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

صنعــت بــرق ایــران از آغــاز رونــد توســعه داخلــی آن تــا رســیدن بــه باالتریــن ســهم در صــادرات
خدمـــات فنـــی و مهندســـی کشـــور ،یکـــی از بخشهـــای اســـتراتژیک اقتصـــادی کشـــور
ب ــوده اس ــت ک ــه نهتنه ــا زیرس ــاخت رش ــد اقتص ــادی کش ــور را فراه ــم ک ــرده اس ــت ،بلک ــه ب ــا
ش ــکلدهی ب ــه هم ــکاری بخ ــش عموم ــی ـ خصوص ــی در اح ــداث تأسیس ــات نیروگاه ــی و
ش ــبکه انتق ــال و توزی ــع نی ــروی ب ــرق ،پیش ــتاز بس ــیاری از س ــازوکارهای نوآوران ــه در حکمران ــی
صنعت ــی و توس ــعهای کش ــور ب ــوده اس ــت.
صنعــت بــرق علیرغــم ایــن ســابقه افتخــار انگیــز در مشــارکت بخــش خصوصــی و دولتــی،
بی ــش از ی ــک ده ــه اس ــت ک ــه ب ــا چالشه ــای اساس ــی و بنیادین ــی مواج ــه ش ــده ک ــه نهتنه ــا
آن را از رش ــد پرش ــتاب گذش ــته ،بازداش ــته ان ــد ،بلک ــه ب ــه ایج ــاد رک ــود مس ــتمر داخل ــی و از
دســـت دادن ظرفیتهـــای رقابتـــی ایـــن صنعـــت در بازارهـــای منطقـــه ای و جهانـــی هـــم
منجــر شــدهاند .بهنحویکــه امــروز شــاهد «کســری بودجــه  5هــزار میلیــارد تومانــی» و «توقــف
بس ــیاری از طرحه ــای توس ــعهای» آن هس ــتیم.
اگرچــه در طــول ســالهای اخیــر اقداماتــی از جملــه تصویــب قانــون حمایــت از صنعــت بــرق
صــورت پذیرفتــه و بخشــی از مشــکالت مالــی آن از طریــق تهاتــر دیــون وزارت نیــرو بــا واگــذاری
داراییهــا و بدهیهــای مالیاتــی برطــرف شــده اســت امــا بــه دلیــل عــدم اصــالح ســاختاری
و نهــادی ،ابــر چالــش اصلــی صنعــت بــرق از میــان نرفتــه و همچنــان مانــع رشــد و جهــش آن
شــده اســت.
ب ــه همی ــن دلی ــل ام ــروزه اجم ــاع بزرگ ــی بی ــن صاحبنظ ــران ،دولتم ــردان و فع ــاالن بخ ــش
خصوصــی بــرای رفــع ابــر چالــش اقتصــاد بــرق ایجــاد شــده کــه اصــالح اقتصــاد صنعــت بــرق
را مهمتری ــن راهب ــرد توس ــعهای ای ــن صنع ــت میدان ــد .البت ــه اص ــالح اقتص ــاد ب ــرق مح ــدود
ب ــه تغیی ــر قیم ــت حامله ــای ان ــرژی نب ــوده و پی ــش از آن نیازمن ــد اصالحات ــی س ــاختاری در
نظــام قیمتگــذاری ،حقوقــی و قــراردادی ،تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری و تســویه مطالبــات
بخــش خصوصــی اســت .ایــن اصالحــات بایــد بــه شــکلی انجــام شــوند کــه جریــان درآمــد و
هزینههــای صنعــت بــرق را متــوازن کــرده و رونــد ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت را صعــودی
کنــد.
اصــالح اقتصــاد بــرق و ســاختار قیمــت گــذاری ایــن کاالی اســتراتژیک بیــش از هــر چیــز نیــاز
بــه عــزم ملــی و انســجام در همــه نهادهــای تصمیــم ســاز و موثــر اســت .البتــه بــی توجهــی بــه
اهمیــت ایــن موضــوع هــم بــدون تردیــد رونــد افــول صنعــت بــرق را ســرعت خواهــد بخشــید.
نکتــه کلیــدی و مهــم دیگــری کــه بــرای بازگردانــدن صنعــت بــرق بــه ریــل توســعه بایــد مدنظــر
ق ــرار گی ــرد ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن صنع ــت بی ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری ب ــه ج ــذب س ــرمایه ب ــرای
تأمی ــن مال ــی طرحه ــای توس ــعهای خ ــود نی ــاز دارد .تخصی ــص «تس ــهیالت از مح ــل مناب ــع
صن ــدوق توس ــعه مل ــی»« ،عرض ــه اوراق مش ــارکت و صک ــوک ارزی» و «پوش ــش ریس ــکهای
ســرمایهگذاری» عواملــی هســتند کــه مــی تواننــد بــه گســترش فضــای مالــی طرحهــای عمرانــی
صنعــت بــرق منجــر شــده و رونــد ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت را ســرعت ببخشــند.
موض ــوع مه ــم دیگ ــری ک ــه در اقتص ــاد صنع ــت ب ــرق نیازمن ــد توج ــه وی ــژه اس ــت تس ــویه
بدهیهـــای انباشـــته شـــده وزارت نیـــرو اســـت؛ ایـــن بدهیهـــا ،عـــالوه بـــر آنکـــه بخـــش
ً
خصوصــی ایــن صنعــت را تضعیــف کــرده ،عمــال مانعــی بــرای جــذب ســرمایههای بخــش
خصوص ــی ب ــه صنع ــت ش ــده اس ــت .علیرغ ــم ت ــالش وزارت نی ــرو و پرداخ ــت بخش ــی از

مطالبــات شــرکت هــای فعــال صنعــت بــرق ،امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه ادامــه رونــد فعلــی،
عــالوه بــر آنکــه موجــب از دســت رفتــن ظرفیتهــای ملــی تولیــدی و صادراتــی ایــن صنعــت
ک ــه ط ــی چن ــد ده ــه بدس ــت آم ــده اس ــت ،میش ــود ،ب ــه بی ــکاری ه ــزاران نف ــر نی ــروی ش ــاغل
در ای ــن ش ــرکتها نی ــز منج ــر خواه ــد ش ــد ک ــه میتوان ــد عواق ــب اجتماع ــی گس ــتردهای در
پــی داشــته باشــد .تنهــا بــا ایجــاد «انضبــاط مالــی» در دســتگاههای اجرایــی جهــت تســویه
بهموقــع مطالبــات بخــش خصوصــی ،ایــن مســاله قابــل حــل خواهــد بــود و از ایــن طریــق مــی
ت ــوان ت ــا ح ــدی ب ــه رف ــع بحرانه ــای مال ــی صنع ــت امی ــد داش ــت.
صنعــت بــرق البتــه در کنــار بحــران هــای مالــی ناشــی از اقتصــاد نامتوازنــش بــا چالــش هــای
ج ــدی در نظ ــام حقوق ــی و ق ــراردادی خ ــود نی ــز مواج ــه اس ــت .ی ــک س ــویه ب ــودن قرارداده ــای
می ــان کارفرمای ــان دولت ــی و پیمان ــکاران بخ ــش خصوص ــی یک ــی از پیامده ــای ای ــن س ــاختار
ناکارآم ــد اس ــت ک ــه زیانه ــای ناش ــی از نوس ــانات اقتص ــادی و تغیی ــر قوانی ــن و مق ــررات را
ب ــه بخ ــش خصوص ــی تحمی ــل میکن ــد .ای ــن مس ــاله موج ــب توق ــف تع ــداد قابلتوجه ــی از
طرحهــا در صنعــت بــرق شــده و کاهــش پایــداری شــبکه بــه دلیــل ضعــف در بهینهســازی
یــا تکمیــل خطــوط و تجهیــزات انتقــال و توز یــع را بــه دنبــال داشــته و در نهایــت مــی توانــد بــه
ب ــروز ی ــا تش ــدید خاموش ــیها منج ــر ش ــود.
حــل مشــکالتی کــه در ســاختار حقوقــی و قــراردادی صنعــت بــرق وجــود دارد ،بیــش از هــر چیــز
نیازمن ــد تفکی ــک حکمران ــی از تصدیگ ــری ،ش ــفافیت و یکپارچهس ــازی س ــاختار حقوق ــی
وزارت نی ــرو و ش ــرکتهای تابع ــه آن و شفافس ــازی نظ ــام حکمران ــی ش ــرکتهای توز ی ــع
اس ــت .همچنی ــن مل ــزم ک ــردن ش ــرکتهای دولت ــی و دس ــتگاههای اجرای ــی ب ــرای «تبعی ــت
از قــرارداد تیــپ» بــه شــکلی کــه جبــران هزینههــای ناشــی از تغییــرات اقتصــادی را منصفانــه
بیــن دو طــرف تســهیم کــرده و موجــب وحــدت رو یــه در تمامــی قراردادهــای فیمابیــن دولــت
و بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق ش ــود ،مهمتری ــن مطالب ــه بخ ــش خصوص ــی و البت ــه
کلیدیتری ــن راهب ــرد پی ــش رو ب ــرای جلوگی ــری از ایج ــاد م ــوج ت ــازه ای از قرارداده ــای متوق ــف
اس ــت.
البت ــه پی ــش از ه ــر چی ــز صنع ــت ب ــرق ب ــرای تحق ــق جه ــش تولی ــد ،بای ــد از س ــد قرارداده ــای
متوقفــی بگــذرد کــه در ســاختار کنونــی نظــام حقوقــی و قــراردادی صنعــت بــرق ،بالتکلیــف
ماندهانـــد.
ام ــروز صنع ــت ب ــرق ای ــران در ش ــرایط حساس ــی قرارگرفت ــه ک ــه ا گ ــر اجم ــاع مل ــی ب ــرای رف ــع
چالشه ــای آن ش ــکل نگی ــرد ،ظرفیته ــای خ ــود را ب ــه ش ــکل بازگش ــتناپذیری از دس ــت
داده و ناگزیــر خواهــد شــد همچــون ســالهای پیــش از انقــالب اســالمی ،بــرای رفــع نیازهــای
خ ــود و ساختوس ــاز طرحه ــای زیرس ــاختی از مستش ــاران و ش ــرکتهای خارج ــی طل ــب
ی ــاری کن ــد .نبای ــد فرام ــوش کنی ــم ک ــه ا گ ــر خوداتکای ــی ک ــه بهواس ــطه مجاه ــدت چن ــد ده ــه
مدی ــران و متخصص ــان ای ــن صنع ــت ایج ــاد ش ــده ،از دس ــت ب ــرود ،کش ــور دچ ــار خس ــاراتی
زیانب ــار ،غیرقاب ــل جب ــران و مخ ــرب خواه ــد ش ــد.
ای ــن صنع ــت ن ــه تنه ــا ی ــک س ــرمایه مل ــی ،بلک ــه زیرس ــاختی گرانبه ــا ب ــرای توس ــعه پای ــدار،
تامی ــن رف ــاه و امنی ــت جامع ــه اس ــت .ب ــی توجه ــی ب ــه بحرانه ــای صنع ــت ب ــرق ابع ــادی ب ــه
گس ــتردگی ای ــران دارد ،ل ــذا در س ــالی ک ــه ب ــا ن ــام جه ــش تولی ــد نامگ ــذاری ش ــده ،بی ــش از ه ــر
زم ــان دیگ ــری بای ــد ای ــن صنع ــت را ج ــدی گرف ــت▪ .
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یادداشت

یادداشت

چهار سناریوی کسبوکارها
در دوران پسا کرونا
معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

شـیوع کرونـا بـی شـک بزرگتریـن سـونامی در اقتصـاد
جهـان بـود .تخریب هـا و هزینه های ایجاد شـده برای
بنـگاه هـای اقتصـادی در تمـام کشـورهای دنیـا در کنـار
محدودیـت ،باتکلیفـی و پیـش بینـی ناپذیـر شـدن
اقتصـاد و نهـاده هـای تولید ،عما جهان را با شـرایطی
جدیـد و بحرانـی مواجـه کـرد.
در ایـن میـان بنـگاه هـای اقتصـادی در ایـران با موجی
بـه مراتـب مخـرب تر از پیامدهای کرونا مواجه هسـتند
و عمـا اپیدمـی کوویـد  19عـاوه بـر ایجـاد مشـکات
پرتعـداد جدیـد ،بـه مشـکات پیشـین شـرکت هـا هـم
دامـن زده اسـت .آنچـه کـه در ایـن شـرایط بـرای بقـا و
دوام بنگاه های اقتصادی صنعت برق از اهمیتی بسزا
برخـوردار اسـت ،اسـتراتژی آنهـا در مواجهـه با عوارض
و پیامدهـای شـیوع بیمـاری کرونـا اسـت.
معاونـت پژوهـش و برنامـه ریـزی سـندیکای صنعـت
بـرق ایـران در نظرسـنجی کـه از شـرکت هـای بـزرگ،
متوسـط و کوچـک صنعـت بـرق در حـوزه سـاخت
تجهیـزات ،پیمانـکاری ،مهندسـی مشـاور و مهندسـی
بازرگانـی انجـام داده ،اسـتراتژهای شـرکت هـا را در
شـرایط بیمـاری کرونـا در حـوزه زنجیـره تامیـن صنعـت
بـرق بررسـی کـرده و در بخـش دیگـری از آن تجـارب
جهانـی در ایـن حـوزه را عنـوان کـرده اسـت .آنچـه در
پـی مـی آیـد حاصل پژوهش و تحلیل ایـن معاونت در
خصـوص اسـتراتژیهای کسـب و کارهـای صنعـت برق
در مقابلـه بـا کرونـا اسـت.

مسائلو مخاطرات
اقتصادیشرکتها
در اثر شیوع ویروس کرونا

بر اساس بررسی های انجام شده مهمترین پیامدهای کرونا برای شرکت های فعال صنعت برق
شـامل موارد زیر بوده است:
 .1کاهش درآمد بنگاه های اقتصادی
 .2کمبود نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان و تامین هزینه های تولید
 .3زیانده شدن جریان مالی کسب و کار به دلیل افت درآمد ناشی از کاهش تقاضا
 .4افزایش هزینه های نیروی انسانی به دلیل محدودیت های ناشی از فاصلهگذاری اجتماعی
(دورکاری و کاهش ساعات کاری)
 .5کاهش بهره وری و افت تولید
 .6توقف پروژه ها و قراردادهای جاری
 .7الزام به پرداخت جریمه تاخیر در انجام کارها به دلیل سیاست های محدود سازی تردد
و توقف فعالیت ها
 .8تعدیل و یا ترک نیروی کار
ایـن بررسـی هـا همچنیـن نشـان می دهد که موضـوع «کاهش درآمد بنگاههـا» و «کمبود نقدینگی»
مهمترین مخاطرات اقتصادی شـرکت های زنجیره تامین صنعت برق در شـرایط کروناسـت.

بـروز بحرانهایـی کـه گسـتردگی جهانـی دارنـد ،بـه نحـوی بـر مدیریـت کسـب و کارهـا اثـر مـی گذارنـد کـه
منجـر بـه تغییـرات دامنـه دار و گسـترده در سـازماندهی و تصمیمگیـری کسـب و کارهـا مـی شـوند .از این
رو مدتـی بعـد از بـروز بحـران و گذشـت شـوکهای اولیـه ،بـه تدریج موسسـات مشـاوره بیـن المللی مانند
مکنـزی و دلویـی شـروع بـه تحلیـل آثـار ایـن بحـران و ارائـه پیشـنهاداتی بـه شـرکتها بـرای مقابلـه بـا آن و
مدیریت کسـب و کارها در شـرایط کرونا و پس از بحران ارائه کردند که میتواند برای شـرکتهای ایرانی
نیز سـودمند باشد
از ایـن رو بـا مـروری بـر ایـن گزارشهـا و بـا نگاهـی بـه مخاطـرات شـرکتهای زنجیـره تامین صنعـت برق،
مجموعه اسـتراتژیهای مواجهه با شـرایط کرونا ،در چهار بخش اصلی دسـته بندی و ارائه شـده اسـت.
اسـتراتژیهای مدیریت سـرمایه انسـانی ،اسـتراتژیهای مدیریت مالی ،اسـتراتژیهای مدیریت زنجیره
تامین و استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتریان .مهمترین راهبردهای کسب و کارهای صنعت برق
در مواجهه با پیامدهای اپیدمی کووید  19محسـوب می شـوند.
صفحه
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راهکارهای
بهکار گرفته شده در
شرکتها

استراتژی کسب و کارها
در مواجهه با کرونا
(تجاربجهانی)

تحلیلروز

بنـگاه هـای اقتصـادی صنعـت بـرق بـرای مواجهه با پیامدهای منفی شـیوع بیمـاری کرونا در طـول ماههای اخیر
اقداماتـی داشـته انـد که مهمترین آنها شـامل موارد زیر اسـت:
 .1اخذ تسهیالت کوتاه مدت به منظور حفظ توان مالی خود
 .2کاهش هزینه های سربار
 .3فراهم سازی شرایط دورکاری برای کارکنان
 .4استراتژی انقباضی در مدیریت نقدینگی
 .5اجرای سیاست های شیفت کاری و گردش کاری در میان کارکنان
 .6تعدیل نیروی کار
 .7تعطیلی موقت فعالیت واحد
البتـه گروهـی از شـرکت هـا هـم ترجیـح دادنـد کـه فعالیتهـای خـود را بـر همـان منـوال قبـل ادامـه دهنـد .الزم بـه
ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس نظرسـنجیهای صـورت گرفته در سـندیکای صنعت بـرق ایـران «اسـتراتژی انقباضی در
مدیریـت نقدینگـی»« ،کاهـش هزینـه سـربار» و «سیاسـتهای شـیفت کار و گـردش کاری» سـه اسـتراتژی اصلی
شـرکتهای زنجیـره تامیـن صنعـت بـرق در مقابلـه بـا کرونـا بـوده که بیشـترین مطلوبیت و بیشـترین میزان اجـرا را
داشـته است.

.1
تصمیم گیری
()Resolve
.
.
.
.
.2
تاب آوری
()Resilience
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

در شـرایط بـروز بحـران ،طرحهایـی بـرای تـداوم فعالیتهـا و بقـای
کسـبوکار و امنیـت شـغلی نیـروی انسـانی مـورد نیـاز اسـت کـه
بایـد تصمیمـات مربـوط بـه آن اتخاذ شـود .به عـالوه تصمیمگیری
در مـورد کاهـش ،افزایـش و یـا تـداوم سـطح تولیـد و نیـز در رابطـه بـا
مقیـاس و سـرعت اقدامـات ضـروری اسـت.

فرایندمدیریت کسب
و کارها در مقابله با کرونا
براساسمدلمکنزی

چالـش اصلـی بنگاههـا ،حفـظ نقدینگـی و توانایـی پرداخـت
بدهیهـای آنهاسـت کـه در حـال حاضـر در داخـل کشـور و در
سـطح بینالمللـی حمایتهـای دولتهـا را میطلبـد .امـا بـه
دلیـل تردیـد در مقیـاس ایـن حمایـت هـا ،مـدت تـداوم بحـران،
ً
تغییـرات  GDPو سـطح اشـتغال ممکـن اسـت تدریجـا شـاخص
اعتمـاد کسـب و کارهـا بـه ایـن حمایتهـا افـت کـرده و بحـران
سـالمتی بـه بحـران جـدی مالی تبدیـل شـود .در این شـرایط اصل
مهم ،انعطاف پذیری بنگاه به تغییرات است .همچنین اولویت
بنـگاه در شـرایط تـابآوری و بقـا ،مدیریـت و حفـظ نقدینگـی تـا
حـد امـکان و پرداخـت بدهیهـای کوتـاه مـدت اسـت.
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الزم اسـت بـا اسـتفاده از روشهایـی ماننـد اسـتخدام مجـدد و آمـوزش نیـروی انسـانی ،دسـتیابی بـه
سـطوح قبلـی نیـروی کار محقـق شـود .در این مسـیر سـرعت و مقیاس بازگشـت و فعال کـردن دوباره
زنجیـره تأمیـن حائـز اهمیـت اسـت .بـه عالوه توقف موقتی گسـترش ویـروس در فصـل گرما ،فرصتی
بـرای توسـعه امکانـات و تجهیـزات بـرای مقابلـه مجـدد بـا این بیماری اسـت.
اسـتفاده گسـترده از فنـاوری و تطبیـق تکنولـوژی ( )technology adoptionبـا هـدف تسـریع در یافتـن
ً
راهـکار بـرای تـداوم گـردش چـرخ تولیـد در زمانـی کـه مجـددا ممکـن اسـت دسترسـی بـه نیـروی کار
محـدود شـود ،الزم اسـت .در ایـن بیـن بـدون شـک بررسـی تغییـرات در رفتار مصرفکننـده و الگوی
مصرف و تطبیق تولید متناسب با آن ضرورت مییابد .در دوران بروز بیماری و بحران ،نقاط ضعف
و قسمتهای آسیبپذیر در کسب و کار شناسایی شده است ،برطرف کردن این کاستیها و باال
بردن انعطاف و کارایی ،فرصتهای جدیدی برای ارتقا عملکرد کسب و کار به وجود خواهد آورد.

انتظار میرود بنگاه پس از کنترل بیماری و تصویرسـازی دوباره از شـرایط و نیز تطبیق تکنولوژی ،به
راهکارهـا و راه حلهایـی دسـت پیـدا کنـد کـه بـه واسـطه آن کسـب و کار را در مقابـل شـوکها ،تـاب
آورتـر ،مولدتـر و توانمندتـر سـازد .پـس از ایـن تغییـرات ،الزم اسـت خـط مشـیها و مقـررات بنـگاه نیـز
متناسب با ساختار جدید تغییر یافته و اصالح شود .همچنین ضروری است شرایط ارزیابی شده
و اصالحاتـی بـرای پیشگیـری از تکـرار بحرانهـا یـا بـه کارگیری دائـم نوآوری لحاظ شـود.

روشهایانطباقپذیری
بنگاه با تغییرات ناشی از
ویروس کرونا

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.3
بازگشت
()Return
.
.
.
.4
تصویرسازیدوباره
()Reimagination
.
.
.
.5
اصاح
()Reform

انطبـاق پذیـری بنـگاه هـا بـا تغییـرات ایجـاد شـده در پی هجمه مخرب شـیوع
بیمـاری کرونـا در قالـب چهـار اسـتراتژی قابـل پیگیری و پیاده سـازی اسـت.
 .1استراتژیهای مدیریت سرمایه انسانی و حفظ کارکنان
 .2استراتژیهای مدیریت مالی
 .3استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان
 .4استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین

یادداشت

استراتژیهایمدیریت
سرمایهانسانیو
حفظ کارکنان

یکـی از مهمتریـن وظایـف مدیـران در مواجهـه بـا بحران کرونـا توجه به اقدامات پیشـگیرانه و حمایتی با هدف
ایجـاد تـوان محیـط کار ایمـن و سـالم اسـت .از یـک سـو حمایـت از کارکنـان در ایـن شـرایط بـر تعهد بلندمدت
کارکنـان تاثیـر مثبـت دارد و از سـوی دیگـر از دسـت دادن نیـروی کار پر مهارت ،به سـادگی قابل جبران نخواهد
بـود .لـذا مهمتریـن اقداماتـی کـه بایـد از سـوی کسـب و کارهـا بـرای حفـظ سـرمایه های انسـانی صـورت پذیرد،
شـامل مـوارد زیر اسـت:
 .1آشناکردن نیروی کار با عالئم بیماری و پیشگیری از ابتال به آن و تقویت پروتکلهای غربالگری و
ممنوعیت حضور سرکار برای افراد مشکوک
 .2تامین اقالم بهداشتی مانند دستکش ایمنی و ماسک به کارکنان
 .3اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان با بیماریهای زمینهای
 .4آمادگی برای غیبت کارکنان (بیماران ،افراد دارای عالئم مشکوک ،افراد بچهدار در زمان تعطیلی مدارس
و قرنطینه اجباری)
کاری
 .5بررسی امکان دورکاری و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره دورکاری و تنظیم برنامه ِ
انعطافپذیر مانند شیفتی و تغییر در ساعات کاری
 .6محدود کردن سفرهای غیرضروری و ماموریتها و برگزاری جلسات به صورت ویدیو کنفرانس
 .7تقویت سیستمهای شبکه و ایجاد زیرساخت الزم و پشتیبانی برای سهولت در دورکاری
 .8برنامهریزی برای جانشینی سمتهای کلیدی که به دلیل قرنطینه یا بیماری در دسترس نمیباشند.
 .9فراهم کردن شرایط فاصله گذاری در محیط کار متناسب با نوع فعالیت و میزان استفاده از ماشین آالت
 .10بکارگیری اقدامات ابتکاری برای حفظ کارکنان به جای تعدیل نیرو مانند اولویت گذاری در پرداخت
حقوق پرسنل و کاهش پرداخت مزایا به صورت موقت.

مدیریـت هوشـمند مالـی در دوره بحـران کرونـا میتوانـد بقـای کسـب و کار را تضمیـن کنـد چـرا کـه از
یـک سـو بـا کاهـش تقاضـا و در نتیجـه کاهـش فـروش کاال و خدمات ،منابـع ورودی نقدینگی کاهش
یافتـه اسـت و از سـوی دیگـر بـه دلیـل فشـار مالـی بـر تقاضاکننـدگان ،شـرایط خرید نقدی آنهـا محدود
شـده و پرداختهـا بـا تاخیـر انجام میشـود .لـذا هر بنگاه باید با برنامهریزی دقیق عـالوه بر تالش برای
حفظ نقدینگی ،بکوشـد منابع نقدی خود را با اسـتفاده از منابع داخلی (تسـریع در وصول مطالبات
و تاخیـر در پرداخـت بدهیهـا) و منابـع خارجـی (تسـهیالت و تامیـن مالـی) افزایـش دهـد .بـه همیـن
منظـور فعـاالن صنعـت بـرق بایـد برنامـه هـای الزم برای انجـام اقدامات ز یـر را پـی ریزی کنند:
 .1برنامهریزی برای مدیریت و حفظ نقدینگی در اسـرع وقت و تمرکز بر جریان نقدی ورودی و حفظ
نقدینگی
 .2تهیه جدول زمانبندی تسویه بدهی و تعهدات شرکت
 .3تمرکز بر جمع آوری حسابهای دریافتنی و وصول مطالبات
ً
 .4استمهال بدهیها و حسابهای پرداختنی خصوصا برای بنگاه های کوچک و متوسط
 .5استفاده از شرایط فورس ماژور در قراردادهای جاری
 .6به تعویق انداختن سرمایهگذاری در پروژههای غیرضروری و توقف موقتی اجرای پروژههای
بلند مدت و در مقابل تخصیص منابع به پروژههای زودبازده
 .7کاهش هزینههای جاری تا حد امکان و کنترل هزینههای نیروی انسانی
 .8تزریق نقدینگی از خارج بنگاه مانند بررسی گزینههای دریافت تسهیالت و تامین اعتبار
و نیز بررسی راهکارهای تامین مالی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه

استراتژیهایمدیریت
مالی در شرایط کرونا
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استراتژیهایمدیریت
ارتباطبامشتریان
در شرایط کرونا

یکـی از روشهـای انطبـاق بنـگاه بـا تغییـرات ناشـی از شـیوع ویروس کرونـا ،حفظ و تقویـت ارتباط با
مشتریان و تالش برای حفظ سهم بازار است .برای دستیابی به این مهم راهکارهایی پیشنهاد شده
اسـت .این راهکارها که ذیال به آنها اشـاره شـده اسـت ،بر محورهای مدیریت تقاضا ،همگامسـازی
عرضه و تقاضا ،اولویتبندی مشـتریان و تالش برای حفظ سـهم بازار اسـتوار اسـت.
 .1بررسی اثرات کرونا بر تقاضای کاال و خدمات بنگاه و سپس به روزرسانی برنامههای کسب و کار
و برنامهریزی تأمین و تولید بر اساس آن
 .2ایجـاد اسـتراتژیهای همـگام سـازی کوتاهمـدت عرضـه و تقاضـا .در شـرایط شـیوع کرونـا ،فشـار
وارده بـر سـمت تقاضـا زیـاد اسـت .لذا باید تصمیمگیری نمـود که با چه روشهایی میتـوان تقاضا را
تحریـک کـرد ،در غیـر ایـن صـورت عرضه باید متناسـب بـا تقاضا تغییر یابد
 .3اسـتفاده از زیرسـاختهای آنالیـن و تجـارت الکترونیـک بـرای ارائـه خدمـات و حفـظ و تقویـت
ارتباط با مشـتریان
 .4تعیین گزینههای لجستیک به دلیل آلودگی و مسدودی راههای ارتباطی بین شهرها و کشورها
 .5حفـظ موجـودی محصـول در انبـار متناسـب بـا ظرفیـت مـورد تعهـد .چراکه عرضه ممکن اسـت
به دلیل محدودیت دسـتیابی به مواد اولیه دچار کمبود شـود .در این صورت اسـتراتژی برای عرضه
محصول مورد نیاز است که طبق آن مشتریان جهت دریافت کاال و خدمات ،اولویت بندی شوند.
 .6تالش جهت حفظ سهم بازار از طریق انعطاف پذیری در قیمت گذاری و شیوه های پرداخت
 .7مشارکت با سایر بنگاههای فعال در صنعت برق جهت بازاریابی و فروش
 .8تقویت ناوگان توزیع محصوالت
 .9رصـد اقدامـات رقبـا و اسـتفاده از راهکارهـای خالقانـه مـورد اسـتفاده توسـط بنگاههـا بـا فعالیـت
مشـابه در سـطح بینالملـل

بـه دلیـل افـت تولیـد در داخـل و خـارج از ایـران ،محدودیـت جابجایـی بیـن شـهرها و کشـورها،
تعطیلـی شـبکه توزیـع و حمـل و نقـل ،مسـدود شـدن راه هـای ارتباطـی زمینـی و هوایـی و دریایـی و
سـایر مـوارد مشـابه ،مشـکالت زیـادی در زنجیـره تامیـن کسـب وکارهـا بوجـود آمده اسـت .لـذا برای
انطباق بنگاه با این تغییرات ،الزم است ریسک زنجیره تامین از طریق روشهایی مانند استفاده
از اسـتراتژی ترکیبـی و یـا تغییـر سـاختار زنجیـره تامیـن تقلیـل یافتـه و انعطافپذیـری بنـگاه نیـز در
تامیـن مـواد اولیـه و تـدارکات و حمـل و نقـل افزایـش یابـد .همچنیـن بـرای حفـظ سـطح تولیـد نیـاز
اسـت که عالوه بر دسترسـی به موقع به اطالعات ،تصمیم گیری.ها و برنامهریزی تولید در نهایت
سـرعت و چاال کـی صـورت پذیـرد .در ایـن راسـتا انجـام اقدامـات زیـر ضـروری اسـت:
 .1تجهیـز بنـگاه بـه مدیریـت ریسـک زنجیـره تأمیـن جهـت کاهـش مخاطـرات و بازیابـی زنجیـره
تأمیـن در شـرایط غیرمترقبـه
 .2چند منبعه کردن تهیه مواد اولیه کلیدی و استفاده از استراتژی ترکیبی برای عدم وابستگی به
یک تأمینکننده و یا منطقه جغرافیایی خاص .در راستای افزایش انعطاف تولید ،شناسایی مواد
اولیه جایگزین نیز در مواردی که امکان آن وجود داشـته باشـد به عنوان یک راه حل مطرح اسـت.
 .3ایجـاد روابـط مسـتحکم بـا عرضهکننـدگان کلیدی جهت حفظ اولویـت ،در مواقعی که عرضه
کننـده بـا محدودیـت عرضه مواجه شـده و تصمیـم به حذف گروهی از مشـتریان میگیرد.
 .4تحـت نظـر داشـتن کل شـبکه عرضـه اقـالم کلیـدی بـه صـورت شـبکه تأمیـن گسـترده ،سـپس
شناسـایی و انتخـاب سـایر عرضهکننـدگان بـه ترتیـب اولویـت ،ایجـاد و تـداوم ارتبـاط بـا عرضـه
کننـدگان منتخـب جهـت جایگزینـی در مواقـع ضـروری کـه همـه ایـن تالشهـا بنـگاه را در تامیـن
مـواد اولیـه انعطافپذیـر میسـازد.
صفحه
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 .5شـناخت شـرایط و بررسـی و تمرکـز بـر ریسـکهای تأمینکننـدگان اصلـی ایـن امـکان را به بنگاه
میدهد که در صورت بروز مشـکل برای تامینکننده ،از انتقال آن به کسـب و کار خود پیشـگیری
کنـد .در ایـن خصـوص الزم اسـت عـالوه بـر مخاطـرات تامینکننـدگان ،تواناییهـا ،نوآوریهـا،
کارایـی و تولیـد آنهـا در شـرایط شـیوع کرونـا تحـت نظر و بررسـی باشـد.
ً
 .6ارزیابـی گزینههـای جایگزیـن خصوصـا در تـدارکات و حملونقـل از دیگـر مـوارد حائـز اهمیـت
است.
 .7بهروزرسـانی خطمشـی داراییهـا و تـالش بـرای حفظ سـطح موجـودی انبار در مقـدار قابلقبول
از دیگـر راهکارهایـی اسـت کـه بـه بنگاههـا کمـک میکنـد سـطح تولیـد خود را متناسـب بـا تقاضا
حفـظ نماینـد .در کنـار ایـن اقـدام ،ایجـاد داشـبورد مدیریتـی جهت دید کامل بـه وضعیت بنگاه و
دسترسـی بـه موقـع بـه اطالعـات ،تصمیمگیـری مدیران بنـگاه را تسـریع خواهد کرد .بدیهی اسـت
پس از دسترسی به موقع به اطالعات و تصمیمگیری صحیح ،چاال کی در برنامهریزی تولیدی در
ً
صـورت بـروز کمبودهـا خصوصـا در کوتاهمدت ضروری اسـت.
 .8تغییر شکل و ساختار زنجیره تأمین از مدل خطی به شبکهای که بنگاه را به کل زنجیره تأمین
متصـل میکنـد ،راهـکار دیگـری اسـت کـه در برخی بنگاهها در صنعت برق قابلیت پیاده سـازی
دارد.
 .9تشـکیل تیم اقدام مشـترک با سـایر بنگاههای تقاضاکننده اقالم مشـابه جهت مقابله با بحران
زنجیره تأمین روش دیگری اسـت که توسـط برخی بنگاهها در بروز بحران مورد اسـتفاده قرار گرفته
است.

