـاگاه ارز صنایـع
باالدسـتی کـه بـه تامیـن مـواد اولیـه آنها تخصیـص داده میشـد را قطع کـرد .این اقدام درسـت مثل
ایـن اسـت کـه آب یـک مزرعـه بـزرگ از منبـع اصلـی بسـته شـود ،بـه ایـن ترتیـب کـم آبـی بـه تدریـج به
همـه جـای آن رخنـه کـرده و مزرعـه را میخشـکاند.
وقتی ارز صنایع باالدسـتی قطع شـد ،عرضه مواد اولیه به هم ریخت و این آشـفتگی به همه سـطوح
صنایـع پاییـن دسـتی رسـوخ کـرد و گسـترش یافـت .امـا اگـر ایـن تصمیم با مشـورت فعـاالن صنعتی
در همـه سـطوح باالدسـتی و سـاخت محـور و نیـز بـا در نظـر گرفتـن همـه پیامدهایش اتخاذ میشـد،
بـدون شـک کنتـرل بـازار تـا ایـن حـد از دسـت دولت خارج نمیشـد .شـاید بهتر بود بـه جای ترغیب
و الـزام صنایـع باالدسـتی تولیدکننـده مـواد خام به صـادرات ،آنها را ملزم به تامین مواد اولیه صنایع
سـاخت محـور میکردیـم و صـادرات محصوالتـی بـا ارزش افـزوده باالتـر را توسـعه میدادیـم و از ایـن
طریـق ارز مـورد نیـاز صنایع را تامیـن میکردیم.
نکتـه بسـیار مهمتـر ایـن اسـت کـه متاسـفانه مـا نا گزیریـم مـواد خـام را بـا نرخـی پایینتـر از LME
بفروشـیم؛ بنابرایـن صـادرات مـواد خـام نـه تنهـا بـه زیـان صنایع پاییندسـتی اسـت بلکـه صنایع
مـادر را نیـز گرفتـار ضرر هـای انباشـته میکنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر ایـن مـواد اولیـه در
اختیـار صنایـع صـادرات محـور قـرار گیـرد ،عـالوه بـر اینکه آنها قـدرت رقابـت بیشـتری در بازار های
بینالمللـی خواهنـد داشـت ،میتواننـد ارز حاصـل از صـادرات را نیـز بـا یـک سـاختار مشـخص و
قانونمنـد در اختیـار صنایـع باالدسـتی قـرار دهنـد.

بله؛ ما قوانین کارآمدی نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم داریم که اجرای آنها میتوانست
مشـکالت بسـیاری را حـل کنـد ،امـا متاسـفانه مـا در زمینـه اجـرای ایـن دسـت از قوانیـن هـم ناموفـق
بـوده ایـم .مسـاله اینجاسـت کـه وضـع قوانین متناقـض و متعدد عمـال امـکان برنامهریزیهای میان
مدت یا بلندمدت را در بنگاههای اقتصادی و حتی خود دولت از بین برده است .ما برای رسیدن
بـه یـک اسـتراتژی توسـعهای موثـر نیاز بـه برنامهریزیهایـی داریم که پیادهسـازی آنهـا در بلندمدت

امکانپذیر اسـت ،اما متاسـفانه افق دید ما در شـرایط حاضر بسـیار نزدیک و برنامه هایمان مقطعی
و کامـال کوتـاه مـدت اسـت .بـا وجود این شـرایط صنایع در فضایی تاریک قـدم برمیدارند و تصوری
از مسـیر و یا مقصد خـود ندارند.
کاهـش شـدید نقدینگـی بـه دلیـل افزایـش قیمـت مـواد اولیـه هـم بـه ایـن مشـکالت دامـن زده و عمال
صنایـع را ناگزیـر بـه اخـذ تسـهیالت گـران قیمـت از بانکهـا کـرده و در نهایـت حاصـل همـه ایـن
چالشهـا در کنـار یکدیگـر افزایـش قیمـت محصـوالت ایرانـی و از بیـن رفتـن قـدرت رقابـت آنهـا در
بازار هـای بیـن المللـی و از دسـت رفتـن بازار هـای صادراتـی اسـت.

با وجود این نوسانات و تغییرات
مداوم سرنوشت قراردادهای فعاالن
صنعت برق چه خواهد شد؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه اجـرای قراردادهـا بـا توجـه بـه رشـد قابـل توجـه قیمـت مـواد اولیـه و همچنیـن
شـرایط یـک طرفـه و تحمیلـی در قراردادهـای شـرکتهای دولتـی ،تقریبـا غیرممکـن اسـت .مسـاله
ایـن اسـت کـه در صـورت عـدم توانایـی سـازنده یـا پیمانـکار بـرای ادامـه پـروژه ،قـرارداد فسـخ شـده و
شـرکت بایـد ضـرر و زیـان ناشـی از آن را بپذیـرد .ا گـر بـه اجـرای قـرارداد هـم تـن دهـد هزینـه قابـل توجـه
ناشـی از افزایـش قیمتهـا بـه او تحمیـل خواهـد شـد؛ بنابرایـن ایـن شـرکتها در یـک معامله دو سـر
باخت گرفتار شده اند و هر تصمیمی در نهایت به زیان آنها تمام خواهد شد .این در حالی است
کـه امسـال بـر اسـاس شـعار جهـش تولیـد ،سیاسـتهای اقتصادی کشـور باید به سـمت حمایـت از
تولیـد هدایـت میشـد ،امـا آنچـه کـه امروز میبینیم این اسـت کـه دائما زیانها و هزینهها به سـمت
مـا سـرازیر میشـود؛ کـه در هـر حـال منجـر بـه ضـرر و ز یـان شـرکتهای تولیـد کننـده مـی شـود کـه در
واقـع قـرار مملکـت نبـوده و شـعار سـال مـا نبـوده جهتگیـری کلی مملکـت ایجاد ضـرر و ز یـان برای
شـرکتهای تولیـد کننـده نبـود .قـرار مـا رشـد تولیـد حمایـت از تولید و جهـش تولید بوده اسـت.
بـه همیـن دلیـل هیـچ کـدام از شـرکتها قـادر بـه پیشبینـی دقیـق قیمتهـا بـرای عقـد قراردادهـای
جدید نیستند .چرا که عدم اطمینان از قیمتها و ثبات قیمت ارز و مواد اولیه در کنار قراردادهای
یکسـویهای کـه در نهایـت همـه ریسـکها را متوجـه سـازنده و پیمانـکار میکنـد ،بـه التهابـات
اقتصـادی موجـود دامـن زده و برنامهر یـزی بـرای شـرکت را ناممکـن میکنـد.

صادرات صنعتی تا چه حد از این
آشفتگی حا کم بر اقتصاد کشور
آسیبمیبیند؟

صادرکننـدگان هـم بخـش بزرگـی از همیـن فعـاالن اقتصـادی هسـتند کـه در داخـل کشـور متضـرر
شدهاند .در عرصه صادرات هم نابسامانی در تصمیمات و عدم شفافیت در نحوه انجام تعهدات
ارزی کا را بـرای شـرکتهای صادرکننـده ،هـم دشـوار کـرده اسـت .ضمـن اینکه مشـکالتی کـه به آن
اشـاره شـد همگـی تـوان رقابـت مـا را با رقبای خارجی به شـدت کاهـش داده و اجـازه نمیدهد که ما
تـوان و پتانسـیل واقعـی خـود را در بازار هـای جهانی نشـان دهیم.

ادامه این روند برای اقتصاد کشور
چه خطراتی خواهد داشت؟

ادامـه رونـد کنونـی بـدون تردیـد نتیجـهای جـز تـورم و ادامـه ایـن رکـود در پـی نخواهـد داشـت .اگـر
همچنـان قیمـت مـواد اولیـه افزایـش و میـزان عرضـه کاهـش پیـدا کـرده و پـروژه هـا در ایـن شـرایط
بیثبات اقتصادی متوقف شـوند ،باید در انتظار فروپاشـی شـرکتهای سـازنده و پیمانکار باشـیم.
فرامـوش نکنیـم کـه اگـر پروژههـای صنعـت بـرق بـه دلیل مشـکالت موجـود در تامین اعتبـار متوقف
شـوند ،پیامدهـای آن گسـترده بـوده و میتوانـد بـه کاهـش سـطح پایـداری شـبکه ،افزایـش تلفـات و
حتـی بـروز خاموشـیها منجـر شـود .نکتـه اینجاسـت کـه نـه تنهـا بخش خصوصـی بلکـه دولت هم
از ادامـه ایـن رونـد متضـرر خواهـد شـد ،چـرا کـه قیمـت تمام شـده پروژههـای ملی ،کاالهـا ،خدمات
و محصـوالت افزایـش یافتـه و دولـت ناگزیـر اسـت برای تامیـن رفاه ،امنیت و کنترل بـازار هزینههای
بیشـتری متحمل شـود▪ .
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{ دومینوی سازندگی }

حیات بنگاههای اقتصادی به تولید وابسته است ،تولیدی که تامین مواد اولیه آن با بحرانهای ارزی و کرونایی این
روزها با چالشهای زیادی مواجه شده است .در این شرایط عرصه بر بخش خصوصی که موتور محرکه اقتصاد و توسعه
کشور است ،تنگتر شده و تحمل زیانهای غیرقابل جبران از توان آن خارج است ،و اما این درد در صنایع پایین دستی
مثل صنعت برق که زیرساختی ترین صنعت کشور است ،دو چندان بوده و روز به روز بر شدت آن افزوده میشود چرا که
تدابیر درست و کارشناسی شده برای رفع مشکالت این صنعت اتخاذ نشده است .در گفتگو با مهندس «جمشید بردبار»،
مدیر عامل شرکت الکترونیک افزارآزما و رئیس کمیته سازندگان سندیکای صنعت برق ایران ،به بررسی چالشهای تامین
مواداولیه در صنعت برق پرداختهایم .مشروح گفتگو را در ادامه میخوانید:
.
.
.
.
.

خالی
جای ِ
احساسمسئولیت
نهادهایدولتی

جمشیدبردبار

به نظر شما با وضعیت
موجود و با توجه به
معضالتی که صنعت با آنها
درگیر است ،برای عبور از
این چالشها چه باید کرد ؟

وضعممنوعیتهایتجاری
از قبیل بخشنامهها و قوانین
وضع شده توسط دولت،
چه تاثیری بر تامین مواد
اولیه گذاشته است؟

عضو هیات مدیره و رییس کمیته سازندگان سندیکای صنعت برق ایران

از دیدگاه شما مهمترین
چالشهایسازندگان
تجهیزات صنعت برق در
حوزه تامین مواد اولیه
چیست؟

مطالبات انباشت شده ،تحریمها ،عدم تخصیص ارز ،تسهیالت بانکی و پروسههای قانونی ثبت
سـفارش وزارت صمـت و تغییـر مکـرر و متناقـض مقـررات و بخشـنامهها از مهمتریـن چالشهایـی
اسـت کـه امـروز صنعـت بـرق بـا آنهـا دسـت بـه گریبـان اسـت .روشهـای ناپایـدار و متناقـض بانـک
مرکزی و پروسه طوالنی و پیچیده تخصیص ارز و ثبت آماری ،پروسههای پیچیده و زمانبر گمرک،
فسـاد و تبعیـض در همـه بخشهـا ،مشـکالت حمـل مواد ،سـوء اسـتفاده واحدهای بـزرگ تولیدی و
اولو یـت دادن بـه صـادرات بـه جـای تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای داخلـی و فروش این مـواد به قیمت
بـاال از دیگـر مـواردی هسـتند کـه تولیدکننـدگان در تامیـن مواداولیـه بـا آنهـا مواجـه شـدهاند .شـاید
بسـیاری از ایـن مـوارد را بتـوان بـا نظرسـنجی و مشـورت بـا بخـش خصوصی رفـع کرد اما متاسـفانه در
تهیـه قوانیـن ،آییننامههـا و بخشـنامهها نظـرات بخش خصوصی اسـتعالم نمیشـود.

چالشهای احصا شده در
تامین مواد اولیه چه تاثیری
بر روند فعالیت و تولید
بنگاههایاقتصادیداشته
است؟

معطل ماندن خط تولید و تعطیلی طوالنی مدت ،عدم توان برنامهریزی تولید ،افزایش چند برابری
هزینه بدلیل کار با  10الی  ۲0درصد ظرفیت تولید ،عدم توان تولید بدلیل کسری یک قطعه و یا یک
بخـش تولیـد ،عـدم تـوان اجـرای قراردادهـا و تعهـدات از اصلیتریـن نتایجی اسـت کـه از نبود تامین
مـواد اولیـه بـه بـار آمـده اسـت .افزایـش مداوم نرخ ارز و مواد اولیه نیز پروسـه تولیـد و تحویل را طوالنیتر
کـرده اسـت .افزایـش میـزان سـرمایه در گـردش و نقدینگـی الزم و افزایـش هزینـه پـول و پرداخـت بهـره
بانکـی بسـیار بیشـتر ،ضبـط ضمانتنامـه ،تعطیلـی و ورشکسـتگی ،بیـکار شـدن و اخـراج پرسـنل
کارآمـد و متخصـص و عـدم تـوان جایگزینی پس از گذشـت مرحله بحران ،افزایش بهای تمام شـده
در اثـر تـورم و افزایـش قیمتهـا ،پرداخـت مالیـات ارزش افـزوده و دریافـت پـول در سـال بعـد از دیگـر
مشـکالتی اسـت کـه میتـوان بـه آنها اشـاره کرد.

با توجه به شرایط موجود
آینده شرکتهای سازنده و
افق پیش روی آنها را چگونه
ارزیابی میکنید؟ در شش
ماهه دوم سال جاری چه
روزهایی در انتظار این
شرکتها خواهد بود؟

در اولیـن قـدم قوانیـن ،بخشـنامهها و دسـتورالعملها بایـد بـا مشـورت و نظـر مسـتقیم تولیدکنندگان
و تشـکلهای تخصصـی بخـش خصوصـی بازنگـری و اصـالح شـود و ایـن قوانیـن حداقـل بـرای دو
سال پایداری و ثبات داشته باشد .پرداخت طلب شرکتهای بخش خصوصی با هزینه دیرکرد و
پرداخـت تعدیـل و تفـاوت نـرخ ارز و فلـز در اولویت بعدی قـرار دارد .افزایش پیش پرداخت قراردادها
و اسـتفاده از قـرارداد خریـد و پیمانـکاری و مشـاوره تیـپ جدیـد ،تغییـر نگـرش و دیـدگاه مدیـران
و مسـئولین دولتـی در همـه سـطوح و پاییـن آمـدن از بـرج عـاج و تغییـر نـگاه از بـاال بـه پیمانـکاران و
سـازندگان نیـز بایـد مـورد توجه باشـد .اصالح سیاسـت خارجـی در جهت رفـع تحریمهای ظالمانه،
امکان تخصیص بموقع و کافی ارز ،ایجاد تسهیالت بانکی کافی و توسعه صادرات نیز محورهایی
اسـت کـه بـرای رهایـی از چالشهـای ذکـر شـده بایـد در دسـتور کار قـرار بگیرد.
با ممنوعیتهای تجاری موجود ،طراحی مدارهای الکترونیک ،نرمافزار و ماشـینآالت خط تولید
هزینه بیشتری ایجاد میکند ،البته این در صورتی است که واحد تولیدی بخش تحقیقات داشته
باشـد و بتوانـد تغییـرات الزم و قطعـات جایگزیـن را اسـتفاده کنـد ،در غیـر اینصـورت خـط تولیـد بـه
کلی تعطیل میشود .از طرف دیگر وقفه ناگهانی در تهیه مواد اولیه تحریم شده ،سبب توقف تولید
و عـدم تـوان اجـرای قراردادهـای در دسـت شـده و ضـرر و ز یـان ز یـادی بـه تولیدکننـده وارد میکنـد.
بعضی از مواد اولیه تحریم شـده دیگر قابل اسـتفاده نیسـتند لذا تهیه قطعات با کیفیت مناسـب و
انجام تسـتهای الزم به سـرمایهگذاری جدید نیاز دارد و زمانبر اسـت .ما طی چند سـال در شـرکت
الکترونیـک افـزار آزمـا بـا ایـن مسـئله مواجـه شـدهایم امـا خوشـبختانه بخـش تحقیقـات شـرکت بـا
صـرف چنـد مـاه زمـان ،مشـکالت را حـل کـرده اسـت ولـی هر بار دچـار خسـارت زیادی شـدهایم.
متاسـفانه سـازمانهای دولتـی ماننـد توانیـر ،شـرکتهای بـرق منطقـهای و توز یـع هیـچ توجهـی بـه
ایـن مشـکالت نکـرده و هیچگونـه همراهـی در جهـت زمـان بیشـتر و جبـران خسـارتها نمیکننـد.
ایـن نهادهـا در برخـورد بـا ایـن مسـائل خیلـی خشـک و یکطرفـه برخـورد کـرده و در مقابـل مشـکالت
عـدم پرداخـت ،تاخیـر در پرداخـت ،افزایـش نـرخ ارز و عـدم تعدیـل هیچ مسـئولیتی بـرای خود قائل
نیسـتند .عالوه بر اینها ،برای هر محصولی که براسـاس قطعات جدید طراحی میشـود باید مجددا
تاییدیـه کیفیـت شـورای ارزیابـی اخـذ شـود کـه ایـن کار نیـز حـدود شـش مـاه زمـان میخواهـد .در
واقـع ممنوعیتهـای مکـرر باعـث اختـالل در تـوان برنامهر یـزی تولیـد و تحویل ،تحمیـل هزینههای
غیرقابل پیشبینی ،مشکالت پرداختی به فروشندگان خارجی و مشکل در حمل و ترخیص شده
است.
متاسـفانه دیگـر افـق دیـدی وجـود نـدارد چـرا کـه بـا تشـدید تحریمهـا ،عـدم پرداخـت یکسـاله
مطالبـات از سـوی وزارت نیـرو ،عـدم تخصیـص ارز بانـک مرکـزی ،عـدم همـکاری کارفرمایـان و
بانکها در تامین سـرمایه در گردش و مشـکالت ناشـی از شـیوع ویروس کرونا ،ورود مواد اولیه
بـا مشـکالت جـدی روبـرو شـده اسـت و نمیتـوان بـرای آن برنامهریـزی حتـی چنـد ماهـه کـرد.
سیاسـتهای تامیـن مـواد اولیـه و ارز هفتگـی شـده و هـر روز هـم دشـوارتر میشـود .بخشـی از مـواد
اولیهای هم که در گمرک است ،عالوه بر عدم وجود نقدینگی جهت پرداخت پول کاال به فروشنده
خارجی و پرداخت عوارض گمرکی ،به دلیل دسـتورالعملهای موجود مثل کد ثبت آماری توسـط
بانـک مرکـزی ،قابـل ترخیـص نیسـت .تـا اصالحـات الزم کـه پیشـتر بـه آنهـا اشـاره شـد ،انجـام نشـود
افـق دیـد روشـنی وجـود نخواهـد داشـت .اخیـرا هـم کـه اپیدمـی کوو یـد  19در جر یـان رویدادها بسـیار
تاثیرگـذار و تعیینکننـده بـوده و هزینـهای بیـش از  ۳0درصـد بـه سـازندگان تحمیـل کـرده اسـت .بـا
توجه به تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان در حال رخ دادن است و عدم اطالع از سیاستهای
اقتصادی و سیاسی پیش رو ،هیچ رویدادی قابل پیشبینی نیست و در این زمینه نمیتوان اظهار
نظـر خاصی داشـت▪ .
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م
سازندگان بر زمین لغزنده سیاستگذاریها

از آغــاز ســال «جهــش تولیــد» یکــی از دغدغههــای فعــاالن بخــش خصوصی
در صنعــت بــرق ،تغییــرات ناگهانــی و متنــاوب در سیاســتهای تجــاری و
ارزی دولــت و بانــک مرکــزی ج.ا.ا بــوده کــه دسترســی بهموقــع بــه مــواد اولیــه
و تجهیــزات موردنیــاز آنهــا را بــا چالــش مواجــه ســاخته اســت .شــرکتهای
فعــال در صنعــت بــرق جهــت واردات مــواد اولیــه و قطعــات و ماشــینآالت
خ ــط تولی ــد ،ب ــا توج ــه ب ــه اولویتهـــای وارداتـــی و گروهه ــای کاالی ــی در
س ــامانه ثب ــت س ــفارش وزارت صنع ــت مع ــدن تج ــارت درخواس ــت مج ــوز
واردات خ ــود را ثب ــت ک ــرده ،س ــپس ب ــه اس ــتناد آن ،از طری ــق بان ــک عام ــل
درخواس ــت تخصی ــص ارز را ب ــرای بان ــک مرک ــزی ارس ــال میکنن ــد .انتظ ــار
م ــیرود کارشناس ــان مربوط ــه در اس ــرع وق ــت پاس ــخ مش ــخص مثب ــت ی ــا
منفــی بــه درخواســت مذکــور بدهنــد تــا واردکننــده بتوانــد در صــورت عــدم
موافقــت بــا تخصیــص ارز ،بــرای حــل مشــکل خــود چارهاندیشــی کنــد .امــا
آنچ ــه در عم ــل ط ــی ماهه ــای اخی ــر رخداده اس ــت ،تأخیره ــای طوالن ــی در

پاس ــخگویی توس ــط بان ــک مرک ــزی اس ــت .برخ ــی از درخواس ــتها بی ــش از
دو م ــاه اس ــت ک ــه در انتظ ــار پاس ــخ هس ــتند .حت ــی برخ ــی از ش ــرکتهای
صادرکننــده نیــز در واردات مــواد اولیــه از محــل ارز صادراتــی خــود بــا مشــکل
مواج ــه ش ــدهاند.
ع ــالوه ب ــر بان ــک مرک ــزی ک ــه ط ــی ای ــن دوره ب ــا تغیی ــر سیاس ــتگذاریهای
خ ــود و تخصی ــص ارز اش ــخاص (کوت ــاژ صادرات ــی و ارز متقاض ــی) بهج ــای
ارز نیمایــی ،فرآینــد تأمیــن مــواد اولیــه موردنیــاز تولیــد را دســتخوش تغییــرات
ناگهان ــی ک ــرده اس ــت ،وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت نی ــز ب ــا تغیی ــرات
متن ــاوب و ناگهان ــی در اولویتبن ــدی کااله ــا ش ــرایط نامطمئن ــی را ب ــرای
ً
واردات م ــواد اولی ــه ش ــرکتها ایج ــاد ک ــرده اس ــت ک ــه گاه ــا واردکنن ــده
را ناچ ــار ب ــه اص ــالح و تغیی ــر در ثب ــت س ــفارش خ ــود میکن ــد .در چنی ــن
ش ــرایطی ،اث ــر از دس ــت دادن چابک ــی الزم و ع ــدم توفی ــق در تأمی ــن بهموق ــع
کااله ــا و تجهی ــزات موردنی ــاز در جر ی ــان تولی ــد و کاه ــش حاش ــیه س ــود