.1
استراتژیهایمدیریت
زنجیرهتأمین
در شرایط کرونا
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.
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.
.
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.
.
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.
.
.

سناریوهای کسب و کارها
در دوران پس از کرونا

.2
.3
.4

تحلیلروز

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بـدون تردیـد جهـان پسـاکرونا شـرایطی کامال متفـاوت با امروز خواهد داشـت و بقای کسـب و
کارهـا در دوران پـس از ایـن بیمـاری هـم مسـتلزم پیـش بینـی اقدامـات و برنامه های مناسـب
اسـت .یکی از مهمترین سـناریوهای قابل پیش بینی برای شـرکت ها بازگشـت به وضعیت
قبلـی اسـت .ایـن دسـت از بنـگاه هـای اقتصـادی بـر حمایـت از کارکنـان ،تحکیـم روابـط بـا
مشـتری و تامیـن کننـده و بهـرهوری عملیاتی متمرکز شـدهاند.
دومیـن سـناریو مربـوط بـه شـرکت هایـی اسـت که دچار تغییـرات سـاختاری می شـوند .این
تغییـرات عمدتـا ناشـی از تغییـرات زنجیـره تامیـن بوده و شـرکت ها را به گونـه ای هدایت می
کنـد کـه بـه منظـور ارتقـاء جایگاه در شـرایط رقابتـی ،بر مدیریت هزینهها متمرکز شـوند.
سـومین سـناریو بـر پایـه افزایـش تقاضـا پـی ر یـزی شـده اسـت .در ایـن سـناریو شـرکت هـا بـر
انعطافپذیـری و تغییـر در روشهـای کسـب و کار و الگوهـای مصـرف متمرکـز شـده و مـی
تواننـد تقاضـای جدیـد ناشـی از تغییـرات در الگوهـای مصـرف را جـذب کننـد.
خـارج شـدگان از مسـیر قبلـی کسـب و کار هـم بنیـان هـای چهارمیـن سـناریو هسـتند کـه بـر
اسـاس آن شـرکتها ضمـن اینکـه بـا بیشـترین چالـش هـا مواجـه خواهنـد شـد ،به کنـدی در
مسیر بازگشت ،تصویرسازی دوباره و اصالح قدم برداشته و ناگزیر متحمل زیانهای ناشی
از تغییرات اساسـی در شـبکه توزیع و رفتار مشـتریان خواهند شـد▪ .
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اقتصادصنعتبرق

سـرمـایه

پازل
ِ
نقدینگی

اقتصــاد بیمــار و نا کارآمــد بــرق ،نــه یــک چالــش صنفــی بلکــه یــک مســاله ملــی اســت کــه متاســفانه بــه نظــر
مــی رســد ،سیاســتگذاران ،هنــوز هــم بــه پیامدهــا و عــوارض آن نگاهــی جــدی ندارنــد .تنهــا یکــی از
ـری چندهــزار میلیــارد تومانــی بودجــه در وزارت نیــرو اســت.
اصلیتریــن عواقــب ایــن اقتصــاد بیمــار ،کسـ ِ
ایــن کمبــود نقدینگــی عــاوه بــر ایجــاد بدهیهــای انباشــته شــده بــرای ایــن وزارتخانــه ،عقــب مانــدن
صنعــت بــرق از ســرمایهگذاریها ،برنامههــای توســعهای پیشبینیشــده و رکــود را در پــی داشــته اســت.
ایــن مشــکات در زنجیــره تامیــن صنعــت بــرق ،شــرکت هــای دولتــی ،غیردولتــی و خصوصــی زیــادی
را متضــرر کــرده کــه البتــه ســهم بخــش خصوصـ ِـی واقعــی از ایــن زیانهــا بیــش از ســایر بخشهاســت.
آنچــه کــه نمیتــوان و نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه در شــرایط حاضــر بــا وجــود گســتردگی
تحریمهــا ،کمبــود شــدید نقدینگــی در دولــت و نوســانات بیســابقه اقتصــادی ،شــاید نتــوان
بــه تامیــن مالــی از ســوی دســتگاههای اجرایــی دولتــی امیــد چندانــی داشــت .لــذا فعــاالن
بخــش خصوصــی صنعــت بــرق بــرای بازگشــت بــه ریــل توســعه و عبــور از بحــران مخــرب نقدینگــی
چــارهای جــز بهرهگیــری از ســایر ابزارهــای مالــی از جملــه بازارهــای پــول و ســرمایه را ندارنــد.
در ایــن شــماره از نشــریه ســتبران ،چالشهــا و مشــکات ناشــی از کمبــود نقدینگــی و موانــع پیــش روی
فعــاالن صنعــت بــرق بــرای ورود بــه بازارهــای ســرمایه و میــزان اثربخشــی ایــن بازارهــا ،بــه تفصیــل ،در
ـازل بحــران نقدینگــی و بازارهــای ســرمایه» نقــد و بررســی شــده اســت.
ایــن پرونــده بــا عنـ ِ
ـوان «پـ ِ

بـازارهای
و
صفحه

14

بهار  ،99دوره جدید

بحران
ِ

صفحه

بهار  ،99دوره جدید

15

اقتصادصنعتبرق

یادداشت

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

علیبخشی

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

کمبودنقدینگی؛
بــرقـیل
پاشنهآش
صنعت
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حــال و احــوال ایــن روزهــای اقتصــاد ،بیشــتر شــبیه یــک کابــوس تمــام نشــدنی
اس ــت .ج ــوالن کرون ــا و قربانیان ــی ک ــه از م ــرز  150نف ــر در روز گذش ــته ان ــد ،دالر
بــاالی  20هــزار تومــان ،نابســامانی بــی ســابقه بــازار و تــورم افسارگســیخته ،همگــی
در کن ــار ه ــم اقتص ــاد ای ــران را گرفت ــار همهم ــه ای پرآش ــوب ک ــرده ان ــد ک ــه عم ــال
کمت ــر کس ــی از آس ــیب های ــش در ام ــان م ــی مان ــد.
البتــه برخــی از صنایــع پیــش از کرونــا عمــال روزگار را بــه ســختی مــی گذراندنــد
ک ــه صنع ــت ب ــرق یک ــی از اصل ــی تری ــن آنهاس ــت .اگرچ ــه بازگوی ــی نق ــش ای ــن
صنعــت در پیشــبرد توســعه پایــدار اقتصــادی و صنعتــی ،تامیــن امنیــت و رفــاه،
اش ــتغالزایی و همچنی ــن افزای ــش ص ــادرات فن ــی و مهندس ــی ،تک ــرار مک ــررات
اس ــت ،ام ــا ب ــه ه ــر ح ــال نم ــی ت ــوان ای ــن مس ــاله را نادی ــده انگاش ــت ک ــه ای ــن
ظرفی ــت ،حاص ــل ت ــالش هماهن ــگ و مش ــارکت طلبان ــه وزارت نی ــرو و بخ ــش
خصوص ــی اس ــت و نبای ــد اج ــازه داد ک ــه ام ــروز ب ــه ه ــر دلیل ــی از بی ــن ب ــرود.
ای ــن صنع ــت ق ــرار ب ــود در اف ــق  ،1404می ــزان صادرات ــش را ت ــا  20میلی ــارد دالر
افزایــش داده و بــا اتــکا بــه ظرفیــت هــای جغرافیایــی و ژئوپلتیــک کشــور بــه هــاب
ان ــرژی منطق ــه تبدی ــل ش ــود ،ام ــا آنچ ــه ک ــه ام ــروز یعن ــی تنه ــا  5س ــال مان ــده ب ــه
پایــان چشــم انــداز بیســت ســاله کشــور نصیبــش شــده ،صادراتــی کمتــر از 500
میلیــون دالر در بخــش خدمــات فنــی و مهندســی اســت کــه البتــه بــرای انتقــال
همی ــن می ــزان پ ــول ه ــم ب ــا مصائ ــب بس ــیاری دس ــت ب ــه گریب ــان اس ــت.
صنعتــی کــه دســتیابی اش بــه خودکفایــی تــا همیــن چنــد ســال پیــش یکــی از
افتخــارات ملــی بــود ،امــروز بــه دالیــل مختلــف بــه ویــژه رکــود و کمبــود نقدینگــی
ب ــرای حف ــظ بق ــای خ ــود در ح ــال مب ــارزه اس ــت .ب ــه ج ــرات م ــی ت ــوان اقتص ــاد
نامتــوازن و قیمــت گــذاری نادرســت بــرق را یکــی از مهمتریــن عوامــل تضعیــف
صنعــت بــرق در طــول ایــن ســال هــا دانســت.
ح ــاال ام ــا در روزه ــای س ــختی ک ــه دوب ــاره بخش ــی از محدودی ــت ه ــا ب ــه دلی ــل
پی ــک دوم هم ــه گی ــری کرون ــا اعم ــال ش ــده ،هزین ــه ه ــای مرب ــوط ب ــه حف ــظ
ســالمت کارکنــان بــه یکــی از هزینــه هــای ثابــت شــرکت هــا بــدل شــده ،دالر در
میانــه مــرز  20تــا  25هــزار تومــان همــه قیمــت هــا را شکســته و ارزش پــول ملــی بــه
پاییــن تریــن ســطح خــود رســیده ،ســرپا نگــه داشــتن کســب و کارهــای صنعــت
بــرق فقــط بــا اقدامــات مشــارکت جویانــه ای کــه بــر اســاس منافــع ملــی صــورت
م ــی گیرن ــد ،ام ــکان پذی ــر اس ــت.
البت ــه وزارت نی ــرو در اوج همی ــن بح ــران ه ــای کنون ــی ،ت ــالش ک ــرد ب ــا پرداخ ــت
نیمــی از مطالبــات شــرکت هــای ســازنده ،پیمانــکار ،مشــاور و تامیــن کننــده از
فروپاشــی آنهــا جلوگیــری کــرده و زمینــه را بــرای حفــظ آنهــا فراهــم آورد .همچنیــن
ایج ــاد س ــاختارهای قانون ــی الزم ب ــرای جلوگی ــری از ه ــر گون ــه اق ــدام ق ــراردادی در
ش ــرایطی ک ــه قرارداده ــا عم ــال ب ــه دلی ــل نوس ــانات ش ــدید قیم ــت ه ــا و ش ــیوع
کرونــا بالتکلیــف مانــده انــد ،هــم یکــی دیگــر از اقدامــات وزارت نیــرو در راســتای
حف ــظ ظرفی ــت ه ــای بخ ــش خصوص ــی ای ــن صنع ــت در ح ــوزه س ــاخت و
پیمان ــکاری اس ــت.
ام ــا تاثیرگ ــذاری ای ــن اقدام ــات عم ــال در گ ــرو اصالح ــات عمی ــق در س ــاختار
تعرفـــه گـــذاری و در بخشـــی کالن تـــر در حـــوزه اقتصـــاد بـــرق اســـت .کمبـــود
نقدینگــی صنعــت بــرق ،بیــش از هــر چیــز زاییــده سیســتم نامتوازنــی اســت کــه
بــرق را بــه عنــوان یــک خدمــت عمومــی ارائــه مــی دهــد ،در شــرایطی کــه وزارت

نی ــرو و س ــایر بازیگ ــران ای ــن صنع ــت ،ب ــرق را در س ــاختارهای روش ــن اقتص ــادی
بــا هزینــه تولیــد ،قیمــت تمــام شــده و انتظــار ســود مشــخص تولیــد مــی کننــد.
ایــن تفــاوت نگــرش ،بــه ایجــاد یــک فاصلــه بــزرگ و زیانبــار بــه نــام مابــه التفــاوت
قیمــت تمــام شــده و تکلیفــی بــرق منجــر شــده اســت .هــر چنــد مــدت هاســت
دول ــت ت ــوان تامی ــن نقدینگ ــی م ــورد نی ــاز ب ــرای پرداخ ــت ای ــن ماب ــه التف ــاوت ب ــه
وزارت نیــرو را نــدارد .در نهایــت در بخــش هــای پاییــن دســتی ،ایــن شــرکتهای
س ــازنده و پیمان ــکار هس ــتند ک ــه ب ــار ای ــن کس ــری بودج ــه را ب ــا اخ ــذ تس ــهیالت
گــران قیمــت و تامیــن ســرمایه پــروژه هــای زیرســاختی و توســعه ای ایــن صنعــت
بــر دوش مــی کشــند.
نگاهــی بــه شــرایط کلــی صنعــت بــرق نشــان مــی دهــد کــه تعرفــه گــذاری یکــی
از اصلــی تریــن چالــش هــای ناشــی از اقتصــاد نامتــوازن ایــن صنعــت اســت .در
ش ــرایطی ک ــه کمب ــود نقدینگ ــی و کس ــری بودج ــه ب ــه ی ــک ابرچال ــش ب ــزرگ ب ــرای
صنع ــت ب ــرق ب ــدل ش ــده ،ب ــرق ب ــا قیمت ــی بس ــیار پایی ــن ب ــه صنایع ــی عرض ــه
میشــود کــه عــالوه بــر پرمصــرف بــودن ،بــه دلیــل برخــورداری از یارانههــای پنهــان
انــرژی و بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی ،از ســود قابــل توجهــی نیــز برخوردارنــد.
بنابرای ــن یک ــی از راهکاره ــای مش ــخص ب ــرای حف ــظ ش ــرکت ه ــای س ــازنده،
پیمان ــکار ،مش ــاور و تامی ــن کنن ــده صنع ــت ب ــرق ب ــا در نظ ــر گرفت ــن ت ــوان فعل ــی
دولــت و وزارت نیــرو ،در کوتــاه یــا شــاید میــان مــدت حــذف برخــی از یارانههــای
بــرق بــه و یــژه بــرای صنایــع باالدســتی اســت .ایــن دســت از صنایــع کــه عمدتــا
ج ــزو پرمص ــرف ه ــا دس ــته بن ــدی م ــی ش ــوند ،از یاران ــه قاب ــل توجه ــی در ب ــرق،
آب و س ــوخت مصرف ــی خ ــود برخوردارن ــد ،س ــود سرش ــاری از محـــل فـــروش
محصوالتشــان بــه دســت مــی آورنــد امــا حاضــر نیســتند شــرایط و قیمــت فــروش
محصوالتشــان کــه مــواد اولیــه صنایــع ســاخت محــوری ماننــد بــرق محســوب
م ــی ش ــوند را ب ــرای تولیدکنن ــدگان داخل ــی کاه ــش دهن ــد .عرض ــه ب ــرق ارزان
قیمــت و یارانــه ای بــه صنایــع پرمصــرف بــا ســودآوری بــاال یکــی از عوامــل ایجــاد
کس ــری بودج ــه در وزارت نی ــرو اس ــت ک ــه ح ــل آن ه ــم چن ــدان دش ــوار ب ــه نظ ــر
نمیرس ــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا وجــود ابعــاد گســترده تحر یــم هــا و اقتصــاد بــی ثبــات
کش ــور ،ای ــن صنع ــت نم ــی توان ــد امی ــد چندان ــی ب ــه ج ــذب س ــرمایه گ ــذاران
داخل ــی و خارج ــی داش ــته باش ــد .ل ــذا ب ــرای حف ــظ بق ــای خ ــود ض ــروری اس ــت
کــه برخــی از ســاختارهای کلــی نظیــر یارانــه هــا را تــا انــدازه ای ســامان ببخشــد.
در ای ــن می ــان البت ــه ت ــالش دول ــت ب ــرای پرداخ ــت مطالب ــات ای ــن وزارتخان ــه از
محــل مابــه التفــاوت قیمــت تمــام شــده و تکلیفــی بــرق هــم بــدون تردیــد یــک راه
حــل بســیار موثــر اســت .همچنیــن دولــت مــی توانــد بــرای نجــات ایــن صنعــت،
بــا افزایــش منطقــی تعرفــه بــرق صنایــع پرمصــرف و کاســتن از حاشــیه ســود قابــل
توجــه آنهــا ،تــا حــدی بــه ایــن صنعــت کمــک کنــد.
فع ــاالن و مدی ــران صنع ــت ب ــرق ف ــارغ از دولت ــی ی ــا خصوص ــی ب ــودن ،اعض ــای
ی ــک خان ــواده ب ــزرگ هس ــتند ک ــه ت ــالش چه ــل س ــاله دوش ــادوش آنه ــا ،ثم ــره ای
ب ــه بزرگ ــی ی ــک صنع ــت خودکف ــا ،توس ــعه زا و ص ــادرات مح ــور ب ــوده اس ــت.
بنابرایــن حفــظ ایــن دســتاورد بــزرگ در آوردگاه دشــوار امــروز ،نیــاز بــه تصمیماتــی
فرابخشــی و ملــی دارد کــه بــا چاشــنی شــجاعت و وطــن پرســتی اتخــاذ شــوند▪.
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بهار  ،99دوره جدید

کش ــور در بط ــن ی ــک بح ــران ب ــزرگ نقدینگ ــی گرفت ــار ش ــده اس ــت .ت ــا چن ــد س ــال
پیــش ایــن بحــران بیشــتر دامنگیــر صنایــع زیرســاختی و وزارتخانــه هایــی بــود کــه بــه
دلی ــل ارائ ــه خدم ــات عموم ــی و کااله ــا و خدم ــات اس ــتراتژیکی نظی ــر ب ــرق گرفت ــار
اقتص ــادی نامت ــوازن بودن ــد .ام ــروز ام ــا کس ــری بودج ــه و کمب ــود نقدینگ ــی آنق ــدر
ابع ــاد وس ــیعی پی ــدا ک ــرده ک ــه عم ــال ه ــر ن ــوع هزین ــه تراش ــی ب ــرای دول ــت ب ــه ی ــک
بح ــران ت ــازه تبدی ــل م ــی ش ــود.
افزای ــش تحری ــم ه ــا و ناکام ــی ای ــران در ص ــدور نف ــت در کن ــار ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا
و ســقوط بــی ســابقه و تاریخــی قیمــت نفــت ،همگــی دســت بــه دســت هــم داده
ت ــا کمب ــود نقدینگ ــی ب ــی س ــابقه ای را در کش ــور رق ــم بزنن ــد .اگرچ ــه ای ــن کس ــری
بودجــه در صنایــع زیرســاختی بــا ابعــادی گســترده تــر خودنمایــی مــی کنــد ،امــا بــه
هــر حــال همــه صنایــع و بخــش هــای اقتصــادی بــه نحــوی از ایــن عارضــه آســیب
مــی بیننــد.
آنچــه امــروز در بســتر اقتصــاد کالن کشــور در حــال رخ دادن اســت ،خبــر از کســری
بودجــه ای معــادل نیمــی از بودجــه ســاالنه بــه دلیــل افزایــش هزینههــای دولــت در
مقابلــه بــا کرونــا ،کاهــش درآمدهــای نفتــی بــه دلیــل تحریــم ،فشــار بــر تــراز پرداخــت
ه ــا و اف ــت قاب ــل توج ــه ذخای ــر ارزی و رش ــد ب ــاالی نقدینگ ــی ناش ــی از آزاد س ــازی
ذخای ــر قانون ــی م ــی ده ــد .البت ــه ب ــدون ش ــک افزای ــش پای ــه پول ــی ب ــه دلی ــل کس ــری
بودجــه ،انتظــارات تورمــی بــاال بــه دلیــل مشــکالت مالــی دولــت و افزایــش نوســانات
در بازارهــای مالــی بــه دلیــل یادگیــری هــای ایجــاد شــده هــم در ایجــاد ایــن نگرانــی
جــدی در خصــوص کمبــود نقدینگــی در کشــور بــی تاثیــر نبــوده اســت.
ح ــاال در ای ــن ش ــرایط بحران ــی بای ــد ب ــه دنب ــال راه ــکاری ب ــرای حف ــظ ظرفی ــت ه ــای
موج ــود ب ــود .البت ــه در کن ــار تدو ی ــن راهکاره ــای عملیات ــی ب ــرای تغیی ــر پارادای ــم ه ــا
و ب ــرون رف ــت از ش ــرایط حاض ــر ،ارائ ــه راهبردهای ــی ب ــرای نج ــات صنای ــع و فع ــاالن
اقتص ــادی از بات ــالق مش ــکالت پرتع ــداد در تامی ــن نقدینگ ــی اس ــت.
بررس ــی متغیره ــای کالن اقتص ــاد ای ــران نش ــان م ــی ده ــد ک ــه از س ــال  1371ت ــا
1398می ــزان نقدینگ ــی در کش ــور  22.8درص ــد و ت ــورم  20.7رش ــد داش ــته ،ای ــن در
حالــی اســت کــه تولیــد ناخالــص داخلــی در همیــن مــدت تنهــا  2.56رشــد داشــته
اســت .ایــن متغیرهــای نامتــوازن در نهایــت بــه ایجــاد بــی ثباتــی و تالطمــات شــدید
مالــی منجــر شــده اســت .امــا آنچــه در ایــن شــرایط بــه جذابیــت بــازار ســرمایه کمــک
کــرده و اســتفاده از آن را بــه عنــوان یــک راهبــرد پیــش روی مــا قــرار مــی دهــد ،افزایــش
رشــد پایــه پولــی بــه مــوازات کاهــش نــرخ ســود در سیســتم بانکــی بــوده اســت.
در خص ــوص چرای ــی رش ــد بازاره ــای س ــرمایه بای ــد گف ــت ک ــه بازده ــی باالت ــر ب ــازار
س ــرمایه نس ــبت ب ــه بازاره ــای م ــوازی مهمتری ــن و موثرتری ــن دلی ــل آن محس ــوب
میشــود .همچنیــن نبــود فرصــت مناســب در بازارهــای مــوازی ،رکــود اقتصــادی،
فاصلــه گــذاری اجتماعــی ،حمایــت دولــت و معامــالت شــفاف بــا نقــد شــوندگی
ب ــاال ه ــم از جمل ــه دیگ ــر عوامل ــی هس ــتند ک ــه س ــرمایه ه ــا را ب ــه س ــمت ب ــازار س ــهام
ســوق دادنــد .در ایــن میــان تنــوع صنایــع قابــل ســرمایه گــذاری ،هزینــه معامالتــی و
مالیاتــی پاییــن ،امــکان ورود بــا ســرمایه انــدک و ســابقه تاریخــی بــازار ســرمایه هــم در
ایــن رشــد بــی تاثیــر نبــوده انــد.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ب ــازار س ــرمایه هم ــواره بازده ــی بیش ــتری نس ــبت ب ــه س ــایر
بازاره ــا داش ــته ،ام ــا فاصل ــه ای ــن بازاره ــا در س ــال  99بس ــیار ش ــدیدتر ش ــده اس ــت.
آماره ــا نش ــان م ــی ده ــد ک ــه می ــزان بازده ــی ب ــورس در س ــال  99رقم ــی ب ــاالی 99
درص ــد ب ــوده ،ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه می ــزان بازده ــی ارز  10درص ــد ،س ــکه 21
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درص ــد و مس ــکن منف ــی  2.1درص ــد ب ــوده اس ــت.
ایــن اعــداد و ارقــام بــه درســتی نشــان مــی دهنــد بــازار ســرمایه عــالوه بــر اینکــه از بــروز
تالطمــات خســارت بــار نظیــر آنچــه کــه در حــوزه ســکه ،طــال و مســکن ایجــاد شــد،
جلوگیــری مــی کنــد ،بلکــه یــک فضــای مناســب و موثــر بــرای جــذب ســرمایههای
ســرگردان و ایجــاد ســود مناســب بــرای آنهاســت.
بازارهــای ســرمایه حتــی در شــرایط کنونــی کــه شــیوع بیمــاری کرونا تمامــی معادالت
اقتص ــادی را ب ــر ه ــم ریخت ــه و ب ــه ایج ــاد ز ی ــان اف ــزوده ب ــرای فع ــاالن صنعت ــی منج ــر
شــده هــم بــاب تــازه ای بــرای توســعه گشــوده انــد .در حقیقــت اپیدمــی کوو یــد 19
ک ــه در غال ــب م ــوارد تعطیل ــی و خس ــارت ب ــرای صنای ــع و بازیگ ــران اقتص ــادی ب ــه
دنب ــال داش ــته ،ب ــه دلی ــل کاه ــش تقاض ــای معامال ت ــی پ ــول ب ــه دلی ــل محدودی ــت
در معام ــالت ب ــازار محص ــول و ب ــازار مس ــکن ،در ب ــازار س ــرمایه ب ــه ج ــذب بازیگ ــران
جدی ــد ب ــا س ــرمایههای خ ــرد منج ــر ش ــد.
ب ــه ع ــالوه در دوران ش ــیوع کرون ــا و همزمان ــی آن ب ــا مخ ــارج اول س ــال خانواره ــا،
ســرمایههای خــرد و معطــل خانوارهــا بــه بــازار بــورس منتقــل شــد و ســرمایهگذاری
در بازارهــای مــوازی کاهــش یافــت .البتــه بــدون تردیــد تبلیــغ بازدهــی بــازار ســرمایه
و اع ــالم پش ــتیبانی دول ــت ه ــم در اس ــتقبال م ــردم از ای ــن ح ــوزه ب ــی تاثی ــر نب ــوده
اس ــت.
البتــه بــدون شــک رشــد بازارهــای ســرمایه بــا تهدیدهایــی نظیــر ضعــف اقتصــاد در
ج ــذب س ــرمایه ه ــای ایج ــاد ش ــده در ب ــازار س ــهام و احتم ــال انتق ــال آنه ــا ب ــه س ــایر
بازاره ــا و اث ــرات تورم ــی متعاق ــب آن و ی ــا احتم ــال کن ــد ش ــدن رش ــد ب ــازار س ــرمایه
ت ــا پی ــش از اوج گی ــری مج ــدد آن پ ــس از افزای ــش ن ــرخ ارز و حمایته ــای ناکارآم ــد
دولــت از بــازار ســرمایه مواجــه خواهــد بــود .امــا بــه هــر حــال مــی توانــد نوســانات بــازار
س ــرمایه و س ــایر بازاره ــای م ــوازی را ب ــا اس ــتفاده از ابزاره ــای مختل ــف مال ــی کنت ــرل
و مدیریــت کــرد.
مهمتری ــن راهکاره ــای پی ــش رو ب ــرای مواجه ــه ب ــا ای ــن تهدیده ــا ،انتش ــار اوراق و
فــروش ســهام ،تامیــن کســری بودجــه ،جــذب بخشــی از نقدینگــی در دســت عوامــل
اقتص ــادی و نی ــز جلوگی ــری از انتش ــار ب ــی رو ی ــه پای ــه پول ــی و نقدینگ ــی اس ــت.
بازاره ــای مال ــی ع ــالوه ب ــر اینک ــه ب ــه فرآین ــد تش ــکیل س ــرمایه کم ــک م ــی کنن ــد،
قادرن ــد ریس ــک ه ــا را بی ــن متقاضی ــان و دارن ــدگان وج ــوه توز ی ــع ک ــرده و از طری ــق
ایج ــاد رواب ــط متقاب ــل خری ــدار و فروش ــنده ،قیمت ــی عادالن ــه تعیی ــن کنن ــد .ایج ــاد
ب ــازار ثانوی ــه ب ــرای معام ــالت اوراق به ــادار ،کاه ــش هزین ــه معام ــالت و تخصی ــص
س ــرمایه ه ــای موج ــود در جامع ــه ب ــه بخ ــش های ــی از صنای ــع و خدم ــات دارای
مزی ــت نس ــبی ه ــم از دیگ ــر کارکرده ــای ب ــازار س ــرمایه محس ــوب م ــی ش ــوند.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه در روزه ــای س ــخت کمب ــود نقدینگ ــی و در س ــالی ک ــه ب ــا
عن ــوان جه ــش تولی ــد نامگ ــذاری ش ــده ،بازاره ــای س ــرمایه مف ــری مناس ــب و ام ــن
ب ــرای نج ــات صنای ــع و تامی ــن نقدینگ ــی آنه ــا محس ــوب م ــی ش ــود .در حقیق ــت
جهــش تولیــد زمانــی امــکان پذیــر خواهــد بــود کــه صنایــع قــادر بــه تامیــن نقدینگــی
م ــورد نی ــاز و ظرفی ــت س ــازی مضاع ــف از طری ــق ب ــورس باش ــند .در ای ــن ش ــرایط
اصلــی تریــن راهــکار پیــش رو بــرای محافظــت از تولیــد در برابــر هجمــه بــی ســابقه
چال ــش ه ــای مال ــی ،هدای ــت س ــرمایه ه ــای خ ــرد ب ــه س ــمت صنای ــع در بس ــتری
ش ــفاف و رقاب ــت پذی ــر اس ــت و الزم اس ــت ک ــه دول ــت برنامههای ــی کار ب ــردی ب ــه
منظ ــور بهب ــود ش ــرایط ب ــورس ،زمین ــه س ــازی ب ــرای ج ــذب س ــرمایههای س ــرگردان و
ایج ــاد بس ــترهای الزم جه ــت تامی ــن س ــرمایه ب ــرای صنای ــع پ ــی ری ــزی کن ــد▪ .
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شرکتهای کوچک و متوسط ،بخش وسیعی از
اقتصاد هر کشور را تشکیل میدهند و در ایران
هم اغلب شرکتها در این گروه قرار میگیرند .در
وضعیت وخیم اقتصاد فعلی بسیاری از راههای
تامین مالی بر شرکتها و بنگاههای اقتصادی
بسته است و این شرکتها ناچار به دنبال راهی
برای نجات خود هستند .این در حالی است که
روزهایش صرفا
بازار سرمایه با وجود رونق این
ََ
عرصهای برای تاخت و تاز شرکتهای قدر
محسوب میشود و شرکتهای  SMEکمتر به آن
راه مییابند .مطابق نظر کارشناسان اقتصادی،
یکی از راههای تامین مالی شرکتهای SME
در شرایط وخیم امروز ،ورود آنها به بازار سرمایه
است؛ هر چند این اقدام بهواسطه قوانین
اقتصادی کشور چالشهایی را هم پیشرو دارد.
دکتر مرتضی عمادزاده ،اقتصاددان در این گفتگو
راهکارهای ورود واحدهای صنعتی کوچک و
متوسط را به بازار سرمایه تشریح کرده است.
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ورودشرکتهای SME
به بازار سرمایه ضروری است
مرتضیعمادزاده

اقتصاددان

با توجه به شرایط اقتصادی
کشور و بحران کمبود نقدینگی
بخش صنعت ،بنگاههای زود
بازده اقتصادی و شرکتهای
 SMEبرای حفظ نقدینگی
و تامین مالی مورد نیاز خود
چه مسیرهایی را در پیش رو
دارند؟

ابتـدا چنـد نکتـه را بایـد روشـن کنیـم؛ اطـالق بنگاههـای زود بـازده بـه بنگاههـای تولیـدی صحیـح
نیسـت .چـون بنـگاه احتیـاج بـه یـک نظـام تولیـد دارد کـه از برنامهر یـزی ،تـدارک ،تهیـه  ،تولیـد،
انبـارداری ،بازاریابـی و فـروش و  ...تشـکیل میشـود و ایـن فرآینـد معموال در شـرایط متعالـی حدود 6
مـاه طـول میکشـد .بنابرایـن عنـوان بنگاههـای پربـازده درسـت تـر و مناسـب تـر اسـت.
اگر درباره شـرکتهای  SMEو نیازهای نقدینگی آنها صحبت میکنیم پاسـخ ما به شـکل دیگری
خواهـد بـود .شـرکتهای کوچـک و متوسـط میتواننـد از دو مسـیر تامیـن نقدینگـی را دنبـال کننـد:
بـازار پـول و بازار سـرمایه.
این شرکتها اگر هدفهای اقتصادی بنگاهها ،تامین نقدینگی کوتاهمدت نیست و میخواهند
اهداف میانمدت یا بلندمدت را دنبال کنند ،باید به بازار سـرمایه وارد شـوند که در این صورت دو
راه دارند؛ یا باید در این بازار اوراق مشارکت بفروشند یا اوراق سهام.
بـرای شـرکتهای کوچـک و متوسـط ،فـروش اوراق مشـارکت ،فرآینـدی بسـیار طوالنـی دارد .در ایـن
راستا بایستی یک موسسه تامین سرمایه کنار آنها قرار گرفته و اقدامات زیادی انجام شود که فرآیند
آن زمانبـر اسـت .امـا ا گـر ایـن شـرکتها بخواهنـد وارد اوراق سـهام شـوند بایـد بورسـی شـده باشـند.
برای ورود به بورس ،البته باید سه سال صورتهای مالی مثبت داشته باشند و این قواعدی است
که سـازمان بورس معین میکند .در چنین شـرایطی خریداران سـهام میتوانند تحت عنوان افزایش
سـرمایه یا قرض ،آوردهای برای شـرکت مزبور داشـته باشـند.
بـرای ورود بـه بازارهـای پولـی هـم شـرکت هـا ناگزیرنـد با بانکهـا قراردادهایی منعقد کننـد تا بتوانند
در زمانهـای مـورد نیـاز OVER DRAFTکننـد .یعنـی برداشـت از حسـاب جـاری ،بیـش از مانـده
حسـاب ،کـه بانکهـا تحـت شـرایطی ایـن امتیاز و تسـهیالت را به شـرکتها میدهند تـا در هنگام
نیـاز بتواننـد چنـد برابـر متوسـط موجـودی سـال گذشتهشـان از حسـاب برداشـت کننـد و قاعدتـا در
اولیـن فرصـت واریـزی بـه حسـاب ،بانـک وجـه مـورد نظـر خـود را بـا سـود متعلقـه برداشـت میکند.
امـا مسـاله ایـن اسـت کـه در شـرایط موجـود کشـور مـا متاسـفانه سیسـتم بانکـی آمـاده اینگونـه
خدمترسـانیها نیسـت .فـرض مـا بـر ایـن اسـت کـه سیسـتم بانکـی در ایـن زمینه ملکـی نـدارد؛ در
چنیـن شـرایطی بانـک در نقـش واسـطهگر مالـی ،بایسـتی مرتبـا بـه تجمیـع پساندازهـای کوچـک و
توزیـع آن بیـن بنگاههـا ،بـه خصـوص بنگاههـای کوچـک و متوسـط بپـردازد و طـوری عمـل کنـد کـه
نیازهای نقدینگی بنگاهها چه در کوتاهمدت و چه میانمدت برطرف شود .مشکل اینجاست که
ـیار سـاختاری و عمـدهای که ما در نظـام بانکی داریم ایـن اتفاق نمیافتد؛
بـا توجـه به مشـکالت بس ِ
مگـر بـا نرخهـای بهـرهای کـه بـرای بنگاههـا ،تامیـن هزینـه آن نوعـا میسـر نیسـت.
سـاختار نظـام بانکـی مـا بایسـتی اصـالح شـود و ایـن مسـئله یـک بحـث طوالنیمـدت بـوده و در
کوتاهمدت قابل دسترسـی نیسـت .مسـئله فسـاد هم موضوعی اسـت که به این راحتیها قابل حل
نخواهد بود و باید با کمال تاسف گفت مشکل نقدینگی SMEها به همان کیفیتی که االن وجود
دارد باقـی خواهـد ماند.

تصـور مـن بـر ایـن اسـت کـه ا گـر بـه سـاختار آن بپرداز یـم ،پاسـخ این سـوال مثبت اسـت .فکر میکنم
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آیا بازارهای سرمایه ،امکان
تامین مالی صنایع به ویژه
بخشهای زیرساختی و حوزه
برق و انرژی را فراهم میکند؟

آیا شرکتهای کوچک و
متوسط از راه فرابورس هم
میتوانند برای تامین مالی
برنامه ریزی کنند؟

مهمترین مزایا و مخاطرات
استفاده از ابزارهای سرمایه
در مقایسه با نظام بانکی،
برای تامین مالی بخشهای
اقتصادی و بهطور ویژه
پروژههایزیرساختی
چیست؟

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

واحدهـای صنعتـی بهویـژه صنایـع بـرق اگـر بتواننـد در بـازار سـرمایه کـه امـروز بسـیار داغ اسـت
سـهام ارائـه کـرده و افزایـش سـرمایه داشـته باشـند ،ایـن کار بـه راحتـی میسـر اسـت؛ مشـروط بـر اینکه
صورتهـای مالـی سـه سـال گذشـته آنهـا از سـالمت الزم برخـوردار باشـند و سـاختارها و نظامهـای
مالـی خـود را اصـالح کننـد.
شـرکتها از این طریق وارد بورس میشـوند و در مسـئله معامله سـهام ،سـریع میتوانند نقدینگی به
دسـت بیاورنـد .بهخصـوص االن کـه مـا نمیدانیم این شـرایط و بحـران اقتصادی تا چه زمانـی ادامه
خواهـد یافـت .بـه گمـان مـن اگـر بنگاههـای صنعـت بـرق و سـایر صنایـع خـود را آمـاده کننـد تـا وارد
بورس شـده و سهامشـان را در آن عرضه کنند ،به روشـی سـالم و فوری برای تامین نقدینگی دسـت
یافتهاند.

موانع ورود شرکتها به این
بازارها برای تامین مالی و
جذب سرمایه چیست؟

بـورس و فرابـورس جـز مسـئله ی حجـم معامـالت و حجـم ارقـام و گـردش مالیشـان ()turn over
تفـاوت دیگـری نـدارد .از طریـق فرابـورس اگـر بخواهیـم بـه صـورت یک سـیر تکاملی بـه ان نگاه کنیم
شـرکتهای صنعتـی ،تولیـدی و بازرگانـی بـا فرابـورس آغـاز کننـد و بعـد وارد بـورس شـوند ای بسـا
مشکلشـان در فرابـورس حـل شـود و بـرای ورود بـه بـورس مشـکل جـدی نداشـته باشـند.

اگر شـما از طریق سیسـتم بازارهای پول عمل کنید در یک زمان معینی مجبور هسـتید اصل پولی
را کـه بـه صـورت وام دریافـت کردهایـد بـه عالوه سـود آن پرداخت کنید.
اگر هم در بازار سرمایه وارد شوید و اجازه انتشار اوراق مشارکت داشته باشید مخاطرهاش این است
که باید در راس مهلت این پول را بازپرداخت کنید؛ ولیکن اگر از طریق افزایش سرمایه و فروش سهم
عمل کنید برای پرداخت بهموقع ،الزامی ندارید و هروقت سود داشتید میتوانید توزیع کنید .البته
یـک مخاطـره ایـن اقـدام هـم ایـن اسـت کـه مالکیت بـرای سـهامداران رقیق میشـود؛ یعنی اگر شـما
بخواهید در یک شـرکت SMEاین روش تامین مالی را دنبال کنید ممکن اسـت تعداد سـهامداران
را زیـاد کنیـد .در چنیـن شـرایطی طبیعتـا تعـداد اعضـای هیئـت مدیـره افزایـش مییابـد؛ ولـی بـه هـر
حـال مـا بایـد یاد بگیریم که این اتفـاق رخ دهد.
یعنـی SMEهـا بایسـتی حاضـر شـوند بـا ارائـه سـهام در فرابـورس مالکیـت خـود را تـا حـدی رقیـق
کنند؛ البته این اتفاق به این سرعت رخ نمیدهد اما مالکان این شرکتها به هر حال باید بپذیرند
کـه سـهامدار هـم حقـی دارد و بایـد اجـازه حضـور در هیات مدیـره و ابراز نظـر در روند تصمیمگیریها
را داشـته باشد.

آ قای دکتر از دیدگاه شما
تشکل های بخش خصوصی
به ویژه اتاق بازرگانی می تواند
به تسهیل این روند کمکی
کند؟

گفتوگویاختصاصی اقتصادصنعتبرق

اقتصـادی شـما را بررسـی میکنـد .زمانـی کـه میخواهید از بانـک اجازه گردش مالـی دریافت کنید
ـــ بـه ایـن معنـا کـه توافـق کنیـد در صورت نیاز به نقدینگی با توجه به متوسـط موجودی خود در سـال
گذشته بتوانید تا سه برابر متوسط آن را برداشت کنید تا در اولین فرصتی که نقدینگی داشتید ،آن
وجـه را بـا سـودش بازپرداخـت کنیدـ ـ ایـن کار زمـان خیلـی ز یـادی نمیبرد.
امـا در بـازار سـرمایه شـما بایـد سـه سـال صورتهـای مالی مورد تایید شـرکتهای حسابرسـی معتبر
را داشـته باشـید ،بعـد صورتهایتـان را بـه بـورس ارائـه کنیـد ،آییننامه بـورس را رعایت کنیـد ،و تازه
زمانـی کـه میخواهیـد وارد بـورس شـوید بررسـی میکننـد در محا کـم ،دعـاوی بـاز علیـه شـما وجـود
نداشـته باشـد؛ یعنـی مثـال دعوایـی علیـه شـرکت شـما بـدون رسـیدگی نمانـده باشـد؛ چراکـه ایـن
میتوانـد بـرای خریـدار سـهام مخاطـره ایجـاد کنـد.
بنابرایـن همـه ایـن مراحـل بایـد در یـک سلسـله مراتـب طـی شـود .البتـه ایـن بـرای شـرکتهایی کـه
اصولشـان صحیـح بـوده و مقـررات درسـتی داشـته انـد راهی طوالنی و سـخت نیسـت اما بعضی از
شـرکتها هنـوز هـم دودفتـره هسـتند و یـک شـرکت دودفتـره نمیتوانـد وارد بـورس شـود.
صورتهـای شـرکتهای متقاضـی ورود بـه بـورس بایـد شـفاف باشـد؛ مالیاتـش درسـت پرداخـت
شـده باشـد و بدهـی بیمـه نداشـته باشـد .بتواننـد شرکتشـان را ارائـه کننـد علـت ایـن مالحظات هم
ایـن اسـت کـه متقاضیـان خر یـد سـهام حـق دارنـد بداننـد سـهامی کـه میخرنـد از سـالمت کامـل
برخـوردار اسـت.

کار اتـاق بازرگانـی نوعـا هماهنگـی و البـی اسـت؛ منتهـا ایـن نهـاد مـی توانـد شـرکتها را در زمینـه
پیششـرطها و مقدمـات الزم بـرای ورود بـه بازارهـای سـرمایه آمـوزش دهـد و زمینـه سـازی هـای الزم
را بـرای آنهـا انجـام دهـد .مرکـز پژوهشهـای اتـاق بازرگانـی مرتبـا اطالعیه میدهـد و به این واسـطه در
زمینـه مراتـب و مراحـل ورود بـه بـورس اطالعرسـانی میکنـد؛ ولـی قاعـده یـا برنامـهای کـه بر مبنـای آن
عمـال بـه شـرکتها در جهـت ورود بـه بـورس کمـک کننـد ،ندارنـد▪ .

وقتـی میخواهیـد از بانـک وام میانمـدت یـا بعضـا بلندمـدت بگیریـد ،بانـک اوضـاع و احـوال
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

یک ــی از بازار ه ــای مال ــی ک ــه هم ــواره م ــورد توج ــه و اهمی ــت ب ــوده و اغل ــب اقتصاددان ــان جه ــان ب ــر نق ــش تعیینکنن ــدهاش در رش ــد
اقتص ــادی تاکی ــد ک ــرده ان ــد ب ــازار س ــرمایه اس ــت ،ب ــازاری ک ــه کار اصل ــی آن ایج ــاد پل ــی ارتباط ــی بی ــن تامی ــن کنن ــده س ــرمایههای خ ــرد و
کالن ،چ ــه حقیق ــی و چ ــه حقوق ــی و متقاضی ــان س ــرمایه مث ــل شرکتهاس ــت.
بســیاری از اقتصاددانان از گذشــته تاکنون (نظیـــر شــومپیتر ( ،)1912هیکس ( ،)1969مککینون ( ،)1973فرای ( )1995و ...بر اهمیـــت
بازارهـــای مالــی بهویــژه بــازار ســرمایه و نقــش کلیــدی آن در توســعه و رشــد اقتصــادی تاکیــد داشــتهاند و البتــه مطالعــات تجربــی کــه در
ســطح جهانــی توســط محققیــن انجــام شــده اســت هــم بــر ارتبــاط مثبــت توســـعه مـــالی بـــر رشــد اقتصــادی تاکیــد میکنــد؛ ایــن درحالــی
اس ــت ک ــه محققی ــن و پژوهش ــگران داخل ــی نی ــز ب ــر اهمی ــت بازار ه ــای مال ــی بهو ی ــژه ب ــازار س ــرمایه در بهب ــود فض ــای کس ــبوکار و رش ــد
اقتص ــادی تاکی ــد داش ــتهاند و تأثی ــر مثب ــت ب ــازار س ــرمایه ب ــر رش ــد اقتص ــادی و اش ــتغال را ام ــری بدیه ــی خوان ــده ان ــد .ای ــن نق ــش مه ــم در
رشــد اقتصــادی از طریــق پنــج راه زیــر قابلیــت عملیاتــی شــدن دارد:
الف) تامین مالی بنگاهها  /ب) تخصیص بهینه منابع  /ج) بهبود نقد شوندگی داراییها
د) بهبود راهبری شرکتی  /ه) افزایش شفافیت در اقتصاد
ام ــا در می ــان ای ــن کارکرده ــای پنجگان ــه ،آن کارک ــردی ک ــه بهط ــور مس ــتقیم ب ــر تولی ــد و رش ــد اقتص ــادی اثرگ ــذار اس ــت را میت ــوان تامی ــن
مالــی عنــوان کــرد .چــرا کــه تامیــن مالــی چالــش بــزرگ تمامــی بنگاههــای اقتصــادی در کشــور های توســعهیافته و بهویــژه درحالتوســعه
اســت .ازایــنرو ســاختار بــازار مالــی هــر اقتصــادی بهعنــوان منبــع اصلــی تامیــن مالــی آن اهمیــت بســیاری دارد.
در کش ــور های توس ــعه یافت ــه نزدی ــک  60درص ــد از س ــرمایههای م ــورد نی ــاز ش ــرکتها از طری ــق ب ــازار س ــرمایه انج ــام میش ــود ک ــه ب ــا توس ــعه
بــازار ســرمایه و اســتفاده از قابلیتهــای آن میتــوان بانــک محــور بــودن تامیــن مالــی شــرکتها کــه نیازمنــد تامیــن وثایــق کالن ،بروکراســی
گســترده و همچنیــن هزینــه بهــره باالســت را اصــالح کــرد.

بازار سرمایه در جهان و ایران
بازار سرمایه در جهان و ایران
بازار سرمایه در جهان و ایران
براس ــاس پژوهش ــی ک ــه واح ــد تحقی ــق و توس ــعه ش ــرکت ب ــورس درب ــاره ب ــازار س ــرمایه درای ــران انج ــام داده اس ــت؛ ب ــازار س ــرمایه جای ــگاه ب ــه
مرات ــب کوچکت ــری در ب ــازار مال ــی در قی ــاس ب ــا کش ــور های توس ــعه یافت ــه دارد .اقتص ــاد ژاپ ــن بهعن ــوان اقتص ــادی پیش ــرفته 52درص ــد
از بــازار مالــی خــود را بــه اوراق بدهــی واگــذار کــرده و 26درصــد را در اختیــار بــازار ســهام قــرار داده اســت .بــه ایــن ترتیــب نزدیــک بــه 78
درصــد از بــازار مالــی ژاپــن را بــازار اوراق بهــادار و کمتــر از 23درصــد از آن را مانــده تســهیالت بانکــی تشــکیل داده اســت .ایــن امــر تکیــه
اقتص ــاد ای ــن کش ــور توس ــعهیافته ب ــر ب ــازار اوراق به ــادار ب ــه وی ــژه ب ــازار بده ــی را در قی ــاس ب ــا تس ــهیالت بانک ــی ب ــه خوب ــی نش ــان میده ــد.
ایــاالت متحــده آمریــکا از ایــن بابــت از ژاپــن فراتــر رفتــه و تنهــا 12درصــد از بــازار مالــی خــود را در اختیــار سیســتم بانکــی قــرار داده و 88
درصــد دیگــر را از آن بــازار ســرمایه کــرده اســت .در مالــزی ،آلمــان ،برز یــل و هنــد نیــز اوضــاع بــر همیــن روال اســت .در ترکیــه ،امــا  53درصــد
بــازار مالــی را مانــده تســهیالت بانکــی تشــکیل داده و  47درصــد در اختیــار بــازار اوراق بهــادار قــرار گرفتــه اســت.
همچنی ــن بررس ــی ترکی ــب بازار ه ــای مال ــی کش ــور های توس ــعهیافته و درحالتوس ــعه نش ــان میده ــد ک ــه باوج ــود رش ــد ب ــورس و ب ــازار
س ــرمایه در س ــالهای گذش ــته همچن ــان فرص ــت رش ــد زی ــادی در ب ــازار س ــرمایه بهو ی ــژه ب ــازار بده ــی وج ــود دارد .بهعن ــوان نمون ــه در
ایاالتمتحــده امر یــکا مانــده اوراق قرضــه در مــارس ســال  2018حــدودا  2برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی بــود .ایــن نســبت بــرای ژاپــن بــه
 2٫5افزایــش پیــدا میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن نســبت بــرای ایــران تنهــا حــدود  3درصــد اســت .در ارتبــاط بــا انــدازه بــازار ســهام
نیــز وضعیــت مشــابه اســت ،یعنــی ارزش بــازار ســهام بورسهــای ایاالتمتحــده امر یــکا  1٫6برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی آن کشــور و در
ژاپــن ایــن نســبت برابــر  1٫2برابــر اســت.
در ای ــن می ــان ای ــران ب ــا تکی ــه  70درص ــدی ب ــر تس ــهیالت بانک ــی و نق ــش  27درص ــدی ب ــازار س ــهام و ی ــاری تنه ــا  3درص ــدی ب ــازار اوراق
بده ــی ب ــه ب ــازار مال ــی ،س ــاختاری کام ــال متف ــاوت را ب ــه نمای ــش گذاش ــته اس ــت .بررس ــی ترکی ــب مناب ــع مال ــی در اقتص ــاد ای ــران در س ــال
 1396حاک ــی از ای ــن اس ــت ک ــه  82درص ــد از کل تامی ــن مال ــی انج ــام ش ــده در کش ــور توس ــط بانکه ــا ب ــوده و تنه ــا ح ــدود  11درص ــد ب ــه
ب ــازار س ــرمایه تخصی ــص داش ــته اس ــت.
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نقش بازار سرمایه ایران در تامین منابع مالی
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نقش بازار سرمایه ایران در تامین منابع مالی
آن طــور کــه آمــار نشــان میدهــد اقتصــاد ایــران بهطــور ســنتی در تامیــن منابــع مالــی خ ــود بــر سیســتم بانکــی و اس ــتفاده از تســهیالت آن
تکی ــه ک ــرده اس ــت .ب ــازار س ــرمایه ب ــا دو ب ــازوی ب ــازار س ــهام و ب ــازار بده ــی در گذش ــتههای نهچن ــدان دور در تامی ــن مال ــی اقتص ــاد مل ــی
جایگاه ــی را از آن خ ــود نک ــرده ب ــود و بودج ــه عمران ــی دول ــت ب ــا فاصل ــه بس ــیار نس ــبت ب ــه ردی ــف اول ،دومی ــن جای ــگاه تامی ــن مال ــی را
در اختی ــار داش ــت .س ــرمایهگذاری خارج ــی نی ــز بن ــا ب ــه دالی ــل گوناگ ــون ک ــه بح ــث مفص ــل وجداگان ــهای را میطلب ــد تاکن ــون نتوانس ــته
خ ــود را بهعن ــوان ی ــک عام ــل تامی ــن مال ــی پای ــدار ب ــه اثب ــات برس ــاند .ب ــازار س ــرمایه ،ام ــا در س ــالیان گذش ــته هرچن ــد ان ــدک ،ام ــا جای ــگاه
مناســبتری بــرای خــود مهیــا کــرده اســت وبــا فاصلــه ز یــادی بــا بــازار مالــی بــه دومیــن منبــع تامیــن مالــی پایــدار و باثبــات اقتصــاد ایــران
ب ــدل ش ــده اس ــت.
براســاس آمــاری کــه مرکــز بــورس اعــالم کــرده در طــول ســالهای  1390تــا  ،1396تســهیالت بانکــی بــا فاصلــه بســیار پیشــتاز تامیــن مالــی
اقتصــاد ایــران بــوده اســت و طــی ایــن شــش ســال ارزش تســهیالت اعطایــی بانکــی از  1 /685هــزار میلیــارد ریــال بــا رشــدی  219درصــدی
بــه  5 /380هــزار میلیــارد ر یــال رســیده بــوده اســت .در همیــن بــازه زمانــی ارزش تامیــن مالــی از محــل بــازار ســرمایه از  178هــزار میلیــارد
ر یــال بــا صعــودی  366درصــدی بــه  829هــزار میلیــارد ر یــال بالــغ شــده کــه بیشــترین ســهم ایــن رشــد نیــز از آن اوراق بدهــی بــوده اســت.
در ایــن میــان ســهم بــازار ســرمایه از تامیــن مالــی از 8درصــد در ســال  90بــه 11درصــد در ســال  96رســید .در عیــن حــال ســهم تســهیالت
بانک ــی ب ــا رش ــد  6درص ــدی از 76درص ــد ب ــه  82درص ــد افزای ــش پیدا ک ــرده اس ــت .در می ــان دیگ ــر متغیره ــای بررسیش ــده کاه ــش س ــهم
بودجــه عمرانــی دولــت از 13درصــد بــه  6درصــد و کاهــش نقــش ســرمایهگذاری خارجــی از 4 /2درصــد بــه 2 /1درصــد نیــز درخــور توجــه
هســتند .امــا شــرایط در ســالهای بعــد هــم بــه نظــر چنــدان مناســب نیســت کــه در ســال  97حــدود  125هــزار میلیــارد تومــان تامیــن مالــی
از طریــق بــازار ســرمایه انجــام شــده اســت وا یــن آمــار در ســال  98بــه  81هــزار و  300میلیــارد تومــان رســیده اســت  .اگرچــه بــا ایــن بررســیها
مشــخص میشــود کــه ایــران بهعنــوان بخشــی تأثیرگــذار از بــازار مالــی در ســالهای گذشــته کوشــیده تــا خــود را بهعنــوان منبعــی پایــدار
ب ــرای تامی ــن مال ــی اقتص ــاد مل ــی ب ــه اثب ــات برس ــاند .ام ــا هن ــوز ت ــا رس ــیدن ب ــه مقص ــد فاصل ــه بس ــیاری وج ــود داردو ه ــم چن ــان  70درص ــد
تامیــن مالــی برعهــده بانــک هاســت.

مشکل کجاست؟
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مشکل کجاست؟
آن طــور کــه محمدفطانــت مدیرعامــل ســابق ســازمان بــورس واوراق بهــادار چنــدی قبــل بــه مجلــه تجــارت فــردا گفتــه اســت :مهمتریــن
مش ــکالت س ــاختاری ب ــازار س ــرمایه چهاردس ــته هس ــتند :دس ــته اول چالشه ــا و مس ــائل اقتص ــاد کالن در ای ــران اس ــت ک ــه از جمل ــه آن
میت ــوان ب ــه مس ــائلی ،چ ــون چال ــش ن ــرخ ارز و بحرانه ــای ش ــبکه پول ــی کش ــور و ریس ــکهای بینالملل ــی و بحرانه ــای صندوقه ــای
بازنشس ــتگی و نظ ــام بودجهر ی ــزی در کش ــور اش ــاره ک ــرد .دس ــته دوم از مش ــکالت س ــاختاری ب ــازار س ــرمایه ب ــه ریس ــک تصمیم ــات و
سیاس ــتگذاریهای ناگهان ــی مرتب ــط اس ــت ک ــه از جمل ــه آن میت ــوان ب ــه مباحث ــی مث ــل به ــره مالکان ــه و ن ــرخ خ ــوراک پتروش ــیمی اش ــاره
ک ــرد .دس ــته س ــوم از مش ــکالت و چالشه ــا ب ــه دولت ــی ب ــودن اقتص ــاد ای ــران برمیگ ــردد چرا ک ــه ب ــازار س ــرمایه رش ــد خ ــود را بای ــد در نظ ــام
خصوصیســازی واقعــی و حاکمیــت بخــش غیردولتــی ببینــد .هنگامــی کــه کل اقتصــاد در دســت بخــش دولتــی و شــبهدولتی اســت
رش ــد و توس ــعه ب ــازار در کوتاهم ــدت غیرقاب ــل حص ــول خواه ــد ب ــود.
دســته چهــارم از مشــکالت بــازار ســرمایه مربــوط بــه دســتگاه ناظــر ،مقــررات و دخالــت دســتگاه ناظــر در اجراســت .ناظــر بــه میــزان ز یــادی
ً
در اج ــرا وارد ش ــده اس ــت و تقریب ــا هی ــچ اق ــدام اجرای ــی در ب ــازار س ــرمایه ب ــه ص ــورت روزان ــه ب ــدون دخال ــت ناظ ــر ص ــورت نمیگی ــرد و
ً
مقــررات ،توســعهیافتگی الزم را هنــوز بــرای از بیــن بــردن چالشهــا نــدارد .مقــررات ،مکانیســم بازخوردپذیــری و اصــالح نــدارد و عمومــا بــا
ســرعت تحــوالت اقتصــادی در ایــران و جهــان بــهروز نمیشــود .اگرچــه بایــد در حاشــیه ،ضعفهــای قانونــی از جملــه قانــون تجــارت و
مباحــث مربــوط بــه شــرکتهای ســهامی عــام را کــه بــه علــت قدمــت ،اکنــون از کارآمــدی الزم برخــوردار نیســتند نیــز مدنظــر قــرار دهیــم.
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آن گونــه کــه حســن امیــری ،نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان بــورس گفتــه اســت :بــا ایجــاد ابزار هــای مناســب میتــوان تامیــن مالــی
خوب ــی ب ــرای صنای ــع و بنگاهه ــای کش ــور از طری ــق ای ــن ب ــازار انج ــام داد .ب ــر ای ــن اس ــاس اب ــزاری مانن ــد اوراق س ــلف م ــوازی اس ــتاندارد
در ب ــورس کاال و ب ــورس ان ــرژی طراح ــی ش ــده و بخ ــش خصوص ــی و دول ــت ب ــا اس ــتفاده از ای ــن اوراق ب ــه تامی ــن مال ــی پروژهه ــای خ ــود
میپردازنـــد.
بـــه گفتـــه وی در بـــورس و فرابـــورس نیـــز صندوقهـــای ســـرمایهگذاری ام ــکان تامی ــن مال ــی پروژهه ــای مختل ــف را ب ــرای بنگاههـــای
مختل ــف فراه ــم ک ــرده اس ــت و از جمل ــه دیگ ــر ابزار ه ــای قاب ــل اس ــتفاده در ای ــن راس ــتا اوراق قرضالحس ــنه و وق ــف اس ــت ک ــه ب ــه تایی ــد
س ــازمان ب ــورس رس ــیده و قابلی ــت اس ــتفاده دارد ک ــه بای ــد ب ــه ای ــن ابزار ه ــا اوراق مرابح ــه ،اوراق رهن ــی و خری ــد ِدی ــن اش ــاره ک ــرد.
فردی ــن آقابزرگ ــی کارش ــناس س ــرمایه ه ــم گفت ــه اس ــت :چنانچ ــه ابزار ه ــای مال ــی ب ــازار س ــرمایه متن ــوع و فرهن ــگ س ــازی مناس ــبی در ای ــن
زمینــه انجــام شــود و رونــد ورود و پذیــرش شــرکتها بــه بــورس افزایــش یابــد ،تحولــی بنیادیــن در توســعه بــازار ســرمایه و در پــی آن اقتصــاد
کشــور را شــاهد خواهیــم بــود؛ در آن صــورت در مقایســه بــا ســهم فعلــی  80درصــدی تامیــن مالــی بنگاههــا کــه از طریــق بــازار پــول صــورت
میگیــرد ،شــاهد تغییــر اساســی خواهیــم بــود و بــازار ســرمایه ســهم قابــل توجــه تــری پیــدا خواهــد کــرد.
آقابزرگ ــی گفت ــه :براس ــاس سیاس ــت توس ــعه س ــهم ب ــازار س ــرمایه و ایف ــای نق ــش پ ــر رنگت ــر در ایف ــای تقاض ــای تامی ــن مال ــی ،ابت ــدا بای ــد
زیرس ــاختهای مناس ــب ب ــرای تحق ــق ای ــن موض ــوع فراه ــم ش ــود و یک ــی از اساس ــیترین روشه ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه چنی ــن درج ــهای از
توس ــعه ،انج ــام مطالع ــات تطبیق ــی و الگ ــو گرفت ــن ازکش ــور های توس ــعه یافت ــه اس ــت و ق ــدر مس ــلم ای ــن کش ــور ها بای ــد دارای پیش ــینه و
قدم ــت در ح ــوزه بازار ه ــای ب ــورس باش ــند ک ــه میتوانن ــد در انتق ــال دان ــش و تجرب ــه ب ــه اقتص ــاد م ــا نق ــش مهم ــی را ایف ــا کنن ــد.
ب ــه گفت ــه وی ب ــازار س ــرمایه میتوان ــد بهعن ــوان بزرگتری ــن تامینکنن ــده مال ــی بخ ــش خصوص ــی ب ــه حس ــاب آی ــد و ب ــرای تحق ــق ای ــن ام ــر
مهــم ،همدلــی و یکســویی همــراه بــا درک مشــترک منافــع ملــی بســیار موثــر و چــاره ســاز اســت و کلیــه دســتگاهها اعــم از اقتصــادی و غیــر
اقتصــادی بایــد در اجــرای ایــن برنامــه دســت در دســت هــم و هماهنــگ درجهــت تعالــی و توســعه حرکــت کننــد.
طبــق آن چــه موسســه جهانــی مکنــزی گــزارش کــرده اســت :بــازار ســرمایه ایــران بــا توجــه بــه انــدازه و ثــروت ایــن اقتصــاد ،پتانســیل توســعه
بیش ــتر را دارد .دراینبی ــن فرصته ــای اس ــتفاده نش ــده زی ــادی ب ــرای ادغ ــام بازار ه ــای مال ــی ای ــران ب ــا بازار ه ــای جهان ــی وج ــود دارد ک ــه
اس ــتفاده از ای ــن فرصته ــا ،کش ــور را ق ــادر ب ــه جل ــب و ج ــذب جریانه ــای س ــرمایه موردنی ــاز ب ــرای تامی ــن مال ــی رش ــد اقتص ــادی کن ــد.
آن چ ــه بدیه ــی اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه ب ــازار س ــرمایه ای ــران نی ــاز ب ــه بازس ــازی زیرس ــاختهای حمایت ــی خ ــود دارد و البت ــه درای ــن راه بای ــد
توجهــی عظیــم بــه بخــش بانکــداری و ســرمایهگذاری و افزایــش شــرکتهای تامیــن ســرمایه در ایــران کــرد .فرامــوش نبایــد کــرد کشــوری
میتوانــد خــود را رو بــه پیشــرفت و توســعه ببینــد کــه بــازار ســرمایه روبــه رشــد و تعالــی داشــته باشــد و از کلیــه ظرفیتهــای موجــود بــرای
ارتق ــای جای ــگاه اقتص ــادی خ ــود بهرهمن ــد ش ــود▪ .

منابع:
 نقش بازار سرمایه در تولید و رشد اقتصادی با رویکردی بر جایگاه بورس اوراق بهادار تهران ،ماهنامه بورس ۵ ،تیر ۱۳۹۸ بازار سرمایه ،بازوی تامین مالی بخش مولد اقتصاد ،بورس نیوز ۸ ،بهمن ۱۳۹۸ ناهماهنگی شناختی ،هفته نامه تجارت فردا ۱۴ ،بهمن ۱۳۹۶ برخورد ویترینی اقتصاد با بازار سرمایه ،روزنامه دنیای اقتصاد ۲۵ ،اردیبهشت ۹۶ -بررسی بازار سرمایه ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نوظهور ،صادق محمدهادی
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

کلیه شرکتهای کوچک و متوسط اعم از بنگاههای صنعتی ،خدماتی ،بازرگانی و کشاورزی (SMEها) برای تامین نقدینگی
مورد نیاز خود با مشکات عدیدهای مواجه هستند .علیرغم بحران اقتصادی کشور ،تحریمهای موجود و از دست دادن
منابع مالی بانکها ،از نظر کارشناسان اقتصادی ،هم ا کنون بهترین و مناسبترین ابزار تامین نقدینگی واحدهای یادشده
ورود در بازارهای سرمایه از قبیل بورس و فرابورس است .فریال مستوفی ،رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،یکی از شرایط مهم ورود شرکتهای SMEبه بازار بورس را شفافیت حسابهای مالی
این واحدها می داند .در ادامه گفتگوی ستبران را با این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،میخوانید.
.
.
.
.

زمینهپذیرش
 SMEها در بورس و فرابورس
تسهیلشود
فریالمستوفی

با توجه به شرایط اقتصادی
کشور و بحران کمبود نقدینگی
بخشصنعت،بنگاههای
اقتصادی برای حفظ نقدینگی
و تامین مالی مورد نیاز خود
چه مسیرهایی را در پیش رو
دارند؟

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

مهمتریـن مشـکل اقتصـادی چـه در بخـش تولیـد و چـه در تجـارت همیـن بحـث نقدینگی اسـت و
ایـن درحالـی اسـت کـه کشـور مـا از حجـم باالیـی از نقدینگـی برخـوردار اسـت .بنابرایـن سـوق دادن
سـرمایههای خـرد بـه سـمت واحدهـای تولیـدی و تجـاری میتوانـد یکـی از مهمتریـن روشهـا بـرای
حفظ و افزایش نقدینگی باشـد کهاین امر از طریق ورود به بازار سـرمایه محقق میشـود .اصوال یکی
از مهمتریـن عناصـر کـه نقـش عمـدهای در امنیت اقتصادی کشـور و سـرمایهگذاری دارد ،شـفافیت
اسـت و یکـی از مناسـبترین ابزارهـا بـرای تحقـق حداکثـر شـفافیت میتوانـد بـازار سـرمایه باشـد.
خوشـبختانه اخیـرا مـردم اسـتقبال خوبـی از بـازار سـرمایه کردهانـد .معمـوال بـه دلیـل رکـود اقتصـادی
موجـود در کشـور ،واحدهـا سرمایههایشـان رابـه سـمت سـرمایهگذاریهای مولـد سـوق نمیدهنـد و
بیشـتر به سـمت سـرمایهگذاریهای غیر مولد میروند .در گذشـته ما همواره شـاهد حضور مردم در
بازار ارز و سـکه و مسـکن و غیره بودیم اما اکنون به دلیل محدودیتهایی که دولت و بانک مرکزی
بـه وجـود آوردهانـد ،مـردم کـه سـرمایهگذار های خرد محسـوب میشـوند ،به بازار سـهام سـرازیر شـده و
پولهایشـان را بـرای سـرمایهگذاری وارد بـازار بـورس کردهانـد؛ آن هـم بـه هدف اینکه بتواننـد ارزش آن
راحفـظ کنند.
متاسـفانه در شـرایط فعلـی ارزش پـول افـراد بـه دلیـل تـورم بـاال مرتبا در حال پایین آمدن اسـت و سـیر
نزولـی طـی میکنـد امـا بـه هر صورت نسـبت به بورس اسـتقبال خوبـی از طرف مردم ایجاد شـده و ما
بایـد از ایـن فرصـت پیـش آمده برای رونق بخشـیدن به بازار سـرمایه اسـتفاده کنیم.