ً
تولیدکننــده ،هرچنــد ماننــد بســیاری از اقــالم وارداتــی ،فــورا هویــدا نخواهــد شــد،
ول ــی ب ــا وقف ــه کوتاه ــی ،اث ــرات آن ب ــر اقتص ــاد از طری ــق کاه ــش تولی ــد و اش ــتغال و
متوق ــف ش ــدن پروژهه ــای زیرس ــاختی پدی ــدار میش ــود.
برخــی از موانــع مقرراتــی موجــود بــر ســر راه تولیــد کاالهایــی کــه بــه واردات مــواد اولیــه
و تجهی ــزات وابس ــته هس ــتند ،مرب ــوط ب ــه قوانی ــن وض ــع ش ــده اس ــت ک ــه اص ــالح
آنه ــا زمانب ــر ب ــوده و مش ــکل تولیدکنن ــدگان را در کوتاهم ــدت برط ــرف نمیکن ــد،
لیک ــن عم ــده ای ــن مش ــکالت ناش ــی از آییننامهه ــا و دس ــتورالعملهایی اس ــت
ک ــه ب ــدون در نظ ــر گرفت ــن عواق ــب و اث ــرات آن ب ــر کس ــبوکارها اب ــالغ و اجرای ــی
میش ــوند .بهع ــالوه ای ــن اقدام ــات علیرغ ــم تأ کی ــد صری ــح م ــاده  ۳قان ــون بهب ــود
محی ــط کس ــبوکار ،ب ــدون کس ــب نظ ــرات بخ ــش خصوص ــی ص ــورت گرفت ــه
و وضعکنن ــدگان ایـــن رویههـــا ،بـــا ناآ گاهـــی از شـــرایط تولیـــد توســـط بخـــش
خصوص ــی ،ایـــن محدودیتهـــا را اعمـــال کردهانـــد.
از دیگــر مــواردی کــه در پاســخ بــه درخواســت تخصیــص ارز دیــده شــده ،آن اســت
کــه گاهــی علــی رغــم آنکــه متخصصیــن وزارت صمــت واردات کاال و تجهیزاتــی
را ک ــه در جر یـــان تولیـــد مـــورد نیـــاز اســـت ،ضـــروری مـــی داننـــد ،واردات اقـــالم
مذکــور بــه تشــخیص کارشناســان بانــک مرکــزی غیرضــروری تلقــی شــده و لــذا بــا
درخواســت تخصیــص ارز آنهــا موافقــت بــه عمــل نمیآیــد .ایــن درحالــی اســت
کــه بهــای عــدم هماهنگــی و نبــود یکپارچگــی در تصمیمگیــری نهادهــای دولتــی
و بانــک مرکــزی را تولیدکنندگانــی میپردازنــد کــه بــه آنهــا وعــده حمایــت از تولیــد
س ــاخت داخ ــل داده ش ــده ب ــود.
عالوه بر مشــکالت ناشــی از تغییرات متناوب در دســتورالعملها و سیاســتهای
تجــاری و ارزی دولــت ،زنجیــره تأمیــن و ســاخت محصــوالت بنگاههــای صنعــت
ب ــرق ب ــه دلی ــل ماهی ــت محص ــوالت و فن ــاوری س ــاخت ،مس ــتلزم واردات م ــواد
اولی ــه و تجهی ــزات اس ــت (س ــاالنه بهط ــور میانگی ــن ح ــدود ی ــک میلی ــارد دالر کاال
ً
و تجهی ــزات از طری ــق واردات تأمی ــن میش ــود .نم ــودار  )1ل ــذا هزین ــه تولی ــد کام ــال
تحــت تأثیــر نوســانات نــرخ ارز اســت و ریســک ایــن نوســانات عاملــی اســت کــه بــر
بق ــای کس ــبوکارهای صنع ــت ب ــرق اثرگ ــذار اس ــت.
از طرف ــی ،بخشه ــای مهم ــی از ای ــن صنع ــت مانن ــد س ــازندگان س ــیم و کاب ــل،
ح ــدود  70درص ــد تقاض ــای ب ــازار م ــس در داخ ــل را تش ــکیل میدهن ــد؛ در س ــایر
بخشهــا ماننــد ســاخت دکلهــا ،یــراقآالت و غیــره ،هزینــه فلــزات رنگــی ماننــد
آلومینیــوم ،روی و فــوالد ،حــدود  50تــا  70درصــد قیمــت شــده محصــول را تشــکیل
میدهــد و ازآنجاکــه عرضــه ایــن فلــزات از طریــق بــازار بــورس کاال انجــام میشــود،

1302

1639
771

676

975

1197

یادداشتتحلیلی

اقتصادصنعتبرق

ن ــرخ آنه ــا متأث ــر از بورسه ــای خارج ــی و ن ــرخ ارز اس ــت ک ــه قیم ــت تمامش ــده
کااله ــای ای ــن صنع ــت را بهط ــور مضاع ــف ،متأث ــر از نوس ــانات ب ــازار ارز میکن ــد.
ای ــن نوس ــانات در ن ــرخ ارز ،تصمیمگی ــری مال ــی بن ــگاه را از طری ــق ایج ــاد ع ــدم
اطمین ــان از می ــزان دریافتیه ــا و پرداختیه ــای آین ــده بن ــگاه تح ــت تأثی ــر ق ــرار
میده ــد .درواق ــع نوس ــانات ن ــرخ ارز بهعن ــوان یک ــی از عوام ــل مه ــم تعیینکنن ــده
هزینــه نهادههــای واحدهــای صنعتــی ،بــر روی میــزان عرضــه کل بنگاههــا و ادامــه
حی ــات آنه ــا اثرگ ــذار ب ــوده و ب ــه دلی ــل پیشبینیناپذی ــری قیم ــت ای ــن نهادهه ــا،
ً
عمــال برنامهریــزی بــر اســاس مدلهــای تنزیــل جریــان نقــدی را بــا خطــای باالیــی
روب ــهرو میکن ــد ل ــذا منج ــر ب ــه توجیهناپذی ــری پروژهه ــا ازنظ ــر اقتص ــادی ش ــده و
ت ــداوم فعالی ــت کس ــبوکارها را پرمخاط ــره میکن ــد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت ،س ــاختار نه ــادی صنع ــت ب ــرق ب ــه ش ــکلی اس ــت ک ــه عرض ــه
ً
انـــرژی بـــرق کامـــال در کنتـــرل شـــرکتهای دولتـــی اس ــت ،درنتیج ــه م ــدل
کســبوکار زنجیــره تأمیــن صنعــت بــرق  B۲Gبــوده و بــازار آن بهصــورت انحصــاری
در کنتــرل شــرکتهای دولتــی تابعــه وزارت نیــرو اســت .ازآنجا کــه مقرراتگــذاری
ً
ای ــن بازاره ــا نی ــز کام ــال در کنت ــرل دول ــت (س ــازمان برنامهوبودج ــه و وزارت نی ــرو)
اس ــت ،درنتیج ــه ای ــن فض ــای انحص ــاری در خری ــد محص ــوالت بنگاهه ــا ،منج ــر
ب ــه تس ــهیم نابراب ــر ریس ــکها و مخاط ــرات ناش ــی از تغیی ــر قیم ــت م ــواد اولی ــه و
ً
تجهیـــزات شـــده و تمامـــا بهطـــور یکجانبـــه بـــه پیمان ــکاران و تولیدکننـــدگان
تحمی ــل میش ــود.
ب ــا توج ــه ب ــه دو مخاط ــره اصل ــی عنوانش ــده در جری ــان تولی ــد (تغیی ــرات ناگهان ــی
و متن ــاوب در سیاس ــتگذاریهای تج ــاری و ارزی و ریس ــک ناش ــی از نوس ــانات
نــرخ ارز) تــداوم کســبوکارهای صنعــت بــرق و بهویــژه حمایــت از تولیدکننــدگان
صنعــت بــرق و انــرژی مســتلزم آن اســت کــه فرآینــد تخصیــص ارز جهــت واردات
کاال و تجهی ــزات موردنی ــاز تولی ــد ،تس ــهیل و تس ــریع ش ــده و موض ــوع ب ــا اولو ی ــت
باالی ــی مط ــرح و ب ــرای ح ــل مش ــکالت عنوانش ــده چارهجوی ــی ش ــود .همچنی ــن
الزم اس ــت راهکارهای ــی ب ــرای مدیری ــت ریس ــکهای ناش ــی از نوس ــانات ن ــرخ ارز
متناســب بــا شــرایط صنعــت و ضوابــط حا کــم بــر بــازار ایــن مــواد شناســایی و ارائــه
شــود .چراکــه اختــالل در تأمیــن و تولیــد کاال و تجهیــزات صنعــت بــرق عــالوه بــر
اینکــه ظرفیتهــا و پتانســیلهای ســاخت داخــل ایــن صنعــت را بهعنــوان یکــی
از صنای ــع زیرس ــاختی اصل ــی توس ــعه ،ب ــا چالشه ــای ج ــدی مواج ــه میکن ــد،
بلک ــه س ــرعت توس ــعه زیربن ــای رفاه ــی ،امنیت ــی و صنعت ــی کش ــور را نی ــز کاه ــش
میدهـــد▪.

1569

1596

1557

1573

1801

2000
1500
1000
500
0

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

میلیون
دالر

نمودار  .1روند واردات کاال و تجهیزات صنعت برق در سال های  1387تا 1397
مهناز علیآبادی

دبیر کمیتهمالی-بانکیسندیکایصنعتبرقایران

صفحه

36

صفحه

تابستان  ،99دوره جدید

تابستان  ،99دوره جدید

37

اقتصادصنعتبرق

گفتوگویاختصاصی { دومینوی سازندگی }

{ دومینوی سازندگی }

کالف درهم تنیده
اقتصاد را
گره گشایینیست
پیشبینی ناپذیری اقتصاد ایران ،به یک گره کور برای فعاالن اقتصادی تبدیل شده است .در شرایط کنونی که بازار
ملتهب و پرنوسان اقتصاد کشور عمال مجالی برای برنامهریزی ،حتی کوتاه مدت به صنعتگران نمیدهد ،فعالیت آنها
عمال شبیه به قدم گذاشتن در فضایی تاریک و ناشناخته است .به هر حال و علیرغم همه این مشکالت همچنان شرکتها
برای بقا تالش میکنند و در مواجهه نابرابر با این چالشهای متعدد ،هزینهها و زیانها را میپذیرند .مهندس محمد
فارسی ،رییس هیات مدیره شرکت یاسان و عضو کمیته دکلسازان سندیکای صنعت برق ایران ،تحریمها را ریشه بسیاری
از مشکالت شرکتها میداند و معتقد است توسعه صنعت و اقتصاد در سایه تبادالت اقتصادی و مالی با دنیا به دست
خواهد آمد .مشروح این گفتگو را ذیال میخوانید:

محمدفارسی

چه شد که صنایع تا این
حد گرفتار مساله تامین ارز
شدند؟

بـدون تردیـد اولیـن عامـل ایجـاد ایـن چالـش جـدی ،کاهـش ارزش ریـال بـه دلیـل سیاسـتهای نادرسـتی پولـی و مالـی
دولـت اسـت .نکتـه دیگـر اینکـه دولـت تـا پیـش از تحریمهـا ،دسترسـی گسـتردهای بـه ارز حاصـل از فـروش نفـت و گاز،
داشـت .اما در شـرایط حاضر با توجه به کاهش شـدید درآمدهای نفتی ،کنترل شـدید بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی
در دسـتور کار دولـت قـرار گرفتـه و صادرکننـدگان ناگزیرنـد  70درصـد ارز صادراتـی خـود را بـا قیمـت پایینتـری در اختیـار
بانـک مرکـزی قـرار دهنـد .مشـکل ایـن اسـت کـه در ایـن رونـد نـه چنـدان منسـجم ،همیـن شـرکتهای صادرکننـده بـرای
ً
تامین ارز مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد نیازشان دچار مشکل و گاها زمان طوالنی منتظر تخصیص ارز هستند.

این مشکالت چه
پیامدهاییبرایشرکتهای
شما داشته است؟

وقتی ما نتوانیم به موقع و به قدر کافی مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را تهیه کنیم ،قطعا زمان تولید افزایش مییابد .به این
ترتیـب میـزان محصولـی کـه قبـال در طـول یک ماه تولید میشـد حاال در یک دوره شـش ماهه یا یک سـاله تولید میشـود.
این افزایش زمان تولید ناشـی از مشـکالت موجود برای تامین ارز و یا بخشـنامههای جدید دسـتگاههای دولتی اسـت که
بدون انجام بررسـیهای الزم اتخاذ میشـود.
نکته بسیار مهم دیگری که نباید نادیده انگاشته شود این است که به دلیل مشکالت اقتصادی کنونی ،تامین نقدینگی
برای شـرکتها به یک چالش اساسـی تبدیل شـده و همین مسـاله عالوه بر کند کردن روند تولید ،حفظ نیرو های فنی و
متخصـص را هـم بـرای شـرکتها سـخت کرده اسـت .درسـت مثل این اسـت کـه فـردی دو برابر زمانی را کـه صرف بافت
یک لباس میکند ،به باز کردن کالفهای پیچیده شـده نخ اختصاص دهد ،ما درسـت در چنین مهلکهای گرفتاریم
و بیشـتر از آنکـه بـه افزایـش کمیـت و کیفیـت تولیداتمـان وقـت و هزینه اختصاص دهیم ،ناچار یـم زمان و پولمـان را برای
حـل گرههـای کور اقتصادی کشـور صرف کنیم.

راهکار از دیدگاه شما چیست؟

اصلیتریـن و مهمتریـن راهـکار ممکـن تعامـل بـا دنیـا و رفـع تحریمهاسـت .مـا بـرای افزایـش شـاخص تولیـد چـارهای جـز
انجام تبادالت تجاری و مالی با سـایر کشـور های دنیا نداریم و برای دسـتیابی به این مهم باید از سـد تحریمها بگذریم.
همـه صنایـع در تمـام دنیـا حتـی در توسـعه یافتهتریـن کشـور ها هـم ناگزیرند بخشـی از مـواد اولیه مـورد نیازشـان را از طریق
واردات تامین کنند و این مسـاله اصال مختص شـرکتهای ایرانی نیسـت؛ بنابراین مسـاله عدم تامین ارز و عدم امکان
واردات ،یک مساله صنفی محسوب نمیشود و ابعاد وسیعی در حد کل صنایع کشور دارد .در این میان بخشنامههای
متعـدد صـادر شـده از سـوی بانـک مرکـزی و گمرکهـا هم به این مشـکالت دامن زده اسـت.
تـا پیـش از ایـن مـا میتوانسـتیم از طریـق ارز صادراتی محصوالتمان ،نسـبت به تامیـن مواد اولیه مورد نیـاز اقدام کنیم ،اما
متاسـفانه بـر اسـاس بخشـنامههای جدیـد در حـال حاضـر امـکان ایـن کار وجـود نـدارد و مجـوز بانـک مرکـزی نیـاز اسـت،
ضمـن اینکـه ثبـت سـفارش هم سـخت و گاها غیرممکن اسـت.
اخـذ مجـوز واردات مـواد اولیـه از وزارت صمـت در شـرایط کنونـی بـه یـک چالـش برای سـازندگان تبدیل شـده اسـت .چرا
کـه هـر تولیدکننـدهای ناگزیـر اسـت طـی مراحـل مختلف میـزان نیاز به این مـواد اولیه ،عدم سـاخت داخـل و نحوه تامین
ارز آن را بـه ایـن وزارتخانـه ثابـت کنـد تـا بتوانـد مجـوز الزم را دریافـت کنـد .پـس از اخذ این مجوز ،انتقال ارز به کشـور ثالث
به دلیل تحریمها خود یک مسـاله بزرگ محسـوب میشـود که عمدتا هزینه سـربار قابل توجهی را به شـرکتهای سـازنده
تحمیل میکند.
مجموع زمان و هزینهای که در این پروسه بوروکراتیک و طوالنی به ما تحمیل میشود ،قیمت تمام شده محصوالتمان را
افزایـش داده و قـدرت رقابـت مـا در بازار هـای صادراتـی و حتـی بازار های داخلی را کاهش میدهـد .ما در این روند توانایی
خود برای مواجهه با رقبای خارجی را از دست دادهایم و به تدریج ارزآوری صنایعی نظیر دکلسازی کاهش مییابد.

آیا میتوان چشم اندازی
برای اقتصاد و صنعت کشور
متصور بود؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه در شـرایط کنونـی وقتـی دالر در یـک دوره کوتـاه زمانـی ناگهـان چندیـن برابـر افزایش مییابـد به این
معناست که به هیچ عنوان نمیتوانیم چشمانداز روشنی از آینده داشته باشیم .به همین دلیل فعاالن اقتصادی حتی
قادر نیسـتند برای فردا یک پیشبینی شـفاف داشـته باشـند.
امـروز کـه مـا در یـک فضـای بـدون چشـم انـداز فعالیـت میکنیـم ،تصـور مـن ایـن اسـت کـه تولیدکننـدگان بـا مشـقت و
چالشهـای گسـترده تـالش میکننـد چـرخ کارخانجـات خود را بچرخانند تا شـاید از تعطیلـی کارخانه جلوگیری کنند.
در مقابـل ایـن تـالش بیوقفـه ،وظیفـه دولت این اسـت کـه حتیاالمکان از تصمیمگیریهـای عجوالنه خـودداری کرده و
تا جایی که ممکن اسـت فضا را برای فعالیت صنایع فراهم کند .امسـال سـال جهش تولید اسـت نباید اجازه دهیم در
ایـن سـال بنگاههـای اقتصـادی و صنعتـی نابود شـده و از بیـن بروند▪.

رییس هیات مدیره شرکت سازه های فلزی یاسان

از دیدگاه شما چالشهای سازندگان
تجهیزات ،در چه مسائلی ریشه دارد؟

اقتصاد کشور آنقدر دچار بحران است که هزاران فعالیت اقتصادی در حوزههای صنعتی ،تحقیقی ،بهداشتی
و ماشـینآالت گرفتار مشـکالتی پرتعداد و عدیده شـدهاند .همه این حوزهها وابسـتگی غیرقابل انکاری به مواد
اولیـه دارنـد و ناگزیرنـد بخشـی از نیاز هـای تولیـد خـود را از خـارج وارد کنند .این میزان وابسـتگی اگر چه شـدت و
ضعـف دارد ،امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه در شـرایط تحر یـم و بحرانهـای ارزی کنونـی ،هـر یـک از ایـن بخشها به
نحوی گرفتار تامین مواد اولیه شـدهاند؛ بنابراین همه تولیدکنندگان در هر صنف و صنعتی به دلیل گسـتردگی
سطح تحریمها و افزایش بیسابقه نرخ برابری ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود یک چالش مشترک دارند.
از دیدگاه من همه مشـکالت این حوزه ناشـی از تحریمهای گسـترده اسـت و صنایع بیشـترین آسـیب را از محل
عـدم امـکان مبادالت تجاری و مالی متحمل میشـوند.

آیا در صنعت برق جنس مشکالت
تولیدکنندگان تفاوت خاصی دارد؟

سـازندگان صنعـت بـرق بـرای تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز خود یا کامال وابسـته بـه لوازم یدکـی و تجهیـزات وارداتی
هسـتند و یـا مواداولیـه را وارد کـرده و کلیـه مراحـل تولیـد محصـول نهایـی را در شـرکتهای خـود انجـام میدهند.
گروه اول که واردکننده تجهیزات واسطهای هستند عمدتا در کارخانجاتشان کاال را اسمبل و مونتاژ و محصول
نهایی را عرضه میکنند و لذا با افزایش قیمت ارز و تحریمهای موجود تقریبا در آسـتانه فروپاشـی هسـتند.
دومیـن گـروه تجهیـزات صنعـت بـرق ،محصوال تـی هسـتند کـه وابسـتگی ارزی کمتـری دارنـد و عمده مـواد اولیه
مـورد نیازشـان را از داخـل کشـور تهیـه میکننـد .در صنعتـی ماننـد دکلسـازی کـه فـوالد خاصـی اصلیتریـن مواد
اولیـه آن محسـوب میشـود ،مسـاله اصلـی ایـن اسـت کـه علیرغـم وجـود پتانسـیل سـاخت داخـل تولیـد دههـا
سـایز مختلـف نبشـی ،توجیـه اقتصـادی نـدارد مخصوصـا کـه در ایـن شـرایط اقتصـادی و کاهـش ظرفیـت تولید
شـرکتها ،سـفارش ایـن میـزان هـم کاهـش یافتـه اسـت .بـه همیـن دلیـل مـا ناگزیر یـم بـرای تامیـن مـواد اولیـه بـه
واردات متوسـل شـویم ،امـا بـه دلیـل نوسـانات ارزی شـدید و عـدم تخصیـص بـه موقـع ارز بـا مشـکالت جدیدتـر و
گسـتردهتری مواجـه شـدیم.
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و التهـابات ارزی
علیرضاحسینی