آیا بازارهای سرمایه ،امکان تامین
مالی صنایع به ویژه بخشهای
زیرساختی و حوزه برق و انرژی را
فراهممیکند؟

آیا زمینه برای ورود شرکتهای
 SMEبه بازارهای سرمایه
فراهم شده است؟

اتاق بازرگانی برای تسهیل ورود
شرکتها به بازارهای سرمایه
چه اقداماتی به انجام رسانده
است؟

آیا شرایط تحریمها به قدری
شدید است که شرکتها و
بنگاههای کوچک نتوانند امیدی
به صادرات محصوالت خود
داشته باشند؟ ا گر هنوز راهی
هرچند کوچک برای صادرات
وجود دارد لطفا بفرمایید؟

معمـوال در همـه جـای دنیـا تامیـن مالـی بنگاههـای بـزرگ از طریـق بـازار سـرمایه انجـام میشـود و
شـرکتهای کوچـک و متوسـط بـرای تامیـن مالـی از بـازار پـول یعنـی بانـک کمـک میگیرنـد؛ ولـی
متاسـفانه در کشـور ما روالی نامطلوب ایجاد شـده اسـت.در کشـور ما شـرکتهای بزرگ تامین مالی
خـود را از طریـق بانکهـا انجـام میدهنـد و چیـزی بـرای تامین مالی شـرکتهای کوچک و متوسـط
باقـی نمیگذارنـد .مـا بایـد بـه اصـول درسـت اقتصـادی برگردیـم .بـازار سـرمایه بایـد بنگاههـای
بـزرگ را پوشـش دهـد و بانکهـا بـه حمایـت از شـرکتهای کوچـک و متوسـط بپردازنـد امـا
بـه هـر حـال چنیـن تغییـر جهتـی بـه سـهولت ممکـن نیسـت .بنابرایـن بهتـر اسـت زمینـه پذیـرش
شـرکتهای  SMEدر بورس و فرابورس تسـهیل و تسـریع شـود و عرضه سـهام آنها از طریق ثبت
سـهام انجـام پذیـرد.

امـکان تامیـن مالـی بـرای بنگاههـای کوچـک و متوسـط را در حوزههـای مختلـف دیگـر مثل خطوط
اعتبـاری ،گواهـی اوراق مولـد ،فاکتورینـگ ،خر یـد دیـن ،تسـهیل پذیـره و غیـره میتـوان یافـت .بایـد
توجه داشـت که ما نمیتوانیم یک فرمول روتین داشـته باشـیم تمام شـرکتهای کوچک و متوسـط
از آن اسـتفاده کننـد؛ چرا کـه وضعیـت شـرکتها یکسـان نیسـت .بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت
برخی شـرکتها با شـرکتهای دولتی قرارداد داشـته باشـند و همان قرارداد میتواند به عنوان وثیقه
ضمانتـی بـرای دریافت وام باشـد.

مـا اخیـرا بـا وزیـر اقتصـاد و دارایـی جلسـه داشـتیم و پیشـنهادات خـود را بهایشـان ارائـه دادیـم .در
حـال حاضـر هـم بـا بـازار بـورس و اوراق بهـادار در تمـاس هسـتیم .متاسـفانه بعضـی از قوانیـن مانـع
ورود شـرکتهای کوچـک و متوسـط بـه بـورس هسـتند و نیـاز بـه اصـالح دارنـد .در هـر حـال مـا تالش
میکنیـم طـرح و اجـرای پیشـنهاداتی را کـه از سـوی بخـش خصوصـی مطـرح میشـود بـرای اصـالح
قوانیـن دسـت و پاگیـر تسـریع کنیـم تـا ایـن شـرکتها هـم بتواننـد وارد بـورس شـوند .همچنیـن در
تالش هسـتیم تا با برگزاری کالسهای آموزشـی در اتاق بازرگانی درراسـتای آ گاهسـازی شـرکتها و
سـرمایهگذاران خـرد از شـرایط ورود بـه بـورس گام بردار یـم.

ً
اصـوال صـادرات اصلـی کشـور مـا همـواره فروش نفت بوده اسـت .البته در سـال گذشـته توانسـتیم تا
حدودی صادرات غیرنفتی هم داشته باشیم اما امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا خیلی از مرزها
بسـته شـده و بـرای صـادرات محدودیتهایـی بـه وجـود آمـده اسـت .از سـوی دیگـر بـاز هـم بـه دلیل
کرونـا کـه در تمـام کشـورهای دنیـا شـیوع یافتـه تقاضا بـرای خر یـد و واردات کاهش پیدا کرده اسـت و
بنابراین صادرات غیرنفتی کشور که در سال گذشته افزایش یافته بود ،اکنون با کاهش مواجه شده
اسـت .تحریمها هم که جای خود را دارند و همچنان در نقل و انتقال ارز مشکلسـاز هسـتند▪ .
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به عنوان مقدمه

علیرضاحسینی

روزنامهنگار
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.

یکــی از بزرگتریــن چالشهــای پیــش روی صنعــت
بــرق کشــور در ســالهای اخیــر مســاله تامیــن
مالــی ،متعــادل نــگاه داشــتن ســرمایه در گــردش و
مدیریــت هزینههــای جــاری و همچنیــن جــذب
ســرمایهگذاری بــرای توســعه مناســب بــوده اســت،
کــه در واقــع مهمتریــن چالــش پیــش روی ایــن
صنعــت نیــز هســت و حتــی امــکان دارد در آینــده
نزدیــک ،شــاهد تبدیــل ایــن چالــش بــه یــک تهدید
بــزرگ کــه میتوانــد موجودیــت صنعــت بــرق کشــور
را بــا خطــر جــدی روبــرو کنــد ،باشــیم .در همیــن
راســتا گــزارش حاضــر تالشــی اســت در زمینــه
بررســی و توضیــح علــل و زمینههــای چالشهــا
و مشــکالت مالــی و موانــع ســرمایهگذاری در
صنعــت بــرق ایــران و آینــده ایــن صنعــت در ســایه
ایــن مشــکالت و چالشهــا.
مرکــز پژوهشهــای مجلــس و معاونــت پژوهشــی
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در گزارشهــا و
تحقیقاتــی تــالش کردهاند که بــا توجه به تجربیات
ادوار گذشــته بودجه ســنواتی و با اســتفاده از روابط
میــان بودجــه مصــوب و عملکــرد صنعــت بــرق
در ســالهای پیشــین ،میــزان کســری بودجــه ایــن
صنعــت را بــه صــورت تقریبــی بــرآورد کننــد.
ســه ردیــف اصلــی درآمدهــای صنعــت بــرق
شــامل درآمــد دریافتــی حاصــل از فــروش بــرق بــه
مشــترکان ،درآمــد حاصــل از صــادرات و ســایر
درآمدهــای عملیاتــی و غیرعملیاتــی ،بخــش
درآمدهــای صنعــت بــرق را تشــکیل میدهنــد کــه
براســاس الگــوی تحققپذیری ســالهای گذشــته،
اصلیتریــن و قطعیتریــن منبــع درآمــد صنعــت،
فــروش بــرق بــه مشــترکان اســت کــه در ســال ،1396
ایــن عــدد معــادل  82درصــد از کل درآمدهــا بــوده
اســت.
درآمــد حاصــل از صــادرات بــرق پــس از یــک دوره
رشــد ،بــه دنبــال حاکــم شــدن یــک رشــته شــرایط
منفــی کــه مهمتریــن آنهــا برقــراری تحریمهــای
ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه ایــران بــوده اســت ،در
ســالهای اخیــر رو بــه کاهــش گذاشــته و رشــدی
منفــی را شــاهد بــوده اســت .از ســوی دیگــر گــزارش
مرکــز پژوهشهــا گویــای آن اســت کــه بــه و یــژه در
ســالهای اخیــر ،برخــالف تصــوری کــه تبلیغــات

رســمی در افــکار عمومــی ایجــاد کــرده اســت،
هزینــه واردات بــرق بــه کشــور بســیار بیشــتر از درآمــد
صــادرات بــرق بــوده اســت کــه در جایــگاه خــود
قابــل تامــل بــوده و یکی از نشــانههای وجود مشــکل
و رکــود در صنعــت بــرق کشــور اســت.
نگاهــی دقیقتــر بــه جزئیــات آمــار صــادرات
انــرژی بــرق ،صــادرات تجهیــزات بــرق و صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی بــرق در ســالهای
اخیــر نشــان میدهــد کــه ایــن حوزههــای صادراتــی
بــا کاهــش روبــهرو بودهانــد و ایــن در حالــی اســت
کــه واردات تجهیــزات ایــن صنعــت در ســال
ً
 1396نســبت بــه ســال  1395تقریبــا دو برابــر
بیشــتر شــده اســت .ایــن مســاله حا کــی از کاهــش
فعالیــت شــرکتهای ســازنده داخلــی ،خــروج
آنهــا از صنعــت و وابســتگی و تمایــل بیشــتر بــه
واردات تجهیــزات از خــارج کشــور اســت کــه البتــه
نامطمئــن بــودن فضــای کســب وکار ،ســختی تهیه
مــواد اولیــه و تجهیــزات و همچنیــن مشــکالت
ناشــی از جدایــی شــرکا و همــکاران خارجــی بــه
دلیــل تحریمهــا از جملــه اساســیترین دالیــل
ایــن رکــود اســت و البتــه بدیهــی اســت کــه کمبــود
ســرمایه در گــردش و مشــکالت مالــی در ســطوح
گونا گــون در صــدر فهرســت ایــن دشــواریها قــرار
می گیــرد.
در چنیــن شــرایطی چنــدان شــگفتانگیز نخواهد
بــود ا گــر آمارهــا اعــالم کننــد کــه نیــروی کار شــاغل
در صنعــت بــرق در ســالهای اخیــر همــواره رو بــه
کاهــش و تعدیــل بــوده و تقریبــا تمامــی ایــن کاهــش
نیــز بــه شــرکتها و پیمــانکاران بخــش خصوصــی
مربــوط بــوده اســت نــه بخــش دولتــی .البتــه بــا
همهگیــر شــدن بیمــاری کرونا در کشــور نــرخ تعدیل
نیــروی کار در ایــن صنعــت نیــز صــورت غیرقابــل
انتظــار افزایــش داشــته و خســارتهایی نیــز وارد
ســاخته اســت کــه در بخــش مربوط به ایــن موضوع
مــورد بررســی بیشــتر قــرار خواهــد گرفــت.
همچنیــن نمودارهــای «درآمــد کل» صنعــت بــرق
که توســط مرکز پژوهشهای مجلس منتشــر شــده،
نشــان میدهــد کــه هرچنــد درآمــد کل هرســاله
رشــد داشــته اســت ،امــا آهنــگ رشــد ایــن درآمدهــا
به شــکل محســوس و هشــدار دهندهای کند شــده
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اســت .در ادامــه علــت نگــران کننــده بــودن ایــن
وضعیــت توضیــح داده خواهــد شــد .درآمــد
فــروش بــرق بــه مشــترکان و درآمــد صادراتــی
فــروش انــرژی بــه دو عامــل میــزان تولیــد بــرق و
قیمــت فــروش بــرق (قیمــت داخلــی و قیمــت
صادراتــی) بســتگی دارد .متوســط قیمــت بــرق
بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت در ســالهای 98
و  99بــه هــر ســال  7درصــد افزایــش یافته اســت،
امــا آهنــگ رشــد میــزان فــروش بــرق در کل کشــور
بــه مشــترکان در دو ســال گذشــته رو بــه کنــدی
گذاشــته و بــه صفــر نزدیــک میشــود .بــا توجــه
بــه اینکــه میــزان مصــرف مشــترکان خانگــی
همــواره بــا یــک آهنــگ مثبــت روبه رشــد اســت،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن کنــدی آهنــگ
رشــد فــروش بــرق در اثــر رشــد نکــردن و حتــی
کاهــش مصــرف بــرق در بخشهــای صنعــت و
تجــارت بــوده اســت کــه علــت آن نیــز بــا توجه به
حا کــم بــودن شــرایط رکود اقتصــادی در کشــور تا
انــدازه زیــادی قابــل توضیــح اســت.
آنچــه در ایــن شــرایط بــرای صنعــت بــرق آثــار
منفــی در پــی خواهــد داشــت ،ایــن واقعیــت
اســت کــه بخــش اصلــی درآمــد فــروش بــرق در
ایــران ،از مشــترکان تجــاری و صنعتــی اســت،
چرا کــه بــه دلیــل یارانههــای هنگفتــی کــه دولت
در بخــش مصــارف خانگــی متعهــد شــده
اســت ،مشــترکان خانگــی بــا وجــود میــزان باالی
مصــرف ،در عمــل هزینــه چندانــی پرداخــت
نکــرده و بخــش اصلــی بــر عهــده دولــت خواهــد
بــود.
بنابراین با توجه به کســری بودجه شــدید دولت
و بدهــکاری روزافــزون آن بــه بخــش خصوصــی،
ا گــر ســهم بخــش صنعــت و تجــارت از خریــد و
مصــرف بــرق نیــز ثابــت مانــده و یــا حتــی کاهش
ســهم داشــته باشــد ،آنــگاه طبیعــی اســت کــه
انتظــار کســری درآمــد شــدید در صنعــت بــرق را
داشــته باشیم.
نــرخ افزایــش قیمــت بــرق در ســالهای گذشــته
نیــز بســیار پاییــن بــوده و اگــر آن را بــا افزایــش
قیمــت دیگــر حاملهــای انــرژی ازجملــه بنزیــن
مقایســه کنیــم ،تفــاوت کامــال آشــکار خواهــد
بــود .حتــی نــرخ تــورم در ســالهای گذشــته نیــز
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نشــان میدهــد کــه دولــت نــه بــرای کاهش بلکه
تنهــا بــرای ثابــت نگــه داشــتن میــزان یارانــه بــرق
مصرفــی مشــترکان ،بایــد قیمــت بــرق را بیــش از
 7درصــد افزایــش دهــد.
بررســی هــای بودجــه در ســال  96و  97نشــان
میدهــد کــه نــرخ رشــد درآمــد شــرکتهای
دولتــی بــرق کمتــر از نــرخ رشــد هزینــه ایــن
شــرکتها بــوده کــه معنــی آن چیــزی جز کســری
بودجــه فزاینــده در شــرکتهای دولتــی بــرق
نیســت کــه بــر اســاس پیشبینیهــا میبایســت
در ســال  98نیــز بــا شــدت بیشــتر تکــرار شــده
باشــد و همیــن واقعیــت مطالبــی را کــه پیشــتر
بــدان اشــاره شــد ،تاییــد میکنــد .محاســبات
مرکــز پژوهشهــای مجلــس نشــان میدهــد کــه
در بخــش درآمــد و هزینه ،صنعت برق ســالیانه
بــا بیــش از  20هــزار میلیــارد ریــال کســری بودجــه
مواجــه شــده اســت کــه بخــش بزرگــی از آن
ناشــی از همیــن اختــالف قیمــت بــرق فروختــه
شــده بــه مشــترکان و بــرق خریــداری شــده از
بخــش خصوصــی اســت.
بدیهــی اســت کــه در شــرایط کنونــی کشــور
تخصیــص یارانــه بــه یــک کاال یــا یــا خدمــات،
بیشــتر بــه معنــی بدهــکار شــدن دولــت اســت
تــا پرداخــت پــول بــه خصــوص از بودجــه و
اعتبــارات عمومــی! در واقــع اگــر هــم درآمــدی
باشــد ،در بهتریــن حالــت تنهــا مطالباتــی
بــر روی برگههــای اوراق خزانــه بــا سررســید
بلندمــدت خواهــد بــود تــا پــول نقــدی کــه بتــوان
بــا آن مشــکالت را برطــرف کــرد و امــور جــاری را
سروســامان داد.
بــا توجــه بــه مقدماتــی کــه دربــاره وضعیــت
اقتصــادی کشــور بــه صــورت عــام و اوضــاع
اقتصــادی صنعــت بــرق بــه صــورت خــاص
آورده شــد ،میتــوان مشــکالت اصلــی پیــش
روی ایــن صنعــت را در آینــده در مــوارد زیــر
دســتهبندی کــرد:
(ایــن دســتهبندی زیــر از برخــی جهــات بــر
اســاس فهرســت مشــکالت و چالشهــای
اساســی صنعــت بــرق کــه توســط مرکــز
پژوهشهــای مجلــس شــورای اســالمی تدویــن
شــده ،انجــام گرفتــه اســت).
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چالشقیمتگذاری
کاال و خدمات در صنعت برق
در حــال حاضــر برابــر قانــون ســازمان بــرق مصــوب  1346هجــری خورشــیدی نظــام تعرفهگــذاری بــرق برعهــده وزارت نیــرو اســت
و ایــن قیمتگــذاری بــه ویــژه در بخــش خردهفروشــی بــرق و مشــترکان خانگــی کــه بخــش بزرگــی از بــازار فــروش انــرژی الکتریکــی
را تشــکیل میدهــد ،دارای مشــکالت بســیاری اســت کــه فعــاالن صنعــت بــرق را در وضعیــت نابهنجــاری قــرار داده اســت .رونــد
قیمتگــذاری بــه گونــهای اســت کــه موجــب میشــود جریــان مالــی بــرق دچــار عــدم تــوازن شــده و وزارت نیــرو بــا کســری بودجــه
سیس ــتماتیك و پیوس ــته روب ــرو باش ــد ،و همانگون ــه ک ــه گفت ــه ش ــد ،ترجم ــان ای ــن کس ــری بودج ــه در بخ ــش خصوص ــی صنع ــت
چیــزی جــز مطالبــات فزاینــده بــا سررســیدی نامعلــوم نخواهــد بــود.
میتــوان بــا قطعیــت گفــت کــه دلیــل اصلــی بــروز مشــکل در ایــن بخــش آن اســت کــه رو یــه قیمتگــذاری تابعــی از مالحظــات
سیاس ــی اس ــت ن ــه محاس ــبات اقتص ــادی .بناب ــر ادع ــای مس ــئوالن وزارت نی ــرو ،قیم ــت تعیی ــن ش ــده ب ــرق ب ــه و ی ــژه در بخ ــش
خردهفروش ــی ب ــه ص ــورت تکلیف ــی و دس ــتوری ب ــوده و کمت ــر از قیم ــت تم ــام ش ــده آن اس ــت .هرچن ــد ک ــه وزارتخان ــه دولت ــی خ ــواه
ناخ ــواه ،نه ــادی سیاس ــی ب ــوده و ب ــر ای ــن اس ــاس تصمیمگی ــری و عم ــل میکن ــد ،ام ــا سیاس ــی ب ــودن عملک ــرد وزارت ــی چ ــون وزارت
نیــرو بایــد بــه معنــای توجــه بــه منافــع ملــی کشــور در بلندمــدت بــه عنــوان چــراغ راه باشــد ،نــه اینکــه تصمیمــات راهبــری حــوزه
انــرژی را تابعــی از اغــراض و شــرایط سیاســی کوتاهمــدت کشــور و در پــارهای از مــوارد منافــع گروههــای سیاســی کنــد ،امــا آنچــه از
اظهــارات مســئوالن وزارت نیــرو کــه مســتند بــه گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس اســت ،برمیآیــد ،ایــن اســت کــه تصمیمگیــری
در م ــورد تعرف ــه ف ــروش ب ــرق در کش ــور ب ــر اس ــاس مالحظات ــی در خ ــارج از ای ــن وزارتخان ــه انج ــام میش ــود ک ــه ب ــدون تردی ــد مصال ــح
کلــی کشــور در ایــن حــوزه را مــورد توجــه قــرار نمیدهــد ،چراکــه ا گــر جــز ایــن بــود ،میبایســت نهــادی کــه بــه صــورت تخصصــی در
دول ــت ب ــرای صنع ــت ب ــرق وج ــود دارد ،تصمیمگیرن ــده نهای ــی میب ــود ،ح ــال آنک ــه وزارت نی ــرو تنه ــا مج ــری تصمیم ــات اس ــت.
ایـــن وضعیـــت تناقضـــات خـــود را در بســـیاری از سیاســـتهای کالن کشـــور نشـــان میده ــد ،ک ــه نمون ــه ب ــارز آن وا گ ــذاری
نیروگاههــای در اختیــار دولــت بــه بخــش خصوصــی و صــدور مجــوز فعالیــت بــرای ایــن بخــش در حــوزه ســاخت و بهرهبــرداری از
نیروگاههاســت ،زیــرا تــا پیــش از آن قیمتگــذاری غیرمنطقــی بــرق و کســری بودجــه ناشــی از آن ،تنهــا خــود دولــت و بنگاههــای
در اختیــار آن را درگیــر میکــرد ،امــا پــس از ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه تولیــد ،انتقــال و توز یــع انــرژی الکتریکــی و در اختیــار
گرفت ــن بخ ــش اعظ ــم ای ــن صنع ــت توس ــط فع ــاالن غیردولت ــی ،کس ــری بودج ــه دول ــت س ــرمایهگذاران خصوص ــی را نی ــز دچ ــار
مشــکل کــرده و ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا دلیــل حضــور بخــش خصوصــی در حــوزه ســرمایهگذاری ،تنهــا کســب ســود اســت،
ن ــه مالحظ ــات سیاس ــی و در نظ ــر گرفت ــن مصلح ــت  -از هرنوع ــی ک ــه باش ــد . -نمیت ــوان دس ــت ب ــه خصوصیس ــازی زد ،ام ــا از
ســرمایهگذار انتظــار داشــت کــه ماننــد دولــت بــه دالیــل غیراقتصــادی متحمــل زیــان شــوند .بــه هــر روی ایــن مشــکل از معضــالت
ریش ــهدار و کهن ــه کش ــور اس ــت ک ــه در ح ــوزه ب ــرق نی ــز دی ــده میش ــود و اگ ــر چ ــارهای بنیادی ــن ب ــرای آن اندیش ــه نش ــود ،ب ــا توج ــه ب ــه
اوض ــاع اقتص ــادی موج ــود در کش ــور ب ــه زودی بح ــران بزرگ ــی را در صنع ــت ب ــرق ایج ــاد خواه ــد ک ــرد .ش ــوربختانه ای ــن مش ــکل ب ــه
انــدازهای مهــم اســت کــه بــدون حــل آن هــر اقدامــی و یــا حــل مشــکالت دیگــر بیفرجــام خواهــد بــود ،ز یــرا تــا زمانــی کــه تولیدکننــده
نتوانــد محصــول خــود را بــه قیمتــی منطقــی بــه فــروش برســاند یــا ناگزیــر از فــروش محصــول بــه صــورت نســیه بــا سررســید نامعلــوم
باش ــد ،فعالی ــت در ای ــن صنع ــت هی ــچ جاذب ــهای نخواه ــد داش ــت و نب ــود جاذب ــه در صنعت ــی زیرس ــاختی ک ــه نی ــاز ب ــه توس ــعه
شــتابان و پیوســته دارد ،بــه معنــای دقیــق کلمــه یــک فاجعــه اســت.
از دیگــر نتایــج ایــن شــیوه قیمتگــذاری آن اســت کــه ســبب میشــود ،مصــرف بــرق بهینــه نبــوده و بــا اتــالف بســیار باالیــی همــراه
باشــد کــه عــوارض اصلــی آن غیراقتصــادی شــدن طرحهــای بهینهســازی مصــرف انــرژی ،ســترون مانــدن تالشهــا بــرای اصــالح
الگــوی مصــرف و اســتفاده بیشــتر از انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت.
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همانگون ــه ک ــه پیشت ــر گفت ــه ش ــد س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق ای ــران دچ ــار مش ــکالت ج ــدی اس ــت .آماره ــا
نش ــان میدهن ــد ک ــه رون ــد س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق در پن ــج س ــال گذش ــته کاه ــش چش ــمگیری داش ــته و
همیــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه بخــش بزرگــی از طرحهــای توســعهای ایــن صنعــت در بخــش تولیــد ،انتقــال
و توزیــع متوقــف شــده و بــه بهرهبــرداری نرســد و در پــی آن بــه تقاضــای رو بــه رشــد انــرژی الکتریکــی در کشــور پاســخی
درخ ــور داده نش ــود .بح ــران خاموش ــیها ک ــه پ ــس از س ــالها در یک ــی دو س ــال اخی ــر ب ــاز ه ــم گریبانگی ــر کش ــور ش ــده
اســت را نیــز میتــوان در همیــن راســتا تحلیــل و ارزیابــی کــرد کــه کمبــود ســرمایه بــرای افزایــش گنجایــش کل تولیــد
موج ــب ب ــروز خاموش ــیهای گس ــترده در س ــطح کش ــور ش ــده و از ای ــن پ ــس نی ــز ن ــه تنه ــا ادام ــه خواه ــد یاف ــت ،بلک ــه
میبایس ــت منتظ ــر گس ــترش فزاین ــده دامن ــه ای ــن خواموش ــیها نی ــز ب ــود.
از دیدگاه ــی دیگ ــر ک ــه ت ــا ان ــدازهای کالنت ــر از مش ــکالت عاج ــل و کنون ــی صنع ــت ب ــرق کش ــور ب ــه ش ــمار میآی ــد
میتــوان گفــت کــه کاهــش ســرمایهگذاری دسترســی بــه انــرژی بــرق بــرای رشــد صنعــت و اقتصــاد کشــور را بــا کمبــود
روبــرو کــرده اســت و حتــی اگــر ایــن توقــف افزایــش تولیــد در وضعیــت کنونــی و بــه دلیــل رشــد منفــی اقتصــاد کشــور
آثــار منفــی چندانــی را آشــکار نســازد ،لیکــن در بلندمــدت و برطــرف شــدن موانــع و آغــاز رشــد اقتصــادی دوبــاره در
کشــور آثــار منفــی خــود را بــا ضریبــی چنــد برابــر بــه نمایــش خواهــد گذاشــت ،چراکــه کمبــود ســرمایهگذاری صنعــت
ب ــرق را دچ ــار مش ــکالتی پای ــدار خواه ــد ک ــرد و پیامده ــای آن ت ــا مدته ــا برج ــای خواه ــد مان ــد .کمب ــود س ــرمایه در
درون خــود مجموعــه صنعــت بــرق کشــور ســبب تعطیلــی و بیــکاری تعــداد قابــل توجهــی از واحدهــای پیمانــکاری
و س ــاخت تجهی ــزات ب ــرق میش ــود ک ــه نتیج ــه آن بح ــران رک ــود و بی ــکاری زنجی ــره تأمی ــن در ای ــن صنع ــت ب ــوده و
خواه ــد ب ــود .بدیه ــی اس ــت ک ــه ای ــن مس ــئله در بلندم ــدت ب ــه وابس ــتگی خارج ــی کش ــور ب ــه کاال و خدمات ــی منج ــر
میش ــود ک ــه تاکن ــون در داخ ــل تولی ــد میش ــدهاند و ب ــا تعطیل ــی آنه ــا ناگزی ــر از واردات خواهی ــم ب ــود ،ز ی ــرا تعطیل ــی
یــک واحــد صنعتــی بــه ســادگی رخ خواهــد داد امــا بازگشــایی و بنیــان نهــادن یــک واحــد تــازه چندیــن برابــر دشــوارتر
خواهــد بــود و در نتیجــه در آینــده و بــا آغــاز دوبــاره رشــد اقتصــادی و نیــاز فزاینــده بــه انــرژی الکتریکــی بــرای توســعه
صنع ــت ب ــرق نیازمن ــد واردات خواهی ــم ب ــود ،واردات کاالی ــی ک ــه هماکن ــون در کش ــور در ح ــال تولی ــد اس ــت!
مشــکل دیگــری کــه آن نیــز بــه نوعــی ناشــی از کمبــود ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق و همچنین نبود امــکان همکاری
ب ــا ش ــرکتهای خارج ــی ب ــه دلی ــل تحریمه ــای موج ــود اس ــت ،مس ــاله فرس ــودگی تجهی ــزات و دستگاههاس ــت.
بخ ــش عم ــدهای از تجهی ــزات ش ــبکه ب ــرق ،عم ــر مفی ــد خ ــود را ط ــی ک ــرده و فاق ــد کارای ــی الزم ب ــرای عرض ــه بهین ــه
ان ــرژی الکتریک ــی هس ــتند؛ ای ــن مش ــکل در درج ــه نخس ــت س ــبب میش ــود ک ــه ایمن ــی ش ــبکه در س ــطح اس ــتاندارد
نباشــد و دوم اینکــه اتــالف بــرق در بخشهــای بســیاری از شــبکه بــرق را افزایــش داده و بنابرایــن بــازده تولیــد و عرضــه
بــرق را کاســته و قیمــت تمــام شــده آن بــاال خواهــد بــرد کــه بــه ز یــان هــر بخــش تولیــد و مصــرف بــرق تمــام میشــود.
درب ــاره پیامده ــای منف ــی ناش ــی از تحریمه ــا ب ــر صنع ــت ب ــرق در بخشه ــای گوناگ ــون ای ــن گ ــزارش و ب ــه مناس ــبت

موضــوع بحــث اشــاراتی وجــود دارد ،امــا دربــاره اثــر تحریمهــا بــر شــرایط مالــی شــرکتهای فعــال در صنعــت بــرق
و ســرمایهگذاری آنهــا بــه صــورت مشــخص و دقیــق میتــوان گفــت کــه قطــع همــکاری شــرکتهای اروپایــی و
آمریکایــی بــه دلیــل تحریــم و عــدم فــروش محصــوالت مــورد نیــاز صنعــت بــرق بــه شــرکتهای ایرانــی یکــی از
آثــار مســتقیم تحریمهاســت .ایــن مســئله در کنــار عــدم همــکاری بــرای انتقــال فنــاوری بــه شــرکتهای ایرانــی
بــه اختــالل در عرصــه ســاخت و تولیــد محصــوالت منجــر شــده اســت .از ســوی دیگــر اعمــال تحریمهــا ،باعــث
بــروز مشــکل در نقــل و انتقــال مالــی بــا کشــورهای دیگــر شــده اســت کــه صــادرات کاال و بــرق بــه مقصــد خارجــی
را بــا اختــالل روبــرو میکنــد .بــه ویــژه بــا در نظــر داشــتن اینکــه صنعــت بــرق بزرگتریــن ســهم صــادرات خدمــات
فن ــی و مهندس ــی کش ــور را تاکن ــون در اختی ــار داش ــته اس ــت ،طبیع ــی اس ــت ک ــه آث ــار مخ ــرب ای ــن موض ــوع ب ــر
اقتصــاد صنعــت بــرق بســیار شــدید باشــد .دربــاره اثــر منفــی تحریــم بــر جــذب ســرمایه کالن خارجــی کــه بــرای
صنعــت بــرق اهمیــت راهبــری دارد ،نیــز پیشتــر ســخن رفتــه اســت.

ای ــن مس ــاله از جمل ــه مش ــکالت اساس ــی صنع ــت ب ــرق اس ــت ک ــه پیش ــتر ت ــا ان ــدازهای ب ــه دالی ــل و ریش ــههای
آن اش ــاره ش ــد ،ام ــا اث ــرات ای ــن مش ــکالت ابع ــاد د منف ــی چن ــد الی ــهای ب ــه دنب ــال خواه ــد داش ــت و حت ــی ب ــر
بغرنجت ــر ش ــدن وضعی ــت س ــرمایهگذاری در ای ــن صنع ــت نی ــز منج ــر میش ــود .اگ ــر بخواهی ــم ای ــن مس ــاله را از
دیدگاه ــی ج ــز آنچ ــه پیش ــتر آم ــد ،م ــورد بررس ــی ق ــرار دهی ــم ،بای ــد گف ــت ک ــه ه ــر چن ــد ب ــه دالیل ــی ک ــه ب ــر هم ــه
روشــن اســت ،کشــور ایــران در چنــد ســال گذشــته بــا رشــد منفــی در اقتصــاد و بخــش صنعــت رو بــرو بــوده و ایــن
بــدان معناســت کــه شــمار بنگاههــای تولیــدی ،تجــاری ،صنعتــی و خدماتــی تــازه بنیــان از شــمار بنگاههــای
مشــابهی کــه در همیــن بــازه زمانــی بــه تعطیلــی یــا ورشکســتگی کشــیده شــدهاند کمتــر اســت ،امــا ایــن مســاله
آنگون ــه ک ــه ب ــه ص ــورت ظاه ــری انتظ ــار م ــیرود در محاس ــبه نهای ــی موج ــب کاه ــش تقاض ــا ب ــرای مص ــرف ب ــرق
نشــده اســت و دلیــل ایــن امــر نیــز آن اســت کــه بنــا بــر یــک رشــته عوامــل جامعهشــناختی ،فرهنگــی و  ...تقاضــا
بــرای مصــرف بــرق در بخــش مصــارف خانگــی در ایــران همــواره بــا آهنگــی بــاور نکردنــی رو بــه رشــد بــوده کــه در
کنــار گرمــای بیســابقهای کــه کشــور در ســالهای اخیــر بــا آن روبروســت ،ســبب جبــران کاهــش تقاضــای بــرق
در دیگــر بخشهــا شــده و مجمــوع کل مصــرف بــرق را افزایــش داده اســت .در ایــن شــرایط ،بــه دلیــل بــاال بــودن
ســهم بخــش خانگــی از مصــرف بــرق کــه بخــش اعظــم هزینههــای آن بایــد از محــل یارانههــای هنگفتــی کــه بــه
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بــرق مصرفــی خانوارهــا اختصــاص یافتــه پرداخــت شــود و دولــت نیــز در ایــن ردیــف کســری بودجــه شــدیدی
دارد ،بازگشــت بخــش بیشــتر درآمدهــای بخــش خصوصــی صنعــت بــرق بــا مشــکل روبــرو خواهــد شــد کــه
افــزون بــر ایجــاد دشــواری در تامیــن هزینههــای جــاری ،کمبــود منابــع در ســرمایهگذاری را نیــز تشــدید کــرده
و اف ــزون ب ــر ای ــن س ــرمایهگذاران ت ــازه وارد را نی ــز در م ــورد تصمیمش ــان ب ــرای ورود ب ــه ای ــن ح ــوزه و ضمان ــت
بازگش ــت اص ــل س ــرمایه و س ــود ،دچ ــار تردیده ــای ج ــدی خواه ــد ک ــرد.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در س ــالهای اخی ــر ،مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق کش ــور پ ــس از اج ــرای
تعهداتشــان یــا پرداخــت نشــده و یــا بــا دیرکردهــای بلندمــدت و بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ گونــه ز یــان وارده
بــه ســرمایهگذاران در اثــر ایــن دیرکــرد پرداخــت شــده اســت ،جریــان مالــی شــرکتهای خصوصــی فعــال در
ایــن حــوزه بــا اختــالل جــدی روبــرو شــده اســت .در نتیجــه ایــن رونــد منفــی بخــش بزرگــی از بنگاههــای فعــال
در صنعــت بــرق بــه واحدهایــی ز یــانده تبدیــل شــده و رو بــه تعطیلــی هســتند یــا در عمــل تعطیــل شــدهاند.
پیام ــد بلندم ــدت ای ــن موض ــوع ،از می ــان رفت ــن س ــرمایهگذاریهای بس ــیار هنگفت ــی اس ــت ک ــه در ط ــول
چنــد دهــه در صنعــت بــرق کشــور تمرکــز یافتــه اســت ،امــا بدلیــل مشــکالت مالــی دچــار بحــران شــدهاند.
متاس ــفانه بای ــد پذیرف ــت ک ــه اف ــزون ب ــر مش ــکالت مقطع ــی ک ــه در اث ــر ش ــرایط عموم ــی کش ــور ب ــرای صنع ــت
بــرق ایجــاد شــده اســت ،یــک رشــته از مشــکالت کهــن و ســاختاری کــه پیشــتر در بخــش قیمتگــذاری بــرق
بــه آنهــا اشــاره شــد نیــز وجــود دارد کــه مشــکالت مقطعــی را در بــر گرفتــه و تقو یــت میکنــد و بنابرایــن بــا توجــه
ب ــه وض ــع موج ــود بای ــد ب ــه ص ــورت پیوس ــته در انتظ ــار افزای ــش خی ــره کنن ــده می ــزان مطالب ــات وص ــول نش ــده
بخــش خصوصــی از دولــت و پیامدهــای مالــی ناشــی از آن در ایــن بخــش باشــیم.
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آثار منفی ناشی از
نوساناتاقتصادی
و ناپایداری قیمت ارز

از ویژگیهــای اصلــی صنعــت بــرق بزرگــی حجــم قراردادهــا از نظــر مالــی و بلندمــدت بــودن زمــان اجــرای ایــن
قراردادهاســت کــه همیــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه فعــاالن صنعــت بــرق بیــش از ســایر بخشهــای
صنع ــت کش ــور از وضعی ــت کنون ــی اقتص ــاد کش ــور و نوس ــانات نرخه ــای گوناگ ــون زی ــان ببینن ــد ،ب ــه وی ــژه
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در نظ ــام ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق ،ش ــرایط عموم ــی و خصوص ــی قرارداده ــا ،ب ــه گون ــهای
تدوی ــن ش ــده اس ــت ک ــه هم ــه ریس ــكهای ناش ــی از تغیی ــر و نوس ــانات قیم ــت م ــواد اولی ــه و تجهی ــزات ب ــه
صــورت یكســویه بــه پیمانــکاران و تولیدکننــدگان تجهیــزات تحمیــل شــود ،در شــرایط کنونــی کــه قیمــت
ارز بــه بیــش از صــد درصــد افزایــش یافتــه ،ادامــه اجــرای پــروژه بــا مبالــغ قــراردادی تعییــن شــده کــه در ســالها
گذشــته بــه امضــای دو طــرف رســیده غیرممکــن شــده اســت .درنتیجــه پروژههــا متوقــف و زیــان مالــی بزرگــی
ب ــه ش ــرکتهای صنعت ــی وارد ش ــده اس ــت .اص ــرار ب ــر اج ــرای قرارداده ــا ازس ــوی کارفرمای ــان دولت ــی ب ــدون در
نظــر داشــتن تغییــرات پیــش آمــده ،ســبب تحمیــل تمامــی زیانهــای اقتصــادی ناشــی از نوســان قیمتهــا
و بیثباتـــی اقتصـــادی بـــه بدنـــه بخـــش خصوصـــی شـــده و درنتیجـــه تعطیلـــی دههـــا شـــرکت ســـازنده و
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پیمان ــکاری و بی ــکاری  30درص ــدی نی ــروی کار را در پ ــی داش ــته اس ــت.
دربــاره مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنعــت بــرق نیــز بایــد خاطرنشــان کــرد کــه بــا توجــه بــه اینکــه عرضــه فلــزات و
م ــواد خ ــام م ــورد نی ــاز واحده ــای تولی ــدی در انحص ــار ش ــرکتهای ب ــزرگ ق ــرار دارد و واردات م ــواد اولی ــه ب ــه
دلیــل مشــکالت ارزی دچــار اختــالل شــده ،دسترســی تولیدکننــدگان بــه مــواد خــام بــا چالشهــای بســیاری
همــراه اســت .در ایــن شــرایط هزینــه تولیــد کاال و تجهیــزات مربــوط بــه صنعــت بــرق افزایــش زیــادی داشــته
و ســوداگران بازارهــای مالــی نیــز بــا خر یــد و فــروش فلــزات مــورد نیــاز ایــن صنعــت ،دسترســی تولیدکننــدگان
بــه مــواد اولیــه را بــا اختــالل بیشــتری رو بــرو کردهانــد .ادامــه ایــن وضعیــت ،پیامدهــای بســیاری را بــه دنبــال
خواه ــد داش ــت ک ــه مهمتری ــن آنه ــا تعطیل ــی واحده ــای صنعت ــی و از می ــان رفت ــن ظرفیته ــای تولی ــدی و
صنعتــی کشــور در حــوزه صنعــت بــرق در بلندمــدت خواهــد بــود.
بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه تعه ــدات پیمان ــی در صنع ــت ب ــرق ن ــه کوتاهم ــدت هس ــتند ک ــه بت ــوان آنه ــا ب ــدون
فروافت ــادن در چ ــاه نوس ــانات ب ــه پای ــان رس ــاند ،ن ــه آنق ــدر مح ــدود هس ــتند ک ــه بتوان ــد هم ــه نیازه ــای پ ــروژه را
از پیــش خریــداری و انبــار کــرد و نــه شــرایط کشــور بــه گونــهای اســت کــه بتــوان از شــرکتها انتظــار داشــت
کــه تغییــرات نــرخ نیازهــای خــود را بــا دقــت پیشبینــی کــرده و در قراردادهــا بگنجاننــد .از ســوی دیگــر بایــد
توج ــه داش ــت کارفرمای ــان دولت ــی حت ــی در ش ــرایط ع ــادی و ب ــا ثب ــات نی ــز چن ــدان در پرداخته ــای خ ــود
خ ــوش ق ــول و وقتش ــناس نبودهان ــد ،چ ــه رس ــد ب ــه زم ــان کنون ــی ک ــه هی ــچ چی ــز ع ــادی نرم ــال نیس ــت.
نرم ــال نب ــودن وضعی ــت نی ــز ب ــه خ ــودی خ ــود یک ــی از دالیل ــی اس ــت ک ــه بای ــد کارفرمای ــان را متقاع ــد کن ــد
ت ــا ب ــا پیمان ــکاران هم ــکاری بیش ــتری در زمین ــه بازبین ــی قرارداده ــا داش ــته باش ــند ،ب ــه وی ــژه اینک ــه بخ ــش
خصوص ــی در وضعی ــت ایج ــاد ش ــده نهتنه ــا هی ــچ قص ــوری نداش ــته اس ــت ،بلک ــه در ش ــرایطی ک ــه هی ــچ
تحلی ــل عقالن ــی س ــرمایهگذاری در آن را توجی ــه نمیکن ــد ب ــه س ــبب هم ــکاری ک ــه بیش ــتر از روی غی ــرت و
وط ــن دوس ــتی ب ــوده ،زی ــان س ــنگینی را نی ــز تحم ــل ک ــرده اس ــت.
بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه هرچن ــد دول ــت نی ــز امکان ــات مال ــی چن ــدان قدرتمن ــدی ب ــرای م ــدارا ب ــا بخ ــش
خصوصــی در ایــن زمینــه در اختیــار نــدارد ،امــا سرســختی و پافشــاری بیــش از انــدازه در حفــظ قراردادهــا در
شــکل و شــمایل آغازیــن آنهــا و خــودداری از هرگونــه همــکاری و همراهــی بــا بخــش خصوصــی بــرای کاســتن
از فش ــار و حج ــم زی ــان وارد ش ــده ،میت ــوان ضربات ــی را ب ــر پیک ــره خس ــته و رنج ــور صنع ــت ب ــرق کش ــور وارد
ســازد کــه جبــران آن ا گــر نگوییــم ناممکــن ،دســتکم بســیار دشــوارتر از چیــزی خواهــد بــود کــه اکنــون امــکان
انج ــام آن وج ــود دارد.
روی هــم رفتــه در نقــد رفتــار بخــش دولتــی صنعــت بــرق بــه صــورت خاصــی وخــود دولــت بــه صــورت عــام
نی ــز میت ــوان گف ــت ک ــه بیتوجه ــی ب ــه قوانی ــن باالدس ــتی چ ــون برنام ــه پنجس ــاله شش ــم توس ــعه ،درج ارق ــام
غیرواقعبینانــه در بودجــه شــرکتهای غیردولتــی ،مهمتریــن کاســتیهای بودجــه شــرکتهای زیرمجموعــه
بخــش بــرق وزارت نیــرو اســت .ایــن موضــوع منجــر بــه اختــالل در اقتصــاد بــرق و بــروز چالشهــای متعــددی
بــرای ســرمایهگذاران و صاحبــان کســب و کار زنجیــره تأمیــن شــده اســت کــه ادامــه ایــن وضعیــت میتوانــد
بــه تعدیــل واحدهــا و از بیــن رفتــن تــوان ســاخت و مهندســی کشــور در بخــش بــرق بیانجامــد▪ .
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پیچیده

بــا توجــه بــه بررســیهای صــورت پذیرفتــه بــرای افزایــش ظرفیــت ســالیانه تولیــد بــرق بــه میــزان  5هــزار مــگاوات در هرســال بیــش
از  3میلیــارد دالر ســرمایهگذاری جدیــد نیــاز اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل کمبــود منابــع تأمیــن مالــی پروژههــا توســط
دولــت ،عــدم توانایــی ورود بخــش خصوصــی بــه ایــن نــوع پروژههــا و از طــرف دیگــر عــدم دسترســی بــه منابــع مالــی و فاینانــس
خارجــی و بینالمللــی ،بــه دلیــل شــرایط تحریــم ،ســرمایهگذاری در راســتای توســعه بــرق بــه هیــچ روی متناســب بــا نیــاز جامعــه
در ای ــن زمین ــه نیس ــت .آماره ــای ارائ ــه ش ــده توس ــط مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس ش ــورای اس ــالمی گو ی ــای ای ــن واقعی ــت اس ــت
ک ــه رون ــد س ــرمایهگذاری در بخ ــش تولی ــد ب ــرق در ای ــران در س ــالهای گذش ــته ب ــه ص ــورت کاهن ــده ب ــوده اس ــت .ب ــر پای ــه ای ــن
اطالعــات میــزان ســرمایهگذاری در بخــش تولیــد بــرق در  10ســال گذشــته همــواره رو بــه کاهــش بــوده و تنهــا در بخــش توز یــع و
تــا حــدودی انتقــال ،شــاهد افزایــش ســرمایهگذاری هســتیم .در حالیکــه بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و خاموشــیهای فصــل گــرم
و همچنیــن ضــرورت رشــد اقتصــادی بــرای کشــوری ماننــد ایــران ،آنچــه بیــش از همــه حیاتــی بــه نظــر میرســد ســرمایهگذاری
و تمرکــز بــر بخــش تولیــد اســت .همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه ســرمایهگذاری در بخــش تولیــد بــرق تنهــا بــر خــود ایــن بخــش
اثــر نخواهــد گذاشــت و در واقــع توســعه یــک نیــروگاه بــرق بســیاری از صنایــع ر یــز و درشــتی کــه بــه نوعــی بــا بــرق ارتبــاط دارنــد را
نیــز منتفــع خواهــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب اثــر ســرمایهگذاری در بخــش تولیــد بــرق بســیار بیشــتر از آن اســت کــه تصــور میشــود.
ب ــه نظ ــر میرس ــد نب ــود جذابیته ــای مال ــی و ریس ــک بازگش ــت س ــرمایه و ضمان ــت درآم ــد پای ــدار ب ــرای فع ــاالن در ای ــن ح ــوزه و
بــاال بــودن نــرخ ســرمایه مــورد نیــاز بــرای فعالیــت در بخــش تولیــد بــرق ،از دالیــل اصلــی کاهــش ســرمایهگذاری در ایــن بخــش
باشــد .از ســوی دیگــر نیــاز بــه انتقــال فــنآوری و جــذب ســرمایههای کالن خارجــی نیــز از جملــه نیازهــای اساســی ایــن بخــش
اســت کــه وجــود تحریمهــای ســنگین دســتیابی بــه آنهــا را بســیار دشــوار کــرده اســت.
اف ــزون ب ــر مطال ــب ی ــاد ش ــده بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه تس ــهیالت مال ــی بانک ــی ب ــا دارا ب ــودن س ــهم  70درص ــدی از مناب ــع تامی ــن
ســرمایه صنعــت بــرق از اهمیــت ویــژهای برخــوردار هســتند و در برابــر تســهیالت بانکــی ،بخــش اوراق مشــارکت تنهــا حــدود 10
درصــد از ایــن ســبد منابــع تامیــن ســرمایه را بــه خــود اختصــاص داده اســت .بایــد توجــه داشــت کاهــش محســوس نــرخ ســود
و رکــود اقتصــادی منابــع بانکهــا بــرای پرداخــت وام را در آینــده نزدیــک بــه شــدت کاهــش خواهــد داد و امــکان اتــکاء بــه ایــن
منبــع در چنیــن ســطحی را بــه تدریــج از میــان خواهــد بــرد .نتایــج بررســی ادوار گذشــته بودجــه صنعــت بــرق و محاســبه میــزان
تحققپذیــری منابــع ســرمایهای نیــز نشــان میدهــد کــه تنهــا  3درصــد از منابــع ســرمایهای از محــل تســهیالت مالــی و بانکــی
محقــق شــدهاند و میــزان تحققپذیــری ایــن بخــش از منابــع بــا وجــود ســهم  70درصــدی ،در عمــل تنهــا  3درصــد اســت ،کــه
نامطمئــن بــودن ایــن منبــع را بــه خوبــی نشــان میدهــد.
بنابرای ــن در کن ــار ل ــزوم تمرک ــز بیش ــتر دول ــت ب ــر اوراق مش ــارکت ب ــرای تامی ــن مال ــی ،ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه بخ ــش خصوص ــی نی ــز
در غی ــاب س ــرمایه خارج ــی و پش ــتیبانی بانکه ــا راه ــی ج ــز در پی ــش گرفت ــن سیاس ــتی مش ــابه نخواه ــد داش ــت ک ــه در زب ــان
اقتص ــادی هم ــان حض ــور در ب ــورس س ــهام اس ــت.

منابع جدید تامین سرمایه در صنعت برق

داغ ب ــودن ب ــازار معام ــالت ب ــورس در ماهه ــای گذش ــته در کش ــور ،توجه ــات بس ــیاری ب ــه س ــوی ای ــن ح ــوزه اقتص ــادی جل ــب
کــرده اســت .بــورس بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تامیــن مالــی کــه از شــفافیت اقتصــادی باالیــی نیــز برخــوردار اســت،
سالهاس ــت ک ــه در سراس ــر جه ــان م ــورد توج ــه بس ــیاری ق ــرار گرفت ــه اس ــت .رش ــد مثب ــت پ ــی در پ ــی ش ــاخص معام ــالت
بورس ــی در ای ــران در ط ــول چن ــد م ــاه گذش ــته و همچنی ــن آزادس ــازی س ــهام عدال ــت و ارائ ــه س ــهام ش ــرکتهای دولت ــی ب ــرای
خری ــد عموم ــی در ب ــورس ،س ــبب ش ــده اس ــت ک ــه بس ــیاری از ش ــهروندان پسان ــداز و س ــرمایههای کوچ ــک خ ــود را ب ــا س ــودای
دس ــتیابی ب ــه س ــود بیش ــتر وارد ای ــن تج ــارت کنن ــد .ج ــدای از بخ ــش معام ــالت و تحلیله ــای بورس ــی و مدله ــای س ــود و
زیان ــی ک ــه انبوه ــی از گزینهه ــای خری ــد و ف ــروش س ــهام ب ــه وج ــود میآورن ــد و ب ــرای معامل ــه کنن ــدگان در ب ــازار ب ــورس اهمی ــت و
جذابی ــت بس ــیار دارد ،کش ــش ب ــورس ب ــرای صنع ــت ب ــرق ای ــران میتوان ــد در ح ــل مس ــاله تامی ــن مال ــی تعر ی ــف ش ــود.
در س ــادهترین تعری ــف ممک ــن ،ب ــورس ب ــه فع ــاالن صنای ــع اج ــازه میده ــد ک ــه در براب ــر وا گ ــذاری بخش ــی از س ــهام ش ــرکت خ ــود
در بــازار بــورس ،بتواننــد ســرمایه مــورد نیــاز خــود بــرای توســعه کســب و کار و تجهیــز صنایعشــان را بــه دســت آورنــدو در واقــع ایــن
عم ــل ب ــه نوع ــی هم ــان ج ــذب س ــرمایهگذار و یافت ــن ش ــریک ب ــرای ی ــک بن ــگاه اقتص ــادی اس ــت ،ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه فراخ ــوان
ایــن شــراکت بــه صــورت عمومــی خواهــد بــود و از ســوی دیگــر ،اهمیــت اساســی ایــن روش آن اســت کــه عرضــه ایــن ســهام بــا
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ایجــاد فضــای رقابتــی همــراه بــوده و در واقــع ســهام شــرکت بــه نوعــی بــه مزایــده گذاشــته خواهــد شــد و در صــورت محبوبیــت
ســرمایهگذاری در یــک بنــگاه خــاص و بــاال رفتــن تقاضــا بــرای خریــد ســهام آن ،ارزش ســهام شــرکت یــاد شــده نیــز افزایــش
خواهــد یافــت .در نتیجــه ایــن رونــد ،بــا باالتــر رفتــن ارزش ســهام یــک شــرکت ،هــم منابــع مالــی بیشــتری بــه ســوی شــرکت
س ــرازیر خواه ــد ش ــد و ه ــم کس ــانی ک ــه زودت ــر از دیگ ــران ب ــه فراخ ــوان س ــرمایهگذاری در آن ش ــرکت پاس ــخ مثبت ــی دادهان ــد ب ــه
ســود بیشــتری دســت خواهنــد یافــت .بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد در شــرایطی کــه بانکهــا هــر روز بــا مشــکالت بیشــتری در
ارائــه تســهیالت بــه فعــاالن صنایــع بــرق روبــرو هســتند و هماکنــون نیــز  97درصــد برآوردهــای تامیــن مالــی از ســوی بانکهــا
امــکان محقــق شــدن نــدارد و همچنیــن در شــرایطی امــکان جــذب ســرمایه خارجــی نیــز وجــود نــدارد ،ورود بــه بــازار بــورس
بــرای جــذب ســرمایه میتوانــد گزینــه مناســبی باشــد.

صنعت برق و بازار بورس

حمیدرضــا صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران و عضــو هیــات مدیــره ســندیکا صنعــت بــرق در گفتگــو بــا «اکــو
نی ــرو» نی ــز در ای ــن زمین ــه اظه ــار ک ــرده اس ــت :اس ــتفاده از ظرفی ــت ب ــورس نهتنه ــا باع ــث کاه ــش فش ــار ب ــر بانکه ــا و هدای ــت
مناب ــع آنه ــا ب ــه س ــمت ش ــرکتهای کوچ ــک و متوس ــط میش ــود ،بلک ــه ب ــه مدیری ــت بهت ــر ریس ــک س ــرمایهگذاری و افزای ــش
ش ــفافیت در بنگاهه ــای ب ــزرگ ه ــم کم ــک خواه ــد ک ــرد .ب ــه اعتق ــاد او تصمی ــم بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق و ورود ب ــه
ب ــورس ،نقدینگ ــی موج ــود در ب ــازار س ــرمایه را ب ــه س ــمت رون ــق تولی ــد و رش ــد اقتص ــادی س ــوق میده ــد و وضعی ــت بهت ــری
از مص ــرف نقدینگ ــی در کش ــور ایج ــاد خواه ــد ش ــد .در چنی ــن ش ــرایطی جل ــوی بس ــیاری از ریس ــکها نی ــز گرفت ــه میش ــود.
بــه اعتقــاد رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ،بــازار ســرمایه بهواســطه اتــکا بــه حجــم وســیعی از منابــع مالــی خــرد از طریــق
توس ــعه مش ــارکت عم ــوم م ــردم و ب ــا ات ــکا ب ــه ابزاره ــای نوی ــن ،ت ــوان تأمی ــن مال ــی باالی ــی دارد ک ــه میتوان ــد کم ــک ش ــایانی ب ــه
اجــرای پروژههــای عظیــم در کشــور از جملــه حــوزه بــرق داشــته باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه منابــع ســرگردان نیــز بــه بــازار
ســرمایه هدایــت خواهنــد شــد ،مشــروط بــر آنکــه معرفــی ظرفیتهــای ایــن بــازار بــه عمــوم افــراد جامعــه از ســوی دولــت دنبــال
شــود .البتــه ایــن نخســتین بــاری نیســت کــه ســخن از ورود صنعــت بــرق بــه بــازار بــورس مــیرود .انتشــار خبــر ورود شــرکت
عســلویه مپنــا بــه بــورس در ســال  92و عرضــه 32میلیــون ســهم نیــروگاه بــرق پاکدشــت (دماونــد) در فرابــورس یکی از نخســتین
تالشهــا در ایــن زمینــه بــه شــمار مــیرود .بایــد توجــه داشــت کــه در بیشــتر کشــورهای توســعه یافتــه دنیــا بخــش تولیــد و توزیــع
ب ــرق ،کام ــال خصوص ــی اس ــت و نیروگاهه ــا در قال ــب ش ــرکتهای س ــهامی ع ــام و خ ــاص فعالی ــت میکنن ــد و بس ــیاری از
نیروگاههــا هــم سهامشــان در بورسهــای اوراق بهــادار معاملــه میشــود ،کــه نشــان دهنــده عــادی بــودن و عمومیــت حضــور
صنعــت بــرق در بــازار بــورس اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه حضــور صنعــت بــرق ایــران در ســطوح و عرصههــای مختلــف از جملــه توزیــع و انتقــال و همچنیــن
ش ــرکتهای س ــازنده تجهی ــزات در ب ــازار ب ــورس میتوان ــد گام مهم ــی در راس ــتای ع ــادی و نرم ــال ش ــدن وضعی ــت صنع ــت
بــرق ایــران تلقــی شــود .صنعتــی کــه منابــع مالــی خــود را بــا ســرمایهگذاری مســتقیم یــا غیــر مســتقیم (بــورس) تامیــن میکنــد
و کاالی خ ــود را ب ــا نرخ ــی منطق ــی (در ب ــورس ان ــرژی) ب ــه ف ــروش میرس ــاند .بدیه ــی اس ــت ک ــه منطقیت ــر ش ــدن وضعی ــت
صنعــت بــرق بــه بیــرون آوردن آن از رکــود و شــتابان کــردن رشــد آن کمــک خواهــد کــرد.
البت ــه بای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه نی ــز توج ــه داش ــت ک ــه نامتع ــادل ب ــودن وضعی ــت اقتص ــادی ای ــران در س ــالهای اخی ــر در هم ــه
بخشه ــای اقتص ــادی قاب ــل مش ــاهده و پیگی ــری ب ــوده و ب ــازار ب ــورس نی ــز از ای ــن قاع ــده مس ــتثنی نیس ــت .در واق ــع یک ــی از
دالی ــل اصل ــی فع ــال ش ــدن ب ــازار ب ــورس رش ــد لج ــام گس ــیخته نقدینگ ــی در کش ــور و نب ــود کنت ــرل ب ــر آن ب ــوده اس ــت .ای ــن
نقدینگــی غولپیکــر ،پــس از اینکــه امکانــات مبادلــه در بــازار ارز و طــال بــه شــدت محــدود شــده و بــازار زمیــن و مســکن نیــز
در ی ــک ب ــازه زمان ــی دچ ــار رک ــود ش ــد ،توج ــه خ ــود را ب ــه س ــوی ب ــازار ب ــورس معط ــوف ک ــرده و وارد ای ــن ح ــوزه ش ــده اس ــت.
یکــی از دالیــل اصلــی رشــد متوالــی شــاخص بــازار بــورس حضــور افــراد ناآ گاهــی اســت کــه بــدون هیچگونــه دانــش اقتصــادی
بــه بــورس هجــوم آورده و هــر ســهمی را کــه در دسترسشــان قــرار دارد را خریــداری میکننــدو بدیهــی اســت کــه هرچنــد رشــد
ش ــاخص ب ــورس پی ــام مثبت ــی ب ــرای اقتص ــاد کش ــور خواه ــد ب ــود ،ام ــا بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه همی ــن اف ــراد انتظ ــار س ــودهای
کالن در ب ــازه زمان ــی بس ــیار کوت ــاه را نی ــز دارن ــد و چن ــدان صب ــور ه ــم نیس ــتند .ب ــا اش ــباع ب ــازار و خ ــروج پ ــول از دس ــت جامع ــه
ســهامداران مــدت بســیاری بــه درازا نخواهــد کشــید تــا کســانی کــه هــر روز و هــر ســاعت ارزش ســهام خــود را کنتــرل میکننــد،
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دس ــت ب ــه ف ــروش س ــهام خ ــود زده و ص ــف ف ــروش ایج ــاد کنن ــد ک ــه باق ــی آن نی ــز روش ــن اس ــت .از س ــوی دیگ ــر چنی ــن رفت ــار
جن ــون آمی ــزی در م ــورد خری ــد ه ــر س ــهمی ک ــه در دس ــترس اس ــت ،س ــبب خواهن ــد ک ــه س ــره از ناس ــره و س ــودده و آین ــده دار
از زی ــانده و در آس ــتانه ورشکس ــتگی مش ــخص نش ــود و در واق ــع منط ــق اصل ــی ب ــورس ک ــه هم ــان س ــرمایهگذاری در صنای ــع
ســودآور اســت در ابهــام قــرار گرفتــه و کامــال بــه حاشــیه رود .هرچنــد کــه ایــن مشــکل بیشــتر بــه خر یــداران ربــط پیــدا کــرده و
آنهــا را متضــرر میکنــد ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه عرضــه کننــدگان ســهام نیــز از ایــن طوفــان بــه دور نخواهنــد مانــد .بــه و یــژه
آن دســته از شــرکتهایی کــه پــس از گذشــت چنــد مــاه از ایــن رونــق بیســابقه ،هماکنــون و بــه تازگــی قصــد ورود بــه بــورس
را دارنــد ،ممکــن اســت کــه در دوران نوســان شــدید بــورس در جهــت منفــی پــای بــه ایــن عرصــه گذاشــته باشــند.
ب ــه ص ــورت خالص ــه هرچن ــد ک ــه تامی ــن مال ــی از طری ــق ب ــورس اقدام ــی مناس ــب و آزم ــون پ ــس داده اس ــت و در ش ــرایطی ک ــه
ام ــروزه صنع ــت ب ــرق ب ــا کمب ــود ش ــدید مناب ــع س ــرمایهگذاری دس ــت و پنج ــه ن ــرم میکن ــد ،ورود ب ــه ب ــازار ب ــورس میتوان ــد
راه ح ــل مناس ــبی ب ــرای مش ــکالت صنع ــت ب ــرق باش ــد ،ام ــا بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه ب ــه دلی ــل بیثبات ــی اقتص ــاد کش ــور و
پیشبینیناپذیــر بــودن رفتــار عمومــی جامعــه ایــران در عرصــه اقتصــاد ،مــی بایســت بــا توجــه و دقــت بســیار بیشــتری پــای
در ایــن میــدان نهــاد .مشــورت بــا کارشناســان خبــره بــورس و بهکارگیــری متخصصــان اقتصــادی و حقوقــی بــرای بــه انجــام
رس ــاندن کار ،پیش ــنهاد و توصی ــهای ج ــدی اس ــت ک ــه میت ــوان ب ــه ش ــرکتهای عالقهمن ــدی ک ــه در صنع ــت ب ــرق ،قص ــد
ورود ب ــه ب ــازار ب ــورس را دارن ــد ،ک ــرد.

بورس انرژی برای صنعت برق

مس ــاله دیگ ــری ک ــه در پای ــان ای ــن گ ــزارش درب ــاره فعالی ــت صنع ــت ب ــرق در ب ــورس بای ــد ب ــه آن پرداخ ــت و چن ــدان نی ــز ت ــازه
نیس ــت ،مس ــاله ارای ــه ب ــرق در ب ــورس ان ــرژی اس ــت ک ــه مدتهاس ــت م ــورد بح ــث ب ــوده و میتوان ــد بس ــیاری از مش ــکالت
صنعــت بــرق در بخــش عرضــه را کــه از قضــا مهمتریــن بخــش مشــکالت ایــن صنعــت نیــز هســت ،تــا انــدازه ز یــادی حــل
کن ــد .ام ــا ای ــن بخ ــش از ب ــورس ب ــا دش ــواریهای بس ــیاری نی ــز روبروس ــت.
ســید علــی حســینی مدیــر عامــل بــورس انــرژی در گفتگــو بــا بــرق نیــوز و توضیــح عوامــل مشــکالت موجــود در بــورس انــرژی
بــرای صنعــت بــرق اظهــار میکنــد :وقتــی بــر روی ورود فعــاالن صنعــت بــرق بــه بــازار و تأمیــن منابــع و نقدینگــی بــرای گــردش
معامــالت در بــورس یــا ارتبــاط بــا مصــرف کننــدگان بــه طــور مســتقیم مضیقــه ایجــاد میشــود ،بــه طــور حتــم بــر روی تأمیــن
مالــی آنه ــا نیــز تأثیــر گــذار اســت .اگ ــر در چنــد س ــال گذشــته وزارت نیــرو تکالیــف قانونــی خــود ب ــرای توســعه بــازار بــرق در
بــورس انــرژی ،تقویــت ورود بخــش خصوصــی بــه بــازار و امــکان تأمیــن مالــی بــرای ســاخت نیروگاههــا از طریــق بــازار ســرمایه
را جدیت ــر میگرف ــت ،ب ــه ط ــور حت ــم االن بحثه ــای پیرام ــون قطع ــی ب ــرق وج ــود نداش ــت.
ام ــا محمدحس ــین عس ــگری کارش ــناس صنع ــت ب ــرق در گفتوگ ــو ب ــا «دنی ــای اقتص ــاد» درب ــاره مزیته ــای ب ــورس ان ــرژی
میگوی ــد :زنجی ــره صنع ــت ب ــرق از بخشه ــای تولی ــد ،انتق ــال ،توز ی ــع و ف ــروش ب ــرق تش ــکیل ش ــده اس ــت ک ــه هرک ــدام از
ای ــن بخشه ــا صنایع ــی را در کن ــار خ ــود ایج ــاد کردهان ــد .در ح ــال حاض ــر بخش ــی از ف ــروش ب ــرق در ب ــورس ان ــرژی ای ــران و
بخشــی نیــز در بــازار بــرق شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران معاملــه میشــود و در ایــن بازارهــا از یــک ســو تولیدکننــدگان کــه
نیروگاههــای تولیــد بــرق هســتند و از ســوی دیگــر خریــداران کــه شــرکتهای توزیــع بــرق هســتند ،حضــور دارنــد .وی افــزود:
خری ــد و ف ــروش ب ــرق در ب ــورس ان ــرژی ن ــه تنه ــا بس ــتری را ب ــرای کش ــف قیم ــت ب ــرق ب ــرای خر ی ــدار و فروش ــنده ایج ــاد میکن ــد
بلکــه بــا ایجــاد شــرایط پیــش فــروش و پیــش خریــد بــرق ،ابــزار پوشــش ریســک نوســانات قیمــت بــرق را در اختیــار خر یــداران
و فروشــندگان قــرار میدهــد .همچنیــن در بــورس انــرژی ،از طریــق قراردادهــای ســلف مــوازی اســتاندارد ،امــکان تامیــن مالــی
بــرای فعــاالن ایــن صنعــت فراهــم شــده اســت.
بــه صــورت خالصــه حضــور فعالتــر صنعــت بــرق در بــورس انــرژی میتوانــد گامــی مهــم بــه ســوی منطقیتــر شــدن قیمــت
ب ــرق در ای ــران و ایج ــاد تع ــادل هرچ ــه بیش ــتر می ــان هزین ــه ه ــا و درآمده ــای تولیدکنن ــدگان ب ــرق باش ــد .البت ــه ای ــن کار تنه ــا
مش ــکل بخ ــش تولی ــد نی ــرو را ح ــل نخواه ــد ک ــرد بلک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ارتب ــاط نزدی ــک س ــایر بخشه ــای تولی ــدی و خدمات ــی
صنعــت بــرق بــا بخــش تولیــد ،در صــورت بهبــود وضعیــت مالــی بخــش تولیــد ،وضعیــت دیگــر بخشهــا نیــز بهبــود خواهــد
یافــت .همچنیــن بهبــود وضعیــت مالــی صنعــت بــرق بــه طــور کلــی ســبب ایجــاد جذابیــت ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت
و جلــب عالقهمنــدان خواهــد شــد ،کــه بــه نوعــی ایجادکننــده یــک چرخــه تاثیــر متقابــل مثبــت خواهــد بــود▪.
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

بنگاههای کوچک و متوسط در هر کشوری
میتوانند سهم بهسزایی در ارتقای اقتصاد
کشور به اقتصادی رقابتی ،پویا ،مبتنی بر دانش
و اشتغالزایی داشته باشند .در کشور ما به
دلیل چالشهای اقتصادی موجود و کمبود
نقدینگی،هیچگاهتامینمالیشرکتهای
صنعتی ،تولیدی و بازرگانی ورود آنها به بازار
سرمایه محقق نشده و مشکات ساختاری
واحدها از قبیل عدم شفافیت دفاتر مالی
اصاح نشده است .این دسته از شرکتها در
زمینه توسعه و رشد خود نسبت به واحدهای
بزرگ صنعتی با چالشهای بیشتری مواجهند.
رضی حاجی آ قامیری ،عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
در گفتگو با ستبران به معایب و موانع ورود
شرکتهای  SMEبه بازار بورس و فرابورس
پرداخته که مشروح آن در ادامه آمده است.
.
.
.
.
.
.
.
.