{ دومینوی سازندگی }

تحریمهــای فزاینــده اعمــال شــده از ســوی ایــاالت متحــده بــر ایــران و همچنیــن تــورم لجــام گســیخته و فروافتــادن شــتابان نــرخ ر یــال در برابــر دالر و دیگــر
ارزهــای معتبــر دشــواریهای فراوانــی را پیــش روی اقتصــاد کشــور ایجــاد کــرده کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا چالــش تامیــن تجهیــزات ،ماشــینآالت
و م ــواد اولی ــه از بی ــرون مرزهاس ــت .در نشس ــت کمیس ــیون صنع ــت و مع ــدن ات ــاق ته ــران در خردادم ــاه س ــال ج ــاری نی ــز از همی ــن چال ــش ب ــه عن ــوان
مهمتریــن مشــکل صاحبــان کســبوکار ،بــه ویــژه صنایــع کوچــک و متوســط یــاد شــده اســت.
روش ــن اس ــت ک ــه مناب ــع ارزی ای ــران ب ــه ش ــدت مح ــدود ش ــده و ذخای ــر ارزی بان ــک مرک ــزی نی ــز در پایینتری ــن س ــطح خ ــود در س ــالهای اخی ــر ق ــرار
دارد .همچنی ــن ش ــرایط ناام ــن اقتص ــادی ب ــرای س ــرمایهگذاران و مش ــکالت انتق ــال ارز و حوالهه ــای ارزی س ــبب ش ــده اس ــت ک ــه بخ ــش بزرگ ــی از
ارز بــه دســت آمــده از صــادرات بــه کشــور بازنگــردد یــا امــکان بازگشــت نداشــته باشــد .در ایــن شــرایط تامیــن ارز بــرای خر یــد از خــارج و واردات کاال
بســیار دشــوار و همــراه بــا پرداخــت هزینههــای فــراوان اســت .تدبیــر دولــت و بانــک مرکــزی در ایجــاد ســامانه نیمــا بــرای مدیر یــت صــادرات و واردات
بخــش خصوصــی و تامیــن ارز مــورد نیــاز اقتصــاد کشــور نیــز بــه هیــچ روی کارســاز نبــوده و تــا هنگامــی کــه تفــاوت نــرخ ارز میــان ایــن ســامانه بــازار آزاد
وجــود دارد اثربخــش نخواهــد بــود ،زیــرا ایــن اختــالف نــرخ ارز ســبب شــده اســت کــه عرضــه و تقاضــا در ایــن ســامانه از تعــادل خــارج شــود و فعــاالن
اقتصــادی بــرای ارز مــورد نیــاز واردات خــود در «نیمــا» کــه نــرخ پایینتــری دارد تقاضــای فزاینــده ایجــاد کننــد و در برابــر ایــن وضعیــت تــالش کننــد کــه
ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه قیمــت اصلــی در بــازار آزاد بفروشــند .البتــه ایــن جوهــر تجــارت و فعالیــت اقتصــادی اســت ،ز یــرا هیــچ کــس بــدون
انگیــزه دســت یازیــدن بــه منافــع مالــی پــای بــه عرصــه اقتصــاد نخواهــد گذاشــت .در ایــن صــورت نیمــا چیــزی جــز یــک صــف خریــد بــی خاصیــت
کــه تنهــا ظاهــر و پوســته بــازار اســت ،نخواهــد بــود و در واقــع بــازار ارز در جایــی بیــرون از حــوزه اراده دولتــی اداره میشــود و کــه چنــدان شــفاف نیســت.
از ســوی دیگــر راهــکار تهاتــر و مبادلــه بــا ارزهــای دیگــر کــه مشــمول تحریمهــا نیســتند ،نیــز مشــکالت خــود را دارد ،چرا کــه نخســت گزینههــای تجــاری
کشــور را بــه شــدت محــدود و اقتصــاد ملــی را بیــش از انــدازه بــه کشــورهای خاصــی وابســته میکنــد کــه آســیبهای مخصــوص خــود را در پــی دارد.
نکتــه دیگــر اینکــه چــون کشــورهایی کــه امــکان تهاتــر کاال بــا آنهــا وجــود دارد بیشــتر از کشــورهای بیــرون از جرگــه جهــان غــرب هســتند ،بــا وجــود حجــم
قابــل توجــه اقتصــاد غــرب و ســهم بزرگــی کــه در تولیــد جهانــی دارنــد ،بازهــم امــکان تامیــن کامــل نیازهــای اقتصــادی کشــور وجــود نخواهــد داشــت
و در اینج ــا نی ــز هم ــان مس ــاله مب ــادالت کش ــورهای جه ــان س ــوم مط ــرح اس ــت ،زی ــرا محص ــوالت صادرات ــی و نیازه ــای واردات ــی ای ــن کش ــورها اغل ــب
نــه مکمــل یکدیگــر ،بلکــه بــا یکدیگــر همســان هســتند .بــه ایــن ترتیــب امــکان اینکــه کشــوری از ایــن گــروه بتوانــد کاالهــای تولیــدی خــود را در ایــن
مجموعــه بــه فــروش رســانده و در برابــر  ،نیــاز وارداتــی خــود را تامیــن کنــد ،بــه شــدت محــدود خواهــد شــد .بــه بیــان ســادهتر همــه ایــن کشــورها اغلــب
اقــالم مشــابهی بــرای فــروش دارنــد و در ســوی دیگــر بــا نیازهــای یکســانی نیــز روبــرو هســتند کــه خــود بــه خــود مبادلــه را بــی معنــا خواهــد کــرد.
ایــن مشــکل بــه ویــژه در صنایعــی کــه مــواد اولیــه و تجهیــزات مــورد نیــاز آنهــا نیازمنــد فنآوریهــای پیشــرفته اســت ،خــود را بــه خوبــی نشــان میدهــد
کــه صنعــت بــرق و صنایــع و خدمــات وابســته بــه آن نیــز از همیــن دســت هســتند.
در واقــع شــاید مبــادالت تجــاری ایــران بــا کشــورهای غربــی در شــرایط کنونــی و در مقایســه بــا چیــن ،هنــد و روســیه از حجــم قابــل توجهــی برخــوردار
نباشــد ،امــا کیفیــت ایــن مبــادالت و صــورت کاالهــای موجــود در آن بــه ویــژه در صنعــت بــرق بــه گونــهای اســت کــه اهمیتــی بســیار راهبــردی داشــته
و بــا وارد کــردن ایــن ضریــب در معــادالت روشــن خواهــد شــد کــه همیــن میــزان کــم از مبــادالت ارزشــی کمتــر از مبــادالت ایــران بــا چیــن و روســیه نــدارد
و بدیهــی اســت کــه ایــن بخــش از تجــارت کشــور همچنــان بــه دالر وابســته و در نتیجــه مشــکلآفرین خواهــد بــود.
بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه واقعبین ــی نس ــبت ب ــه مش ــکالت بس ــیار حیات ــی ب ــوده و کوچ ــک ش ــمردن چالشه ــا و بزرگنمای ــی بی ــش از ح ــد کارای ــی راه
حلهــای موجــود ،ســبب فروافتــادن بــه بیراهــه و افزایــش شــتاب ســقوط اقتصــاد و تولیــد خواهــد شــد .بایــد پذیرفــت بخــش بزرگتــر و بســیار مهمتــر نیــاز
تجهیزاتــی و مــواد اولیــه صنایــع اســتراتژیک و راهبــردی ماننــد صنعــت بــرق از نظــر کیفــی هنــوز از کشــورهای غربــی ماننــد آلمــان و ایتالیــا و انگلیــس
و یــا کشــورهایی نظیــر امــارت کــه محصــوالت همیــن کشــورها را بــه صــورت واســطهای بــه فــروش میرســاند ،تامیــن میشــود .در نتیجــه عــدم ثبــات
نــرخ ارزهایــی چــون دالر و یــورو و مشــکل در تامیــن آنهــا همچنــان بزرگتریــن مشــکل صنایــع کشــور اســت و اقامــه دالیلــی چــون مبادلــه و کشــورهای
بیــرون از حــوزه دالر و یــورو و حمایــت از صنایــع داخلــی و تامیــن همــه ایــن نیازهــا چیــزی بیــش از شــعار یــا پــاک کــردن صــورت مســاله نخواهــد بــود.
در ی ــک ن ــگاه واقعبینان ــه بای ــد پذیرف ــت ک ــه مش ــکل نوس ــان ن ــرخ و کمب ــود ارز و راه ح ــل آن چی ــزی فرات ــر از تحلیله ــای موج ــود کنون ــی در رس ــانهها و
نظــرات برخــی کارشناســان اســت و راهکارهــا و درخواســتهایی همچــون حمایــت بیشــتر دولــت از تولیدکننــدگان یــا تخصیــص ارز ارزان و تضمینــی
بــرای واردات کاالهــای موردنیــاز نیــز توســط حاکمیــت نیــز نخنمــا شــده اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه دولــت و بانــک مرکــزی دیگــر تــوان چنیــن کاری
را نداشــته و کفگیــر ذخایــرارزی در حــال نزدیــک شــدن بــه تــه دیــگ اســت .نــه تنهــا ایــن دولــت ،بلکــه دولــت آینــده نیــز در ایــن زمینــه امــکان انجــام
کار مفیــدی نخواهــد داشــت.
در پایــان بایــد گفــت بــرای حــل یــک مشــکل نخســت بایــد آن را بــه عنــوان یــک مســاله پذیرفــت ،چیــزی کــه بــه نظــر میرســد درمــورد ارز و مبادلــه بــا
غــرب هنــوز تثبیــت نشــده و عزمــی نیــز بــرای ایــن کار در کشــور وجــود نــدارد .امــا بیــرون رفتــن هرچــه ســریعتر دولــت از عرصــه اقتصــاد کشــور و وا گــذاری
کام ــل اقتص ــاد ب ــه بخ ــش خصوص ــی یک ــی از پیشنیازه ــای اساس ــی ح ــل مش ــکالت کنون ــی اس ــت ک ــه توضی ــح ارتب ــاط آن ب ــا نوس ــان ن ــرخ و کمب ــود
ارز گزارشــی جداگانــه نیــاز دارد و دیگــر اینکــه نوســان و کمبــود ارز و نیــاز بــه مبادلــه و تجــارت بــا دنیــای غــرب نیــز بایــد بــه عنــوان یــک مشــکل و یــک
واقعیــت پذیرفتــه شــده و در جهــت هضــم و مدیریــت آنهــا تــالش شــود▪.
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گفتوگویاختصاصی { دومینوی سازندگی }

{ دومینوی سازندگی }

تحلیلگران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینهها
نمیتواند متناسب با آن کاهش پیدا کند .افزایش لحظه ای قیمت مواد اولیه متاثر از تغییر قیمت ارز ،عدم انجام
تعهدات مالی کارفرمایان صنعت برق و کسری سرمایه در گردش مهمترین معضالت شرکتهای خصوصی طی
سالهای جاری بوده است.
مهندس امیر فرز بود ،رئیس هیات مدیره شرکت فرا گستر بیستون به عنوان یکی از شرکتهای برتر صادرکننده خدمات
فنی مهندسی کشور ،از کمبود نقدینگی و نوسانات قیمت ها به عنوان اصلی ترین چالش های فعاالن صنعت برق یاد
می کند و دشواری های سازندگان در تامین مواد اولیه را عاملی می داند که به این مشکالت دامن می زند .حاصل
این گفتگو را ذیال می خوانید:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

صنعتبرق
در محاصره تحریم هاست
امیر فرزبود

از دیدگاه شما مهمترین
چالشهایتولیدکنندگان
صنعت برق در حوزه تامین
مواد اولیه چیست؟

انحصار در تولید مواد اولیه،
چه تاثیری بر بازار تامین آن
دارد؟

رئیسهیاتمدیرهشرکتفرا گستربیستون

چه مساله ای در عرضه مواد
اولیه باعث حضور دالالن
در بازار شده است؟

شـرکتهای تامیـن کننـده مـواد اولیـه عمدتـا دولتی بـوده و تغییرات ناگهانی شـرایط فـروش از حالت
اعتبـاری بـه نقـدی موجـب شـده تـا سیاسـت اصلـی یعنـی فـروش مـواد اولیه مـورد نیاز صنعـت صرفا
بـه تولیدکننـده ،اجـرا نشـده و زمینـه ورود دالالن بـه بـازار کـه فعالیت آنها غیرمرتبط با صنعت اسـت،
فراهم شـود.
ایـن امـر موجـب میشـود شـرکتهای تولیـدی ،مـواد اولیـه را بـه جـای تولیدکننـده داخـل از دالالن بـا
بهـای گزافتـر تامیـن کننـد .همـه ایـن عوامـل در نهایـت افزایـش بهـای تمـام شـده محصـول تولیـدی
را بـه دنبـال داشـته و تاثیـر مسـتقیمی بـر اجـرای پروژههـای صنعت بـرق دارد و باعث به تعویـق افتادن
آنهـا میشـود.

در کنار مشکالت ذکر شده
مشکل کمبود مواد اولیه
هم بر بازار حا کم است .چه
موضوعی باعث این کمبود
در بازار تولید شده است؟

امـروز واحدهـای تولیـدی بـه شـدت بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجهانـد و یکـی از دالیـل ایـن موضـوع عـدم
تخصیـص ارز از طریـق بانـک مرکـزی اسـت .شـرکتهای تولیـد کننده مـواد اولیه به جـای عرضه این
مواد در بازار داخلی اقدام به صادرات آن میکنند و به نوعی این روش را برای تامین ارز مورد نیاز خود
انتخـاب کردهانـد و صـادرات را بـرای تامیـن نقدینگـی و ارزش افـزودهای کـه دارد ،در اولویتهایشـان
قـرار دادهاند.
ایـن درحالـی اسـت کـه شـرکتهای صنعتـی فعـال در حـوزه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی
بخـش خصوصـی ،عمدتـا مجموعـه هایـی هسـتند کـه بـر خـالف صنایـع باالدسـتی انـرژی بـر ،سـهم
بسـیار اندکـی از یارانههـای انـرژی در تولیـدات خـود دارنـد .بـه عـالوه آنهـا هـم ماننـد همـه بخـش هـا
ناگزیرنـد علیرغـم تحریمهـای موجـود و هزینههـای ایجـاد شـده بـرای انتقـال پـول بـه داخـل کشـور ،ارز
حاصـل از صـادرات را وارد کشـور کـرده و تعهـدات خـود را نسـبت بـه بانـک مرکـزی انجـام دهنـد.

وضعممنوعیتهایتجاری
مکرر چه تاثیری بر روی
تامینمواداولیه
گذاشته است؟

یکـی از مشـکالت تجـارت خارجـی در کشـور ایـن تصـور اسـت کـه هیـچ چیـز را نبایـد وارد کـرد ،کـه
عمـال چنیـن چیـزی غیـر ممکـن اسـت .ز یـرا درصـد قابـل توجهـی از کاالهـای تولید داخـل بـه واردات
تجهیـزات یـا مـواد اولیـه وابسـته هسـتند و یـا حتـی بسـیاری از تولیـدات داخـل کیفیـت الزم را بـرای
کسـب رضایت مشـتری خارجی به عنوان مواد اولیه کاالهای سـاخت داخل ،ندارند .اقتصاد جهان
بـه واردات وابسـته اسـت و ایـن موضـوع غیـر قابـل چشـم پوشـی اسـت.
بـه عنـوان مثـال «سـامانه بهیـن یـاب» وزارت صمـت مرجعـی بـرای اختصـاص سـهمیه مـواد اولیـه
تولیدکننـدگان معرفـی شـد امـا رفتـه رفته با به روز نشـدن اطالعات این سـامانه مشـکالت بـرای خرید
مـواد اولیـه آغـاز شـد .هـدف از راه انـدازی سـامانه بهیـن یـاب اساسـا تخصیـص سـهمیه مـواد اولیـه به
تولیدکننـدگان بـر مبنـای ظرفیـت تولیـد آنهـا و بـه منظور تسـهیل شـرایط بـرای واحدهای تولیـدی بوده
اسـت .اما عملکرد نامطلوب این سـامانه موجب شـده تولیدکننده واقعی برای جلوگیری از تعطیلی
خطـوط تولیـد ناچـار بـه تامیـن مـواد اولیـه خـود بـا قیمتهـای گـزاف از واسـطهها شـوند ادامـه ایـن دور
باطل در نهایت منجر به تولید کاالی نهایی با قیمت باالتری میشود که مصرف کننده نهایی باید
بهـای آن را بپردازنـد.
متاسفانه تحریمهای داخلی ناشی از اعمال سیاستهای غیرکارشناسی ،بخشنامههای صادره از
سـوی وزارت صمت و زیاده خواهی شـرکتهای تامین کننده مواد اولیه پاییندسـتی و میل اساسـی
بـر احاطـه بـازار بـه مراتب مخرب و محدود کنندهتر از تحریمهای بین المللی اسـت.

پیش بینی شما در مورد ادامه
روند حا کم بر بازار صنعت برق
چیست؟

در ایـن رونـد احتمـال میدهیـم شـرکتهای تولیـدی کوچـک که زیر صد نفـر نیروی انسـانی دارند ،به
هیـچ وجـه امـکان ادامـه فعالیـت را نخواهنـد داشـت و اما شـرکتهای بزرگی که بـاالی  500نفر نیروی
انسـانی دارنـد الزم اسـت کـه هزینههـای جـاری را کاهـش دهند،کاهـش هزینـه جـاری یعنـی تعدیـل
نیروی انسـانی و این اصل به طور مسـلم با شـعار سـال و تسـهیل فضای کسـب و کار مغایرت زیادی
دارد .امـروزه شـرکتها بـه منظـور بـرون رفـت از ایـن بحرانهـا تـوان برنامهر یـزی بلنـد مـدت را نداشـته و
بایـد بـه صـورت سـاعتی و یـا حتـی لحظه بتوانند تصمیمات درسـتی را اتخـاذ کنند▪ .

افزایـش بـی رویـه و لجـام گسـیخته نـرخ مـواد اولیـه بـه صـورت لحظـهای موجـب شـده تـا تامیـن مـواد اولیـه
حتی به صورت کوتاه مدت هم برای شـرکتها میسـر نباشـد .در نتیجه شـرکتها باید به صورت روزانه به
فکـر تامیـن مـواد اولیـه خـود باشـند .افزایش نـرخ ارز یکـی از عوامل اصلی افزایش قیمت مـواد اولیه و کاهش
موجـودی آن اسـت کـه بایـد بـرای آن تمهیـد جـدی اندیشـیده شـود .کاهـش مـداوم موجـودی مـواد اولیـه و
افزایـش مسـتمر قیمـت آنهـا باعـث شـده بخـش تولیـد در مسـیری قـرار گیـرد کـه بـهزودی اغلـب صنایـع بـا
بحـران تامیـن مـواد اولیـه مواجه شـوند.
انحصار در نهادههای تولید صنعتی قطعا یکی از معضالتی ما در تامین مواد اولیه است .به عنوان مثال
مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکتهای دکلسـاز ،اسـلب اسـت .شـرکتهای تولیدکننـده اسـلب ،شـرکتهای
داخلـی ماننـد فـوالد مبارکـه و فـوالد خوزسـتان هسـتند و عمـال مـواد اولیـه مورد نیـاز واحدهای تولیـدی دکل
در انحصـار ایـن شـرکتهای فـوالدی اسـت .این شـرکتها از سـوی دولت حمایتهای خوبـی را دریافت
میکننـد .آنهـا بخـش اعظـم تولیـدات خـود را صـادر میکننـد و ارز مـورد نیـاز خـود را از ایـن طریـق تامیـن
میکننـد و گاهـی حتـی مشـاهده میشـود کـه قیمـت تمـام شـده محصـوالت صـادر شـده کمتـر از قیمـت
ارائـه شـده در بـازار داخلـی اسـت .بـا ایـن وجـود در ایـن موضـوع یعنـی قیمتگـذاری منطق و نظارتـی وجود
نـدارد .صـادرات مـواد اولیـه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی موجب بیثباتی قیمت نهادههای تولید و بروز
مشـکل شـده اسـت .در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسـی این مهم باعث افزایش هزینههای پروژه
و در نهایت عدم توانایی رقابت شرکتهای خصوصی با سایر کشور های مدعی این حوزه از جمله ترکیه
کـه دارای حمایتهـای بسـیار خـوب دولتی اسـت ،میشـود.
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چالشهای حقوقی -قراردادی

قراردادهــای صنعــت بــرق در محاصــره
چالشهــای پرتعــداد و عمدتــا عمیــق و
زیــان بــاری هســتند کــه هنــوز هــم بــه درســتی
بــرای عبــور از آنهــا چــاره اندیشــی نشــده
اســت .کرونــا ،تــورم ،رکــود ،افزایــش قیمــت
نهادههــای تولیــد بــه ویــژه ارز و تحریمهــا
تاثیرا تــی غیرقابــل انــکار بــر هزینــه هــای
پــروژه هــای زیرســاختی صنعــت بــرق داشــته
اســت .امــا مشــکل اینجاســت کــه ســاز و کار
قراردادهــای ایــن صنعــت بــه هیــچ عنــوان
قابلیــت و پتانســیل پوشــش ایــن ســطح از
تغییــرات و هزینــه هــای ســربار را نــدارد.
البتــه ایــن مســاله در ســال هــای گذشــته
هــم وجــود داشــته امــا بــه طــور قطــع در
هیــچ دوره ای اقتصــاد ایــران تــا ایــن حــد
دچــار رکــود مســتمر نبــوده ،تورمــش بــه
بــاالی  40درصــد نرســیده ،نــرخ ارز از مــرز
 30هــزار تومــان نگذشــته و از همــه مهمتــر
ایــران تــا ایــن حــد در فــروش نفــت و کســب
درآمدهــای ارزی گرفتــاری نداشــته اســت.
حــال بــه مجمــوع ایــن مشــکالت
بایــد اپیدمــی کوویــد  19را نیــز افــزود.
قراردادهــای صنعــت بــرق امــروز بیــش
از هــر زمــان دیگــری در آســتانه توقــف و
فســخ قــرار دارنــد و ایــن مســاله مقدمــه ای
هولنــا ک بــرای ســقوط شــرکت هــای فعــال
صنعــت بــرق اســت .نــگاه ویــژه ایــن شــماره
ســتبران مــروری بــرای چالــش هــای صنعــت
بــرق و تاثیــر آنهــا بــر قراردادهــای جــاری ایــن
صنعــت اســت:

قراردادها
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صنعت برق کشور این روزها با چالشهای عدیدهای مواجه است که از چرخه معیوب اقتصاد برق و نظام حقوقی و
قراردادی یکجانبه نشات میگیرند .در کنار این مسائل ساختاری ،نوسانات نرخ ارز و شیوع ویروس کرونا نیز مشکالت
زیرساختیترین صنعت کشور را تشدید کرده است بهطوری که بسیاری از قراردادها بالتکلیف ماندهاند و آینده اجرایی آنها
روشن نیست .بدهیهای میلیاردی شرکتهای تابعه وزارت نیرو به بخش خصوصی نیز توان مالی این بخش را تضعیف
کرده و آنها را به آستانه ورشکستگی کشانده است .گذر از این بحرانها بیش از تجویز ُمسکنهای موقت ،نیازمند بازنگری در
قوانین و وضع قوانین جدید در صورت لزوم است .در گفتگو با «مصطفی رجبیمشهدی» ،سخنگوی صنعت برق و معاون
برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر ،درباره سهمخواهی صنعت برق از مجلس یازدهم به گفتگو نشستهایم تا ببینیم
حل کدام یک از مسائل صنعت برق قابل پیگیری از مجلس شورای اسالمی است .مشروح گفتگو را در ادامه میخوانید:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

نگرانآینده
قراردادهایصنعتبرق
مصطفیرجبیمشهدی

توقف قراردادها و مطالبات
میلیاردیاز مهمترین
مشکالت فعاالن صنعت برق
هستند .تا کنون چه اقداماتی
در این خصوص انجام شده
و با روی کار آمدن مجلس
یازدهم چه برنامهای برای
پیگیری مشکالت این صنعت
از طریق مجلس وجود دارد؟

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر

اقتصـاد صنعـت بـرق و مطالبـات از محورهـای اسـتراتژیک و اساسـی صنعـت بـرق هسـتند.
تمـام تـالش مـا بـر پرداخـت مطالبـات تولیدکننـدگان بـرق و پیمانـکاران اسـت ،امـا متاسـفانه
شـکاف بین قیمت تمام شـده و قیمت تکلیفی هر سـاله منجر به کسـری بودجه صنعت برق
میشـود .مـا در حـال حاضـر بیـش از  ۳هـزار میلیـارد تومان از سـازمان هدفمندی طلـب داریم،
در هیـچ دورهای میـزان مطالبـات صنعـت بـرق از سـازمان بـه ایـن میـزان نبـوده اسـت .علیرغم
اینکه در قانون تصریح شـده که منابع حاصل از هدفمندی باید بالفاصله بعد از واریز خزانه،
 100درصـد در اختیـار صنعـت بـرق قـرار بگیـرد ،امـا متاسـفانه ایـن قانـون اجرایـی نمیشـود .بـا
این شـرایط نه تنها پرداخت حقوق کارکنان وزارت نیرو و شـرکت های تابعه با مشـکل مواجه
شـده ،بلکه پیشـرفت پروژههایی هم که برای عبور از پیک سـال آینده اهمیت دارند ،متوقف

مانـده اسـت کـه ایـن مسـاله بسـیار نگرانکننده اسـت و هـر چه زودتـر باید بـرای آن چارهای اندیشـید.
یکـی از راهکارهـای میـان مدتـی کـه بـا پیشـنهاد وزارت نیـرو در دسـتور کار هیـات دولت نیز قـرار گرفته،
تعییـن قیمـت بـرق در بـورس اسـت .بـا ایـن روش ،سـازوکار عرضه و تقاضای بـرق و تعادل بین ایـن دو از
طریـق بـورس بـرق انجـام میشـود .در طـرح وزارت نیـرو پیشـنهاد شـده کـه مشـترکانی کـه متقاضـی بـرق
بیشتر از  5مگاوات هستند ،برق مورد نیاز خود را از طریق بورس تهیه کنند .در این روش چون پرداخت
بـه صـورت نقـدی انجـام میشـود ،درآمـد حاصـل از مبـادالت مالـی بـه رونـق فعالیـت تولیدکننـدگان و
پیمانـکاران کمک بزرگـی خواهد کرد.
افزایش هزینههای سـرمایهگذاری ناشـی از افزایش قیمت ارز و فلزات در صنعت برق کشـور یکی دیگر
از معضالت این صنعت اسـت .با نوسـانات نرخ ارز و فلزات ،پروژههای این صنعت به سـختی پیش
میروند چراکه سـازوکارهای تعدیل در بسـیاری از موارد پاسـخگو نیسـت .در این خصوص ما در حال
رایزنـی بـا سـازمان برنامـه و بودجـه هسـتیم تـا بتوانیـم چارچـوب خوبـی برای تعییـن تکلیـف قراردادهای
موجـود ایجاد کنیم.