دالیـل رکـود و افـت اقتصـادی ایـن شـرکتها ایـن اسـت کـه در درجـه اول وضـع عمومـی اقتصـادی
کشـور خـوب نیسـت .در درجـه دوم اغلـب شـرکتها بـا مشـکالت مختـص بـه خـود مواجهنـد.
بسـیاری از شـرکتهای تولیـدی بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه مواد اولیـهای که بایـد از خارج وارد شـود
با مشـکل روبهرو هسـتند .شـرکتهای بازرگانی نیز از یک سـو به علت کمبود نقدینگی برای خرید
دچار چالش هسـتند و از سـوی دیگر در فروش محصول به دلیل شـیوع بیماری کرونا و متعاقب آن
نبـود تقاضـا و تعطیلـی بیشـتر بازارهـای فروش در تنگنا هسـتند.
از طرفـی شـرکتهای صادرکننـده هـم مشـکالت عدیدهای از قبیل مسـاله انتقـال ارز و پیمـان ارزی
دارنـد و همـه اینهـا موجـب شـده اسـت که شـرکتهای اقتصـادی در یک حالت توقـف مطلق قرار
گیرنـد .بـه همیـن جهـت نمیتواننـد پـول حاصـل از فـروش خـود را بـاز پـس گیرنـد و نقدینگـی مـورد
نیازشـان را تامین کنند و همین امر سـبب میشـود نتوانند فعالیتهای اقتصادی خود را در چرخه
اقتصادی کشـور ادامه دهند و سـرمایه در گردش داشـته باشـند.

ارزیابی شما از ورود فعاالن
اقتصادی به بازار سرمایه
چیست؟

مانع
دولت؛ ِ
ورود بخشخصوصی
به بازار سرمایهاست
رضیحاجیآقامیری

عضوهیات نمایندگاناتاقبازرگانیایران

با توجه به شرایط اقتصادی
کشور و بحران کمبود نقدینگی
بخشصنعت،بنگاههای
اقتصادی برای حفظ
نقدینگی و تامین مالی مورد
نیاز خود چه مسیرهایی را در
پیشرو دارند؟

گفتوگویاختصاصی اقتصادصنعتبرق

اتاق بازرگانی برای تسهیل
ورود شرکتها به بازارهای
سرمایه اقدامی انجام داده
یا برنامهای چه اقدامی را
انجام داده است؟

بـه نظـر مـن بـازار سـرمایه تـا حـدودی تخصصـی اسـت و ورود افـراد کمتجربـه و غیرمتخصـص به این
عرصـه میتوانـد خطراتـی را برایشـان بـه بـار آورد .بـه همیـن دلیل بسـیاری از فعاالن اقتصـادی جرات
ورود بـه قمـار بـزرگ بـورس را ندارنـد و بیشـتر ترجیـح میدهنـد فعالیـت خـود را متوقف کننـد تا اینکه
وارد حـوزهای شـوند کـه آن را نمیشناسـند .ورود بـه بـورس دوای همـه دردهـا و مشـکالت امـروز بورس
نیسـت و شـبیه به یک حرکت کاذب شـده و نقشـی در رفع مشکالت اقتصادی کشـور ندارد .بورس
درحقیقـت یـک نـوع بـازی بـا پـول و سـرمایه اسـت و بنـده شـخصا وارد این بازیها نمیشـوم.
فروش سهام از طریق بورس انجام میشود و خرید آن از سوی مردم هم بستگی به این دارد که چقدر
بـه واحدهـای بازرگانـی ،تولیـدی و اقتصـادی اعتمـاد کننـد .اینطـور نیسـت کـه بتـوان بـا یک سـری
دادههـای آمـاری ،میـزان ریسـک مـردم و اسـتقبال آنـان از داد و سـتد سـهام را تحلیل اقتصـادی کرد.
تحلیـل کـردن نیـاز بـه دادههـای قابـل اعتمادتـری دارد و چـون مـا ایـن اطالعـات را نداریـم تحلیلمان
ارزش کارشناسـی ندارد.

از اتـاق بازرگانـی چنـدان کار خـاص عملیاتـی برنمیآیـد و تصمیمگیـری درخصـوص نحـوه ورود
شـرکتهای  SMEبـه بـورس در اختیـار مدیریـت اقتصـادی کشـور اسـت کـه دولـت در محوریت
آن قـرار دارد .در حـال حاضـر غالـب فعالیتهـای اقتصـادی توسـط دولـت انجـام میگیرد و حتی
بـورس هـم توسـط شـرکتهای خصولتـی و دولتـی هدایـت و کارگردانـی میشـود .در نتیجـه بخـش
خصوصـی یـا همـان شـرکتهای SMEبـه ایـن سـادگیها نمیتواننـد بـه بازارهـای سـرمایه راه یابنـد.
مگـر اینکـه در دولـت ارادهای پیـدا شـود و تصمیـم بگیـرد ورود شـرکتهای کوچـک و متوسـط را بـه
بورس تسـهیل کنـد▪ .

بنگاههای اقتصادی (SMEها) از قبیل شرکتهای تولیدکننده و شرکتهای بازرگانی صادرکننده
برای حفظ نقدینگی در درجه اول نیاز به فروش دارند .چنانچه این شرکتها خریدی انجام دهند
یـا بـرای راهانـدازی یـک خـط تولیـد سـرمایهگذاری کننـد ،تـا زمانـی کـه محصـوالت و تولیداتشـان
بـه فـروش نرسـد هیـچ گونـه نقدینگـی در صنـدوق خـود نخواهنـد داشـت .در حـال حاضـر مـا دچـار
یک بحران اقتصادی هسـتیم و به جهات مختلف ،سـطح فروش این شـرکت ها بسـیار پایین آمده
است.
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دبیر کمیتهمالی-بانکیسندیکایصنعتبرقایران

آب
تنوعابــزارهـایمالی؛
ناآگـاهیاز ِ

بخــش بزرگــی از صنعــت بــرق شــامل ســازندگان کاال و تجهیــزات برقــی اســت کــه بــا
توج ــه ب ــه ب ــاال ب ــودن هزین ــه تمامش ــده کاالی ساختهش ــده ،ب ــرای تولی ــد تجهی ــزات
سفارشـــی ،هزینـــه باالیـــی را متحمـــل میشـــوند .همچنیـــن ارائهدهنـــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی و پیمانــکاران ایــن صنعــت نیــز در انعقــاد قراردادهــای
ً
پیمانــکاری و ســاخت ،غالبــا بخــش بزرگــی از مبلــغ قــرارداد را صــرف هزینــه تأمیــن
قطعــات و تجهیــزات میکننــد .لــذا بــرای تأمیــن مالــی ایــن پروژههــا نیــاز بــه منابــع
مال ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد متناس ــب ب ــا ماهی ــت موض ــوع ق ــرارداد و ن ــوع رابط ــه بی ــن
عرضهکنن ــده و تقاضاکنن ــده ،از مناب ــع متفاوت ــی تأمی ــن گ ــردد.
ســـاده تریـــن روش تأمیـــن مالـــی پروژههـــا کـــه نســـبت بـــه ســـایر روش هـــا نیـــز
شناختهش ــدهتر اس ــت ،اس ــتفاده از س ــرمایه ه ــای داخل ــی اس ــت .در ای ــن ش ــیوه
پیمان ــکار ی ــا فروش ــنده تجهی ــزات از مح ــل پیشپرداخ ــت کارفرم ــا ی ــا خری ــدار،
بخشــی از هزینههــای اولیــه را پوشــش داده و مابقــی هزینــه هــا نیــز از منابــع داخلــی
عرض ــه کنن ــده تأمی ــن م ــی ش ــود .س ــپس بهتدری ــج و ب ــا پیش ــرفت فیزیک ــی پ ــروژه
و ی ــا بهص ــورت یکج ــا در سررس ــید ق ــرارداد ،مبل ــغ ف ــروش کاال ی ــا خدم ــات توس ــط
کارفرم ــا تس ــویه میش ــود.
امـــروزه اســـتفاده از ســـرمایه گـــذاری داخلـــی بـــرای بســـیاری از پـــروژه هـــا دشـــوار
ش ــده ی ــا مقرونبهصرف ــه نیس ــت ک ــه ناش ــی از کاه ــش نقدینگ ــی و ت ــورم و هزین ــه
فرص ــت ب ــاالی ای ــن مناب ــع ب ــرای مال ــکان دارای ــی اس ــت .در ای ــن ش ــرایط اس ــتفاده
از س ــرمایههای بازاره ــای مال ــی موضوعی ــت م ــی یاب ــد .بازاره ــای مال ــی وظیف ــه
پشــتیبانی از بخــش واقعــی اقتصــاد را بــر عهــده دارنــد تــا شــرایط الزم جهــت توســعه
و رشــد پایــدار اقتصــادی را فراهــم کننــد .در تقســیمبندی بازارهــای مالــی میتــوان
ب ــه دو ب ــازار پ ــول و س ــرمایه اش ــاره ک ــرد.
بازار پول
بـــازار پـــول ،بـــازاری بـــرای دادوســـتد پـــول و دیگـــر داراییهـــای مالـــی جانشـــین
نزدی ــک پ ــول اس ــت ک ــه سررس ــید کمت ــر از ی ــک س ــال دارن ــد .بانکه ــا بازیگ ــران
اصلــی ایــن بــازار هســتند کــه در بانکــداری اســالمی ،از محــل منابــع تجمیــع شــده
م ــردم ،تس ــهیالت پرداخ ــت ک ــرده و بهاینترتی ــب آن ه ــا را بهط ــور غیرمس ــتقیم در
ســرمایهگذاری شــرکت مــی دهنــد .ازآنجاکــه در پرداخــت تســهیالت بانکــی ،نــرخ

س ــود تس ــهیالت توس ــط ش ــورای پ ــول و اعتب ــار بهص ــورت تکلیف ــی ب ــه بانکه ــا
اع ــالم میش ــود ،اغل ــب ای ــن ن ــرخ در مقایس ــه ب ــا به ــای تمامش ــده پ ــول و لح ــاظ
ً
هزینهه ــای غیرعملیات ــی بان ــک ه ــا ،جذابی ــت پرداخ ــت تس ــهیالت را خصوص ــا
در مص ــارف ب ــا ن ــرخ بازده ــی پایی ــن کاه ــش میده ــد .بان ــک بهعن ــوان ی ــک بن ــگاه
اقتص ــادی الزم اس ــت ت ــا ع ــالوه ب ــر پوش ــش به ــای تمامش ــده پ ــول و هزینهه ــای
غیرعملیاتــی خــود ،ســود ســهامداران را نیــز در تعییــن ســود تســهیالت لحــاظ کنــد
لــذا بــا اســتفاده از روشهــای گوناگــون ســعی در بــاال بــردن نــرخ ســود مؤثــر تســهیالت
در مقابــل نــرخ ســود اســمی دارنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه لــزوم مســدودی ســپرده
نق ــدی در حس ــاب ج ــاری بهعن ــوان وثیق ــه و تخصی ــص تس ــهیالت ب ــه دارن ــدگان
س ــپردههای ب ــا میانگی ــن ی ــا رس ــوب در دورهه ــای زمان ــی گذش ــته اش ــاره ک ــرد.
همچنی ــن مطاب ــق ب ــا مصوب ــات ش ــورای پ ــول و اعتب ــار و آییننامهه ــای ابالغ ــی
بان ــک مرک ــزی و باه ــدف انعطافپذی ــری ب ــاالی ش ــبکه بانک ــی در تغیی ــر مق ــررات،
بانــک هــا از پذیــرش منابــع مردمــی در قالــب ســپردههای بلندمــدت (بیــش از یــک
س ــال) ب ــا ن ــرخ س ــود ثاب ــت من ــع ش ــدهاند .ای ــن مس ــاله منج ــر ب ــه ترجی ــح بانکه ــا
در پرداخــت تســهیالت در بخشهــای اقتصــادی زودبــازده و پرســود شــده اســت.
همانطــور کــه در نمــودار  1نشــان دادهشــده اســت %59٫8 ،از کل مبلــغ تســهیالت
پرداختـــی بانکهـــا و مؤسســـات اعتبـــاری در س ــال  1398ب ــه بخشهـــای
اقتصــادی زودبــازده ماننــد ســاختمان ،بازرگانــی و خدمــات تخصیــص دادهشــده
اس ــت.
در نم ــودار  2تس ــهیالت پرداخت ــی ب ــه بخ ــش صنع ــت و مع ــدن در س ــال  1398ب ــه
تفکی ــک ه ــدف از پرداخ ــت نش ــان دادهش ــده اس ــت 68 .درص ــد از تس ــهیالت ب ــه
ای ــن بخ ــش جه ــت تأمی ــن س ــرمایه در گ ــردش پرداختش ــده اس ــت ک ــه حداکث ــر
دوره آن یــک ســال مالــی اســت .طرحهــای توســعهای و ایجــاد در بخــش صنعــت و
ً
معــدن غالبــا میانمــدت و یــا بلندمــدت هســتند و ســهم کمــی از تســهیالت را بــه
خ ــود اختص ــاص دادهان ــد (ب ــه ترتی ــب  18و  11درص ــد)
از دیگــر دشــواریهای اســتفاده از منابــع بــازار پــول جهــت تأمیــن مالــی پروژههــای
بلندم ــدت صنعت ــی ،ل ــزوم بازپرداخ ــت اص ــل و س ــود تس ــهیالت در بس ــیاری از
قرارداده ــای منعقدش ــده ب ــر پای ــه عق ــود اس ــالمی اس ــت .چنانچ ــه بهعنوانمث ــال
در بازپرداخ ــت تس ــهیالت ف ــروش اقس ــاطی ،ه ــر قس ــط مطاب ــق ب ــا فرم ــول جهان ــی
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

س ــرمایهگذاری در داراییه ــای حقیق ــی نی ــاز دارن ــد ،کم ــک میکن ــد.
دوم ،ابزارهای مالی دستیابی به رشد اقتصادی متعادل را تسهیل میکنند.
س ــوم ،ای ــن ابزاره ــا پسان ــداز و س ــرمایهگذاری را ترو ی ــج م ــی دهن ــد .چرا ک ــه
پساندازه ــای خان ــوار ب ــرای تأمی ــن مال ــی ط ــرح ه ــای ب ــزرگ س ــرمایهگذاری،
انباش ــت و تجمی ــع ش ــده و ای ــن ام ــکان ب ــرای خانواره ــا پدی ــد میآی ــد ک ــه
س ــرمایههای خ ــود را تجهی ــز ک ــرده و در س ــبد متنوع ــی از داراییه ــای حقیق ــی
ســرمایهگـ ـ ــذاری کنن ــد.

محاس ــبه اقس ــاط ،از دو بخ ــش بازپرداخ ــت اص ــل و س ــود تشکیلش ــده اس ــت.
ً
درحالیک ــه در پ ــروژه ه ــای ایج ــاد و توس ــعه در بخ ــش صنع ــت ،غالب ــا در
ماهه ــای ابتدای ــی دوره بازپرداخ ــت ،درآمدزای ــی آغ ــاز نش ــده اس ــت و ای ــن ال ــزام
در بازپرداخ ــت بن ــگاه را ب ــا مش ــکل تامی ــن نقدینگ ــی مواج ــه ک ــرده و ی ــا ب ــه دلی ــل
عــدم توانایــی در ایفــای بهموقــع تعهــدات ،جرائــم تأخیــر در تأدیــه دیــون را بــه وی
تحمی ــل م ــی کن ــد.
در مقابــل ایــن موانــع و معایــب تأمیــن مالــی بــا اســتفاده از منابــع بازارهــای پولــی،
ای ــن ب ــازار مزایای ــی نی ــز نس ــبت ب ــه ب ــازار س ــرمایه دارد ک ــه از آن جمل ــه میت ــوان
ب ــه ارزانقیمتت ــر ب ــودن ای ــن مناب ــع اش ــاره ک ــرد .در ح ــال حاض ــر ن ــرخ س ــود مؤث ــر
تس ــهیالت بانک ــی پایینت ــر از ن ــرخ س ــود مناب ــع ب ــازار س ــرمایه اس ــت .چرا ک ــه
هزینههای ــی ازجمل ــه هزین ــه متعه ــد پذیرهنویس ــی را ش ــامل نمیش ــود .همچنی ــن
به ــره من ــدی از مناب ــع ب ــازار پول ــی ب ــرای مبال ــغ پایی ــن نی ــز میس ــر اس ــت لیک ــن ب ــازار
س ــرمایه تنه ــا ام ــکان تأمی ــن مال ــی در مبال ــغ ب ــاال را دارد.

در بازارهای پول و سرمایه دنیا ،دو نوع ابزار مالی وجود دارد:
 -1ابزارهای سرمایه ای (مالکیتی)
ابزاره ــای س ــرمایهای ی ــا مالکیت ــی ابزارهای ــی هس ــتند ک ــه مناب ــع مال ــی متقاض ــی
را ب ــه تأمی ــن س ــرمایههای موردنی ــاز ش ــرکت و ی ــا ی ــک پ ــروژه خ ــاص تخصی ــص
داده و در قب ــال آن مالکی ــت دارای ــی مال ــی را ب ــه وی تس ــلیم میکنن ــد ک ــه ی ــک
ن ــوع دارای ــی نامش ــهود قلم ــداد م ــی ش ــود .ازجمل ــه ابزاره ــای مالکیت ــی م ــی ت ــوان
ب ــه «صن ــدوق س ــرمایه گ ــذاری پ ــروژه» اش ــاره ک ــرد .ه ــدف از تش ــکیل صن ــدوق
س ــرمایه گ ــذاری پ ــروژه ،جم ــع آوری س ــرمایه از س ــرمایهگذاران و متقاضی ــان و
اختص ــاص وج ــوه جمعآوریش ــده ب ــه س ــاخت و بهرهب ــرداری ان ــواع پروژهه ــای
توجیهپذی ــر اس ــت .وج ــوه صن ــدوق س ــرمایهگذاری پ ــروژه فق ــط ب ــرای راهان ــدازی
پروژهه ــای پیشبینیش ــده در طرحه ــای توجیه ــی و پرداخ ــت هزینههای ــی
ک ــه در اساس ــنامه صن ــدوق پیشبینیش ــده اس ــت ،اختص ــاص م ــی یاب ــد.
از دیگ ــر ابزاره ــای س ــرمایهای میت ــوان ب ــه تأس ــیس صندوقه ــای جس ــورانه و
صندوقه ــای خصوص ــی اش ــاره ک ــرد.
 -2ابزارهای استقراضی (بدهی)
ابزارهــای مالــی اســتقراضی ُ
(صکــوک) ،اوراق بهــادار بــاارزش مالــی یکســان و قابــل
معاملــه در بازارهــای مالــی هســتند کــه بــر پایــهی یکــی از قراردادهــای مــورد تائیــد
اس ــالم (عق ــود اس ــالمی) طراحیش ــدهاند و دارنـــدگان اوراق بهص ــورت مش ــاع،
مال ــک ی ــک ی ــا مجموع ــهای از داراییه ــا و مناف ــع حاص ــل از آنه ــا هس ــتند.
ابزاره ــای بده ــی ی ــا صک ــوک مطاب ــق ب ــا ضواب ــط و مق ــررات ج ــاری و ب ــه اس ــتناد

بازار سرمایه
ب ــازار س ــرمایه از دیگ ــر بازاره ــای مال ــی اس ــت ک ــه ابزاره ــای مال ــی بلندم ــدت ب ــا
سررســید بیــش از یــک ســال در آن مــورد معاملــه قــرار میگیــرد .بــا گذشــت زمــان
و اســتفاده از ابزارهــای مالــی در جهــان ،کشــورهای اســالمی نیــز ضــرورت اســتفاده
از ای ــن ابزاره ــا را درک ک ــرده و ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت تأمی ــن مال ــی ش ــرکتها از
روشهــای اســالمی ،ابتــدا نظــام بانکــداری اســالمی ایجــاد و ســپس بــازار ســرمایه
اس ــالمی طراح ــی ش ــد .در ای ــن ب ــازار ،نق ــش ابزاره ــای مال ــی اس ــالمی در نظ ــام
تأمی ــن مال ــی اس ــالمی بس ــیار برجس ــته اس ــت.
ابزارهای مالی در بازار سرمایه
ابزارهــای مالــی دارایــی هــای قابــل معاملــه ای هســتند کــه ارزش مبادلــهای داشــته
باشــند کــه ایــن ابزارهــا ســه نقــش متمایــز در جریانهــای مالــی ایفــا میکننــد.
اول آنک ــه ای ــن ابزاره ــا ب ــه نقلوانتق ــال وج ــوه از س ــهامدارانی ک ــه م ــازاد س ــرمایه
دارن ــد و مای ــل ب ــه س ــرمایهگذاری هس ــتند ،ب ــه کس ــانی ک ــه ب ــه ای ــن وج ــوه ب ــرای
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نمودار .4تعداد اوراق منتشره برحسب نوع عقد از سال  1389الی خرداد 1399
منبع  :سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

اطالع ــات ش ــرکت مدیری ــت دارای ــی مرک ــزی ب ــازار س ــرمایه ک ــه وظیف ــه تأس ــیس
و راهب ــری نهاده ــای واس ــط را در ب ــازار س ــرمایهی ای ــران عه ــده دار میباش ــد ،ب ــر
اســـاس  13عقـــد قابلانتشـــار اســـت کـــه شـــامل اوراق قرضالحســـنه ،اجـــاره،
مرابحـــه ،مضاربـــه ،منفعـــت ،مزارعـــه ،مســـاقات ،اســـتصناع ،ســـلف ،جعالـــه،
مشــارکت ،خریــد دیــن و رهنــی اســت .اوراق پرکاربــرد در قراردادهــای پیمانــکاری،
شــامل ســفارش ســاخت ،اجــاره و مشــارکت اســت و در حوزههــای ســاخت کاال و
تجهیــزات نیــز ،اوراق اجــاره ،مرابحــه ،مشــارکت و ســلف مــوازی اســتاندارد کاربــرد
دارن ــد.
اطالع ــات مربوط ــه ب ــه تع ــداد اوراق بده ــی منتش ــر ش ــده در ای ــران ط ــی س ــال ه ــای
 1389تــا پایــان خــرداد مــاه ســال 1399در نمــودار  3مشــخص شــده اســت .مطابــق
بــا ایــن اطالعــات ،اولیــن اوراق بدهــی منتشــره در ایــران مربــوط بــه ســال  1389و در
قالــب عقــد اجــاره و بــه مبلــغ  291,500میلیــون ریــال و مــدت  4ســال بــه تقاضــای
هواپیمایــی ماهــان منتشــر شــده اســت.
در نمــودار  4اوراق منتشــر شــده برحســب هــر یــک از عقــود مشــخص شــده اســت.
دلیـــل اســـتقبال اوراق اجـــاره نســـبت بـــه ســـایر اوراق ،آن اســـت کـــه در انتشـــار
ای ــن اوراق برخ ــالف اوراق مش ــارکت ،اس ــتفادهکننده از ای ــن مناب ــع (بان ــی) یک ــی
از داراییه ــای خ ــود ازجمل ــه زمی ــن ،س ــاختمان و تأسیس ــات و ی ــا ماش ــینآالت
و تجهی ــزات را ب ــه نه ــاد واس ــط در قب ــال پرداخ ــت وج ــه تجمی ــع ش ــده از مح ــل
ً
فــروش اوراق ،فروختــه و ســپس آن دارایــی را مجــددا از نهــاد واســط بــه نمایندگــی از
خریــداران اجــاره میکنــد .لــذا شــرکت ،آزادی عمــل بیشــتری در خصــوص محــل
مص ــرف مناب ــع حاص ــل از ف ــروش ای ــن اوراق دارد.
ابزارهای مشتقه
در کنــار ایــن دو نــوع ابــزار و بــا توجــه بــه نیازهــای بازارهــای مالــی ،ابزارهــای مشــتقه
ً
ایجادش ــدهاند .ای ــن ابزاره ــای مال ــی مس ــتقال دارای ارزش نب ــوده و ارزش آن ه ــا از
ارزش یــک دارایــی پایــه ماننــد کاال ،انــرژی ،ارز ،پــول و ســرمایه مشــتق شــده اســت.
در معامـــالت ایـــن ابزارهـــا ،اصـــل دارایـــی جابـــه جـــا نشـــده و قیمـــت آن ناشـــی
از تغیی ــرات قیم ــت کاالی مربوط ــه اس ــت .ای ــن گ ــروه از معام ــالت ب ــه انتق ــال و

مدیری ــت ریس ــک در بازاره ــا و درنتیج ــه کاه ــش هزین ــه تأمی ــن مال ــی کم ــک ک ــرده
و منج ــر ب ــه افزای ــش بازده ــی داراییه ــا میش ــود .معمولتری ــن ابزاره ــای مش ــتقه
عبارتان ــد از :س ــواپها ( ،)Swapsقرارداده ــای آت ــی ( ، )Futures Contractاختی ــار
معامل ــه ( )Optionsو پیم ــان آت ــی (.)Forward contract
در ح ــال حاض ــر ش ــرکت ب ــورس کاالی ای ــران ب ــا طراح ــی ابزاره ــای مش ــتقه م ــورد
تائی ــد فقه ــای ش ــیعه ،روشه ــای نوین ــی را ب ــرای مدیر ی ــت ریس ــک و تأمی ــن مال ــی
شــرکت هــا و پروژههــا ارائــه کــرده کــه از آن جملــه میتــوان بــه تأمیــن مالــی بــه شــیوه
ســلف مــوازی و انتشــار اوراق خریــد دیــن کاال و مــواد اولیــه اشــاره کــرد .همچنیــن
باه ــدف مدیری ــت ریس ــک ،کش ــف قیم ــت پریمی ــوم بهعن ــوان ی ــک م ــدل نوآوران ــه
در بازاره ــای مال ــی طراح ــی ش ــده اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه نی ــاز روز اف ــزون ش ــرکتهای فع ــال در صنع ــت ب ــرق ب ــه تأمی ــن مال ــی
و ســـوق پیداکـــردن پروژههـــا از مـــدل کارفرمای ــی و پیمان ــکاری ب ــه ش ــیوه هـــای
مش ــارکت عموم ــی و خصوص ــی ک ــه مس ــتلزم تأمی ــن مناب ــع مال ــی پروژههاس ــت،
ض ــرورت ارائ ــه راهکاره ــای نوآوران ــه در تأمی ــن مال ــی ام ــری بدیه ــی اس ــت.
از ســـوی دیگـــر نوســـانات بازارهـــای ارز و فل ــزات رنگ ــی ،تأمی ــن م ــواد اولیـــه و
ماشـــینآالت و تجهیـــزات موردنیـــاز ش ــرکتهای فع ــال در ای ــن صنعـــت را
بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه عمــوم قراردادهــای فــروش
کاال و خدم ــات ای ــن صنع ــت در انحص ــار خر ی ــد ش ــرکت توانی ــر و ش ــرکتهای
تابع ــه آن اس ــت ،تس ــهیم ریس ــک ای ــن نوس ــانات ،علیرغ ــم تالشه ــای م ــداوم
بخ ــش خصوص ــی ،همچن ــان بهص ــورت عادالن ــهای ص ــورت نگرفت ــه اس ــت ک ــه
ای ــن مس ــاله میتوان ــد بخ ــش خصوص ــی را در صنع ــت ب ــرق بهتدر ی ــج تضعی ــف
س ــاخته و زنجی ــره تأمی ــن ای ــن صنع ــت زیرس ــاختی و اس ــتراتژیک را ب ــر ه ــم بزن ــد.
بنابرای ــن شایس ــته اس ــت ک ــه ب ــا همسوس ــازی مناف ــع ش ــرکتهای فع ــال در بخ ــش
خصوصــی صنعــت بــرق و بخــش دولتــی ،بهعنــوان دو عضــو کلیــدی ایــن زنجیــره
و اســتفاده از روشهــای نویــن و خالقانــه ای کــه در حــال حاضــر تــا حــدودی بســتر
قانونــی و اجرایــی آن نیــز فراهمشــده اســت ،عــالوه بــر تأمیــن منابــع مالــی موردنیــاز ،
ریس ــک و مخاط ــرات موج ــود بی ــن بازیگ ــران ای ــن صنع ــت بهدرس ــتی مدیری ــت و
تس ــهیم ش ــود▪.
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

خوان
هفت
ِ
صنعت برق
ورود
ِ
ِ
به بازار سرمایه

میزگردیتحلیلیدرباره
پیچیدگیهایبازار سرمایه
برایپذیرششرکتها؛

7

یکی از مهمترین چالشهایی که صنعت برق ایران
به عنوان زیرساختیترین صنعت کشور با آن مواجه
است ،موضوع تامین مالی است .بخش انتقال و توزیع
صنعت برق که بیشتر شرکتهای عضو سندیکا نیز در این
حوزه فعالیت دارند ،با پیامدهای ناشی از روند نزولی
سرمایهگذاری در این صنعت دست به گریبان هستند .در
حضور
این راستا ستبران در میزگردی با
ِ

«مسعود خانی» مدیرکل دفتر تامین منابع مالی توانیر،
«حسن مردانی» کارشناس مسئول سرمایهگذاری وزارت نیرو،
«حمیدرضا صالحی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیات مدیره سندیکا،
«ولیاله بیات»مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ،
«علی جبل عاملی» عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایهگذاری تامین سرمایه نوین،
«علیرضااسدی»معاونپژوهشیو برنامهریزیسندیکا
و «سپهر برزیمهر» دبیر سندیکا
و در دو محور به بررسی این مسئله پرداخته است .در محور
اول علل و عواملی را که منجر به کاهش سرمایهگذاری در
صنعت برق و افزایش بدهی شده ،طرح و تبیین شده و
در محور دوم راهکارهای حل این معضل به بحث گذاشته
شده است .مشروح این میزگرد را در ادامه میخوانید:
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1

خوان اول :بودجهنا کارآمد
ِ
ولیالهبیات

طبیعت ــا س ــرمایهگذاری ب ــا وج ــود مناب ــع امکانپذی ــر اس ــت و کمب ــود مناب ــع ای ــن مس ــیر را ب ــا چال ــش
مواجــه میکنــد .وقتــی درآمدهــای مــا در مجموعــه خــود کــه ســهم کوچکــی در صنعــت بــرق کشــور
دارد ،بــا مشــکل روبــرو میشــود ،نگــران تامیــن درآمدهــا شــده و بالفاصلــه بــه فکــر مدیریــت هزینههــا
ب ــوده و س ــعی در ایج ــاد تع ــادل داری ــم .ام ــا ای ــن رویک ــرد در هزینهه ــا و درآمده ــای کل کش ــور جای ــی
ن ــدارد و بن ــا ب ــه گفت ــه رئیسجمه ــور 85 ،درص ــد درآمده ــا ص ــرف هزینهه ــای ج ــاری میش ــود .آی ــا ب ــا
وجــود کمبــود منابــع ،نبایــد بــرای مدیریــت هزینههــا تدابیــری اتخــاذ شــود؟ از  25ســال گذشــته کــه
برونس ــپاری ( )outsourceدر ش ــرکتهای دولت ــی ب ــه وج ــود آم ــد ت ــا هزینهه ــا مدیری ــت و فعالیته ــا
چاال کســـازی شـــود ،نـــه تنهـــا هزینههـــا کاهـــش پیـــدا نکـــرد بلکـــه باعـــث افزایـــش هزینههـــای
پیمان ــکاری نی ــز ش ــد ،نتیج ــهای ک ــه ب ــا ه ــدف برونس ــپاری کام ــال در تض ــاد ب ــود .موضوع ــی ک ــه
ام ــروز ب ــا افزای ــش هزینهه ــای ج ــاری در کش ــور بای ــد فک ــری ب ــرای آن ک ــرد ت ــا س ــازمانهای دولت ــی ب ــا
برنامهریـــزی بتواننـــد هزینههـــای خـــود را مدیریـــت کننـــد و هزینههـــای جـــاری دولـــت در ســـقف
معینــی (مثــال 60درصــد درآمدهــا) محــدود شــود .بدیــن ترتیــب میتــوان بــا آزادســازی منابــع ،زمینــه
س ــرمایهگذاری را فراه ــم ک ــرد.

علیرضااسدی
اختــالف بیــن اهــداف برنامــه ششــم توســعه ،میــزان پیشــرفت طرحهــای تصویــب شــده صنعــت بــرق
و اتفاق ــات رخ داده در ای ــن صنع ــت ،نش ــان میده ــد ک ــه ط ــی س ــالهای گذش ــته حج ــم س ــرمایه
م ــورد نی ــاز ب ــرای س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق فراه ــم نش ــده اس ــت .در گذش ــته س ــرمایه م ــورد نی ــاز
بــرای پروژههــا از منابــع داخلــی صنعــت بــرق و بودجــه عمومــی تامیــن میشــده امــا در دهــه گذشــته،
ایــن ســرمایهگذاری بــه انــدازه کافــی نبــوده و حتــی راهکارهایــی ماننــد اســتقراض از بانــک و فاینانــس
هــم نتوانســته پاســخگوی ســرمایه مــورد نیــاز ایــن صنعــت باشــد .براســاس گــزارش مرکــز پژوهشهــای
مجل ــس ش ــورای اس ــالمی تامی ــن بودج ــه س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق ،فق ــط  30درص ــد اه ــداف
برنامــه بودجــه بــوده و  70درصــد آن محقــق نشــده اســت .نتیجــه ایــن رونــد منجــر بــه بدهــکاری دولــت
بــه بخــش خصوصــی شــده اســت چــرا کــه ایــن بخــش بــرای اجــرای پروژههــا از منابــع داخلــی خــود
هزینــه کــرده و ایــن هزینههــا بــدون محاســبات مالــی و بروزرســانی ،در زمــان سررســید پرداخــت شــده
کــه معضــل انباشــت مطالبــات نتیجــه ایــن فراینــد اســت.