از دیدگاه شما اصلی ترین راهکارهای
صنعت برق برای عبور از این شرایط
بحرانیچیست؟

بـدون تردیـد تعییـن تکلیـف قراردادهـا ،چـاره اندیشـی بـرای قیمـت گـذاری منطقـی بـرق و همچنیـن
پرداخـت مطالبـات بخـش خصوصـی از محـل اعتبـارات دولـت و وزارت نیـرو مهمتریـن راهکارهـا
محسـوب مـی شـوند .البتـه مدیریـت مصـرف هـم یکـی از حوزههایـی اسـت کـه نبایـد از آن غافـل شـد و
همانند گذشته باید به صورت جدی پیگیری شود .طرحهای تشویقی صنعت کشاورزی و مشترکان
خانگی از گذشته بوده و ادامه دارد .اما برای سال  1400چند طرح جدید در دستور کار داریم تا در زمان
پیک مصرف برق اجرایی شود .در یکی از این طرحها مبنا بر افزایش تعرفه مصرف برق در  500ساعت
اوج مصـرف در سـال اسـت کـه در صـورت اجـرا شـدن و مهـار کـردن مصـرف در سـاعات پیـک ،عبـور از
پیـک به مشـکل نخواهد خـورد.
مـورد دوم طـرح بـرق امیـد اسـت ،در ایـن طـرح مشـترکان خانگـی اولو یـت دارنـد کـه بـا تقسـیمبندی آنهـا
بـه سـه دسـته کممصـرف ،پرمصـرف و خوشمصـرف بـه دنبـال صرفهجویـی هسـتیم .اجـرای ایـن طرح
کاهـش مصـرف در سـاعات اوج مصـرف را بـه دنبـال داشـته و منجـر بـه کاهـش مصـرف انـرژی و امـکان
عرضـه بـرق از سـمت غیرمولـد بـه مولـد خواهـد شـد .در کنـار اینهـا مصوبـه هیات تنظیم بـازار بـرق ایران
دربـاره افزایـش  ۳5درصـدی قیمـت خر یـد بـرق از نیروگاههایـی کـه بتواننـد  4ماهـه وارد مـدار شـوند و در
رونـد گـذر از پیـک موثـر باشـند ،نیـز نقـش خوبـی در تامیـن بـرق روزهـای اوج مصـرف خواهد داشـت.
طبق تبصره  14و به دلیل مضیقه مالی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد ،ممکن است سازمان
هدفمنـدی منابـع صنعـت بـرق را بلوکـه کـرده و آن را بـرای اولویتهـای دیگـری هزینـه کنـد لـذا مـا
در تـالش هسـتیم صنعـت بـرق را از ایـن تبصـره معـاف کنیـم چـرا کـه در صـورت اعمـال ایـن تبصـره بـر
صنعتبرق،پیمانکاران،تولیدکنندگانو کارکنانمادر فشار مضاعفقرار میگیرند.در اینشرایطبهترین
کمک مجلس شورای اسالمی به صنعت برق ،معاف کردن صنعت برق از تبصره 14خواهد بود.

در شرایط حاضر و با توجه به نوسان
شدید نرخ ارز ،تعدیل در قراردادها
بر پایه قراداد تیپ چقدر موثر است
و با توجه به ابالغ این قراردادها
در گذشته و عدم تمکین از سوی
کارفرمایان ،آیا صنعت برق میتواند به
این قراردادها امیدوار باشد؟

مـا از هـر قـراردادی کـه منجـر بـه پیشـبرد بهتـر پروژههـا و طرحهـای صنعت برق شـود ،اسـتقبال میکنیم
و اذعـان داریـم کـه تمکیـن بـه ایـن نـوع قراردادهـا بایـد دوطرفـه باشـد ،در واقـع قـرارداد مشـترکی کـه هـم
پیمانـکار و هـم کارفرمـا در اجـرای آن همـکاری داشـته باشـند.

نقش سندیکای صنعت برق به عنوان
نماینده فعاالن صنعت برق کشور را در
پیگیری موضوعات مربوط به صنعت
برق چگونه ارزیابی میکنید؟

خوشـبختانه سـندیکا در پیگیـری مسـائل مربـوط بـه صنعـت بـرق بـر موضوعات اسـتراتژیک و اساسـی
متمرکز شده است .نقش این تشکل در پیگیری امور بسیار موثر بوده و خوشبختانه در این دو سه سال
اخیـر ،رابطـه تعاملـی بسـیار خوبـی بین ما و سـندیکا شـکل گرفته اسـت که جـا دارد از تیم حرفـهای این
تشـکل تشـکر و قدردانی کنم▪ .
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چالشهای حقوقی -قراردادی

یادداشت

{ بحران قراردادها }

علیبخشی

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

قیمــت ارز همچنــان بــا نوســاناتی غیرقابــل پیشبینــی رو بــه افزایــش اســت .بــه نظــر میرســد در مســیر پــر افــت و خیــز اقتصــاد ایــران باالخــره ترکیــب مخــرب تحریمهــای گســترده ،کاهــش تاریخــی قیمــت نفــت ،شــیوع کرونــا و توقــف مــراودات و مبــادالت خارجــی ،توانســت بــه یــک التهــاب بیســابقه در بــازار ارز و مــواد اولیــه منجــر شــود .تاثیــرات معمــول ایــن
گرانــی ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی ،افزایــش تــورم و بــه تبــع آن افزایــش چشــمگیر قیمتهــا در کوتاهمــدت اســت .البتــه تاثیــرات میــان و بلندمــدت زیــادی نیــز بــرای ایــن شــرایط میتــوان پیشبینــی کــرد ،امــا آنچــه در ایــن نگاشــت بــه آن پرداختــه خواهــد شــد ،تاثیــر ایــن نابســامانی اقتصــادی بــر زیرســاختها و ورنــد توســعه آنهاســت .صنایــع زیرســاختی در
حوزههــای انــرژی و احــداث تــا پیــش از اینکــه کرونــا همــه معــادالت را بــر هــم بریــزد ،قیمــت نفــت ســقوط کنــد و تجــارت خارجــی عمــال در ســایه تحریمهــا بــه تعطیلــی کشــیده شــود ،نیــز گرفتاریهــای بســیاری داشــت کــه رکــود و کمبــود نقدینگــی مهمتریــن آنهــا بــود .البتــه در صنعــت بــرق ،معضلــی حــل نشــده بــه نــام قراردادهــای بالتکلیــف از ادوار قبلــی
افزایــش نــرخ ارز باقیمانــده کــه بایــد بــه ایــن فهرســت افــزوده شــود .بــه هــر حــال در متــن یــک رکــود تورمــی بــا کارفرمایــان بدهــکار و فقــدان نقدینگــی کــه پروژههــای زیرســاختی مهــم و گاهــا غیراولویــتدار پرتعــدادی دارنــد ،کرونــا بــه تمــام مشــکالت دامــن زد .بــا شــیوع ویــروس کوویــد  19دولــت بخــش قابــل توجهــی از نقدینگــی در اختیــار خــود را بــه بســتههای
حمایتــی کرونایــی تخصیــص داد تــا فعــاالن صنعتــی امیدهــای کمرنــگ خــود بــرای ایجــاد گشــایشهای جدیــد در ســال  99را بــه طــور کامــل از دســت بدهنــد .در همیــن اثنــا افزایــش چشــمگیر قیمــت ارز هــم مزیــد بــر علــت شــد تــا پروژههــا دوبــاره در معــرض خطــر جــدی توقــف و بالتکلیفــی مجــدد قــرار بگیرنــد .بــه هــر حــال پیــش از آن هــم بســیاری از ســازندگان
و پیمانــکاران بــه دلیــل عــدم امــکات تامیــن مــواد اولیــه و ارز ،فقــدان نقدینگــی مکفــی بــه دلیــل انباشــت بدهــی شــرکتهای کارفرمــا و در نهایــت شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــا محدودیتهــای جــدی بــرای انجــام تعهــدات خــود مواجــه شــده بودنــد .ایــن در حالیســت کــه در وضعیــت فعلــی کشــور و محدودیتهــای داخلــی و بینالمللــی کــه عمــال کشــور را درگیــر
یــک جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی کــرده اســت ،ادامــه پروژههــای زیرســاختی صنعــت بــرق عمــال غیرممکــن اســت .بــه همیــن دلیــل بخــش خصوصــی بــرای اثبــات شــرایط بحرانــی قراردادهــای صنعــت بــرق تالشهــا و پیگیریهــای گســتردهای داشــت .در نهایــت پــس از پیگیریهــای بســیار بخــش خصوصــی ،وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــرای کنتــرل مــوج
پرشــتاب بحرانهــا در صنعــت بــرق و جلوگیــری از گســترش ابعــاد قراردادهــای بالتکلیــف ،از شــهریورماه تنفســی ســه ماهــه بــرای آنهــا اعــالم کــرده اســت .ایــن تنفــس ســهماهه در حقیقــت حرکتــی بــرای جلوگیــری از اقدامــات حقوقــی ســختگیرانه علیــه ســازندگان و پیمانــکاران محســوب میشــود تــا در شــرایطی کــه کشــور عمــال دچــار یــک بحــران گســترده
اقتصــادی اســت و امــکان ادامــه بســیاری از پروژههــای صنعــت بــرق وجــود نــدارد ،فســخ قــرارداد و ضبــط تضامیــن منجــر بــه ورشکســتگی بخــش خصوصــی ایــن صنعــت نشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه بــا افزایــش جهــشوار و تالطمــات شــدید نــرخ ارز ،فلــزات و مــواد اولیــه در ســال  1۳99کــه افزایــش بــی ســابقهای داشــته انــد ،قراردادهــای صنعــت بــرق بــا
شــرایطی کامــال مشــابه ســال  97شــده و تعــادل اولیــه خــود را بــه ویــژه در حــوزه «مالــی» و «زمانــی» از دســت میدهنــد .بــه همیــن دلیــل شــاید ایــن تنفــس ســه ماهــه از اقدامــات حقوقــی و فســخ قراردادهــا جلوگیــری کنــد ،امــا ماهیــت چالــش هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت و حیــات شــرکتهای ســازنده ،پیمانــکار ،مهندســی مشــاور و تامیــن کننــده را بــا
مخاطــرات جــدی مواجــه میکنــد .اگرچــه ایــن مســاله قابــل درک اســت کــه دســتگاههای دولتــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات کلیــدی در خصــوص تعییــن تکلیــف موضــوع قراردادهــا زیــر ذرهبیــن ســازمانهای نظارتــی هســتند ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط نامتعــادل و ناتــراز اقتصــاد کشــور ،ایجــاد انســجامی ملــی بیــن ســازمانها و نهادهــای مختلــف
اعــم از اجرایــی و نظارتــی یــک الــزام غیرقابــل انــکار اســت .قــرار نیســت بخشخصوصــی همــه هزینههــای ناشــی از نابســامانی فضــای کســب و کار را عهــدهدار شــود و دســتگاههای دولتــی بــه بهانــه محدودیتهــای نهادهــای نظارتــی ،اقــدام بــه رفــع مشــکل قراردادهــا نکننــد .چــرا کــه فعــاالن اقتصــادی کمتریــن نقشــی در ایجــاد شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور
ندارن ــد و نبای ــد و نمیتوانن ــد هزینهه ــای آن را متحم ــل ش ــوند .ایج ــاد همدل ــی و یکدس ــتی در تصمیمگیریه ــا بی ــن نهاده ــا و حوزهه ــای مختل ــف ی ــک گام حقیق ــی ب ــه س ــوی ح ــل مس ــاله اس ــت .اگ ــر توانی ــر و ش ــرکتهای تابع ــه و زیرمجموع ــه وزارت نی ــرو ،نهاده ــای نظارت ــی نظی ــر س ــازمان بازرس ــی و دی ــوان عدال ــت اداری را نس ــبت ب ــه ع ــوارض و پیامده ــای
نوســانات شــدید قیمــت ارز و مــواد اولیــه بــرای قراردادهــای صنعــت بــرق آ گاه کــرده و خطــرات ناشــی از توقــف ایــن قراردادهــا بــرای کشــور را بــه درســتی روشــن کننــد ،بیگمــان میتــوان نســبت بــه ایجــاد ایــن همدلــی امیدهــای بیشــتری داشــت .آنچــه کــه امــروز در اقتصــاد کشــور میگــذرد ،نفــس زنجیــره تامیــن صنعــت بــرق را بــه شــماره انداختــه اســت .پیکــره
نحیــف بخشخصوصــی بیــش از ایــن خســاراتی کــه بــه ویــژه از قراردادهــای مربــوط بــه ســالهای  1۳97بــه بعــد بــه آن وارد شــده را تــاب نمــیآورد و اگــر در کوتاهتریــن زمــان ممکــن چــارهای بــرای آن اندیشــیده نشــود ،بــدون شــک عواقــب اقتصــادی و اجتماعــی آن ،ابعــادی ملــی خواهــد یافــت .عبــور از بحــران کنونــی اقتصــادی کشــور بــدون همــکاری و برخــورد
متناســب از ســوی کارفرمایــان و دســتگاههای نظارتــی ممکــن نخواهــد بــود؛ لــذا ضــروری و حیاتــی اســت کــه وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر در دوره کوتــاه مــدت تنفــس قراردادهــا و تــا بــه ســرانجام رســیدن مدیریــت نــرخ ارز از ســوی بانــک مرکــزی ،بازگشــت آرامــش نســبی بــه بــازار ،نســبت بــه تدویــن مدلــی مناســب بــرای اولویتبنــدی قراردادهــا و تصمیمگیــری
نهایــی و قابــل اجــرا بــرای آنهــا اقــدام کــرده و از هــر گونــه اقــدام قــراردادی توســط شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه خــود جلوگیــری کننــد .ایــن مســاله بســیار کلیــدی اســت کــه وزارت نیــرو و توانیــر بــه عنــوان اصلیتریــن متولیــان صنعــت بــرق پیگیــری جــدی و موثــری بــرای ابــالغ بخشــنامه جبرانــی ارز از ســوی ســازمان برنامــه داشــته باشــند ،چــرا کــه تالشهــای
بخــش خصوصــی بــدون حمایــت دســتگاههای اجرایــی دولتــی بــی نتیجــه خواهــد بــود .صنعــت بــرق درســت ماننــد ســال  97بــه یــک بخشــنامه شــفاف بــرای جبــران خســارات ناشــی از افزایــش نــرخ ارز در قراردادهــا نیــاز دارد .بــه عــالوه ابــالغ قــرارداد تیــپ بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالت مشــابه در آینــده هــم میتوانــد تضمیــن روشــنی بــرای بهبــود شــرایط
ایــن صنعــت در روز هــای پیــش رو باشــد .قیمــت ارز همچنــان بــا نوســاناتی غیرقابــل پیشبینــی رو بــه افزایــش اســت .بــه نظــر میرســد در مســیر پــر افــت و خیــز اقتصــاد ایــران باالخــره ترکیــب مخــرب تحریمهــای گســترده ،کاهــش تاریخــی قیمــت نفــت ،شــیوع کرونــا و توقــف مــراودات و مبــادالت خارجــی ،توانســت بــه یــک التهــاب بیســابقه در بــازار ارز و مــواد
اولیــه منجــر شــود .تاثیــرات معمــول ایــن گرانــی ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی ،افزایــش تــورم و بــه تبــع آن افزایــش چشــمگیر قیمتهــا در کوتاهمــدت اســت .البتــه تاثیــرات میــان و بلندمــدت زیــادی نیــز بــرای ایــن شــرایط میتــوان پیشبینــی کــرد ،امــا آنچــه در ایــن نگاشــت بــه آن پرداختــه خواهــد شــد ،تاثیــر ایــن نابســامانی اقتصــادی بــر زیرســاختها و ورنــد
توســعه آنهاســت .صنایــع زیرســاختی در حوزههــای انــرژی و احــداث تــا پیــش از اینکــه کرونــا همــه معــادالت را بــر هــم بریــزد ،قیمــت نفــت ســقوط کنــد و تجــارت خارجــی عمــال در ســایه تحریمهــا بــه تعطیلــی کشــیده شــود ،نیــز گرفتاریهــای بســیاری داشــت کــه رکــود و کمبــود نقدینگــی مهمتریــن آنهــا بــود .البتــه در صنعــت بــرق ،معضلــی حــل نشــده بــه
نــام قراردادهــای بالتکلیــف از ادوار قبلــی افزایــش نــرخ ارز باقیمانــده کــه بایــد بــه ایــن فهرســت افــزوده شــود .بــه هــر حــال در متــن یــک رکــود تورمــی بــا کارفرمایــان بدهــکار و فقــدان نقدینگــی کــه پروژههــای زیرســاختی مهــم و گاهــا غیراولویــتدار پرتعــدادی دارنــد ،کرونــا بــه تمــام مشــکالت دامــن زد .بــا شــیوع ویــروس کوویــد  19دولــت بخــش قابــل توجهــی از
نقدینگــی در اختیــار خــود را بــه بســتههای حمایتــی کرونایــی تخصیــص داد تــا فعــاالن صنعتــی امیدهــای کمرنــگ خــود بــرای ایجــاد گشــایشهای جدیــد در ســال  99را بــه طــور کامــل از دســت بدهنــد .در همیــن اثنــا افزایــش چشــمگیر قیمــت ارز هــم مزیــد بــر علــت شــد تــا پروژههــا دوبــاره در معــرض خطــر جــدی توقــف و بالتکلیفــی مجــدد قــرار بگیرنــد .بــه
هــر حــال پیــش از آن هــم بســیاری از ســازندگان و پیمانــکاران بــه دلیــل عــدم امــکات تامیــن مــواد اولیــه و ارز ،فقــدان نقدینگــی مکفــی بــه دلیــل انباشــت بدهــی شــرکتهای کارفرمــا و در نهایــت شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــا محدودیتهــای جــدی بــرای انجــام تعهــدات خــود مواجــه شــده بودنــد .ایــن در حالیســت کــه در وضعیــت فعلــی کشــور و محدودیتهــای
داخلــی و بینالمللــی کــه عمــال کشــور را درگیــر یــک جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی کــرده اســت ،ادامــه پروژههــای زیرســاختی صنعــت بــرق عمــال غیرممکــن اســت .بــه همیــن دلیــل بخــش خصوصــی بــرای اثبــات شــرایط بحرانــی قراردادهــای صنعــت بــرق تالشهــا و پیگیریهــای گســتردهای داشــت .در نهایــت پــس از پیگیریهــای بســیار بخــش خصوصــی،
وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــرای کنتــرل مــوج پرشــتاب بحرانهــا در صنعــت بــرق و جلوگیــری از گســترش ابعــاد قراردادهــای بالتکلیــف ،از شــهریورماه تنفســی ســه ماهــه بــرای آنهــا اعــالم کــرده اســت .ایــن تنفــس ســهماهه در حقیقــت حرکتــی بــرای جلوگیــری از اقدامــات حقوقــی ســختگیرانه علیــه ســازندگان و پیمانــکاران محســوب میشــود تــا در شــرایطی
کــه کشــور عمــال دچــار یــک بحــران گســترده اقتصــادی اســت و امــکان ادامــه بســیاری از پروژههــای صنعــت بــرق وجــود نــدارد ،فســخ قــرارداد و ضبــط تضامیــن منجــر بــه ورشکســتگی بخــش خصوصــی ایــن صنعــت نشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه بــا افزایــش جهــشوار و تالطمــات شــدید نــرخ ارز ،فلــزات و مــواد اولیــه در ســال  1۳99کــه افزایــش بــی ســابقهای
داشــته انــد ،قراردادهــای صنعــت بــرق بــا شــرایطی کامــال مشــابه ســال  97شــده و تعــادل اولیــه خــود را بــه ویــژه در حــوزه «مالــی» و «زمانــی» از دســت میدهنــد .بــه همیــن دلیــل شــاید ایــن تنفــس ســه ماهــه از اقدامــات حقوقــی و فســخ قراردادهــا جلوگیــری کنــد ،امــا ماهیــت چالــش هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت و حیــات شــرکتهای ســازنده ،پیمانــکار،
مهندســی مشــاور و تامیــن کننــده را بــا مخاطــرات جــدی مواجــه میکنــد .اگرچــه ایــن مســاله قابــل درک اســت کــه دســتگاههای دولتــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات کلیــدی در خصــوص تعییــن تکلیــف موضــوع قراردادهــا زیــر ذرهبیــن ســازمانهای نظارتــی هســتند ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط نامتعــادل و ناتــراز اقتصــاد کشــور ،ایجــاد انســجامی ملــی
بیــن ســازمانها و نهادهــای مختلــف اعــم از اجرایــی و نظارتــی یــک الــزام غیرقابــل انــکار اســت .قــرار نیســت بخشخصوصــی همــه هزینههــای ناشــی از نابســامانی فضــای کســب و کار را عهــدهدار شــود و دســتگاههای دولتــی بــه بهانــه محدودیتهــای نهادهــای نظارتــی ،اقــدام بــه رفــع مشــکل قراردادهــا نکننــد .چــرا کــه فعــاالن اقتصــادی کمتریــن نقشــی
در ایجــاد شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور ندارنــد و نبایــد و نمیتواننــد هزینههــای آن را متحمــل شــوند .ایجــاد همدلــی و یکدســتی در تصمیمگیریهــا بیــن نهادهــا و حوزههــای مختلــف یــک گام حقیقــی بــه ســوی حــل مســاله اســت .اگــر توانیــر و شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه وزارت نیــرو ،نهادهــای نظارتــی نظیــر ســازمان بازرســی و دیــوان عدالــت اداری
را نســبت بــه عــوارض و پیامدهــای نوســانات شــدید قیمــت ارز و مــواد اولیــه بــرای قراردادهــای صنعــت بــرق آ گاه کــرده و خطــرات ناشــی از توقــف ایــن قراردادهــا بــرای کشــور را بــه درســتی روشــن کننــد ،بیگمــان میتــوان نســبت بــه ایجــاد ایــن همدلــی امیدهــای بیشــتری داشــت .آنچــه کــه امــروز در اقتصــاد کشــور میگــذرد ،نفــس زنجیــره تامیــن صنعــت
بــرق را بــه شــماره انداختــه اســت .پیکــره نحیــف بخشخصوصــی بیــش از ایــن خســاراتی کــه بــه ویــژه از قراردادهــای مربــوط بــه ســالهای  1۳97بــه بعــد بــه آن وارد شــده را تــاب نمــیآورد و اگــر در کوتاهتریــن زمــان ممکــن چــارهای بــرای آن اندیشــیده نشــود ،بــدون شــک عواقــب اقتصــادی و اجتماعــی آن ،ابعــادی ملــی خواهــد یافــت .عبــور از بحــران کنونــی
اقتصــادی کشــور بــدون همــکاری و برخــورد متناســب از ســوی کارفرمایــان و دســتگاههای نظارتــی ممکــن نخواهــد بــود؛ لــذا ضــروری و حیاتــی اســت کــه وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر در دوره کوتــاه مــدت تنفــس قراردادهــا و تــا بــه ســرانجام رســیدن مدیریــت نــرخ ارز از ســوی بانــک مرکــزی ،بازگشــت آرامــش نســبی بــه بــازار ،نســبت بــه تدویــن مدلــی مناســب بــرای
اولویتبنــدی قراردادهــا و تصمیمگیــری نهایــی و قابــل اجــرا بــرای آنهــا اقــدام کــرده و از هــر گونــه اقــدام قــراردادی توســط شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه خــود جلوگیــری کننــد .ایــن مســاله بســیار کلیــدی اســت کــه وزارت نیــرو و توانیــر بــه عنــوان اصلیتریــن متولیــان صنعــت بــرق پیگیــری جــدی و موثــری بــرای ابــالغ بخشــنامه جبرانــی ارز از ســوی ســازمان
برنامــه داشــته باشــند ،چــرا کــه تالشهــای بخــش خصوصــی بــدون حمایــت دســتگاههای اجرایــی دولتــی بــی نتیجــه خواهــد بــود .صنعــت بــرق درســت ماننــد ســال  97بــه یــک بخشــنامه شــفاف بــرای جبــران خســارات ناشــی از افزایــش نــرخ ارز در قراردادهــا نیــاز دارد .بــه عــالوه ابــالغ قــرارداد تیــپ بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالت مشــابه در آینــده هــم میتوانــد
تضمیــن روشــنی بــرای بهبــود شــرایط ایــن صنعــت در روز هــای پیــش رو باشــد .قیمــت ارز همچنــان بــا نوســاناتی غیرقابــل پیشبینــی رو بــه افزایــش اســت .بــه نظــر میرســد در مســیر پــر افــت و خیــز اقتصــاد ایــران باالخــره ترکیــب مخــرب تحریمهــای گســترده ،کاهــش تاریخــی قیمــت نفــت ،شــیوع کرونــا و توقــف مــراودات و مبــادالت خارجــی ،توانســت بــه یــک
التهــاب بیســابقه در بــازار ارز و مــواد اولیــه منجــر شــود .تاثیــرات معمــول ایــن گرانــی ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی ،افزایــش تــورم و بــه تبــع آن افزایــش چشــمگیر قیمتهــا در کوتاهمــدت اســت .البتــه تاثیــرات میــان و بلندمــدت زیــادی نیــز بــرای ایــن شــرایط میتــوان پیشبینــی کــرد ،امــا آنچــه در ایــن نگاشــت بــه آن پرداختــه خواهــد شــد ،تاثیــر ایــن نابســامانی
اقتصــادی بــر زیرســاختها و ورنــد توســعه آنهاســت .صنایــع زیرســاختی در حوزههــای انــرژی و احــداث تــا پیــش از اینکــه کرونــا همــه معــادالت را بــر هــم بریــزد ،قیمــت نفــت ســقوط کنــد و تجــارت خارجــی عمــال در ســایه تحریمهــا بــه تعطیلــی کشــیده شــود ،نیــز گرفتاریهــای بســیاری داشــت کــه رکــود و کمبــود نقدینگــی مهمتریــن آنهــا بــود .البتــه در صنعــت
بــرق ،معضلــی حــل نشــده بــه نــام قراردادهــای بالتکلیــف از ادوار قبلــی افزایــش نــرخ ارز باقیمانــده کــه بایــد بــه ایــن فهرســت افــزوده شــود .بــه هــر حــال در متــن یــک رکــود تورمــی بــا کارفرمایــان بدهــکار و فقــدان نقدینگــی کــه پروژههــای زیرســاختی مهــم و گاهــا غیراولویــتدار پرتعــدادی دارنــد ،کرونــا بــه تمــام مشــکالت دامــن زد .بــا شــیوع ویــروس کوویــد 19
دولــت بخــش قابــل توجهــی از نقدینگــی در اختیــار خــود را بــه بســتههای حمایتــی کرونایــی تخصیــص داد تــا فعــاالن صنعتــی امیدهــای کمرنــگ خــود بــرای ایجــاد گشــایشهای جدیــد در ســال  99را بــه طــور کامــل از دســت بدهنــد .در همیــن اثنــا افزایــش چشــمگیر قیمــت ارز هــم مز یــد بــر علــت شــد تــا پروژههــا دوبــاره در معــرض خطــر جــدی توقــف و
بالتکلیفــی مجــدد قــرار بگیرنــد .بــه هــر حــال پیــش از آن هــم بســیاری از ســازندگان و پیمانــکاران بــه دلیــل عــدم امــکات تامیــن مــواد اولیــه و ارز ،فقــدان نقدینگــی مکفــی بــه دلیــل انباشــت بدهــی شــرکتهای کارفرمــا و در نهایــت شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــا محدودیتهــای جــدی بــرای انجــام تعهــدات خــود مواجــه شــده بودنــد .ایــن در حالیســت کــه در وضعیــت
فعل ــی کش ــور و محدودیته ــای داخل ــی و بینالملل ــی ک ــه عم ــال کش ــور را درگی ــر ی ــک جن ــگ تم ــام عی ــار اقتص ــادی ک ــرده اس ــت ،ادام ــه پروژهه ــای زیرس ــاختی صنع ــت ب ــرق عم ــال غیرممک ــن اس ــت .ب ــه همی ــن دلی ــل بخ ــش خصوص ــی ب ــرای اثب ــات ش ــرایط بحران ــی قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق تالشه ــا و پیگیریه ــای گس ــتردهای داش ــت .در نهای ــت پ ــس از
پیگیریهــای بســیار بخــش خصوصــی ،وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــرای کنتــرل مــوج پرشــتاب بحرانهــا در صنعــت بــرق و جلوگیــری از گســترش ابعــاد قراردادهــای بالتکلیــف ،از شــهریورماه تنفســی ســه ماهــه بــرای آنهــا اعــالم کــرده اســت .ایــن تنفــس ســهماهه در حقیقــت حرکتــی بــرای جلوگیــری از اقدامــات حقوقــی ســختگیرانه علیــه ســازندگان و
پیمانــکاران محســوب میشــود تــا در شــرایطی کــه کشــور عمــال دچــار یــک بحــران گســترده اقتصــادی اســت و امــکان ادامــه بســیاری از پروژههــای صنعــت بــرق وجــود نــدارد ،فســخ قــرارداد و ضبــط تضامیــن منجــر بــه ورشکســتگی بخــش خصوصــی ایــن صنعــت نشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه بــا افزایــش جهــشوار و تالطمــات شــدید نــرخ ارز ،فلــزات و مــواد
اولیــه در ســال  1۳99کــه افزایــش بــی ســابقهای داشــته انــد ،قراردادهــای صنعــت بــرق بــا شــرایطی کامــال مشــابه ســال  97شــده و تعــادل اولیــه خــود را بــه ویــژه در حــوزه «مالــی» و «زمانــی» از دســت میدهنــد .بــه همیــن دلیــل شــاید ایــن تنفــس ســه ماهــه از اقدامــات حقوقــی و فســخ قراردادهــا جلوگیــری کنــد ،امــا ماهیــت چالــش هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت
و حیــات شــرکتهای ســازنده ،پیمانــکار ،مهندســی مشــاور و تامیــن کننــده را بــا مخاطــرات جــدی مواجــه میکنــد .اگرچــه ایــن مســاله قابــل درک اســت کــه دســتگاههای دولتــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات کلیــدی در خصــوص تعییــن تکلیــف موضــوع قراردادهــا ز یــر ذرهبیــن ســازمانهای نظارتــی هســتند ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط نامتعــادل و
ناتــراز اقتصــاد کشــور ،ایجــاد انســجامی ملــی بیــن ســازمانها و نهادهــای مختلــف اعــم از اجرایــی و نظارتــی یــک الــزام غیرقابــل انــکار اســت .قــرار نیســت بخشخصوصــی همــه هزینههــای ناشــی از نابســامانی فضــای کســب و کار را عهــدهدار شــود و دســتگاههای دولتــی بــه بهانــه محدودیتهــای نهادهــای نظارتــی ،اقــدام بــه رفــع مشــکل قراردادهــا نکننــد.
چــرا کــه فعــاالن اقتصــادی کمتریــن نقشــی در ایجــاد شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور ندارنــد و نبایــد و نمیتواننــد هزینههــای آن را متحمــل شــوند .ایجــاد همدلــی و یکدســتی در تصمیمگیریهــا بیــن نهادهــا و حوزههــای مختلــف یــک گام حقیقــی بــه ســوی حــل مســاله اســت .اگــر توانیــر و شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه وزارت نیــرو ،نهادهــای نظارتــی نظیــر
ســازمان بازرســی و دیــوان عدالــت اداری را نســبت بــه عــوارض و پیامدهــای نوســانات شــدید قیمــت ارز و مــواد اولیــه بــرای قراردادهــای صنعــت بــرق آ گاه کــرده و خطــرات ناشــی از توقــف ایــن قراردادهــا بــرای کشــور را بــه درســتی روشــن کننــد ،بیگمــان میتــوان نســبت بــه ایجــاد ایــن همدلــی امیدهــای بیشــتری داشــت .آنچــه کــه امــروز در اقتصــاد کشــور
میگــذرد ،نفــس زنجیــره تامیــن صنعــت بــرق را بــه شــماره انداختــه اســت .پیکــره نحیــف بخشخصوصــی بیــش از ایــن خســاراتی کــه بــه ویــژه از قراردادهــای مربــوط بــه ســالهای  1۳97بــه بعــد بــه آن وارد شــده را تــاب نمــیآورد و اگــر در کوتاهتریــن زمــان ممکــن چــارهای بــرای آن اندیشــیده نشــود ،بــدون شــک عواقــب اقتصــادی و اجتماعــی آن ،ابعــادی ملــی
خواهــد یافــت .عبــور از بحــران کنونــی اقتصــادی کشــور بــدون همــکاری و برخــورد متناســب از ســوی کارفرمایــان و دســتگاههای نظارتــی ممکــن نخواهــد بــود؛ لــذا ضــروری و حیاتــی اســت کــه وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر در دوره کوتــاه مــدت تنفــس قراردادهــا و تــا بــه ســرانجام رســیدن مدیریــت نــرخ ارز از ســوی بانــک مرکــزی ،بازگشــت آرامــش نســبی بــه بــازار،
نســبت بــه تدویــن مدلــی مناســب بــرای اولویتبنــدی قراردادهــا و تصمیمگیــری نهایــی و قابــل اجــرا بــرای آنهــا اقــدام کــرده و از هــر گونــه اقــدام قــراردادی توســط شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه خــود جلوگیــری کننــد .ایــن مســاله بســیار کلیــدی اســت کــه وزارت نیــرو و توانیــر بــه عنــوان اصلیتریــن متولیــان صنعــت بــرق پیگیــری جــدی و موثــری بــرای ابــالغ
بخشــنامه جبرانــی ارز از ســوی ســازمان برنامــه داشــته باشــند ،چــرا کــه تالشهــای بخــش خصوصــی بــدون حمایــت دســتگاههای اجرایــی دولتــی بــی نتیجــه خواهــد بــود .صنعــت بــرق درســت ماننــد ســال  97بــه یــک بخشــنامه شــفاف بــرای جبــران خســارات ناشــی از افزایــش نــرخ ارز در قراردادهــا نیــاز دارد .بــه عــالوه ابــالغ قــرارداد تیــپ بــرای جلوگیــری از
بــروز مشــکالت مشــابه در آینــده هــم میتوانــد تضمیــن روشــنی بــرای بهبــود شــرایط ایــن صنعــت در روز هــای پیــش رو باشــد .قیمــت ارز همچنــان بــا نوســاناتی غیرقابــل پیشبینــی رو بــه افزایــش اســت .بــه نظــر میرســد در مســیر پــر افــت و خیــز اقتصــاد ایــران باالخــره ترکیــب مخــرب تحریمهــای گســترده ،کاهــش تاریخــی قیمــت نفــت ،شــیوع کرونــا و توقــف
مــراودات و مبــادالت خارجــی ،توانســت بــه یــک التهــاب بیســابقه در بــازار ارز و مــواد اولیــه منجــر شــود .تاثیــرات معمــول ایــن گرانــی ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی ،افزایــش تــورم و بــه تبــع آن افزایــش چشــمگیر قیمتهــا در کوتاهمــدت اســت .البتــه تاثیــرات میــان و بلندمــدت زیــادی نیــز بــرای ایــن شــرایط میتــوان پیشبینــی کــرد ،امــا آنچــه در ایــن نگاشــت
بــه آن پرداختــه خواهــد شــد ،تاثیــر ایــن نابســامانی اقتصــادی بــر زیرســاختها و ورنــد توســعه آنهاســت .صنایــع زیرســاختی در حوزههــای انــرژی و احــداث تــا پیــش از اینکــه کرونــا همــه معــادالت را بــر هــم بریــزد ،قیمــت نفــت ســقوط کنــد و تجــارت خارجــی عمــال در ســایه تحریمهــا بــه تعطیلــی کشــیده شــود ،نیــز گرفتاریهــای بســیاری داشــت کــه رکــود و
کمبــود نقدینگــی مهمتریــن آنهــا بــود .البتــه در صنعــت بــرق ،معضلــی حــل نشــده بــه نــام قراردادهــای بالتکلیــف از ادوار قبلــی افزایــش نــرخ ارز باقیمانــده کــه بایــد بــه ایــن فهرســت افــزوده شــود .بــه هــر حــال در متــن یــک رکــود تورمــی بــا کارفرمایــان بدهــکار و فقــدان نقدینگــی کــه پروژههــای زیرســاختی مهــم و گاهــا غیراولویــتدار پرتعــدادی دارنــد ،کرونــا بــه
تمــام مشــکالت دامــن زد .بــا شــیوع ویــروس کوویــد  19دولــت بخــش قابــل توجهــی از نقدینگــی در اختیــار خــود را بــه بســتههای حمایتــی کرونایــی تخصیــص داد تــا فعــاالن صنعتــی امیدهــای کمرنــگ خــود بــرای ایجــاد گشــایشهای جدیــد در ســال  99را بــه طــور کامــل از دســت بدهنــد .در همیــن اثنــا افزایــش چشــمگیر قیمــت ارز هــم مزیــد بــر علــت شــد تــا
پروژههــا دوبــاره در معــرض خطــر جــدی توقــف و بالتکلیفــی مجــدد قــرار بگیرنــد .بــه هــر حــال پیــش از آن هــم بســیاری از ســازندگان و پیمانــکاران بــه دلیــل عــدم امــکات تامیــن مــواد اولیــه و ارز ،فقــدان نقدینگــی مکفــی بــه دلیــل انباشــت بدهــی شــرکتهای کارفرمــا و در نهایــت شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــا محدودیتهــای جــدی بــرای انجــام تعهــدات خــود
مواجــه شــده بودنــد .ایــن در حالیســت کــه در وضعیــت فعلــی کشــور و محدودیتهــای داخلــی و بینالمللــی کــه عمــال کشــور را درگیــر یــک جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی کــرده اســت ،ادامــه پروژههــای زیرســاختی صنعــت بــرق عمــال غیرممکــن اســت .بــه همیــن دلیــل بخــش خصوصــی بــرای اثبــات شــرایط بحرانــی قراردادهــای صنعــت بــرق تالشهــا و
پیگیریهــای گســتردهای داشــت .در نهایــت پــس از پیگیریهــای بســیار بخــش خصوصــی ،وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــرای کنتــرل مــوج پرشــتاب بحرانهــا در صنعــت بــرق و جلوگیــری از گســترش ابعــاد قراردادهــای بالتکلیــف ،از شــهریورماه تنفســی ســه ماهــه بــرای آنهــا اعــالم کــرده اســت .ایــن تنفــس ســهماهه در حقیقــت حرکتــی بــرای جلوگیــری از
اقدامــات حقوقــی ســختگیرانه علیــه ســازندگان و پیمانــکاران محســوب میشــود تــا در شــرایطی کــه کشــور عمــال دچــار یــک بحــران گســترده اقتصــادی اســت و امــکان ادامــه بســیاری از پروژههــای صنعــت بــرق وجــود نــدارد ،فســخ قــرارداد و ضبــط تضامیــن منجــر بــه ورشکســتگی بخــش خصوصــی ایــن صنعــت نشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه بــا افزایــش
جهــشوار و تالطمــات شــدید نــرخ ارز ،فلــزات و مــواد اولیــه در ســال  1۳99کــه افزایــش بــی ســابقهای داشــته انــد ،قراردادهــای صنعــت بــرق بــا شــرایطی کامــال مشــابه ســال  97شــده و تعــادل اولیــه خــود را بــه ویــژه در حــوزه «مالــی» و «زمانــی» از دســت میدهنــد .بــه همیــن دلیــل شــاید ایــن تنفــس ســه ماهــه از اقدامــات حقوقــی و فســخ قراردادهــا جلوگیــری کنــد،
امــا ماهیــت چالــش هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت و حیــات شــرکتهای ســازنده ،پیمانــکار ،مهندســی مشــاور و تامیــن کننــده را بــا مخاطــرات جــدی مواجــه میکنــد .اگرچــه ایــن مســاله قابــل درک اســت کــه دســتگاههای دولتــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات کلیــدی در خصــوص تعییــن تکلیــف موضــوع قراردادهــا زیــر ذرهبیــن ســازمانهای نظارتــی هســتند،
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط نامتعــادل و ناتــراز اقتصــاد کشــور ،ایجــاد انســجامی ملــی بیــن ســازمانها و نهادهــای مختلــف اعــم از اجرایــی و نظارتــی یــک الــزام غیرقابــل انــکار اســت .قــرار نیســت بخشخصوصــی همــه هزینههــای ناشــی از نابســامانی فضــای کســب و کار را عهــدهدار شــود و دســتگاههای دولتــی بــه بهانــه محدودیتهــای نهادهــای
نظارتــی ،اقــدام بــه رفــع مشــکل قراردادهــا نکننــد .چــرا کــه فعــاالن اقتصــادی کمتریــن نقشــی در ایجــاد شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور ندارنــد و نبایــد و نمیتواننــد هزینههــای آن را متحمــل شــوند .ایجــاد همدلــی و یکدســتی در تصمیمگیریهــا بیــن نهادهــا و حوزههــای مختلــف یــک گام حقیقــی بــه ســوی حــل مســاله اســت .اگــر توانیــر و شــرکتهای تابعــه
و زیرمجموعــه وزارت نیــرو ،نهادهــای نظارتــی نظیــر ســازمان بازرســی و دیــوان عدالــت اداری را نســبت بــه عــوارض و پیامدهــای نوســانات شــدید قیمــت ارز و مــواد اولیــه بــرای قراردادهــای صنعــت بــرق آ گاه کــرده و خطــرات ناشــی از توقــف ایــن قراردادهــا بــرای کشــور را بــه درســتی روشــن کننــد ،بیگمــان میتــوان نســبت بــه ایجــاد ایــن همدلــی امیدهــای
بیشــتری داشــت .آنچــه کــه امــروز در اقتصــاد کشــور میگــذرد ،نفــس زنجیــره تامیــن صنعــت بــرق را بــه شــماره انداختــه اســت .پیکــره نحیــف بخشخصوصــی بیــش از ایــن خســاراتی کــه بــه ویــژه از قراردادهــای مربــوط بــه ســالهای  1۳97بــه بعــد بــه آن وارد شــده را تــاب نمــیآورد و اگــر در کوتاهتریــن زمــان ممکــن چــارهای بــرای آن اندیشــیده نشــود ،بــدون
شــک عواقــب اقتصــادی و اجتماعــی آن ،ابعــادی ملــی خواهــد یافــت .عبــور از بحــران کنونــی اقتصــادی کشــور بــدون همــکاری و برخــورد متناســب از ســوی کارفرمایــان و دســتگاههای نظارتــی ممکــن نخواهــد بــود؛ لــذا ضــروری و حیاتــی اســت کــه وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر در دوره کوتــاه مــدت تنفــس قراردادهــا و تــا بــه ســرانجام رســیدن مدیریــت نــرخ ارز از
ســوی بانــک مرکــزی ،بازگشــت آرامــش نســبی بــه بــازار ،نســبت بــه تدویــن مدلــی مناســب بــرای اولویتبنــدی قراردادهــا و تصمیمگیــری نهایــی و قابــل اجــرا بــرای آنهــا اقــدام کــرده و از هــر گونــه اقــدام قــراردادی توســط شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه خــود جلوگیــری کننــد .ایــن مســاله بســیار کلیــدی اســت کــه وزارت نیــرو و توانیــر بــه عنــوان اصلیتریــن متولیــان
صنعــت بــرق پیگیــری جــدی و موثــری بــرای ابــالغ بخشــنامه جبرانــی ارز از ســوی ســازمان برنامــه داشــته باشــند ،چــرا کــه تالشهــای بخــش خصوصــی بــدون حمایــت دســتگاههای اجرایــی دولتــی بــی نتیجــه خواهــد بــود .صنعــت بــرق درســت ماننــد ســال  97بــه یــک بخشــنامه شــفاف بــرای جبــران خســارات ناشــی از افزایــش نــرخ ارز در قراردادهــا نیــاز دارد.
بــه عــالوه ابــالغ قــرارداد تیــپ بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالت مشــابه در آینــده هــم میتوانــد تضمیــن روشــنی بــرای بهبــود شــرایط ایــن صنعــت در روز هــای پیــش رو باشــد .قیمــت ارز همچنــان بــا نوســاناتی غیرقابــل پیشبینــی رو بــه افزایــش اســت .بــه نظــر میرســد در مســیر پــر افــت و خیــز اقتصــاد ایــران باالخــره ترکیــب مخــرب تحریمهــای گســترده ،کاهــش
تاریخــی قیمــت نفــت ،شــیوع کرونــا و توقــف مــراودات و مبــادالت خارجــی ،توانســت بــه یــک التهــاب بیســابقه در بــازار ارز و مــواد اولیــه منجــر شــود .تاثیــرات معمــول ایــن گرانــی ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی ،افزایــش تــورم و بــه تبــع آن افزایــش چشــمگیر قیمتهــا در کوتاهمــدت اســت .البتــه تاثیــرات میــان و بلندمــدت زیــادی نیــز بــرای ایــن شــرایط میتــوان
پیشبینــی کــرد ،امــا آنچــه در ایــن نگاشــت بــه آن پرداختــه خواهــد شــد ،تاثیــر ایــن نابســامانی اقتصــادی بــر زیرســاختها و ورنــد توســعه آنهاســت .صنایــع زیرســاختی در حوزههــای انــرژی و احــداث تــا پیــش از اینکــه کرونــا همــه معــادالت را بــر هــم بریــزد ،قیمــت نفــت ســقوط کنــد و تجــارت خارجــی عمــال در ســایه تحریمهــا بــه تعطیلــی کشــیده شــود ،نیــز
گرفتاریهــای بســیاری داشــت کــه رکــود و کمبــود نقدینگــی مهمتریــن آنهــا بــود .البتــه در صنعــت بــرق ،معضلــی حــل نشــده بــه نــام قراردادهــای بالتکلیــف از ادوار قبلــی افزایــش نــرخ ارز باقیمانــده کــه بایــد بــه ایــن فهرســت افــزوده شــود .بــه هــر حــال در متــن یــک رکــود تورمــی بــا کارفرمایــان بدهــکار و فقــدان نقدینگــی کــه پروژههــای زیرســاختی مهــم و گاهــا
غیراولویــتدار پرتعــدادی دارنــد ،کرونــا بــه تمــام مشــکالت دامــن زد .بــا شــیوع ویــروس کوویــد  19دولــت بخــش قابــل توجهــی از نقدینگــی در اختیــار خــود را بــه بســتههای حمایتــی کرونایــی تخصیــص داد تــا فعــاالن صنعتــی امیدهــای کمرنــگ خــود بــرای ایجــاد گشــایشهای جدیــد در ســال  99را بــه طــور کامــل از دســت بدهنــد .در همیــن اثنــا افزایــش
چشــمگیر قیمــت ارز هــم مزیــد بــر علــت شــد تــا پروژههــا دوبــاره در معــرض خطــر جــدی توقــف و بالتکلیفــی مجــدد قــرار بگیرنــد .بــه هــر حــال پیــش از آن هــم بســیاری از ســازندگان و پیمانــکاران بــه دلیــل عــدم امــکات تامیــن مــواد اولیــه و ارز ،فقــدان نقدینگــی مکفــی بــه دلیــل انباشــت بدهــی شــرکتهای کارفرمــا و در نهایــت شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــا
محدودیتهــای جــدی بــرای انجــام تعهــدات خــود مواجــه شــده بودنــد .ایــن در حالیســت کــه در وضعیــت فعلــی کشــور و محدودیتهــای داخلــی و بینالمللــی کــه عمــال کشــور را درگیــر یــک جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی کــرده اســت ،ادامــه پروژههــای زیرســاختی صنعــت بــرق عمــال غیرممکــن اســت .بــه همیــن دلیــل بخــش خصوصــی بــرای اثبــات شــرایط
بحرانــی قراردادهــای صنعــت بــرق تالشهــا و پیگیریهــای گســتردهای داشــت .در نهایــت پــس از پیگیریهــای بســیار بخــش خصوصــی ،وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــرای کنتــرل مــوج پرشــتاب بحرانهــا در صنعــت بــرق و جلوگیــری از گســترش ابعــاد قراردادهــای بالتکلیــف ،از شــهریورماه تنفســی ســه ماهــه بــرای آنهــا اعــالم کــرده اســت .ایــن تنفــس
ســهماهه در حقیقــت حرکتــی بــرای جلوگیــری از اقدامــات حقوقــی ســختگیرانه علیــه ســازندگان و پیمانــکاران محســوب میشــود تــا در شــرایطی کــه کشــور عمــال دچــار یــک بحــران گســترده اقتصــادی اســت و امــکان ادامــه بســیاری از پروژههــای صنعــت بــرق وجــود نــدارد ،فســخ قــرارداد و ضبــط تضامیــن منجــر بــه ورشکســتگی بخــش خصوصــی ایــن صنعــت
نشــود .دل اولیــه خــود را بــه ویــژه در حــوزه «مالــی» و «زمانــی» از دســت میدهنــد .بــه همیــن دلیــل شــاید ایــن تنفــس ســه ماهــه از اقدامــات حقوقــی و فســخ قراردادهــا جلوگیــری کنــد ،امــا ماهیــت چالــش هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت و حیــات شــرکتهای ســازنده ،پیمانــکار ،مهندســی مشــاور و تامیــن کننــده را بــا مخاطــرات جــدی مواجــه میکنــد .اگرچــه
ایــن مســاله قابــل درک اســت کــه دســتگاههای دولتــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات کلیــدی در خصــوص تعییــن تکلیــف موضــوع قراردادهــا زیــر ذرهبیــن ســازمانهای نظارتــی هســتند ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط نامتعــادل و ناتــراز اقتصــاد کشــور ،ایجــاد انســجامی ملــی بیــن ســازمانها و نهادهــای مختلــف اعــم از اجرایــی و نظارتــی یــک الــزام غیرقابــل
انــکار اســت .قــرار نیســت بخشخصوصــی همــه هزینههــای ناشــی از نابســامانی فضــای کســب و کار را عهــدهدار شــود و دســتگاههای دولتــی بــه بهانــه محدودیتهــای نهادهــای نظارتــی ،اقــدام بــه رفــع مشــکل قراردادهــا نکننــد .چــرا کــه فعــاالن اقتصــادی کمتریــن نقشــی در ایجــاد شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور ندارنــد و نبایــد و نمیتواننــد هزینههــای آن را
متحمــل شــوند .ایجــاد همدلــی و یکدســتی در تصمیمگیریهــا بیــن نهادهــا و حوزههــای مختلــف یــک گام حقیقــی بــه ســوی حــل مســاله اســت .اگــر توانیــر و شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه وزارت نیــرو ،نهادهــای نظارتــی نظیــر ســازمان بازرســی و دیــوان عدالــت اداری را نســبت بــه عــوارض و پیامدهــای نوســانات شــدید قیمــت ارز و مــواد اولیــه بــرای
قراردادهــای صنعــت بــرق آ گاه کــرده و خطــرات ناشــی از توقــف ایــن قراردادهــا بــرای کشــور را بــه درســتی روشــن کننــد ،بیگمــان میتــوان نســبت بــه ایجــاد ایــن همدلــی امیدهــای بیشــتری داشــت .آنچــه کــه امــروز در اقتصــاد کشــور میگــذرد ،نفــس زنجیــره تامیــن صنعــت بــرق را بــه شــماره انداختــه اســت .پیکــره نحیــف بخشخصوصــی بیــش از ایــن
خس ــاراتی ک ــه ب ــه وی ــژه از قرارداده ــای مرب ــوط ب ــه س ــالهای  1۳97ب ــه بع ــد ب ــه آن وارد ش ــده را ت ــاب نم ــیآورد و اگ ــر در کوتاهتری ــن زم ــان ممک ــن چ ــارهای ب ــرای آن اندیش ــیده نش ــود ،ب ــدون ش ــک عواق ــب اقتص ــادی و اجتماع ــی آن ،ابع ــادی مل ــی خواه ــد یاف ــت .عب ــور از بح ــران کنون ــی اقتص ــادی کش ــور ب ــدون هم ــکاری و برخ ــورد متناس ــب از س ــوی کارفرمای ــان و
دســتگاههای نظارتــی ممکــن نخواهــد بــود؛ لــذا ضــروری و حیاتــی اســت کــه وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر در دوره کوتــاه مــدت تنفــس قراردادهــا و تــا بــه ســرانجام رســیدن مدیریــت نــرخ ارز از ســوی بانــک مرکــزی ،بازگشــت آرامــش نســبی بــه بــازار ،نســبت بــه تدویــن مدلــی مناســب بــرای اولویتبنــدی قراردادهــا و تصمیمگیــری نهایــی و قابــل اجــرا بــرای آنهــا
اقــدام کــرده و از هــر گونــه اقــدام قــراردادی توســط شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه خــود جلوگیــری کننــد .ایــن مســاله بســیار کلیــدی اســت کــه وزارت نیــرو و توانیــر بــه عنــوان اصلیتریــن متولیــان صنعــت بــرق پیگیــری جــدی و موثــری بــرای ابــالغ بخشــنامه جبرانــی ارز از ســوی ســازمان برنامــه داشــته باشــند ،چــرا کــه تالشهــای بخــش خصوصــی بــدون حمایــت
دســتگاهها اجرایــی دولتــی بــی نتیجــه خواهــد بــود .صنعــت بــرق درســت ماننــد ســال  97بــه یــک بخشــنامه شــفاف بــرای جبــران خســارات ناشــی از افزایــش نــرخ ارز در قراردادهــا نیــاز دارد .بــه عــالوه ابــالغ قــرارداد تیــپ بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالت مشــابه در آینــده هــم میتوانــد تضمیــن روشــنی بــرای بهبــود شــرایط ایــن صنعــت در روز هــای پیــش رو باشــد.