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

حمیدرضاصالحی
ب ــا واقعیس ــازی قیم ــت حامله ــای ان ــرژی در برنام ــه س ــوم توس ــعه و تغیی ــر پارادای ــم اقتص ــاد ای ــران،
درآمده ــای دول ــت واقعیت ــر و ب ــه روزت ــر ش ــد و صنع ــت ب ــرق توانس ــت خ ــود را بازس ــازی و پاس ــخگوی
هزینــه پروژههــای خــود باشــد .امــا در برنامــه چهــارم و بــا افزایــش قیمــت فــوالد و فلــزات ،درآمدهــای
دول ــت ثاب ــت مان ــد و تم ــام اندیش ــههای گ ــذر از اقتص ــاد یاران ــهای ب ــه اقتص ــاد آزاد ،تعطی ــل ش ــد .در
مجل ــس هفت ــم اف ــرادی وارد بهارس ــتان ش ــدند ک ــه ب ــه فک ــر تثبی ــت قیمته ــا بودن ــد و ب ــا تصو ی ــب آن
ضربــه ســنگینی بــه صنعــت بــرق وارد کردنــد (مصوبــهای کــه هدیــه مجلــس بــه مــردم خوانــده شــد).
بــا تثبیــت قیمــت حاملهــای انــرژی و اختــالف قیمــت تکلیفــی و تمــام شــده بــرق ،انباشــت بدهــی
ب ــه صنع ــت ب ــرق روز ب ــه روز بیش ــتر و بیش ــتر ش ــد .البت ــه در س ــال  ،85ی ــک میلی ــارد دالر ب ــا ن ــرخ ه ــزار
تومــان بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق اختصــاص داده شــد کــه خــارج از محــل مابهالتفــاوت
قیم ــت تکلیف ــی و تم ــام ش ــده ب ــود .در آن دوران بخ ــش خصوص ــی و ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا
ب ــرای اج ــرای پروژهه ــای خ ــود از بانکه ــا تس ــهیالت دریاف ــت کردن ــد ام ــا ب ــا پایی ــن آم ــدن ارزش پ ــول
ب ــا دریاف ــت مطالب ــات خ ــود از وزارت نی ــرو ،نتوانس ــتند اقس ــاط خ ــود را پرداخ ــت کنن ــد و از ط ــرف
بانکهــا تحــت فشــار قــرار گرفتنــد .تــالش مــا و ســندیکا در آن روزهــا ایــن بــود کــه دولــت در بودجــه،
ســرفصلی بــه نــام خســارات دیرکــرد لحــاظ کنــد تــا هــم اقــدام بخــش خصوصــی در اجــرای پروژههــا
ب ــا هزین ــه خ ــود ارج نه ــاده ش ــود و ه ــم هزین ــه خس ــارت دیرک ــرد در هزینهه ــا ب ــه ای ــن بخ ــش پرداخ ــت
شــود کــه متاســفانه موفــق نشــدیم.
بع ــد از انق ــالب ،حاکمی ــت در صنع ــت ب ــرق کاره ــای ب ــزرگ و حرکته ــای درس ــتی انج ــام داد.
ب ــا حمای ــت دولته ــای وق ــت مخصوص ــا ده ــه  ٦٠م ــا دارای صنع ــت ب ــرق ش ــدیم .ب ــا حمای ــت
هوش ــمندانه و فرصت ــی ک ــه ب ــه بخ ــش خصوص ــی در ای ــن صنع ــت داده ش ــد ،ش ــرکتهایی مانن ــد
ایــران ترانســفو ،مپنــا ،پــارس ســوئیچ و فولمــن ،ســاپتا ... ،ایجــاد شــدند و شــروع بــه فعالیــت کردنــد.
همیش ــه در کش ــور روی تولی ــد ب ــرق و س ــاخت نیروگاهه ــا س ــرمایهگذاری میش ــد ،مث ــال وقت ــی دوره
دول ــت هش ــتم ب ــه پای ــان رس ــید ،صنع ــت ب ــرق  41ه ــزار م ــگاوات نی ــروگاه نص ــب ش ــده و  17ه ــزار
م ــگاوات پ ــروژه (ح ــدود ٤٣درص ــد) در دس ــت اج ــرا داش ــت ک ــه اغل ــب ای ــن پروژهه ــا ت ــا  ٧٠درص ــد
پیشــرفت داشــتند کــه منجــر بــه ایــن میشــد کــه دولــت بعــدی هیــچ نگرانــی نداشــته باشــد (پروژههــا
معمــوال  ٣-٢ســال طــول میکشــند وارد مــدار شــوند) متاســفانه دولــت نهــم و دهــم ایــن رو یــه را ادامــه
ن ــداده و ب ــا تغیی ــر بودج ــه عمران ــی ،صراحت ــا مخالف ــت خ ــود را ب ــا س ــرمایهگذاری اع ــالم کردن ــد .در
صنع ــت ب ــرق نی ــز اع ــالم ش ــد ک ــه دول ــت کار نیروگاهس ــازی را ب ــه بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار میکن ــد
امــا چــون اقتصــاد بــرق رقابتــی نبــوده و یارانــهای اســت ،بخــش خصوصــی علیرغــم عالقمنــدی خــود،
حاض ــر ب ــه س ــرمایهگذاری در ای ــن ح ــوزه نش ــد .ب ــا آغ ــاز دول ــت یازده ــم ،دول ــت ده ــم ب ــا بهرهب ــرداری
از پروژهه ــای دولته ــای قب ــل  62ه ــزار م ــگاوات نی ــروگاه نص ــب ش ــده را تحوی ــل داد و  8درص ــد
پــروژه در دســت اجــرا هــم کــه در مقایســه بــا  43درصــد فوقالذکــر خیلــی پاییــن بــود .بــا مقایســه ایــن
درصدهــا مــا متوجــه شــدیم کــه صنعــت بــرق بــا بحــران جــدی روبــرو اســت .مــا میدانیــم کــه بــرای
س ــرمایهگذاری در ه ــر زمین ــهای ،امنی ــت اقتص ــادی از هم ــه عوام ــل مهمت ــر اس ــت .م ــا ام ــروز نگ ــران
صنع ــت ب ــرق هس ــتیم ،چ ــرا ک ــه ای ــن صنع ــت زیرس ــاختی چالشه ــای بزرگ ــی دارد ک ــه اگ ــر ح ــل
نش ــوند ،س ــایر صنای ــع کش ــور نی ــز ک ــه وابس ــته ب ــه ب ــرق هس ــتند ،آس ــیب خواهن ــد دی ــد.
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خوان دوم :قیمتگذاری
ِ
تکلیفی
مسعودخانی

موض ــوع س ــرمایهگذاری را از ن ــگاه بخ ــش خصوص ــی ب ــه صنع ــت ،میت ــوان از دو مح ــور بررس ــی ک ــرد
مح ــور اول بررس ــی مش ــکالت فعل ــی و مقایس ــه آن ب ــا س ــایر حوزهه ــای فعالی ــت بخ ــش خصوص ــی
اس ــت ک ــه کارفرم ــای آنه ــا دول ــت باش ــد .مث ــل پیمان ــکاران در وزارته ــای راه ،بهداش ــت و ورزش
ک ــه ماهی ــت کارفرمای ــی دارن ــد و ب ــه بخ ــش خصوص ــی پ ــروژه س ــفارش میدهن ــد .ای ــن صنع ــت از
نظ ــر حج ــم و تع ــداد فع ــاالن اقتص ــادی ب ــزرگ پیش ــرو اس ــت .صنع ــت ب ــرق هی ــچ زمان ــی وابس ــتگی
شــدیدی بــه منابــع عمومــی بــرای ســرمایهگذاری نداشــته و همیشــه از محــل درآمدهــا و منابــع خــود
س ــرمایهگذاری میک ــرده اس ــت .نوس ــانات درآم ــدی دول ــت و رک ــود در س ــایر صنای ــع در ارج ــاع کار ب ــه
بخ ــش خصوص ــی موث ــر اس ــت ،ام ــا در صنع ــت ب ــرق ب ــه دلی ــل ماهی ــت آن ک ــه س ــاالنه ی ــک میلی ــون
مشــترک جدیــد دارد ،نیــاز بــه ســرمایهگذاری داریــم کــه ایــن نیــاز صرفــا مربــوط بــه اتصــال مشــترکین
جدی ــد ب ــه ش ــبکه نیس ــت ،بلک ــه ب ــا اضاف ــه ش ــدن آنه ــا تجهی ــزات ،ش ــبکههای ب ــرق و نیروگاهه ــا
نی ــز نیازمن ــد ارتق ــای ظرفی ــت و س ــرمایهگذاری هس ــتند .از ط ــرف دیگ ــر نوس ــازی ،بازس ــازی ،ارتق ــای
ش ــبکه ،وارد ک ــردن تکنولوژیه ــای جدی ــد ،هوشمندس ــازی اتوماس ــیون ب ــرای ق ــدرت مان ــور بیش ــتر و
بهرهب ــرداری هوش ــمند از ش ــبکه ب ــرای ب ــه حداق ــل رس ــاندن ش ــوکها و ح ــوادث ب ــه س ــرمایهای بی ــش
از آن چیــزی نیــاز دارد کــه امــروز انجــام میشــود .هرچنــد امــروز ایــن صنعــت بــرای تامیــن ســرمایه بــا
مش ــکل مواج ــه ش ــده ام ــا نمیت ــوان گف ــت ک ــه رک ــود ش ــدیدی ب ــر آن حاک ــم اس ــت.
ریشــه اصلــی ایــن مشــکالت ،قیمــت تکلیفــی اســت .طبــق آخریــن گــزارش ســازمان حسابرســی بــه
عن ــوان بررس ــیکننده صورتحس ــابهای مال ــی صنع ــت ب ــرق ،در س ــال  10 ،97ه ــزار میلی ــارد توم ــان
کمتــر از قیمــت تمــام شــده ،بــرق فروختــه شــده و بــه مطالبــات صنعــت بــرق از دولــت اضافــه شــده
اس ــت .م ــا ب ــا اس ــتناد ب ــه گ ــزارش س ــازمان حسابرس ــی و از ظرفی ــت قان ــون حمای ــت از صنع ــت ب ــرق
اســتفاده کــرده و مابهالتفــاوت قیمــت تمــام شــده و قیمــت فــروش تکلیفــی بــرق را بــه عنــوان مطالبات
از دولــت بــه تاییــد رســاندهایم و بخشــی از آن را بــا بدهــی بانکــی و مالیاتــی تهاتــر کردیــم کــه البتــه بــا
توج ــه ب ــه محدودیته ــای دول ــت ،ام ــکان وص ــول نق ــدی فراه ــم نب ــود .امس ــال نی ــز ب ــرای اس ــتفاده از
ای ــن ظرفی ــت برنامهری ــزی کردهای ــم .بای ــد بدانی ــم ت ــا وقت ــی ک ــه ب ــرق ب ــا قیمت ــی کمت ــر از قیم ــت تم ــام
شــده ،بــه مشــتری فروختــه میشــود ،نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه مشــکالت ایــن صنعــت در کوتــاه
مــدت و بــه صــورت ریشــهای حــل شــود .برآوردهــا نشــان میدهــد کــه بــرق  50درصــد کمتــر از قیمــت
واقعــی بــه فــروش میرســد و بعیــد اســت کــه دولــت بخواهــد قیمــت بــرق را  50درصــد افزایــش دهــد،
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بنابرایــن بایــد بپذیریــم کــه ایــن صنعــت در میــان مــدت بــا ایــن مســئله دســت بــه گریبــان اســت.
مــا تــا اوایــل دهــه  80عمــال مشــکلی بــرای تامیــن مالــی نداشــتیم و نیــازی بــه ارجــاع بــه منابــع خــارج از صنعــت
ب ــرق احس ــاس نمیش ــد .مناب ــع ف ــروش ب ــرق کفای ــت الزم را ب ــرای س ــرمایهگذاری داش ــت ،دلی ــل آن ه ــم هم ــان
افزای ــش قیمته ــا در برنام ــه س ــوم توس ــعه ب ــود و مناب ــع خوب ــی ب ــه صنع ــت ب ــرق تزری ــق ش ــد .ه ــر چن ــد ک ــه در آن
ســالها در مــوارد محــدودی از منابــع فاینانسهــای خارجــی اســتفاده میشــد ،امــا بهرهگیــری از بازارهــای مالــی
و پول ــی داخل ــی ب ــرای تامی ــن مال ــی ای ــن صنع ــت ب ــه ط ــور گس ــترده نب ــود .بع ــد از تصو ی ــب ط ــرح تثبی ــت قیم ــت
حامله ــای ان ــرژی در مجل ــس هفت ــم ،رش ــد درآمده ــای م ــا چندی ــن س ــال متوق ــف ش ــد ،در ده ــه  80دول ــت
ب ــه خاط ــر درآمده ــای نفت ــی ،توانای ــی داش ــت و ب ــه صنع ــت ب ــرق کمکهای ــی ک ــرد ک ــه در س ــال  85مبل ــغ ای ــن
کمــک یــک میلیــارد دالر بــود و در ســالهای  1387و  1389بابــت مابهالتفــاوت قیمــت تکلیفــی و تمــام شــده،
مجموعــا  48000میلیــارد ریــال بــه صــورت نقــدی بــه صنعــت بــرق پرداخــت شــد کــه ایــن آخریــن مرحلــهای بــود
کــه درخصــوص مابهالتفــاوت نقدینگــی بــه صنعــت بــرق تزریــق شــده اســت .بــا کاهــش درآمدهــای نفتــی و بــروز
تحریمهــا توانمنــدی دولــت بــرای جبــران ســرکوب قیمتهــا از دســت رفــت و حتــی بابــت هدفمنــدی یارانههــا
از منابــع صنعــت بــرق نیــز برداشــت شــد .از ســوی دیگــر فاصلــه بیــن قیمــت تمــام شــده و فــروش تکلیفــی هــم
ســال بــه ســال افزایــش یافــت.
در س ــالهای  1390و  1391ک ــه ب ــه ش ــدت بح ــران کمب ــود مناب ــع داش ــتیم ،آخری ــن ب ــاری ب ــود ک ــه ب ــا انتش ــار
اواراق مش ــارکت بخش ــی از نیازهایم ــان را مرتف ــع کردی ــم .البت ــه خ ــود ای ــن کار ه ــم باع ــث تبدی ــل بده ــی مع ــوق
ب ــه سیس ــتم بانک ــی ش ــد و بخ ــش دولت ــی صنع ــت ب ــرق وارد بل ــک لیس ــت سیس ــتم بانک ــی ش ــد و عم ــال ام ــکان
رجــوع بــه بازارهــای ســرمایه و پــول فراهــم نبــود .چندیــن بــار بــرای اســتفاده از اوراق اقــدام کردیــم امــا هیــچ کــدام
از بانکهــا بــه علــت مشــکالتی کــه وجــود داشــت ،حاضــر نشــدند عاملیــت انتشــار ایــن اوراق را بپذیرنــد چــرا
کــه میدانســتند بــا اولیــن اســتعالم از بانــک مرکــزی ،بــا مخالفــت و ممانعــت مواجــه خواهنــد شــد .امــا در ســال
 10 ،1397هــزار و  655میلیــارد تومــان از بدهیهــای بانکــی صنعــت بــرق را بــا ســازوکار اوراق بانکــی نــوع دو تســویه
کردیــم لــذا ایــن مشــکل امــروز مرتفــع شــده اســت و عمــال توانیــر ،شــرکتهای بــرق منطقــهای ،شــرکتهای توز یــع
و بســیاری از نیروگاههــا بدهــی مســتقیم معوقــی بــه سیســتم بانکــی ندارنــد بــه جــز نیروگاههایــی کــه از صنــدوق
ذخی ــره ارزی ب ــا صن ــدوق توس ــعه مل ــی اس ــتفاده کردهان ــد ک ــه ای ــن بدهیه ــا قابلی ــت تهات ــر ب ــا اوراق تس ــویه را
ندارن ــد.
مــا در دو ســال اخیــر بدهــی بانکــی شــرکتهای غیردولتــی صنعــت را هــم تســویه کردیــم .مــا بدهــی بانکــی 600
میلی ــارد تومان ــی ش ــرکت ای ــران ترانس ــفو ب ــه عن ــوان بزگتری ــن فروش ــنده تجهی ــزات ش ــبکههای انتق ــال و توز ی ــع و
حتــی بدهــی شــرکتهایی بــا وام کوچــک 50میلیــون تومانــی را هــم تســویه کردیــم .پیشبینــی میشــود امســال
آخریــن ســالی باشــد کــه ایــن ظرفیــت قانونــی وجــود دارد و کل اعتبــار کشــور  30هــزار میلیــارد تومــان اســت ،مــا
مترصــد ایــن هســتیم کــه بــا ابــالغ دســتورالعملها و ســهمیهای کــه بــه بانکهــای تجــاری داده میشــود از ایــن
امــر حداکثــر اســتفاده را بــرده و بتوانیــم مطالبــات خــود را از دولــت بابــت مابهالتفــاوت وصــول کنیــم.
مــا ســال گذشــته توانســتیم بدهــی بانکــی خیلــی از صنوفــی را کــه بــا صنعــت بــرق کار میکننــد ،تســویه کنیــم
البت ــه ش ــرکتهایی ه ــم بودن ــد ک ــه ب ــه خاط ــر محدودیتهای ــی موف ــق ب ــه تس ــویه بدهیهایش ــان نش ــدیم .در دو
ســال گذشــته بیــش از  13هــزار میلیــارد تومــان از ایــن ظرفیــت اســتفاده کردیــم .امســال کــه پیشبینــی مــن ایــن
اســت کــه ســال آخــر باشــد ،برنامــه اصلــی حــوزه مــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تاییدیههــای ســازمان حسابرســی
بتوانی ــم از ای ــن فرص ــت اس ــتفاده کنی ــم .البت ــه بای ــد خاط ــر نش ــان ک ــرد تمام ــی راهکاره ــای پرداخ ــت بده ــی،
مســکنی موقــت اســت و دوبــاره بدهــی ایجــاد میشــود .بــرای حــل مشــکل صنعــت بــرق بــه صــورت اساســی ،یــا
مــردم بایــد قیمــت واقعــی بــرق را پرداخــت کننــد تــا رونــق در صنعــت بــرق اتفــاق بیفتــد ،یــا دولــت (بــه صــورت
غیرمســتقیم از طریــق مــردم) آن را پرداخــت کنــد ،در غیــر ایــن صــورت مســائل بــه صــورت مــوردی حــل خواهــد
شــد امــا حــل ریشــهای مســائل امکانپذیــر نخواهــد بــود.
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اقتصاد
ناتراز برق

حسنمردانی

ب ــرای ح ــل مس ــائل صنع ــت ب ــرق اول بای ــد ب ــه ای ــن س ــوال پاس ــخ دهی ــم ک ــه چ ــرا در صنع ــت ب ــرق
مش ــکل نقدینگ ــی داری ــم .چنانچ ــه اخت ــالف بی ــن ن ــرخ تکلیف ــی و هزین ــه تم ــام ش ــده ب ــرق را یک ــی از
عوام ــل ایج ــاد بح ــران و کمب ــود نقدینگ ــی در صنع ــت ب ــرق بدانی ــم و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تالشه ــای
زی ــادی در راس ــتای ح ــل چال ــش ف ــوق ص ــورت گرفت ــه و ناموف ــق ب ــوده اس ــت ،ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه
ً
چ ــاره کار احتم ــاال در اقتص ــاد سیاس ــی مس ــئله باش ــد فل ــذا ناچ ــارا بای ــد ب ــه دنب ــال راهحل ــی از ای ــن
جن ــس ب ــود .از نظ ــر اقتص ــاد سیاس ــی ،در ه ــر مس ــالهای گروهه ــای ذینف ــع وج ــود دارد ک ــه در ح ــل
همــان مســاله الزم اســت ،منافــع آنهــا در نظــر گرفتــه شــود .نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه بــرای تامیــن
مالــی صنعــت بــرق چــرا بایــد بــه ســمت بــازار ســرمایه حرکــت کــرد؟ آیــا راه حــل دیگــری وجــود نــدارد؟
بــه طــور ســنتی وزارت نیــرو و شــرکتها بــرای تامیــن ســرمایه بــه ســمت بــازار پــول (سیســتم بانکــی)
حرک ــت میکردن ــد ام ــا چ ــرا ام ــروز اس ــتفاده از ب ــازار س ــرمایه مط ــرح اس ــت آی ــا واقع ــا جایگزی ــن دیگ ــری
وج ــود ن ــدارد؟
ب ــه اعتق ــاد م ــن ب ــرای تامی ــن نقدینگ ــی موردنی ــاز ش ــرکتها ،ابت ــدا بای ــد ش ــرکتها را ب ــا معیاره ــای
موردنظـــر تامینکننـــدگان مالـــی ،دســـتهبندی کـــرد و بـــا توجـــه بـــه ویژگیهایـــی کـــه هـــر کـــدام از
ش ــرکتها دارن ــد ،روش و اب ــزار تامی ــن مال ــی متناس ــب ب ــا آن ویژگیه ــا را انتخ ــاب ک ــرد .وزارت نی ــرو
در راس ــتای وظای ــف حاکمیت ــی و حمایت ــی خ ــود میتوان ــد ش ــرکتهای نیازمن ــد ب ــه نقدینگ ــی را
دســتهبندی و حتــی رتبهبنــدی (وزارت نیــرو میتوانــد ایــن کار را بــه شــرکتهای خصوصــی واگــذار
کنــد) کــرده و بــا توجــه بــه میــزان نیــاز و اعتبــار آنهــا ،ابــزار تامیــن مالــی مناســب بــرای آنهــا را معرفــی
کن ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال ،ش ــرکتها را میت ــوان براس ــاس معیارهای ــی چ ــون ب ــزرگ و کوچ ــک ب ــودن،
زی ــانده ی ــا س ــودده ب ــودن ،حج ــم نی ــاز ب ــه نقدینگ ــی ،می ــزان اعتب ــار ش ــرکت و  ...دس ــتهبندی ک ــرد.
از طــرف دیگــر ،وزارت نیــرو میتوانــد بــا معرفــی و ارائــه یــک پلتفــرم اســتارتاپی (شــبیه ســکو) بــه تامیــن
مالــی شــرکتها بصــورت مســتقیم کمــک کنــد کــه در ادامــه و در بخــش راهکارهــا پیشــنهادی بیشــتر
توضی ــح داده خواه ــد ش ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال ،ش ــرکتهای ای ــران خ ــودرو و س ــایپا ،چگون ــه ب ــدون
اســتفاده از بــازار ســرمایه ،بصــورت مســتقیم از مــردم نقدینگــی جمــع کــرده و تامیــن مالــی میکننــد؟
ً
اگــر ســازوکار مذکــور موفــق و قانونــی تلقــی میشــود ،حتمــا وزارت نیــرو هــم میتوانــد از راهحــل مشــابه
(اس ــتفاده مس ــتقیم از س ــرمایه م ــردم) ب ــرای تامی ــن نقدینگ ــی ش ــرکتهای فع ــال در صنع ــت ب ــرق
اس ــتفاده کن ــد .مهمتری ــن نقش ــی ک ــه وزارت نی ــرو میتوان ــد داش ــته باش ــد ،ای ــن اس ــت ک ــه بس ــترهای

الزم را فراهــم کــرده و ضمانتهــای الزم بــرای تامیــن نقدینگــی را فراهــم کنــد .بنابرایــن عــالوه بــر بــازار
س ــرمایه میت ــوان از راهکاره ــای م ــوازی نی ــز جه ــت تامی ــن نقدینگ ــی ش ــرکتها اس ــتفاده ک ــرد .بط ــور
مثــال ،پلتفــرم اســتارتاپی ســکو میتوانــد ایــده و الگــوی خوبــی بــرای تامیــن مالــی مســتقیم شــرکتها
باشــد.

علی جبل عاملی

صنعــت بــرق کــه از ارکان توســعه کشــور اســت ،نســبت بــه صنعــت نفــت و صنایــع دیگــر موفقتــر بــوده
و ُبعــد درونزایــی موثــری داشــته اســت .ایــن صنعــت کــه مــن از آن بــه عنــوان صنعــت مظلــوم بــرق یــاد
میکنــم ،بیحاشــیه بــوده و نــگاه حاکمیتــی بــه آن وجــود داشــته اســت .بــا ایــن ویژگیهــا ،صنعــت
ب ــرق کمت ــر ب ــه س ــمت خصوص ــی ش ــدن حرک ــت ک ــرده و دارای مختص ــات دولت ــی اس ــت .صنع ــت
بــرق جــزو صنایعــی اســت کــه دارای توانمنــدی فنــی بــوده و وضعیــت خوبــی در حــوزه تولیــد دارد ،هــر
چنــد بخــش انتقــال و توزیــع آن در مظلومیــت بــه ســر میبــرد .بــا ایــن شــرایط هــم در بــازار پــول و هــم در
بــازار ســرمایه تــوان ســرمایهگذاری ،تامیــن نقدینگــی و منابــع بــرای ایــن صنعــت وجــود دارد .طبیعتــا
اولی ــن نکت ــهای ک ــه در ای ــن صنع ــت س ــرمایهگذار را آزار میده ــد و مان ــع از س ــرمایهگذاری در ای ــن
ح ــوزه میش ــود ،ن ــگاه حاکمیت ــی و قیمتگ ــذاری دس ــتوری ن ــرخ ان ــرژی اس ــت چ ــرا ک ــه س ــرمایهگذار
نمیتوانــد بــا اعتمــاد بــه آینــده ،در ایــن حــوزه پیشبینــی کــرده و پــول خــود را ســرمایهگذاری کنــد.
از ط ــرف دیگ ــر به ــای تم ــام ش ــده قیم ــت ب ــرق باالس ــت ک ــه ای ــن م ــورد صرف ــا مرب ــوط ب ــه تولی ــد ب ــرق
نیس ــت و مس ــائلی از قبی ــل فرس ــودگی ،اف ــت ش ــبکه ،الگ ــوی مص ــرف نامناس ــب و  ...در آن موث ــر
اســت .مانــع دوم بدهیهــای دولــت بــه صنعــت بــرق اســت و ســرمایهگذار بــا نگاهــی بــه مطالبــات
از اینکــه وارد ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت شــود و بتوانــد مطالبــات خــود را دریافــت کنــد ،احســاس
تــرس و نگرانــی دارد .بخــش جــذاب صنعــت بــرق کــه مربــوط بــه صــادرات بــرق اســت ،دســت بخــش
خصوصــی نبــوده و یــک مســئله حاکمیتــی اســت .امــروز در شــرایط تحریــم ،صــادرات بــه عنــوان ابــزار
چانهزن ــی اس ــت و دول ــت ح ــق دارد ص ــادرات ان ــرژی را در دس ــت داش ــته باش ــد.
در سیس ــتم ب ــازار س ــرمایه ،تامی ــن مال ــی ب ــرای بلندم ــدت در نظ ــر گرفت ــه میش ــود و چ ــون پ ــول م ــردم
در آن درگی ــر اس ــت ،حساس ــیتهای زی ــادی روی قوانی ــن ب ــازار س ــرمایه وج ــود دارد .در ای ــن سیس ــتم
ضمان ــت و ن ــوع داراییه ــای پای ــهای ک ــه مبن ــای انتش ــار ب ــه ط ــور مث ــال اوراق بده ــی ق ــرار میگی ــرد ،از
الزامــات اصلــی اســت ،در حالــی کــه در بخــش توزیــع و انتقــال صنعــت بــرق مالکیتــی وجــود نــدارد
کــه بتوانــد بــه عنــوان ضمانــت و یــا دارایــی مبنــای انتشــار اســتفاده شــود .صندوقهــای پــروژه مــورد
دیگــری اســت کــه توســط مپنــا اجــرا شــد امــا بــه دلیــل موانــع مالیاتــی و ثبــت ســندهای حســابداری
در دیگــر مــوارد مشــابه اجرایــی نشــد.

صفحه

54

میزگرد ویژه

اقتصادصنعتبرق

صفحه

بهار  ،99دوره جدید

بهار  ،99دوره جدید

55

اقتصادصنعتبرق

میزگرد ویژه

4

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

خوان چهارم:
ِ

گـری ِـز
سرمایهها

ولیالهبیات

سپهر برزی مهر

موفقیــت وزارت نیــرو در دهــه  70بــرای انتقــال و اســتقرار دانــش فنــی بــرای تولیــد داخلــی اساســیترین
تجهیــزات صنعــت بــرق جدیتــر بــود .در آن دهــه مپنــا ایجــاد شــد ،ترانسهــای اندازهگیــری ،دانــش
طراحــی و ســاخت پســتهای فشــار قــوی بــه وجــود آمــد و توســعه پیــدا کــرد ،تجهیــزات ترانسســازی
و کلیدســازی فشــار قــوی در ایــن دوره ایجــاد شــد .همــه ایــن صنایــع تــوام بــا حجــم خریــد محــدودی
بــود کــه بــرای انتقالدهنــده دانــش فنــی جاذبــه ایجــاد کــرد و در طــرف گیرنــده هــم انتخــاب تــوام بــا
اهلی ــت اثب ــات ش ــده ب ــوده و مناقص ــه و مزای ــدهای در کار نب ــود .در س ــالهای بع ــد ای ــن فراین ــد باره ــا
تکــرار شــد امــا موجــب اســتقرار صنعــت نشــد چــون اهلیــت مــورد توجــه نبــوده اســت.
ام ــروز حمای ــت از بخ ــش خصوص ــی بس ــیار کمرنگت ــر ش ــده اس ــت ،آن ق ــدر ک ــه از صنع ــت خ ــودرو
حمایــت شــده و میشــود ،صنعــت بــرق مــورد حمایــت قــرار نگرفتــه اســت .بــرای جــذب ســرمایه در
ایــن صنعــت بایــد حمایــت جــدی صــورت بگیــرد .شــرکتهای بــزرگ و بنــام در تامیــن منابــع مالــی
مش ــکلی ندارن ــد ب ــه ش ــرط اینک ــه مس ــیر درس ــتی انتخ ــاب ش ــود .ام ــروز اگ ــر ام ــکان افزای ــش س ــرمایه
بــرای شــرکتها فراهــم باشــد مــردم و ســرمایهداران بــه شــدت اســتقبال میکننــد .زیرمجموعــه هــای
ش ــرکت توانی ــر تنه ــا مش ــتری م ــا هس ــتند و اگ ــر ای ــن حمایته ــا ج ــدی باش ــد نی ــازی نیس ــت ک ــه در
س ــرمایهگذاریها و ی ــا فاینان ــس پروژهه ــا ب ــاری روی دوش وزارت نی ــرو باش ــد و ش ــرکتها میتوانن ــد
در س ــرمایهگذاریهای جدی ــد و فاینان ــس پروژهه ــا اق ــدام کنن ــد.

در قانــون بودجــه ســال  99امــکان تهاتــر مطالبــات بــا فــروش نفــت بــرای بخــش خصوصــی پیشبینــی
ش ــده اس ــت ول ــی نق ــدی ک ــه بخ ــش خصوص ــی ب ــه ای ــن موض ــوع دارد ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن بخ ــش در
شــرایط تحریــم نمیتوانــد اقــدام بــه فــروش نفــت کنــد چــون فــروش نفــت دارای پروتکلهــای سیاســی
و پیشنیازهایــی اســت .بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه دو ابهــام دارد اول اینکــه بهرهگیــری از ایــن
م ــدل چق ــدر ب ــرای ای ــن بخ ــش امکانپذی ــر اس ــت و دوم اینک ــه آی ــا ام ــکان اضاف ــه ش ــدن فرآوردهه ــای
نفت ــی ب ــه ای ــن بس ــته وج ــود دارد .بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق در صورت ــی ک ــه فرآوردهه ــای
نفت ــی ه ــم ج ــزو ای ــن بس ــته باش ــد ،ام ــکان ورود دارد ام ــا درب ــاره ف ــروش خ ــود نف ــت ام ــکان ف ــروش آن
توس ــط بخ ــش خصوص ــی وج ــود ن ــدارد .ای ــن موض ــوع میتوان ــد ب ــه عن ــوان ظرفیت ــی ب ــرای پرداخ ــت
بدهیهــای دولــت بــه صنعــت بــرق باشــد ،فرصــت و بســتر خوبــی اســت کــه بــا کمــک وزارت نیــرو
و توانی ــر میت ــوان ب ــرای اس ــتفاده از آن هم ــکاری ک ــرد .برخ ــی از ش ــرکتهای س ــندیکا ب ــرای تامی ــن
مال ــی از ب ــازار س ــرمایه و ب ــورس به ــره بردن ــد ک ــه ش ــرکت پ ــارس س ــوئیچ یک ــی از آنهاس ــت و میت ــوان از
تجربهه ــای ای ــن ش ــرکت و چالشهای ــی ک ــه در ای ــن مس ــیر ب ــا آنه ــا روب ــرو ب ــوده اس ــت ،اس ــتفاده ک ــرد.
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مسعودخانی
صنعــت بــرق بــا ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی کــه دارد خیلــی شــبیه صنایــع دیگــر نیســت کــه بتــوان
راهکارهــای مشــابه بــرای آن ارائــه کــرد .از دیــدگاه توانیــر ،تامیــن مالــی بایــد بــرای اجــرای طرحهایــی بــا
هزینههــای چندهــزار میلیــاردی صــورت گیــرد .در ایــن طرحهــا کارفرمــا شــرکتهای بــرق منطقــهای
و ش ــرکتهای توزی ــع هس ــتند .ش ــرکتهای توزی ــع غیردولت ــی هس ــتند ،ب ــرق را ب ــه قیم ــت واقع ــی از
بــازار خریــداری کــرده و بــه قیمــت تکلیفــی میفروشــند لــذا زیــانده هســتند .ایــن شــرکتها مشــمول
مــاده  141بــوده و دچــار زیــان انباشــته چنــد هــزار برابــری ســرمایه خــود هســتند کــه ایــن زیــان انباشــته
مانــع بزرگــی بــرای تامیــن مالــی بــرای آنهــا هــم از بــازار پــول و هــم از بــازار ســرمایه اســت .ایــن شــرکتها
چن ــد ص ــد ه ــزار میلی ــارد توم ــان دارای ــی دارن ــد ام ــا هیچک ــدام از ای ــن داراییه ــا قاب ــل وثیقهگ ــذاری
بــرای تامیــن مالــی نیســتند و شــرط انتقــال بــه غیــر را ندارنــد .بــا توجــه بــه ویژگیهــای مذکــور ،راهــکار
ارائــه شــده بــرای صنعــت بایــد در چارچــوب بــوده و بــا مختصــات ایــن صنعــت تطابــق داشــته باشــد.