نســخه
نجـات

{ بحران قراردادها}

قیمــت ارز همچنــان بــا نوســاناتی غیرقابــل پیشبینــی رو بــه افزایــش اســت .بــه
نظ ــر میرس ــد در مس ــیر پ ــر اف ــت و خی ــز اقتص ــاد ای ــران باالخ ــره ترکی ــب مخ ــرب
تحریمه ــای گس ــترده ،کاه ــش تاریخ ــی قیم ــت نف ــت ،ش ــیوع کرون ــا و توق ــف
مــراودات و مبــادالت خارجــی ،توانســت بــه یــک التهــاب بیســابقه در بــازار ارز
و م ــواد اولی ــه منج ــر ش ــود.
تاثیــرات معمــول ایــن گرانــی ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی ،افزایــش تــورم و بــه تبــع
آن افزای ــش چش ــمگیر قیمته ــا در کوتاهم ــدت اس ــت .البت ــه تاثی ــرات می ــان و
بلندمــدت ز یــادی نیــز بــرای ایــن شــرایط میتــوان پیشبینــی کــرد ،امــا آنچــه در
ای ــن نگاش ــت ب ــه آن پرداخت ــه خواه ــد ش ــد ،تاثی ــر ای ــن نابس ــامانی اقتص ــادی ب ــر
زیرس ــاختها و رون ــد توس ــعه آنهاس ــت.
صنایــع زیرســاختی در حوزههــای انــرژی و احــداث تــا پیــش از اینکــه کرونــا همــه
معــادالت را بــر هــم بریــزد ،قیمــت نفــت ســقوط کنــد و تجــارت خارجــی عمــال در
ســایه تحریمهــا بــه تعطیلــی کشــیده شــود ،نیــز گرفتاریهــای بســیاری داشــت
ک ــه رک ــود و کمب ــود نقدینگ ــی مهمتری ــن آنه ــا ب ــود .البت ــه در صنع ــت ب ــرق،
معضلــی حــل نشــده بــه نــام قراردادهــای بالتکلیــف از ادوار قبلــی افزایــش نــرخ
ارز باقیمان ــده ک ــه بای ــد ب ــه ای ــن فهرس ــت اف ــزوده ش ــود.
بــه هــر حــال در متــن یــک رکــود تورمــی بــا کارفرمایــان بدهــکار و فقــدان نقدینگــی
ک ــه پروژههـــای زیرســـاختی مهـــم و گاهـــا غیراولویـــتدار پرتع ــدادی دارن ــد،
کرون ــا ب ــه تم ــام مش ــکالت دام ــن زد .ب ــا ش ــیوع و ی ــروس کوو ی ــد  19دول ــت بخ ــش
قاب ــل توجه ــی از نقدینگ ــی در اختی ــار خ ــود را ب ــه بس ــتههای حمایت ــی کرونای ــی
تخصی ــص داد تـــا فعـــاالن صنعتـــی امیدهـــای کمرنـــگ خـــود بـــرای ایجـــاد
گش ــایشهای جدی ــد در س ــال  99را ب ــه ط ــور کام ــل از دس ــت بدهن ــد.
در همیــن اثنــا افزایــش چشــمگیر قیمــت ارز هــم مزیــد بــر علــت شــد تــا پروژههــا
دوبــاره در معــرض خطــر جــدی توقــف و بالتکلیفــی مجــدد قــرار بگیرنــد .بــه هــر
حــال پیــش از آن هــم بســیاری از ســازندگان و پیمانــکاران بــه دلیــل عــدم امــکان
تامی ــن م ــواد اولی ــه و ارز ،فق ــدان نقدینگ ــی مکف ــی ب ــه دلی ــل انباش ــت بده ــی
ش ــرکتهای کارفرم ــا و در نهای ــت ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا ،ب ــا محدودیته ــای
ج ــدی ب ــرای انج ــام تعه ــدات خ ــود مواج ــه ش ــده بودن ــد.
ای ــن در حالیس ــت ک ــه در وضعی ــت فعل ــی کش ــور و محدودیته ــای داخل ــی و
بینالملل ــی ک ــه عم ــال کش ــور را درگی ــر ی ــک جن ــگ تم ــام عی ــار اقتص ــادی ک ــرده
اس ــت ،ادام ــه پروژهه ــای زیرس ــاختی صنع ــت ب ــرق عم ــال غیرممک ــن اس ــت.
ب ــه همی ــن دلی ــل بخ ــش خصوص ــی ب ــرای اثب ــات ش ــرایط بحران ــی قرارداده ــای
صنع ــت ب ــرق تالشه ــا و پیگیریه ــای گس ــتردهای داش ــت .در نهای ــت پ ــس
از پیگیریه ــای بس ــیار بخ ــش خصوص ــی ،وزارت نی ــرو و ش ــرکت توانی ــر ب ــرای
کنتــرل مــوج پرشــتاب بحرانهــا در صنعــت بــرق و جلوگیــری از گســترش ابعــاد
قرارداده ــای بالتکلی ــف ،از ش ــهریورماه تنفس ــی س ــه ماه ــه ب ــرای آنه ــا اع ــالم
ک ــرده اس ــت.
ایــن تنفــس ســهماهه در حقیقــت حرکتــی بــرای جلوگیــری از اقدامــات حقوقــی
س ــختگیرانه علی ــه س ــازندگان و پیمان ــکاران محس ــوب میش ــود ت ــا در ش ــرایطی
ک ــه کش ــور عم ــال دچ ــار ی ــک بح ــران گس ــترده اقتص ــادی اس ــت و ام ــکان ادام ــه
بس ــیاری از پروژههـــای صنعـــت بـــرق وجـــود نـــدارد ،فســـخ قـــرارداد و ضبـــط
تضامی ــن منج ــر ب ــه ورشکس ــتگی بخ ــش خصوص ــی ای ــن صنع ــت نش ــود.
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا افزایــش جهــشوار و تالطمــات شــدید نــرخ ارز ،فلــزات
و مــواد اولیــه در ســال  1۳99کــه افزایــش بــی ســابقهای داشــته انــد ،قراردادهــای
صنعــت بــرق بــا شــرایطی کامــال مشــابه ســال  97شــده و تعــادل اولیــه خــود را بــه

یادداشت

و ی ــژه در ح ــوزه «مال ــی» و «زمان ــی» از دس ــت میدهن ــد .ب ــه همی ــن دلی ــل ش ــاید
ای ــن تنف ــس س ــه ماه ــه از اقدام ــات حقوق ــی و فس ــخ قرارداده ــا جلوگی ــری کن ــد،
ام ــا ماهی ــت چال ــش هن ــوز ب ــه ق ــوت خ ــود باق ــی اس ــت و حی ــات ش ــرکتهای
س ــازنده ،پیمان ــکار ،مهندس ــی مش ــاور و تامی ــن کنن ــده را ب ــا مخاط ــرات ج ــدی
مواج ــه میکن ــد.
اگرچ ــه ای ــن مس ــاله قاب ــل درک اس ــت ک ــه دس ــتگاههای دولت ــی ب ــرای اتخ ــاذ
تصمیمـــات کلیـــدی در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف موض ــوع قرارداده ــا ز ی ــر
ذرهبی ــن س ــازمانهای نظارت ــی هس ــتند ،ام ــا واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه در ش ــرایط
نامتع ــادل و نات ــراز اقتص ــاد کش ــور ،ایج ــاد انس ــجامی مل ــی بی ــن س ــازمانها و
نهادهــای مختلــف اعــم از اجرایــی و نظارتــی یــک الــزام غیرقابــل انــکار اســت.
ق ــرار نیس ــت بخشخصوص ــی هم ــه هزینهه ــای ناش ــی از نابس ــامانی فض ــای
کســب و کار را عهــدهدار شــود و دســتگاههای دولتــی بــه بهانــه محدودیتهــای
نهاده ــای نظارت ــی ،اق ــدام ب ــه رف ــع مش ــکل قرارداده ــا نکنن ــد .چ ــرا ک ــه فع ــاالن
اقتص ــادی کمتری ــن نقش ــی در ایج ــاد ش ــرایط کنون ــی اقتص ــاد کش ــور ندارن ــد و
نبای ــد و نمیتوانن ــد هزینهه ــای آن را متحم ــل ش ــوند.
ایجــاد همدلــی و یکدســتی در تصمیمگیریهــا بیــن نهادهــا و حوزههــای
مختلـــف ی ــک گام حقیق ــی ب ــه س ــوی ح ــل مس ــاله اس ــت .ا گ ــر توانی ــر و
شــرکتهای تابعــه و زیرمجموعــه وزارت نیــرو ،نهادهــای نظارتــی نظیــر ســازمان
بازرس ــی و دی ــوان عدال ــت اداری را نس ــبت ب ــه ع ــوارض و پیامده ــای نوس ــانات
ش ــدید قیم ــت ارز و م ــواد اولی ــه ب ــرای قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق آ گاه ک ــرده و
خطــرات ناشــی از توقــف ایــن قراردادهــا بــرای کشــور را بــه درســتی روشــن کننــد،
بیگمــان میتــوان نســبت بــه ایجــاد ایــن همدلــی امیدهــای بیشــتری داشــت.
آنچــه کــه امــروز در اقتصــاد کشــور میگــذرد ،نفــس زنجیــره تامیــن صنعــت بــرق
را ب ــه ش ــماره انداخت ــه اس ــت .پیک ــره نحی ــف بخشخصوص ــی بی ــش از ای ــن
خس ــاراتی ک ــه ب ــه وی ــژه از قرارداده ــای مرب ــوط ب ــه س ــالهای  1۳97ب ــه بع ــد ب ــه
آن وارد ش ــده را ت ــاب نم ــیآورد و اگ ــر در کوتاهتری ــن زم ــان ممک ــن چ ــارهای ب ــرای
آن اندیش ــیده نش ــود ،ب ــدون ش ــک عواق ــب اقتص ــادی و اجتماع ــی آن ،ابع ــادی
مل ــی خواه ــد یاف ــت.
عب ــور از بح ــران کنون ــی اقتص ــادی کش ــور ب ــدون هم ــکاری و برخ ــورد متناس ــب
از ســوی کارفرمایــان و دســتگاههای نظارتــی ممکــن نخواهــد بــود؛ لــذا ضــروری
و حیات ــی اس ــت ک ــه وزارت نی ــرو و ش ــرکت توانی ــر در دوره کوت ــاه م ــدت تنف ــس
قرارداده ــا و ت ــا ب ــه س ــرانجام رس ــیدن مدیری ــت ن ــرخ ارز از س ــوی بان ــک مرک ــزی،
بازگش ــت آرام ــش نس ــبی ب ــه ب ــازار ،نس ــبت ب ــه تدوی ــن مدل ــی مناس ــب ب ــرای
اولویتبن ــدی قرارداده ــا و تصمیمگی ــری نهای ــی و قاب ــل اج ــرا ب ــرای آنه ــا اق ــدام
ک ــرده و از ه ــر گون ــه اق ــدام ق ــراردادی توس ــط ش ــرکتهای تابع ــه و زیرمجموع ــه
خ ــود جلوگی ــری کنن ــد.
ایــن مســاله بســیار کلیــدی اســت کــه وزارت نیــرو و توانیــر بــه عنــوان اصلیتریــن
متولیــان صنعــت بــرق پیگیــری جــدی و موثــری بــرای ابالغ بخشــنامه جبرانــی ارز
از ســوی ســازمان برنامــه داشــته باشــند ،چــرا کــه تالشهــای بخــش خصوصــی
بــدون حمایــت دســتگاههای اجرایــی دولتــی بــی نتیجــه خواهــد بــود .صنعــت
بــرق درســت ماننــد ســال  97بــه یــک بخشــنامه شــفاف بــرای جبــران خســارات
ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز در قرارداده ــا نی ــاز دارد .ب ــه ع ــالوه اب ــالغ ق ــرارداد تی ــپ
بـــرای جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت مشـــابه در آینـــده ه ــم میتوان ــد تضمی ــن
روشــنی بــرای بهبــود شــرایط ایــن صنعــت در روز هــای پیــش رو باشــد▪.
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{ بحران قراردادها}

{ بحران قراردادها }

ر
د تـــلـــه
بیپولی

راهکارهایقراردادی

پیامباقری

در طــول قریــب بــه یــک دهــه اخیــر برخــی از چالــش هــا در صنعــت بــرق
ب ــه ش ــکلی مس ــتمر تک ــرار ش ــده ان ــد ک ــه یک ــی از مهمتری ــن آنه ــا توق ــف
و بالتکلیفــی پــروژه هــای ایــن صنعــت بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز و بــاال
رفت ــن قیم ــت م ــواد اولی ــه و س ــایر نه ــاده ه ــای تولی ــد و در عی ــن ح ــال
فق ــدان مناب ــع مال ــی دول ــت و وزارت نی ــرو ب ــرای جب ــران خس ــارات وارده
ب ــوده اس ــت.
در حقیق ــت وقت ــی مطالب ــات بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی صنع ــت ب ــرق از
شــرکتهای تابعــه وزارت نیــرو معــوق مانــده و ارزش پــول ملــی درحــال
کاه ــش و ت ــورم رو ب ــه افزای ــش اس ــت و در کن ــار آن عم ــده ش ــرکت ه ــا
تح ــت تاثی ــر معض ــالت «رک ــود»« ،تحری ــم» و «نوس ــانات ن ــرخ ارز» دچ ــار
ً
آس ــیبهای ج ــدی ش ــدهاند ،ادام ــه پ ــروژه ه ــا بس ــیار دش ــوار و گاه ــا
حتــی ناممکــن اســت بــه ویــژه آنکــه دولــت بــه دلیــل کاهــش درآمدهــای
پیــش بینــی شــده در بودجــه و کمبــود نقدینگــی ،در تســویه بدهــی هــای
خــود بــه بخــش خصوصــی هــم توفیــق چندانــی نداشــته و ایــن امــر تنهــا
مح ــدود ب ــه پرداخته ــای مقطع ــی ب ــوده اس ــت.
واقــع مطلــب اینکــه توقــف قراردادهــا ناشــی از رشــد فزاینــده قیمــت هــا
در هیاه ــوی التهاب ــات غیرقاب ــل پی ــش بین ــی ب ــازار و قرارداده ــای ی ــک
س ــویه دس ــتگاه ه ــای تابع ــه وزارت نی ــرو چن ــدان دور از ذه ــن نیس ــت.
البت ــه ذک ــر ای ــن نکت ــه ض ــروری اس ــت ک ــه مش ــکالت موج ــود در نظ ــام
حقوق ــی و ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق قدمت ــی چندی ــن س ــاله دارد لیک ــن
کمبــود جــدی منابــع مالــی ناشــی از اقتصــاد ناتــراز صنعــت بــرق همــراه
بــا افزایــش چشــم گیــر قیمــت ارز ،ابعــاد گســترده ای از ســاختار پرچالــش
حقوق ــی و ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق را ب ــه تصوی ــر کش ــید.
ت ــا پی ــش از اینک ــه اقتص ــاد ای ــران ب ــا کاه ــش درآمده ــای ارزی حاص ــل
از ص ــادرات نف ــت روب ــرو ش ــود ،دول ــت از مناب ــع مال ــی الزم ب ــرای جب ــران
هزینهه ــای س ــربار پ ــروژه ه ــای زیرس ــاختی صنع ــت ب ــرق برخ ــوردار ب ــود
لیک ــن ب ــا افزای ــش عم ــق تحری ــم ه ــا و مواجه ــه ب ــا کس ــری نقدینگ ــی،
ً
عمــال ریســکهای ناشــی از آشــفتگی فضــای کســب و کار در ســاختار
ناکارآم ــد حقوق ــی و ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق الج ــرم ب ــه ش ــرکتهای
ط ــرف ق ــرارداد تحمی ــل ش ــد و ب ــه ای ــن ترتی ــب ای ــن ش ــرکتها متحم ــل
زیـــان هـــای جبرانناپذیـــری از محـــل افزایـــش قیمـــت ارز ،فلـــزات،
نهادههــای تولیــد و مــواد اولیــه شــدند و عــدم پیــش بینــی یــک سیســتم
کارآمـــد بـــرای جبـــران ایـــن هزینههـــای مـــازاد ،بالتکلیفـــی و توقـــف
بس ــیاری از قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق را ب ــه دنب ــال داش ــت.
شــایان ذکــر اینکــه تــا پیــش از ایــن شــرایط ،وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــا
تکیــه بــر منابــع مالــی و اســتفاده از اختیــارات داخلــی نســبت بــه تدویــن
دس ــتورالعمل ه ــا و بخش ــنامه های ــی ب ــرای جب ــران خس ــارات ناش ــی از
ً
نوســانات نــرخ فلــزات و ارز و ایضــا جبــران تاخیــر در تادیــه مطالبــات کــه
ً
ً
گاه ــا در محی ــط کس ــب و کار رخ م ــی داد و عمدت ــا خ ــارج از عه ــده و
کنتــرل بنــگاه هــای اقتصــادی بــود ،اقــدام مــی نمودنــد کــه البتــه بســیار
راهگش ــا ب ــود لیک ــن ب ــه دلی ــل محدودی ــت های ــی ک ــه پیشت ــر ذک ــر ش ــد
امــروز شــاهد چنیــن اقداماتــی نیســتیم کمااینکــه شــرایط امــروز صنعــت
ب ــرق نی ــز ب ــا گذش ــته قاب ــل قی ــاس نیس ــت ب ــه گون ــه ای ک ــه بس ــیاری از
بنگاههــای اقتصــادی بــه دلیــل افزایــش قیمــت هــا از یــک ســو و احالــه
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بــار ســنگین ریســک هــا و هزینههــای ناشــی از التهابــات فضــای کســب
و کار و نوس ــانات قیم ــت ه ــا ب ــر دوش آنه ــا از دگ ــر س ــو  ،نات ــوان از ادام ــه
قرارداده ــای در دس ــت اج ــرا میباش ــند ک ــه محص ــول ای ــن ام ــر چی ــزی
نیس ــت ج ــز فس ــخ قرارداده ــا و ضب ــط ضمان ــت نام ــه ه ــای ق ــراردادی
توســط کارفرمایــان.
عواق ــب ای ــن رون ــد ب ــه و ی ــژه در خص ــوص ضب ــط ضمان ــت نام ــه ه ــا
بــرای فعــاالن صنعــت بــرق بســیار گســترده و فراگیــر بــوده و در سیســتم
بانک ــی مش ــکالت ج ــدی اعتب ــاری ب ــرای آنه ــا ایج ــاد نم ــوده ضم ــن
ً
اینکــه آســیبهای گاهــا جبــران ناپذیــر بــه جر یــان نقدینگــی و ســرمایه
در گ ــردش بنگاهه ــای اقتص ــادی صنع ــت ب ــرق ناش ــی از برداش ــت رق ــم
قاب ــل توجه ــی از داراییه ــای آنه ــا در قال ــب ضب ــط ضمان ــت نامهه ــای
بانک ــی وارد آورده اس ــت.
نکتـــه حائ ــز اهمی ــت ک ــه بای ــد م ــد نظ ــر ق ــرار گی ــرد ای ــن اس ــت ک ــه
اب ــالغ بخش ــنامه ه ــای جبران ــی نوس ــانات ن ــرخ ارز ب ــه منظ ــور پوش ــش
هزینهه ــای ناش ــی از افزای ــش قیم ــت ه ــا ب ــه و ی ــژه در قرارداده ــای فاق ــد
تعدی ــل توس ــط س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور ه ــم ب ــه دلی ــل ع ــدم
پوشــش کامــل و فقــدان منابــع مالــی کافــی بــرای جبــران خســارات وارده،
عمــال از کارآیــی الزم برخــوردار نبــود و منجــر بــه رفــع معضــل قراردادهــای
متوق ــف در صنع ــت ب ــرق نگردی ــد .
البتــه بــه زعــم فعالیــن بخــش خصوصــی بــرای ایــن مشــکل راهکارهــای
مشـــخصی وج ــود دارد ک ــه اثربخش ــی آنه ــا بـــه می ــزان اهتم ــام و
جدیـــت وزارت نی ــرو بس ــتگی دارد  .مهمتری ــن گام مس ــتلزم دس ــته
بن ــدی قرارداده ــا ب ــر اس ــاس درج ــه اهمی ــت  ،تامی ــن مال ــی و جب ــران
خس ــارات قرارداده ــای دارای اولو ی ــت و در ادام ــه خاتم ــه قراردادهای ــی
اس ــت ک ــه در اولوی ــت پ ــروژه ه ــای صنع ــت ب ــرق ق ــرار ندارن ــد و بالطب ــع
خاتمــه قراردادهــای بالتکلیفــی کــه مــدت هاســت فاقــد اولو یــت هــای
اجرایــی هســتند عنصــر کلیــدی در اثربخشــی ایــن اقــدام محســوب مــی
ش ــود و ق ــدم موث ــر بع ــد  ،اب ــالغ و نظ ــارت ب ــر حس ــن اج ــرای ق ــرارداد تی ــپ
م ــورد تواف ــق هم ــه ذینفع ــان ب ــه منظ ــور س ــامان ده ــی س ــاختار حقوق ــی و
قــراردادی صنعــت بــرق و ایجــاد وحــدت رو یــه بــه منظــور پرهیــز از اعمــال
س ــالیق ق ــراردادی در دس ــتگاه ه ــای تابع ــه وزارت نی ــرو خواه ــد ب ــود .
تســـریع در پرداخ ــت مطالب ــات و جب ــران تاخی ــر تادی ــه ق ــراردادی،
در نظرگرفت ــن می ــان پرداخ ــت جه ــت پش ــتیبانی از جر ی ــان نقدینگ ــی
پ ــروژه ،تمدی ــد زم ــان ق ــرارداد متناس ــب ب ــا مناب ــع مال ــی قاب ــل تامی ــن ،
تبدیــل روش پرداخــت از اوراق بــه وجــه نقــد و یــا جبــران نــرخ تنزیــل اوراق
ً
در کنــار مــوارد صدراالشــاره راهگشــا خواهنــد بــود مضافــا اینکــه تعر یــف
پــروژه هــای جدیــد بــا پشــتوانه مالــی مشــخص و تغییــر برنــد تجهیــزات
خارجــی غیــر قابــل تامیــن ناشــی از تحر یــم بــه برندهــای مشــابه داخلــی
ً
قطع ــا در ای ــن مس ــیر کارس ــاز هس ــتند .
واقــع امــر ایــن اســت کــه عبــور از شــرایط کنونــی در گــرو حرکــت جمعــی
و عـــزم و همدل ــی تم ــام اعض ــا خان ــواده صنع ــت ب ــرق اع ــم از وزارت
نی ــرو  ،دس ــتگاههای تابع ــه و بخ ــش خصوص ــی م ــی باش ــد همانطورک ــه
محص ــول ای ــن وف ــاق و انس ــجام در گذش ــته  ،دس ــتاوردهای معتناب ــه و
برجس ــته ای ــن صنع ــت پو ی ــا و پیش ــرو در اقتص ــاد کش ــور ب ــوده اس ــت▪.
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جبرانضرر
با نرخ

1356

لزوم اصالح تبصره ݢ ݢ 80قانون بودجه
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چالشهای حقوقی -قراردادی

ضــرر و زیــان در شــرکتها بــر اســاس ادبیــات مدیریــت مالــی نشــان دهنــده عملکــرد آن شــرکت
بــوده و فقــدان ســود یــا همــان ضــرر بــر اســاس تحلیــل صــورت هــای مالــی و یــا قانــون تجــارت در
نهایــت مــی توانــد موجبــات توقــف یــک شــرکت و انحــالل آن را بــه دنبــال داشــته باشــد.
رفـــع چالـــش ضـــرر و زیـــان آنق ــدر مه ــم ب ــوده و هس ــت ک ــه ب ــرای جب ــران آن حت ــی در قوانیـــن
مجل ــس و دس ــتورالعمل ه ــای س ــازمان مدیر ی ــت و برنام ــه ر ی ــزی کش ــور تمهیدات ــی خ ــاص ی ــا
پی ــش بین ــی ش ــده و ی ــا الزم اس ــت پی ــش بین ــی ش ــود .از جمل ــه ای ــن آنه ــا م ــی ت ــوان ب ــه بخش ــنامه
ش ــماره  1-5188/5۲/1۳00م ــورخ  1۳۶1/4/8و بخش ــنامه ش ــماره 1-1108۲/54/5090م ــورخ
 1۳۶0/9/۲و همچنیــن ســری دســتورالعملهای جبــران آثــار افزایــش نــرخ ارز کــه آخریــن ویرایــش
آن در  1۳99/۶/۲۶بــه شــماره  99/۳۳0۲۲0توســط ســازمان مدیر یــت و برنامــه ر یــزی کشــور ابــالغ
ش ــده اس ــت.
امــا تنهــا مــاده قانونــی موجــود بــرای جبــران ضــرر و زیــان در قراردادهــای دولتــی ،تبصــره 80
قانــون بودجــه ســال  1356اســت کــه در تاریــخ دوازدهــم اســفند مــاه  1358مــورد اصالحــات
ش ــکلی ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ب ــر اس ــاس ای ــن تبص ــره وظای ــف ش ــورای عال ــی فن ــی مش ــخص و ب ــرای
تجدیــد نظــر در نــرخ پیمــان هــا وفــق بنــد «ج» وظایــف شــورای عالــی فنــی شــرایط ز یــر تبییــن شــده
اســت:
«بن ــد ج  .تجدی ــد نظ ــر در ن ــرخ پیم ــان ه ــا در ص ــورت وج ــود توجی ــه کاف ــی ،مش ــروط ب ــر آن ک ــه
درقالــب قــرارداد و ضوابــط مربــوط پیشبینــی الزم برایجزییــات جبــران هزینــه و خســارات مــورد
بح ــث نش ــده باش ــد.
تبص ــره  . 1در م ــورد پیم ــان ه ــای مرب ــوط ب ــه ط ــرح ه ــای عمران ــی منطق ــهای و خ ــاص ناحی ــهای،
درصورت ــی ک ــه ب ــار مال ــی ناش ــی از تجدی ــد نظ ــر در قیم ــت ه ــا از ۲0درص ــد مبل ــغ اولی ــه پیم ــان و
حداکثــر از مبلــغ ده میلیــون ر یــال تجــاوز ننمایــد ،اختیــارات شــورای عالــی فنــی بــا شــورای فنــی
ً
اس ــتان ک ــه اعض ــای آن بع ــدا اع ــالم میگ ــردد.
تبص ــره  . 2در م ــورد پیم ــان ه ــای مرب ــوط ب ــه ط ــرح ه ــای عمران ــی کش ــوری اختی ــارات فوقالذک ــر
درصورت ــی ک ــه ب ــار مال ــی ناش ــی از تجدی ــد نظ ــر در قیمته ــا از  15درص ــد مبل ــغ اولی ــه پیم ــان و
حداکثــراز مبلــغ پنجــاه میلیــون ر یــال تجــاوز ننمایــد ،بــا وز یــر یــا رییــس دســتگاه اجرایــی و بیــش
از پنجــاه میلیــون ریــال تــا یکصــد و پنجــاه میلیونر یــال مشــروط بــر آن کــه از  10درصــد مبلــغ اولیــه
پیمــان تجــاوز ننمایــد بــا وز یــر یــا رییــس دســتگاه اجرایــی و تأییــد وز یــر مشــاور و رییــس ســازمان
برنام ــه و بودج ــه خواهدب ــود».
همانطــور کــه مالحظــه مــی شــود در تبصــره  80فعلــی محدودیــت مبالــغ و درصــد تجدیــد نظــر بــا
وضعی ــت روز اقتص ــاد ای ــران و در ش ــرایطی قیم ــت ارز ک ــه ط ــی دوران دول ــت ه ــای نه ــم و ده ــم
س ــه براب ــر و در دوران دول ــت ه ــای یازده ــم و ت ــا ام ــروز ده براب ــر ش ــده اس ــت و هیچگون ــه ثبات ــی در
اقتص ــاد در ابع ــاد داخل ــی و بی ــن المل ــل ،وج ــود ن ــدارد ؛ انطب ــاق و همخوان ــی ن ــدارد .ل ــذا ب ــا توج ــه
بــه بــی ثباتــی هــا و بحــران هــای موجــود بــه نظــر مــی رســد الزامــی اســت کــه ایــن تبصــره اصــالح و
ب ــه روزرس ــانی ش ــود.
اگـــر وظایـــف مدیریـــت شـــرکت ه ــای بخ ــش خصوص ــی را برنام ــه ر ی ــزی ،هماهنگس ــازی و
ً
فرمانده ــی بدانی ــم ،قطع ــا در ش ــرایط فعل ــی اقتص ــاد ای ــران در هی ــچ ی ــک از ح ــوزه ه ــای داخل ــی و
خارجــی ،بــا وجــود بــی ثباتــی هــای کنونــی ،کمبــود شــدید ســرمایه در گــردش و انباشــت مطالباتــی
کــه زمــان پرداختشــان کامــال نامعلــوم اســت ،عمــال انجــام وظایــف مدیریتــی شــرکت هــا نــه تنهــا
دشــوار بلکــه ناممکــن اســت.
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بــه عــالوه وضعیــت بــی پولــی شــرکتهای دولتــی بــه عنــوان کارفرمــای عمــده پروژههــای صنعــت
ب ــرق ،تالطم ــات لج ــام گس ــیخته ن ــرخ ارز ک ــه ب ــر تم ــام ارکان زندگ ــی م ــردم و فعالی ــن اقتص ــادی
ط ــرف ق ــرارداد ب ــا دول ــت ک ــه وف ــق م ــاده  ۲قان ــون حداکث ــر اس ــتفاده از ت ــوان داخل ــی ،ش ــرکت ه ــای
ایرانــی هســتند ،اثــر گذاشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه امــکان و ابتــکار تصمیــم گیــری را از بخــش
خصوصــی بــه ویــژه گروهــی کــه در قالــب قراردادهــای  B۲Gفعالیــت مــی کننــد ،ربــوده اســت .لــذا
حــل ایــن مســاله توافــق ســران ســه قــوه را بــرای تعییــن تکلیــف قراردادهــا بــا دســتگاه هــای اجرایــی
کشــور ،ســازمان هــا و نهادهــای عمومــی و دولتــی مــی طلبــد.
اقتص ــاد ای ــران ب ــا همراه ــی کرون ــا و مباح ــث تحری ــم ه ــای داخل ــی و خارج ــی ب ــه مثاب ــه کالف
س ــردرگمی ش ــده اس ــت ک ــه نیازمن ــد تدبی ــر حکوم ــت و حاکمی ــت اس ــت.
ورود نهادهـــای نظارتـــی ماننـــد ســـازمان بازرســـی(به عنـــوان نماینـــده قـــوه قضاییـــه) ،دیـــوان
محاس ــبات (ب ــه عن ــوان نماین ــده مجل ــس ش ــورای اس ــالمی) و وزارت نی ــرو ب ــرای ح ــل ای ــن مس ــاله
مــی توانــد کارســاز واقــع شــود .همچنیــن بــا عنایــت بــه عــدم هماهنگــی در داخــل دســتگاههای
اجرایــی کــه عمدتــا از عــدم همســویی امــور حراســت ،ذیحســابی ،فنــی و اجرایــی شــرکت هــای
کارفرمای ــی دولت ــی و نیم ــه دولت ــی ناش ــی م ــی ش ــود ،ش ــاید بهت ــر باش ــد ک ــه در سلس ــله اقدام ــات
جه ــادی متناس ــب ب ــا اقتص ــاد مقاومت ــی و در راس ــتای کم ــک ب ــه جه ــش تولی ــد کاال و خدم ــات
داخلــی اقدامــات زیــر بــه عنــوان راهــکار برونرفــت از ایــن شــرایط در حــوزه قراردادهــای پیمانــکاری
(وف ــق م ــاده  1دس ــتورالعمل  99/۳۳0۲۲0م ــورخ  )1۳99/۶/۲۶م ــورد توج ــه ق ــرار گیرن ــد:

.1

تسریع در اصالح قوانین مرتبط با حوزه قراردادها و پیمان ها به ویژه اصالح
تبصره  80بودجه
(مجلس شورای اسالمی)

.2

توافقنامه سران سه قوه به گونه ای که ورود نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی و
دیوان محاسبات) در قراردادهای جاری برای یک سال آینده محدود شود.
(سه قوه)

.3

استفاده از ماده فورس ماژور (بدون آثار آن) در قراردادها برای تمدید مجاز
قراردادها و یا خاتمه دادن به آنها
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی)

{ بحران قراردادها}

یادداشت

با توجه به محدودیت های مالی دولت و به دنبال آن دستگاه های اجرایی و نظر به مکانیزم نقدی بازار (به دلیل
عدم اعتماد به فردا ناشی از عدم ثبات اقتصادی) مقتضی است طرح هدفمندی نقدینگی در دولت تعریف و
اجرایی شده و بر این اساس نقدینگی به سمت قراردادهایی هدایت شود ،که امکان اتمام آن در یکسال پیش رو
ً
از آغاز این طرح فراهم است و سایر قراردادها (ترجیحا با پیشرفت زیر  50درصد) به سمت خاتمه و تعیین تکلیف
هدایت شوند (هیات وزیران ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

.4

الزم به یادآوری است که دستگاه های اجرایی بیشتر از بودجه قابل تحقق و بدون توجه به میزان بدهی خود اقدام
به تعریف قرارداد و ایجاد پروژه می کنند و این رویکرد ،عدم وصول مطالبات بخش خصوصی را به دنبال داشته است
فلذا مقتضی است برای جلوگیری از ازدیاد بدهی ها ،مدیریت قراردادهای جاری در دستور کار سه قوه قرار گیرد.

.5

برای قراردادهایی که در بند ( 4بند فوق) جای می گیرند ،دستورالعمل های جبرانی تهیه و ابالغ شود.
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

.6

برای جلوگیری از چنین مشکالتی در آینده شرایط عمومی پیمان (نشریههای  5490 - 4311مربوط به پیمانکاران
و  4318مربوط به مشاوران) متناسب با شرایط اصالح و ابالغ شود.
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

.7

تیپ سازی قراردادها به ویژه در بخش خرید کاال وفق ماده  23قانون بهبود کسب و کار عملیاتی شود.
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی و اتاق بازرگانی)

.8

هــدف اصلــی بنــگاه هــا ،حفــظ و افزایــش ثــروت ســهامداران اســت و ارزش آفرینــی بــرای بنــگاه هــا تنهــا راه نیــل بــه ایــن هــدف
تلق ــی م ــی ش ــود .بنابرای ــن ،خل ــق س ــود و ی ــا ارزش اف ــزوده اقتص ــادی را ک ــه باع ــث افزای ــش ارزش س ــهام در ب ــازار و بهب ــود ث ــروت
ســهامداران مــی شــود ،مــی تــوان عامــل ارزش آفرینــی بنگاههــا تلقــی کــرد .تالطمــات اقتصــادی کشــور کــه مهمتریــن شــاخصه
آن ســقوط ارزش پــول ملــی و از دســت رفتــن ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد در بــازار اســت ،موجبــات مغفــول مانــدن هــدف اصلــی
بنــگاه هــای طــرف قــرارداد بــا دولــت را فراهــم آورده اســت بــه نحــوی کــه جــای ســود را ضــرر و جــای ارزش آفرینــی و کار آفرینــی را
تــالش ،بــرای بقــا و تبدیــل مــرگ بــه مــردن گرفتــه اســت! امــروزه مدیریــت بنــگاه هــای خصوصــی طــرف قــرارداد بــا دولــت تبدیــل
بــه مدیریــت بحــران شــده ،بحــران هایــی کــه در ایجــاد آنهــا بخــش خصوصــی دخالتــی نداشــته ،ولــی آثــار مخــرب آنهــا دامــن گیــر
بخــش خصوصــی شــده اســت.
ً
القصــه امیــد اســت مجلــس شــورای اســالمی و قــوه قضاییــه کــه هــر دو فعــال تــازه نفــس هســتند بــه کمــک دولتــی کــه مــاه هــای
ً
پایانــی تصــدی خــود را ســپری میکنــد و ظاهــرا هــم بــه نفــس نفــس افتــاده اســت ،بشــتابند و اجــازه ندهنــد در بخــش خصوصــی
روحی ــه کارآفرین ــی از بی ــن ب ــرود و کار ب ــا دول ــت ب ــه ج ــای دی ــر و زود ب ــه س ــوخت و س ــوز تبدی ــل ش ــود .راهکارهای ــی ب ــا مس ــوولین
مربوطــه در ایــن مجــال پیشــنهاد شــدند و شــاید یکــی از گامهــای نخســتین بــا اصــالح تبصــره  80قانــون بودجــه بتوانــد کمکــی در
کنــار تغییــر رویکــرد نهادهــای نظارتــی محســوب گــردد.
به امید آن روز▪ ...
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{ بحران قراردادها} گفتوگویاختصاصی چالشهای حقوقی -قراردادی

اجماعبخشخصوصی،
شاهکلیدحلبحرانقراردادها
قراردادهای صنعت برق سال هاست با نوسانات و مشکالت عدیده بسیاری مواجهند ،امروز اما شالوده
مخربی از مطالبات معوق ،کسری بودجه ،رکود ،نوسانات و التهابات بی سابقه قیمت ارز و مواد اولیه و
همچنین اپیدمی کووید  ،19شرایط قراردادهای این صنعت را بغرنج تر از هر زمان دیگری کرده است.
نبود یک ساختار حقوقی قوام یافته به منظور توزیع و پوشش ریسک ها ،هزینه ها و زیان های افزوده ایجاد
شده که در غالب موارد از کنترل و مدیریت شرکت های سازنده و پیمانکار خارج هستند ،یکی از مهمترین
چالش هایی است که به مشکالت یاد شده دامن می زند.
در حقیقت نبود چنین ساختاری ،کلیه هزینه ها و زیان های انباشته ناشی از فضای نامساعد کسب و کار
و اقتصاد کشور را به بخش خصوصی تحمیل می کند .در این میان مهندس متین جنتیان ،مدیر عامل
شرکت پیمابرق بر این باور است که صنعت برق آنقدر به ظرفیت های قابل توجه داخلی اش متکی است
که تنها در صورت پرداخت مطالبات چهار هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو از سازمان هدفمندی و تامین
نقدینگی مورد نیاز برای این صنعت ،قادر است خود را از مهلکه بحران برهاند.
حاصل مصاحبه مکتوب ما را با مدیر عامل شرکت پیمابرق می خوانید:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

متینجنتیان

در حال حاضر صنعت برق
با چالشهای متعددی در
قرار دادهای صنعت برق مواجه
است ،از دیدگاه شما مهمترین
دالیل ایجاد این چالشها
چیست و بخش خصوصی
برای مواجهه با این مسائل چه
راهکارهایی پیش رو دارد؟

مدیرعاملشرکتپیمابرق

شـرایط بـی ثبـات اقتصـادی در کشـور ،بـی ثباتـی نـرخ ارز و افزایـش قیمـت فلـزات سـال هـای متمـادی
اسـت کـه اجـرای قراردادهـای صنعـت بـرق را بـا چالـش مواجـه کـرده و از انتهـای سـال گذشـته شـیوع
کوویـد  19نیـز عامـل دیگـری بـود کـه به دغدغه هـا دامن زده و شـرایط جدیدی را ایجاد کرده اسـت .این
عوامل هزینه های زیادی را به پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت تحمیل کرده است و بسیاری
از قراردادهـا تعلیـق یـا متوقـف شـده انـد ،امـا بـه عقیـده مـن مهمتریـن چالـش فعلـی عـدم پرداخـت
مطالبـات چهـار هـزار میلیـاردی صنعـت بـرق از سـوی سـازمان هدفمنـدی یارانـه ها اسـت .همـکاران
محتـرم در صنعـت بـرق در صورتـی کـه بتواننـد حداقـل مدیریت جریان نقدینگی داشـته باشـند ،قادر
خواهنـد بـود بـا اسـتفاده از تدابیـر مدیریتـی و تجربـی خـود بخشـی از ریسـک هـای ناشـی از این چالش
را کاهـش دهند.
با توجه به نیاز شـبکه به افزایش ظرفیت و نگهداری تاسیسـات موجود ادامه روند فعلی قطعا روزهای
سـخت تـری را بـرای صنعـت بـرق رقـم خواهـد زد .به عقیده من پیگیری همه جانبه از سـوی نهادهای
صنفـی و حاکمیتـی جهـت بازپرداخـت مطالبـات و کسـب اسـتقالل مالـی مجـدد شـرکتهای بـرق
منطقـهای ابتدایـی تریـن گام در این خصوص اسـت.

اصلی ترین اقداماتی که باید به منظور
مدیریت اقتصادی و بازرگانی قراردادهایی که
به دلیل نوسانات نرخ ارز و فلزات دچار مشکل
شدهاند ،در دستور کار توانیر و وزارت نیرو قرار
گیردچیست؟

همواره سیاسـت گذاری و فراهم آوردن سیسـتم ها و روندهایی مدون که قابلیت به روز شـدن با شـرایط
متغیـر و غیـر منتظـره را هـم داشـته باشـند ،از مهمتریـن عوامـل پیش بـرد مطلوب امـور در همه عرصـه ها و
زمینه بوده و صنعت برق نیز از این قاعده مستثنی نیست .طی  10سال اخیر به کرات شاهد اقدامات
پیـش بینـی نشـده از سـوی نهادهـای دولتـی یـا نوسـانات نـرخ ارز بـه دلیـل تحریـم هـای ظالمانـه
بودهایم به طور مثال افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا ممنوعیت واردات کاال و تجهیزات از سال 1۳97
و افزایش چندین باره نرخ ارز عمال تحویل پروژه ها براسـاس مبانی اولیه پیمان را در هاله ای از ابهام قرار
داده ،دولت هم با کسـب نظر فعاالن بخش خصوصی سـعی در جلوگیری از فسـخ یا خاتمه قراردادها با
ابالغ دسـتورالعمل هایی داشـته اسـت ولیکن به نظر من وقفه های ایجاد شـده تا تعیین تکلیف موجب
از هم گسیختگی شاکله پروژه ها و تحمیل هزینه های باالسری مضاعف به شرکت ها می شود .توجه
کنید که پروژه های پیچیده صنعت برق با توقف های مکرر قطعا به صورت غیر اقتصادی به سرانجام
خواهد رسید.

به نظر شما تدوین و پیادهسازی قرارداد تیپ
چطور از تکرار مشکالت قراردادهای صنعت
برق جلوگیری خواهد کرد؟ در یک قرارداد تیپ
مطلوب که منافع کارفرما و پیمانکار /سازنده
را در خود جای داده باشد ،باید چه مواردی
پیشبینیشود؟

قراردادهای تیپ در صورتی با بررسی شرایط طرفین تهیه شوند مشخصا در باالبردن میزان امنیت خاطر
طرفیـن قـرارداد ،در اجـرای بـه موقـع و بـا کیفیـت مناسـب پـروژه هـا اثـر مثبت خواهد داشـت .مسـائلی که
هنـگام اجـرای قراردادهـا بـه وجـود مـی آیـد ،مسـائل پیمانـکار تنها نیسـت و کارفرمـا نیز می بایسـت پس از
انعقـاد قـرارداد در تمامـی مراحـل پـروژه جهـت رفـع موانـع بـا پیمانـکار همراهـی کنـد .در حـال حاضـر پـس
از عقـد قـرارداد کارفرمـا خـود را در قبـال مسـائل ایجـاد شـده مسـئول نمیبینـد و لـذا عمده ز یـان ها متوجه
پیمانـکاران اسـت و ایـن امـر سـبب ورشکسـتگی و تحلیـل تـوان این شـرکتها می شـود که اتفاقـا در حد
خودکفایـی ملـی پـروژه ها را به سـرانجام میرسـانند.
متاسـفانه علیرغـم پیگیرهـای طوالنـی مـدت بـه نتایـج کسـب شـده قبلـی اقدامـی جهـت ابـالغ ایـن
قراردادهـا از سـوی وزارت نیـرو صـورت نپذیرفتـه و بـا هـر نوسـان اقتصـادی و یا شـرایط جنگ اقتصـادی در
حـوزه بیـن المللـی شـاهد اتـالف منابـع و تحویـل ضـرر و از دسـت رفتن منافع بخش خصوصی هسـتیم.
نکته اینجاسـت که به هر حال با توجه به شـرایط ویژه و پیچیده جنگ اقتصادی می بایسـت با تدوین
ایـن نـوع قراردادهـا و کاهـش ریسـک هـای طرفیـن بـه نتیجـه بـرد -بـرد در قراردادهـا رسـید.

عالوه بر مشکالتی که صنعت برق از گذشته
با آنها دست به گریبان است ،امروز شیوع
ویروس کرونا بر این مشکالت شدت بخشیده و
بخش خصوصی معتقد است که شرایط فورس
ماژور بر قراردادها حا کم شدهاست .چگونه
میتوان هزینه های ناشی از شیوع بیماری
کرونا را در قراردادها مدیریت کرد؟
نقش سندیکا در حل و فصل مساله
قراردادها را چطور ارزیابی میکنید؟

این مورد باز به همان سیستم تدوینشده و منعطف بر میگردد که بتواند پاسخگوی مسایل غیرمترقبه
نیز باشـد ،چنین سـازوکاری در مواجهه با عواملی نظیر کرونا هوشـمندتر عمل خواهد کرد .همانگونه که
قبـال نیـز اشـاره کـردم شـیوع بیمـاری هـای همـه گیـر مصداقـی از شـرایط و یـژه و پیچیـده فعلـی اسـت کـه
میتواند پروژه ها را در برزخ بالتکلیفی معلق نماید .به نظر من درس آموخته شرایط ناشی از ویروس کرونا
باید توسط کارشناسان خبره مطالعه و به صورت اصولی جهت روزهای آینده تا زمان فروکش کردن آن و
یـا شـیوع ایـن نـوع امراض در آینـده چارچوب قراردادهای صنعت احداث گنجانده شـود.

سـندیکا بـا ایجـاد اجمـاع و بهـره بـردن از تـوان جمعـی شـرکت هـا مـی توانـد تعامـل مطلوبـی بـا وزارت نیـرو
داشته باشد که تاکنون نیز با اعالم مسایل مبتالبه شرکت های پیمانکار سازنده و مشاور به وزارت نیرو،
تـالش کـرده تـا نقـش خـود را ایفـا کنـد ،لکـن بـرای فایق آمدن بر شـرایط کنونی بـه عزم و حرکت همـه ارکان
صنعـت برق نیاز اسـت.
بخـش خصوصـی فعـال در صنعـت بـرق توانسـته اسـت در خـط مقـدم جنـگ اقتصـادی و تحر یـم هـای
پـی در پـی بـه هـر شـکل ممکـن از کیـان و پایایـی شـبکه بـرق کشـور حفاظـت کنـد .بـه نظـر مـن سـندیکا
میبایسـت بـا ایجـاد اجمـاع بیـن اعضـا درصـدد ترسـیم کلیـه وجـوه چالش های پیـش روی شـرکتهای
عضـو بـرای مدیـران و قانـون گـذاران صنعـت بـرق باشـد▪.
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در قراردادها

بررس ــی ابع ــاد مختل ــف قابلی ــت اثرگ ــذاری ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا ،متوق ــف ب ــر شناس ــایی صحی ــح و دقی ــق ،ماهی ــت و اث ــر ف ــورس
مــاژور ،عســر و حــرج و یــا وضعیــت خــاص در تشــکیالت متعهــد اســت .در واقــع بــه صــرف شــیوع بیمــاری ،نمیتــوان یــک حکــم
کلــی بــرای همــۀ پروژههــا صــادر کــرد .بلکــه بایســتی وضعیــت هــر پــروژه ،بــه عنــوان رو یــدادی جداگانــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و
در نهایــت حکــم مقتضــی صــادر شــود .بــه همیــن منظــور نگارنــده ،وجــوه اشــتراک ،افتــراق و محــل اثــر فــورس مــاژور ،عســر و حــرج
قــراردادی و وضعیــت خــاص در تشــکیالت متعهــد را ،بــه تفکیــک تبییــن و بررســی کــرده اســت.

تبیینمساله

ً
آثــار شــیوع بیمــاری واگیــردار بــه شــرح ذیــل قابلیــت دســتهبندی دارد .بــدوا از حیــث محــل اثــر شــیوع ،بــا دو دســتۀ محــل اجــرای
پ ــروژه (ص ــف) و مح ــل مدیری ــت پ ــروژه (س ــتاد) ،روب ــهرو هس ــتیم .چ ــرا ک ــه ه ــر پ ــروژهای ،علیاالص ــول دارای دو مح ــل مدیری ــت
و اج ــرا اس ــت و ش ــیوع بیم ــاری ،ی ــا مح ــل مدیری ــت ی ــا مح ــل اج ــرا و ی ــا ه ــر دو را تح ــت تأثی ــر ق ــرار میده ــد .در گام بع ــدی ،بای ــد
ببینیــم اثــر رویــداد شــیوع بیمــاری واگیــردار ،انتفــاء عملکــرد مدیریتــی و یــا اجرایــی پــروژه (اعــم از دائــم و موقــت) را در پــی دارد؟ و
یــا عملکــرد مدیریتــی و یــا اجرایــی پــروژه ،بــا صعوبــت همــراه شــده اســت؟ پاســخ پرســشهای پیشگفتــه ،چهــار عنــوان حقوقــی
بــه شــرح جــدول شــمارۀ یــک را ،رقــم خواهــد زد.
اثر حقوقی عناوین اربعه ،بر مبنای قواعد عمومی قراردادها نیز مطابق جدول شماره دو خواهد بود.

جدول .1
عناوین حقوقی شیوع
بیماری وا گیردار

قوه قاهره
(فورسماژور)

وضعیتخاص
در سازمان متعهد

هاردشیپ در صف
(عسر و حرج اجرا)

هاردشیپ در ستاد
(عسر و حرج مدیریت)

اجرای پروژه

جدول .2
آثار حقوقی شیوع
بیماری وا گیردار

حمیدحسینزاده

سقوط
تعهدات

بقایتعهدات
(با صعوبت اجرا)

بقایتعهدات
(با صعوبت مدیریت)

انتفاء

صعوبت

مدیریت پروژه

حقوقدان

صفحه
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در ادام ــه ،س ــوالی ک ــه ب ــه ذه ــن خط ــور میکن ــد ای ــن اس ــت ک ــه ،نح ــوۀ برخ ــورد ب ــا عناوی ــن
اربع ــۀ حقوق ــی ،در دو وضعی ــت تصر ی ــح و ع ــدم تصری ــح در ی ــک ق ــرارداد چگون ــه خواه ــد
ب ــود؟ ب ــه عب ــارت دیگ ــر اگ ــر موض ــوع ق ــوه قاه ــره ،وضعی ــت خ ــاص در تش ــکیالت متعه ــد
و عســر و حــرج در قــرارداد ،تصریــح شــده و یــا طرفیــن قــرارداد ،نســبت بــه درج شــرط ناظــر
ب ــه ه ــر ی ــک از عناو ی ــن مذک ــور ،س ــکوت اختی ــار ک ــرده باش ــند ،قواع ــد مس ــئولیت و ی ــا
ضمانته ــای اجرای ــی در پ ــی تحق ــق ه ــر ی ــک از عناوی ــن احصاءش ــده ب ــه چ ــه ترتی ــب
خواه ــد ب ــود؟ بدی ــن منظ ــور ،بایس ــتی ه ــر عن ــوان و قواع ــد مس ــئولیت و ی ــا ضمانته ــای
اجرای ــی مال ــی و غیرمال ــی آن را ،ب ــه تفکی ــک بررس ــی ک ــرد.

 .1قوه قاهره (فورس ماژور)

تحقــق قــوه قاهــره (فــورس مــاژور) ،میتوانــد انتفــاء دائــم و یــا موقــت پــروژه را در پــی داشــته
ً
باش ــد .فل ــذا پ ــروژه ،قه ــرا ب ــا انفس ــاخ (خاتمهپیم ــان) و ی ــا تعلی ــق روب ــهرو خواه ــد ش ــد.
بنابرایــن اثــر غیرمالــی ایــن مــورد ،حســب دائمــی و یــا موقــت بــودن انتفــاء اجــرای پــروژه ،بــه
ترتیــب خاتمهپیمــان قهــری و یــا تعلیــق قهــری اســت .لیکــن از حیــث مالــی بایســتی قائــل
ب ــه تفکی ــک ش ــد .چ ــه اینک ــه ،علیاالص ــول ق ــوه قاه ــره (ف ــورس م ــاژور) ،س ــقوط تعه ــدات
طرفیــن قــرارداد را در پــی خواهــد داشــت ،مگــر آنکــه در قــرارداد بــه نحــو دیگــری توافــق شــده
باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،ســقوط ناشــی از قــوه قاهــره (فــورس مــاژور) ،از قواعــد امــری نیســت
و در صــورت درج شــرط پوشــش خســارات ناشــی از قــوه قاهــره (فــورس مــاژور) در قــرارداد،
ش ــرط مزب ــور ناف ــذ و مطاب ــق آن ش ــرط ،عم ــل خواه ــد ش ــد .لیک ــن در ص ــورت س ــکوت ،ب ــا
ً
رج ــوع ب ــه اص ــل (س ــقوط تعه ــدات) ،جب ــران خس ــارت نی ــز ،منتف ــی اس ــت .نتیجت ــا ب ــرای
موضــوع قــوه قاهــره (فــورس مــاژور) ،وضعیــت بــه شــرح جــدول شــماره ســه خواهــد بــود.

{ بحران قراردادها}

جدول .3
شیوع بیماری وا گیردار
و قوه قاهره

بدون پوشش
خسارات
(فقدان شرط)

موض ــوع عس ــر و ح ــرج (هاردش ــیپ) در اج ــراء ،وضعی ــت ب ــه ش ــرح ج ــدول ش ــماره چه ــار
خواه ــد ب ــود.

جدول .5
شیوع بیماری وا گیردار
و وضعیت خاص در
تشکیالتمتعهد

پوشش
خسارات
(مطابقشرط)

تعلیققهری (موقت)
خاتمهپیمانقهری
(دائم)

تعلیققهری (موقت)
خاتمهپیمانقهری
(دائم)

سکوت در قرارداد

تصریح در قرارداد

مالی

غیرمالی

بدون پوشش هزینه
(فقدان شرط)

تبدیل
تعهد

سکوت در قرارداد

 .3وضعیت خاص در تشکیالت متعهد

پوششهزینهها
(مطابقشرط)

انتقال
قرارداد

مالی

غیرمالی

تصریح در قرارداد

هنگام ــی ک ــه ب ــا ش ــیوع بیم ــاری واگی ــردار ،اج ــرای پ ــروژه منتف ــی نش ــود و ی ــا حت ــی ب ــا
صعوبــت همــراه نباشــد ،لیکــن فعالیــت ســتاد یــا دفتــر مرکــزی پــروژه ،بــا اختــالل شــدید
ً
مواجــه شــود بهنحــوی کــه عرفــا انتفــاء مدیر یــت بــر آن ،اطــالق گــردد ،در چنیــن حالتــی،
تشــکیالت متعهــد بــا وضعیــت خــاص روبــهرو شــده اســت .وجــه ممیــز ایــن مــورد بــا قــوه
قاه ــره (ف ــورس م ــاژور) چنانک ــه پیشت ــر بی ــان ش ــد ،مح ــل اث ــر روی ــداد اس ــت.
اگ ــر وق ــوع چنی ــن وضعیت ــی در ق ــرارداد ،پیشبین ــی ش ــده باش ــد ،مطاب ــق ق ــرارداد عم ــل
ً
خواه ــد ش ــد (ک ــه معم ــوال انتق ــال ق ــرارداد ب ــه ش ــخص دیگ ــر اس ــت ).در م ــوارد مس ــکوت
ً
هــم ،حکمــا قابلیــت تبدیــل تعهــد بــه اعتبــار مدیــون (متعهــد) وجــود دارد .هــر چنــد مــورد
اخیــر هــم علیاالصــول ،ناظــر بــه قراردادهــای ذیــل حقــوق خصوصــی اســت .حکــم بــه
ج ــواز تأخی ــرات آن دس ــته از فعالیته ــای کارگاه ــی ک ــه بهتب ــع ع ــدم ام ــکان مدیری ــت
س ــتادی ،ب ــا تأخی ــر مواج ــه میش ــوند ه ــم صحی ــح اس ــت .پوش ــش هزینهه ــا ت ــا زم ــان
انتق ــال و ی ــا تبدی ــل تعه ــد ،ب ــا وح ــدت م ــال ک از قواع ــد مس ــئولیت و ی ــا ضمانته ــای
اجرای ــی ق ــوه قاه ــره (ف ــورس م ــاژور) و تنقی ــح من ــاط ،مس ــتلزم تصر ی ــح در ق ــرارداد اس ــت.
ً
نتیجت ــا ج ــدول ش ــمارۀ پن ــج ،گو ی ــای وضعی ــت خ ــاص در تش ــیالت متعه ــد ،اس ــت.

 .4عسر و حرج (هاردشیپ) در مدیریت

 .2عسر و حرج (هاردشیپ) در اجرا

تحق ــق عس ــر و ح ــرج (هاردش ــیپ) در اج ــرا ،اگ ــر چ ــه اج ــرای پ ــروژه را منتف ــی نمیکن ــد
لیکــن اجــرای پــروژه را بــا صعوبــت و دشــواری همــراه خواهــد ســاخت .فلــذا علیاالصــول
ً
س ــرعت اج ــرا ب ــه جه ــت س ــختی عارض ــی ،کاه ــش یافت ــه و اصطالح ــا پ ــروژه ب ــا اف ــت
«ب ــازده عملک ــردی» 1روب ــهرو م ــی ش ــود و جب ــران آن ،هزینهه ــای افزای ــش مناب ــع را ب ــه پ ــروژه
تحمیــل میکنــد .در چنیــن حالتــی ،اتــالف منافــع منابــع را شــاهد هســتیم .بــه عبــارت
ِ
دیگــر اگرچــه منابــع اعــم از ســرمایههای انســانی ،ماشــینآالت و تجهیــزات ،در عالــم واقــع
از بی ــن نمیرون ــد ،لیک ــن مناف ــع آنه ــا در آن ــات زم ــان ،از مناف ــع پیشبینیش ــده آنه ــا در
ً
برنامــه نخســتین پــروژه ،کمتــر خواهــد شــد کــه عرفــا عنــوان اتــالف بــر آن صــدق میکنــد.
ً
در چنی ــن حالت ــی ،متعه ــد بایس ــتی ف ــورا ب ــرای تعه ــدات انجامنش ــده خ ــود و بهمنظ ــور
ایج ــاد تع ــادل اقتص ــادی قیمته ــای اجـــرای قـــرارداد ،مذاکـــره مجـــدد را (بـــر مبنـــای
شــرط قــراردادی و یــا ارتــکازات عقلــی) از متعهدلــه درخواســت و ضمــن جــواز تأخیــرات
ناشــی از تطویــل قهــری پیمــان کــه امــری غیرمالــی (البتــه بــا آثــار مالــی اســت) ،در رابطــه
ٌ
بــا تعدیــل نــرخ اجــرا ،مطابــق قــرارداد اقــدام نمایــد .البتــه در صورتــی کــه متعهدلــه تــوان و
یــا بنایــی بــر تعدیــل نــرخ اجــرای پــروژه نداشــته باشــد ،مذاکــره دائــر مــدار تفاســخ یــا اقالــه
(خاتمهپیم ــان توافق ــی) خواه ــد ب ــود .م ــورد اخی ــر ب ــه قی ــد مقدم ــات حکم ــت و اص ــول
حاک ــم ب ــر حق ــوق عموم ــی ،مخت ــص قرارداده ــای ذی ــل حق ــوق خصوص ــی اس ــت ،مگ ــر
ً
آنکــه صراحتــا جــواز خاتمهپیمــان ناشــی از هاردشــیپ بــه دســتگاه اجرایــی ،اعطــاء شــده
باشــد ۲.بدیــن ترتیــب ،در صــورت وجــود شــرط قــراردادی ،تجدیدنظــر (تعدیــل) در نــرخ،
مطابــق قــرارداد (تعدیــل قــراردادی) و در صــورت ســکوت ،بــا رجــوع بــه محکمــه و در ســیر
رســیدگی قضایــی (تعدیــل قضایــی) ،صــورت خواهــد پذیرفــت .امتنــاع از خاتمهپیمــان
ضم ــن ع ــدم ِاعم ــال تعدی ــل نی ــز ،موج ــد ح ــق رج ــوع متعه ــد ب ــه دادگس ــتری ب ــا خواس ــته
ً
ال ــزام ب ــه تعدی ــل قضای ــی ت ــوأم ب ــا درخواس ــت بدل ــی خاتمهپیم ــان اس ــت .نتیجت ــا ب ــرای
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1 . Performance
ّ
وضعی ــت موص ــوف ،مطاب ــق عموم ــات نف ــوذ حقوق ــی
 .۲خاتمهپیم ــان ارادی دس ــتگاه اجرای ــی در
ّ
عم ــل مس ــتخدم دول ــت ،متوق ــف ب ــر تهی ــه گ ــزارش توجیه ــی (گام اس ــتداللی) ،مبن ــی ب ــر نف ــع برت ــر
عموم ــی خاتم ــه نس ــبت ب ــه بق ــاء پیم ــان اس ــت.

تجدیدنظر(تعدیل)
قضایی نرخ باالسری

تجدیدنظر(تعدیل)
قراردادی نرخ باالسری

تطویلقهری
خاتمهپیمانارادی

تطویلقهری
خاتمهپیمانارادی

سکوت در قرارداد

تصریح در قرارداد

مالی

غیرمالی

تحق ــق عس ــر و ح ــرج (هاردش ــیپ) در مدیر ی ــت ،ا گ ــر چ ــه مدیر ی ــت پ ــروژه را منتف ــی
نمیکنــد ،لیکــن مدیر یــت پــروژه را بــا صعوبــت و دشــواری همــراه خواهــد ســاخت .فلــذا
علیاالصــول ،ســاز و کار مدیر یــت بــه جهــت ســختی عارضــی ،دچــار تأخیــر و یــا عــدم
جزمیــت در تصمیمگیــری میشــود و جبــران آن ،هزینههــای باالســری را بــه پــروژه تحمیــل
مینمایــد کــه در برنامــۀ نخســتین پــروژه ،دیــده نشــده بــود .بــه طــور مثــال ،بــا اجــرای طــرح
هوش ــمند فاصلهگ ــذاری اجتماع ــی ،پرس ــنل س ــتادی (اع ــم از مدی ــران ارش ــد ،مدی ــران
پ ــروژه و دس ــتیاران و عوام ــل دفت ــر فن ــی و  )...ک ــه میتوانس ــتند در دفت ــر مرک ــزی حض ــور
یابنــد ،تقلیــل خواهــد یافــت و بــرای جبــران آن ،پیادهســازی ســاز و کارهــای دورکاری در
بس ــتر ف ــنآوری اطالع ــات ،متعه ــد را ب ــا افزای ــش هزینهه ــای باالس ــری مواج ــه مینمای ــد.
همانط ــور ک ــه مالحظ ــه میش ــود تأخی ــر در تصمیمگیریه ــا و افزای ــش هزین ــه (ناش ــی از
پیادهس ــازی روشه ــای جایگزی ــن) ،پیام ــد صعوب ــت در مدیر ی ــت اس ــت.
ً
در چنیــن حالتــی ،متعهــد بایســتی فــورا مراتــب امــر را بهمنظــور ایجــاد تعــادل اقتصــادی
ضریــب باالســری قــرارداد ،طــی مذا کــره مجــدد (بــر مبنــای شــرط قــراردادی و یــا ارتــکازات
ٌ
عقلــی) از متعهدلــه درخواســت و ضمــن جــواز تأخیــرات کــه امــری غیرمالــی (البتــه بــا آثــار
مالــی اســت) ،در رابطــه بــا تعدیــل ضر یــب باالســری ،مطابــق قــرارداد اقــدام نمایــد .البتــه
ٌ
در صورت ــی ک ــه متعهدل ــه ت ــوان و ی ــا بن ــای ب ــر تعدی ــل ضر ی ــب باالس ــری پ ــروژه را نداش ــته
باشــد ،مذا کــره دائــر مــدار تفاســخ یــا اقالــه (خاتمهپیمــان توافقــی) خواهــد بــود .همانطــور
کــه گفتــه شــد ،مــورد اخیــر ،مختــص قراردادهــای ذیــل حقــوق خصوصــی اســت .بدیــن
ترتی ــب ،در ص ــورت وج ــود ش ــرط ق ــراردادی ،تجدیدنظ ــر (تعدی ــل) در ضر ی ــب باالس ــری،
مطابــق قــرارداد (تعدیــل قــراردادی) و در صــورت ســکوت ،بــا رجــوع بــه محکمــه و در ســیر
رســیدگی قضایــی (تعدیــل قضایــی) ،صــورت خواهــد پذیرفــت .امتنــاع از خاتمهپیمــان
ضمــن عــدم ِاعمــال تعدیــل نیــز ،موجــد حــق رجــوع متعهــد بــه دادگســتری بــا خواســتۀ
ً
ال ــزام ب ــه تعدی ــل قضای ــی ت ــوأم ب ــا درخواس ــت بدل ــی خاتمهپیم ــان اس ــت .نتیجت ــا ب ــرای
موض ــوع عس ــر و ح ــرج (هاردش ــیپ) در مدیر ی ــت ،وضعی ــت ب ــه ش ــرح ج ــدول ش ــماره
شــش خواهــد بــود▪.

صفحه

60

چالشهای حقوقی -قراردادی

صفحه

تابستان  ،99دوره جدید

تابستان  ،99دوره جدید

61
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اتحاد صنعت مدبران
اترک انرژی گستر ارس
احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد (آرتا)
آروین صنعت بسپار
آسان برق شبستر
اطلس سازه همگام
الکتروسیمهدایت
پرتو چخماق طوس
پویا باد نیرو
تامین افق اشتاد نیرو
تجهیزبتن مهدی
تجهیز برق پدیده شرق
تعاونی الکترو برق مجمر
توسعه آروین الکترونیک پارس(سیمندکابل)
توسعه صنایع انرژی فالت پارس
تیرسازانسدید
حکمت توان زاینده رود
دانش انرژی تدبیر
راش صنعت خاورمیانه
سامان اندیشان ا کسین
سامان نیرو سپاهان
شارین پارس ایرانیان
شایان برق هرمز
صدر نیروی پارس خاوران
صنایع پیشرفتههوا خورشید
صنعت رایان پارس
فرا انرژی سبز آذرخش
فن آوین کاال
فنی مهندسی ارتباطات الماس نیرو
فنی و مهندسی بهین توسعه برق ماندگار
فنی و مهندسی قلعه ساز ریشهر
مدیران نیروی پرشیا
مشاور گام نیروی اطلس
مشهدثبات
مهندسیایستاپتروگاس
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه
مهندسی نگار انرژی صبا
موج نیرو
مولد الکترونیک دنا
نیروی برق مهدیار نقش جهان
هاموننایزه
ویستا تجهیز کیش بنیان