خوانپنجم:
ِ
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اقتصــاد کشــور در دوران گــذار از اقتصــاد نفتــی بــوده و منحنــی تغییــرات آن همــه جانبــه و متــوازن بــا
افزایــش قــدرت خریــد در جامعــه نیســت ،از طرفــی بــدون آ گاهــی از صنعــت بــرق و اینکــه در نگــرش
اقتص ــاد ب ــرق تغیی ــری انج ــام نش ــود ،نمیتوانی ــم کش ــتی گرفت ــار ای ــن صنع ــت را در دری ــای متالط ــم
اقتص ــاد کش ــور ب ــه س ــر من ــزل مقص ــود برس ــانیم .از فرصته ــا بای ــد اس ــتفاده ک ــرد بط ــور مث ــال حج ــم
بدهــی شــرکت توانیــر نســبت بــه دارایــیاش در مقایســه بــا شــرکتهای دیگــر مشــابه در دنیــا خیلــی
کمتــر اســت ،کــه همیــن نســبت ظرفیــت خوبــی بــرای اســتفاده از بــازار پــول و ســرمایه ایجــاد میکنــد.
از ســویی دیگــر بــرای خالصــی از ایــن اقتصــاد یارانــهای اگــر مــا وضعیــت صنعــت بــرق را بــرای مــردم
تشــریح کنیــم و از آنهــا کمــک بگیریــم ،آنهــا قطعــا همــکاری خواهنــد کــرد .صنعــت بــرق امثــال آقــای
بیــات و شــرکت پــارس ســوئیچ کــم نــدارد امــا ایــن صنعــت را چــه شــده اســت کــه بــا ایــن همــه شــکوه
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و ســرمایه بــا تهدیــدات جــدی روبــرو شــده و بــه اینجــا رســیده اســت؟
در بح ــث ورود ب ــه ب ــازار ب ــورس و س ــرمایه اهلی ــت بس ــیار مه ــم اس ــت ،کمیس ــیون ان ــرژی ات ــاق ای ــران
نی ــز ب ــرای تس ــهیل ورود و بررس ــی ش ــرایط ش ــرکتها ب ــرای ورود ب ــه ای ــن عرص ــه جلس ــات مختلف ــی ب ــا
ســازمان بــورس و نهادهــای مرتبــط تشــکیل داده اســت .بــورس فقــط بــه دنبــال جــذب شــرکتهای
تولی ــدی و س ــودده اس ــت ام ــا اص ــرار م ــا ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه پیمانکاره ــا نی ــز بتوانن ــد از ای ــن اب ــزار ب ــرای
تامیــن ســرمایه خــود اســتفاده کننــد .بــه اعتقــاد مــن بــا ورود شــرکتهای دارای اهلیــت و خوشــنام بــه
بــازار ،مــردم بــا اطمینــان بیشــتری در ایــن مســیر ســرمایه وارد میکننــد و ســاختارهای بــازار ســرمایه هــم
محکمت ــر میش ــود .متاس ــفانه بع ــد از ده ــه  70و واگذاریه ــا موض ــوع اهلی ــت کن ــار گذاش ــته ش ــد و
ایــن امــر ضربــه ســنگینی بــه صنعــت کشــور وارد کــرده اســت .بــا چارچوبهایــی کــه در بــازار بــورس
و فراب ــورس وج ــود دارد ،بخ ــش مهم ــی از مناب ــع کش ــور بالاس ــتفاده مان ــده اس ــت .ش ــرکتی ک ــه ب ــرای
اج ــرای پ ــروژه دارای توجی ــه فن ــی و اقتص ــادی ،ب ــا وزارت نی ــرو ق ــرارداد بس ــته اس ــت چ ــرا بای ــد دنب ــال
وثیق ــه باش ــد ،تامی ــن ای ــن وثیقهه ــا مشکلس ــاز ش ــده اس ــت.
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ب ــرای ورود ش ــرکتهای بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ب ــه ب ــازار س ــرمایه بای ــد جذابیتهای ــی
ایج ــاد ک ــرد ک ــه تس ــویه بدهیه ــا ،ارائ ــه قیمته ــای ج ــذاب ،درگی ــر ک ــردن بخ ــش خصوص ــی در
صــادرات بــرق ،کاهــش آســیبپذیری شــبکه و بــه دنبــال آن توســعه تقاضــا بــه خصــوص تقاضــای
صنعت ــی از جمل ــه راهکاره ــای عموم ــی ب ــرای ای ــن کار اس ــت .ب ــرای ش ــرکتهای کوچ ــک ب ــا توج ــه
بــه شــرایط قانونــی ،هزینههــا و حجــم مــورد نیــاز تأمیــن مالــی ،بــازار پــول بــازار مناســبتری اســت امــا
شــرکتهای بــزرگ و بعضــا متوســط میتواننــد بــا برنامهریــزی بــرای دوره طوالنــی و در بلندمــدت وارد
بــازار ســرمایه شــوند و یــا از روشهــای مبتنــی بــر بدهــی ماننــد انتشــار اوراق و یــا ســرمایه ماننــد افزایــش
ســرمایه بــا ســلب حــق تقــدم ،صندوقهــای پــروژه و ...بــرای تأمیــن مالــی اســتفاده کننــد  .طبیعتــا
شــرکتی بــرای تامیــن هزینههــای انتشــار اوراق و ارکان در رقمهــای پاییــن مثــال  20میلیــارد تومــان نبایــد
راهــی در بــازار پــول داشــته باشــد کــه بتوانــد آن را در بــازار ســرمایه تامیــن کنــد.
دربــاره انتشــار اوراق بدهــی شــرایط ســختگیرانهتر اســت .امــا بــرای شــرکتهایی مثــل مپنــا ،ایــران
ترانس ــفو و پ ــارس س ــوئیچ بس ــیاری از روشه ــا و ابزاره ــای ب ــازار س ــرمایه قاب ــل انج ــام اس ــت .ه ــر چ ــه
شــرکتها کوچکتــر باشــند و یــا شــرایط الزم را نداشــته باشــند ،روشهــا نیــز محدودتــر میشــود .امــروزه

زمیــن ،ســاختمان و ماشــینآالت بــه عنــوان مثــال میتواننــد مبنــای انتشــار اوراق صکــوک اجــاره هــم
باش ــند .در زمین ــه انتش ــار اوراق مرابح ــه ب ــرای تامی ــن مال ــی م ــواد اولی ــه ی ــا س ــایر م ــوارد ش ــرایط بهت ــر و
س ــهلتر از قب ــل ش ــده اس ــت ،یعن ــی ام ــروز اوراق منتش ــر و مناب ــع جم ــع آوری میش ــود و ای ــن ش ــرکت
بعــد از  6مــاه موظــف اســت گزارشــی دربــاره مصــارف تأمیــن مالــی تهیــه و ارائــه دهــد.
اوراق منفع ــت ب ــرای تولیدکنندههای ــی مث ــل ش ــرکتی ک ــه کنت ــور تولی ــد میکن ــد قابلی ــت اجرای ــی
دارد چراک ــه ای ــن ش ــرکت میتوان ــد مناف ــع آت ــی حاص ــل از ف ــروش کنتوره ــای خ ــود را محاس ــبه ک ــرده
و مبن ــای انتش ــار اوراق ق ــرار ده ــد و ی ــا حت ــی ی ــک هلدین ــگ میتوان ــد ب ــر مبن ــای س ــود حاص ــل از ز ی ــر
مجموعههــای خــود ایــن کار را انجــام دهــد .انتشــار ایــن نــوع اوراق بــرای برخــی از شــرکتها کار بــرد
دارد .مــدل قراردادهــای صنعــت بــرق نیــز بایــد طــوری تهیــه شــود تــا مشــمول اســتفاده از ایــن ابزارهــا
قــرار بگیــرد .اوراق جعالــه از ابزارهایــی اســت کــه میتوانــد توســط دولــت منتشــر شــده و پیمانــکاران
میتواننـــد از منابـــع حاصـــل از آن اســـتفاده کننـــد .اوراق وکالـــت امســـال ابـــالغ ش ــده اس ــت،
شــرکتهای مــادر تخصصــی میتواننــد اوراق وکالــت منتشــر کــرده و منابــع آن را بــه عنــوان پــول داغ
یــا پــول در گــردش ( )hot moneyدر هــر پــروژهای کــه بخواهنــد تزریــق کننــد .اوراق وکالــت بــه وکالــت
از س ــرمایه گ ــذاران و ب ــرای ش ــرکتهای کوچک ــی اس ــت ک ــه نمیتوانن ــد ب ــه ط ــور مس ــتقیم وارد ب ــازار
س ــرمایه ش ــوند و توس ــط ی ــک تأمی ــن س ــرمایه ی ــا هلدین ــگ میتوان ــد ب ــه کار ب ــرده ش ــود.
یک ــی از راهکارهای ــی ک ــه در م ــورد ضمانته ــای الزم ب ــرای انتش ــار اوراق وج ــود دارد ای ــن اس ــت
ک ــه ق ــرارداد تضمی ــن خری ــد ب ــرق )PPA )Power Purchase Agreement ،بتوان ــد وثیق ــه ق ــرار بگی ــرد
ک ــه س ــازمان ب ــورس بای ــد ای ــن موض ــوع را بپذی ــرد ک ــه البت ــه ای ــن م ــورد در قان ــون قی ــد ش ــده ام ــا اج ــرا
نمیش ــود .در اس ــتفاده از روش رتبهبن ــدی ک ــه مخص ــوص ش ــرکتهای ب ــزرگ اس ــت ،ه ــر ش ــرکتی
کــه دارای رتبــه  BBBباشــد ،میتوانــد تــا  60درصــد میانگیــن دو ســال ســوددهی خــود را تامیــن مالــی
کن ــد ،و ب ــا داش ــتن ای ــن رتب ــه ش ــرط ضمان ــت و ضام ــن ح ــذف میش ــود .ی ــک پیش ــنهاد دیگ ــر ای ــن
بــود کــه یــک تأمیــن ســرمایه تخصصــی آب و بــرق تأســیس شــود کــه همــه شــرکتهای فعــال دارای
صالحی ــت در آن عض ــو ش ــده و ای ــن ش ــرکت ب ــه ص ــورت تخصص ــی ب ــا درک ش ــرایط ای ــن صنع ــت،
اقــدام بــه انجــام تأمیــن مالــی و یــا ارائــه مشــاوره بــه شــرکتهای فعــال در صنعــت کنــد کــه البتــه یکــی
از مجموعهه ــا ه ــم پیش ــگام تأس ــیس تأمی ــن س ــرمایه ان ــرژی ب ــود.

حسن مردانی

ورود ب ــه ب ــازار س ــرمایه ب ــرای ش ــرکتهای ب ــزرگ ،س ــودده و دارای ضمان ــت م ــورد نی ــاز مناس ــب اس ــت
ً
و عم ــال ب ــرای ش ــرکتهایی ک ــه ویژگیه ــای مذک ــور را ندارن ــد ،ام ــکان تامی ــن مال ــی از ب ــازار س ــرمایه
ً
وجــود نــدارد .معمــوال هزینــه تامیــن مالــی از بــازار ســرمایه بــاال بــوده و زمانبــر اســت .فلــذا بــرای اکثــر
ش ــرکتها نس ــخه مناس ــبی نب ــوده و بای ــد ب ــه عن ــوان یک ــی از راهحله ــای تامی ــن مال ــی و ن ــه تنه ــا
راهحــل ،بــه ســمت ایــن بــازار حرکــت کــرد .بــا شــرایط و چارچــوب پیچیــدهای کــه ایــن بــازار تعر یــف
کــرده اســت ،شــرکتها بایــد بــه ســمت اســتفاده از ســایر ابزارهــا بــرای تامیــن نقدینگــی حرکــت کننــد.
نکت ــه دوم اهمی ــت رتبهبن ــدی و دس ــتهبندی شرکتهاس ــت ک ــه بای ــد ب ــا ش ــاخصهای مختل ــف
آنه ــا را دس ــتهبندی ک ــرد .ب ــازار س ــرمایه گزین ــه ب ــه حس ــاب میآی ــد ام ــا هم ــه گزینهه ــا نیس ــت ،وزارت
نیــرو میتوانــد بــه ســمت جــذب ســرمایه مســتقیم از مــردم حرکــت کنــد .بــرای ایــن کار ،وزارت نیــرو
میتوان ــد پلتف ــرم خری ــد و ف ــروش اس ــناد تج ــاری (بده ــی ش ــرکتهای دولت ــی ب ــه بخ ــش خصوص ــی
و برعک ــس) راهان ــدازی ک ــرده و از ای ــن طری ــق مش ــکل کمب ــود نقدینگ ــی ش ــرکتها و پیمان ــکاران را
ح ــل کند.یک ــی از ریش ــههای کمب ــود نقدینگ ــی ب ــه خص ــوص در ش ــرکتهای دولت ــی ای ــن اس ــت
کــه مســئوالن مــا اعتقــاد دارنــد کــه پروژههــا بایــد بصــورت فاینانــس و در قالــب طــرح تملــک دارایــی
ســرمایهای اجــرا شــود .در صورتــی کــه بــا نــگاه اســتفاده اهرمــی از ســرمایه ،ناچــار بــه تغییــر پارادایــم از
اج ــرای طرحه ــا از طری ــق فاینان ــس دولت ــی ب ــه س ــرمایهگذاری بخ ــش خصوص ــی هس ــتیم.
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خوانهفتم:
ِ

بهره مندی
از فرصتها

مسعودخانی

راهکارهایــی کــه ارائــه شــد مــورد تاییــد مــا هــم هســت امــا از رویکــرد دیگــر و از نــگاه بخــش خصوصــی
هــم بایــد ایــن موضــوع را مــد نظــر قــرار داد .مثــال شــرکتی ماننــد ایــران ترانســفو توانایــی تامیــن مالــی هــزار
میلیــارد تومــان دارد اگــر تامیــن مالــی اتفــاق افتــد ایــن هــزار میلیــارد نقدینگــی وارد شــرکت شــود امــا
وقت ــی سفارش ــی مع ــادل آن از ط ــرف کارفرم ــا (ش ــرکتهای توزی ــع و ب ــرق منطق ــهای) وج ــود نداش ــته
باشــد چــه فایــدهای دارد؟ فرایندهــای تامیــن مالــی بایــد مکمــل هــم باشــند .پــس وقتــی کارفرمــا منابــع
مال ــی الزم را ب ــرای س ــفارش کار ن ــدارد ،موض ــوع ابت ــر میمان ــد .برای ــن اس ــاس ب ــرای ارائ ــه راه ــکار بای ــد
کل ایــن زنجیــره را در نظــر گرفــت و راهــکاری ارائــه داد کــه همزمــان بــرای هــر دو طــرف کارکــرد داشــته
باشــد .پــس بایــد راهکارهایــی پیــدا کنیــم کــه بخــش کارفرمــا بتوانــد ســفارش کار دهــد .مــا چندیــن
پ ــروژه ب ــه ارزش ه ــزار میلی ــارد توم ــان روی زمی ــن داری ــم و از ای ــن موض ــوع آ گاه هس ــتیم ک ــه انج ــام و
اجــرای ایــن پروژههــا بــه پایــداری شــبکه کمــک کــرده و بــه نفــع صنعــت بــرق اســت ،امــا وقتــی منابــع
مالــی نداریــم نمیتوانیــم کار را بــه پیمانــکار ارجــاع دهیــم.
راهــکار ریشــهای ،حــل مســئله زیــانده بــودن صنعــت بــرق اســت کــه از اختــالف بیــن قیمــت تمــام
ش ــده و تکلیف ــی ناش ــی ش ــده اس ــت .ام ــا در ش ــرایط فعل ــی س ــوال اینجاس ــت ک ــه ا گ ــر س ــالی  3ه ــزار
میلی ــارد توم ــان کار س ــرمایهای و ط ــرح ب ــه بخ ــش خصوص ــی ارج ــاع میدهی ــم در حال ــی ک ــه نیازم ــان
 15ه ــزار میلی ــارد اس ــت ،چط ــور میتوانی ــم ای ــن  3ه ــزار میلی ــارد توم ــان را افزای ــش دهی ــم ؟ب ــا ای ــن
وضعی ــت بخ ــش کارفرمای ــی بای ــد خ ــود اق ــدام ب ــه تامی ــن مال ــی کن ــد ام ــا ام ــکان آن در حج ــم ب ــاال از
طریــق بــازار پــول فراهــم نیســت چــرا کــه شــرکتهای توزیــع مشــمول مــاده  141هســتند و شــرکتهای
دولتــی امــکان وثیقهگــذاری دارایــی ندارنــد و بــرای دریافــت تســهیالت بخــش دولتــی نیــز مجوزهــای
پیچی ــدهای در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .در ب ــازار س ــرمایه ش ــرکت دولت ــی بای ــد در چارچ ــوب قان ــون
بودجــه از ایــن بــازار اســتفاده کنــد .ظرفیتــی کــه بــرای کل شــرکتهای دولتــی تعریــف شــده ،بســیار
مح ــدود اس ــت .ش ــرکت توانی ــر امس ــال ب ــه دنب ــال ای ــن اس ــت ک ــه ب ــرای بخ ــش ش ــرکت دولت ــی1500 ،
میلیــارد تومــان اوراق مالــی در بــازار ســرمایه منتشــر کنــد .در بنــد ط تبصــره  5قانــون بودجــه ســال 99
آمــده اســت کــه وزارتخانههــای نفــت ،صنعــت ،معــدن و تجــارت و نیــرو از طریــق شــرکتهای تابعــه
و وابس ــته ذیرب ــط و ب ــا تصوی ــب ش ــورای اقتص ــاد ،اوراق مال ــی اس ــالمی (ریال ــی ی ــا ارزی) در س ــقف
س ــی و پن ــج ه ــزار میلی ــارد ( )35.000.000.000.000ری ــال منتش ــر کنن ــد ،ت ــا بهمنظ ــور س ــرمایهگذاری در
طرحه ــای نف ــت و گاز ب ــا اولوی ــت میادی ــن مشـ ــترک وزارت نف ــت و طرحه ــای زیربنای ــی و توس ــعهای
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وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت و وزارت نی ــرو ب ــه مص ــرف برس ــد .بازپرداخ ــت اص ــل و س ــود ای ــن اوراق
را توس ــط ش ــرکتهای مذک ــور از مح ــل افزای ــش تولی ــد هم ــان میادی ــن (ب ــرای طرحه ــای وزارت نف ــت) و
عای ــدات ط ــرح (ب ــرای طرحه ــای وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت و وزارت نی ــرو) تضمی ــن کنن ــد.
اینکــه مــا بتوانیــم بــا اســتناد بــه ظرفیــت قانونــی فــوق  40درصــد بــرای وزارت نیــرو مجــوز بگیر یــم و بخشــی
از آن را هــم بــه حــوزه انتقــال اختصــاص دهیــم کار آســانی نیســت از طرفــی هــم کــه خــود وزارت نیــرو دارای
بخشه ــای مختل ــف سدس ــازی ،تولی ــد حرارت ــی و نیروگاهس ــازی اس ــت ک ــه متقاض ــی اس ــتفاده از ای ــن
ظرفیــت هســتند .وقتــی گــردش مالــی صنعــت از دریافتــی مشــترکین و درآمدهــا بــاالی  20هــزار میلیــارد
تومــان اســت 1500 ،میلیــارد تومــان اوراق مالــی کــه توانیــر درصــدد اســت در بــازار ســرمایه منتشــر کنــد ،رقــم
قابــل مالحظــهای نیســت .پــس ظرفیتــی کــه بــرای بخــش دولتــی تعریــف شــده ،مناســب نیســت .بــرای
همیــن  1500میلیــارد تومــان هــم نیــاز بــه مجوزهــای مختلــف از وزارت دارایــی و ســازمان بــورس دار یــم.
در بخ ــش توزی ــع چ ــون ش ــرکتها غیردولت ــی هس ــتند ،مس ــتقیم بای ــد ب ــه س ــراغ س ــازمان ب ــورس برو ی ــم .ام ــا
ایــن شــرکتها زیــان انباشــته شــدید چندصــد برابــر ســرمایه خــود دارنــد ،بــه طــوری کــه ز یــان انباشــته یــک
شــرکت بــاالی هــزار میلیــارد تومــان اســت و بــا ایــن صــورت مالــی نمیتــوان ســراغ تامیــن مالــی رفــت .مــا
ب ــرای ش ــرکتهای توزی ــع درخواس ــت س ــرمایه  2ه ــزار میلی ــارد تومان ــی دادی ــم ت ــا ب ــه ج ــای م ــاده  ،141خ ــود
توانی ــر ب ــا مناب ــع در اختی ــار و از مح ــل درآم ــد ریال ــی و ارزی-صادرات ــی ،ای ــن ش ــرکتها را تضمی ــن کن ــد
ک ــه ای ــن درخواس ــت توس ــط وزی ــر نی ــرو ب ــه وزی ــر اقتص ــاد و دارای ــی ارس ــال ش ــده اس ــت .نمون ــه ای ــن م ــورد در
وزارت نف ــت ه ــم ب ــا تضمی ــن ش ــرکت مل ــی نف ــت ب ــورس اتف ــاق افت ــاده اس ــت .ا گ ــر ای ــن درخواس ــت م ــورد
موافقــت قــرار بگیــرد ،میتــوان در فرصــت کوتاهــی  2هــزار میلیــارد تومــان منبــع بــرای تعر یــف کار جدیــد
ب ــرای ش ــرکتها در نظ ــر گرف ــت.
برنامــه دیگــر مــا ایــن اســت در همیــن فرصــت از ظرفیتهــای دیگــر بــا منابــع کــم بــه صــورت اهرمــی کار
تعری ــف کنی ــم .م ــا س ــال گذش ــته ب ــا عملیات ــی ک ــردن ش ــکل جدی ــدی از قرارداده ــا را ب ــا ارزش ح ــدود 650
میلیــارد تومــان منعقــد کردیــم .در ایــن قراردادهــا قیــد شــده اســت کــه مبلــغ طــی دو ســال آتــی پرداخــت
خواهــد شــد و طــرف قــرارداد اجــازه دارد عــالوه بــر هزینــه اجــرای کار ،هزینــه تامیــن مالــی را هــم در قــرارداد
پیش ــنهاد ده ــد .از ط ــرف دیگ ــر ای ــن ام ــکان را ه ــم تعری ــف کردی ــم ک ــه در ازای تعه ــدات خ ــود ب ــه بخ ــش
خصوص ــی ،بتوانی ــم ضمان ــت تس ــهیالت و اوراق آنه ــا را تقب ــل کنی ــم و ای ــن را ه ــم در حقیق ــت ب ــه عن ــوان
یک ــی از ابزاره ــا ب ــرای بخ ــش خصوص ــی ب ــزرگ مط ــرح کردی ــم .مش ــکل م ــا در صنع ــت ب ــرق ای ــن اس ــت
کــه چــون ســالها درآمدهــا و نقدینگــی درونزای باالیــی داشــتیم ،بخــش خصوصــی طــرف مــا خیلــی بــه
روشهــای پرداخــت غیرنقــدی عــادت نــدارد و متمایــل بــه دریافــت پــول خــود بالفاصلــه بعــد از اجــرای
پ ــروژه اس ــت.
نکتــه مهــم در حــوزه ســرمایهگذاری در شــرایط امــروز اهمیــت زمــان اســت ،مــا صنعتــی هســتیم کــه مــدام
بای ــد س ــرمایهگذاری کنی ــم ل ــذا زم ــان ب ــرای م ــا مه ــم اس ــت و اگ ــر ام ــروز س ــرمایهای ج ــذب کنی ــم و پول ــی
ب ــرای اج ــرای پروژهه ــا بدس ــت آوری ــم از ف ــردا بهت ــر اس ــت .بنابرای ــن از ه ــر ظرفیت ــی ک ــه بتوان ــد توانمن ــدی
صنعــت بــرق را بــرای تحــرک بیشــتر پروژههــا و ســرمایهگذاری بیشــتر از طریــق ارجــاع کار بــه فروشــندگان و
پیمان ــکاران داخل ــی افزی ــش ده ــد ،اس ــتقبال میکنی ــم.
بخــش انتقــال کامــال حاکمیتــی اســت ،طبــق گــروه ج اصــل  44قانــون اساســی ،ســرمایهگذاری ،مالکیــت
و مدیریــت فعالیتهــای حاکمیتــی منحصــرا در اختیــار دولــت اســت .مانــع اصلــی پروژههــای مــا ایــن
اس ــت ک ــه نمیت ــوان آنه ــا را در قال ــب پ ــروژه س ــرمایهای تعری ــف ک ــرد ،چ ــون منافع ــی ک ــه ایج ــاد میکنن ــد
ب ــه قیم ــت پایی ــن ب ــرق و توجی ــه اقتص ــادی نداش ــتن پروژهه ــا گ ــره خ ــورده اس ــت .ا گ ــر بخ ــش خصوص ــی
طرح ــی ارائ ــه ده ــد ک ــه در قال ــب درآمده ــای صنع ــت ب ــرق توجی ــه فن ــی و اقتص ــادی ب ــرای س ــرمایهگذاری
داشــته باشــد ،مــا بــه شــدت اســتقبال میکنیــم و هیــچ مانعــی نداریــم▪ .
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صنعت برق ایران امروز با مشکاتی دسته و پنجه نرم میکند که
حل آنها نیازمند شناسایی و ریشهیابی است .ساختار صنعت برق،
اقتصاد برق و روابط حقوقی بین دولت و بخش خصوصی از جمله
مهمترین چالشهای این صنعت به شمار میروند .در گفتگویی
با دکتر محمودرضا حقیفام ،معاون سابق هماهنگی توزیع برق
شرکت توانیر و استاد دانشگاه تربیت مدرس ،با طرح چالشهای
صنعت برق به عنوان چالش های ماندگار ،ریشه مشکات اصلی
صنعت برق و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفت.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

نبود مدلیکارا
مساله؛ ِ
برای اقتصاد برق است
محمودرضاحقیفام

با وجود شرایط اقتصادی کشور
هیچ پیمانکار و سازندهای
نمیتواند پیش بینی از تاطمات
بازار داشته باشد و برای فعالیت
خود برنامهریزی کند لذا با جهش
قیمتها پروژهها متوقف می شوند.
از طرف دیگر سازندگان و پیمانکاران
صنعت برق که زنجیره تامین صنعت
برق محسوب میشوند ،در تامین
تجهیزات و مواد اولیه خود به
دلیل نوسانات شدید بازار و عرضه
انحصاری آنها ،دچار مشکل هستند.
به نظر شما ریشه مسائل صنعت برق
از منظر آسیب شناسانه چیست؟

استاد برق دانشگاه تربیت مدرس

طـی سـالیان متمـادی صنعـت بـرق ایـران مدیـران زیـادی بـا گرایشهـا و سـلیقه هـای مختلـف
مدیریتـی ،اقتصـادی و سیاسـی تجربـه کـرده اسـت ،امـا چالشهـای صنعـت بـرق همـواره اسـتمرار
داشـته اسـت .بنابرایـن مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن چالشهـا مزمـن بـوده و نمی تـوان حل آنهـا را
از تغییـرات مدیریتـی انتظـار داشـت .مـن ایـن چالـش هـا را بـا عنـوان «چالشهـای ماندگارصنعـت
بـرق» تعبیـر مـی کنـم کـه بـرای رفـع آنهـا بایـد رویکـرد دیگـری داشـت .بـا توجـه بـه تجربیـات خـودم و
مطالعـات میدانـی و تطبیقـی کـه داشـته ام ،بیش از بیسـت چالش مانـدگار را در صنعت بـرق ایران
شناسـایی کـرده ام کـه امیـدوارم در فرصـت مناسـبی تشـریح و راه حـل آنهـا را از دیـدگاه خـودم بیـان
کنـم .پرداختـن بـه ایـن چالـش هـا ،نیازمند یک متدولـوژی برای انـدازه گیری و تعیین میـزان کارایی

صنعـت بـرق ایـران در بخـش هـای مختلـف اسـت .ایـن اقـدام ،آغـاز یـک طراحـی درازمـدت و
برنامه محور برای ارتقای صنعت برق است .با مطالعات تطبیقی انجام گرفته کارایی صنعت
بـرق ایـران وضعیـت مطلوبـی نـدارد .از ایـن منظـر نبـود یـک نظـام موثـر و فراگیـر مدیریـت دارایـی
فیزیکی ،انسـانی و اعتباری در صنعت برق ایران مشـهود اسـت .از طرفی پیچیدگیهای کامال
غیـر ضـروری سـاختاری ،نیـروی انسـانی انباشـته غیـر حرفـه ای ،روزمرگـی و عدم تناسـب اختیار
در مقابـل مسـئولیت مدیـران باعـث ضعـف و تداخـالت و بـه تبـع همـه ایـن عوامـل عـدم تـوازن
اقتصادی را سـبب شـده اسـت .در صورتی که ندانیم در کجا هسـتیم نمی توانیم مسـیر حرکت
خودمـان را درسـت ترسـیم کنیـم .مثـال مـا در آسـتانه  84هـزار مـگاوات قـدرت منصوبـه هسـتیم
در حالیکـه بـه زحمـت قـادر بـه تامیـن  60هـزار مـگاوات در زمـان پیـک هسـتیم .مـا در حـدود 1
درصد سـهم انرژی های تجدید پذیر در قدرت منصوبه هسـتیم .ضریب بهرهبرداری نیروگاهها،
کنترلپذیـری شـبکه ،ضر یـب بـار شـبکه ،تلفـات ،عمـر متوسـط تجهیـزات ،میـزان فرسـودگی
تجهیـزات ،عمـق هوشـمند سـازی ،وضعیـت تحقیـق و توسـعه در صنعـت بـرق ،نظـام تربیـت
نیـروی انسـانی حرفـه ای و… .مـی توانـد بـه عنـوان شـاخصهایی بـرای ایـن کار اسـتفاده گـردد.
در این بین یکی از پایه ای ترین چالش های ماندگار در صنعت برق ایران ،ساختار نامتناسب
بـا ماموریـت هـای وزارت نیـرو ،همـراه بـا پیچیدگـی زایـد و غیرشـفاف اسـت کـه ناکارآمـدی
اقتصـادی صنعـت بـرق نیـز تاثیر گذار بوده اسـت .در این سـاختار ،ارتباطات بین مجموعههای
خصوصـی و دولتـی فعـال بـه درسـتی تعر یـف نشـده و رژ یـم حقوقـی شـفافی نـدارد .فقـدان یـک
سیاسـت مشـخص در نحـوه مداخلـه مدیـران دولتـی و نبود تمایز روشـن بیـن وظایف حاکمیتی
و تصدی گری ،صنعت برق را مسـتعد مشـکالت عدیدهای کرده اسـت .در سـاختار پیچیده و
غیرشفاف کنونی صنعت برق ،وجود مجموعه های خصولتی بیشترین آسیب را وارد میکنند
چرا که تکلیفشان مشخص نیست و به نوعی دوگانگی در آنها بصورت نهادینه وجود دارد .این
مجموعهها گاهی دولتی عمل میکنند و گاهی خصوصی ،پس در چنین سیستمی که بخش
خاکسـتری آن گسـترده اسـت نمیتـوان دنبـال شـفافیت و رژ یـم حقوقـی تعریف شـده و سیسـتم
خـود ارزیابـی و خودکنترلـی بـود .ریشـه بخـش اعظـم مشـکالت صنعـت بـرق در عـدم حـل ایـن
مشـکل نهفتـه اسـت .یکـی از قربانیـان این سیسـتم ،پیمانـکاران با تـوان مالی پاییـن و ارتباطات
ضعیف اسـت.
صنعـت بـرق ایـران بـرای توسـعه و نـوآوری بایـد بـه سـمت شـفافیت سـاختاری و ارتقـای بخـش
توزیـع حرکـت کنـد .چـرا کـه  35الـی  40درصـد دارایـی فیزیکـی صنعـت بـرق متعلـق بـه بخـش
توزیـع اسـت و معتقـدم بـدون ارتقـای سـاختاری و به تبـع آن عملکردی بخـش توزیع ،نمیتوانیم
عملکـرد صنعـت بـرق را ارتقـا دهیـم .امـروزه تولیـد غیـر متمرکـز بـرق ،ریزشـبکه هـا ،مدیریـت
مصـرف ،مدیریـت بـار ،هوشمندسـازی ،همگـی در بخـش توز یـع انجـام میشـود .بنابراین کامال
ضـروری اسـت کـه ارتقـای ایـن بخـش را جـدی بگیر یـم.
در سـایه ارتقـای بخـش توز یـع مـی تـوان بـه افزایـش کارایی صنعت بـرق امیـدوار بـود .در این رابطه
مدیـران صنعـت بـرق بایـد برنامـه مـدون و قابـل پیگیـری داشـته ،از شـتابزدگی و فعالیـت هـای
غیرهماهنـگ ظاهـری خـودداری کننـد .نگـرش هـای خصولتـی و ارتباطالت حقوقـی مترتب بر
آن بایـد اصـالح شـده و تناسـب اختیـار در مقابـل مسـئولیت بایـد بـرای حـوزه سـتادی صنعـت و
مدیـران در بخـش توز یـع بـاز تعر یـف و اعمـال شـود .ارتباطـات ایـن بخـش بایـد بـا مجموعـه های
شـهری دوبـاره تعریـف شـود و بـه خصـوص سـاز و کار رعایـت حقـوق مشـترکان و همچنیـن دیگر
ذینفعـان ماننـد پیمانـکاران باید پیشبینی شـود.

صفحه

62

گفتوگویاختصاصی اقتصادصنعتبرق

صفحه

بهار  ،99دوره جدید

بهار  ،99دوره جدید

63

اقتصادصنعتبرق

گفتوگویاختصاصی { پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

با توجه به گفتههای شما
دربارهساختار نامتجانس
صنعت برق و ضرورت اصاح
آن ،آیا تغییرات ساختار در
اختیار و ید کنترل وزارت نیرو
نبوده است؟ آیا در این وزارت
ارادهای برای تغییر ساختار و
حل مشکات ساختاری وجود
دارد؟

در گفتمان حا کم ریشه تمام
عارضههای کلیدیصنعت
برق را به قیمت برق گره
زدهاند و بحث داراییها
و اداره کردن این صنعت
مغفول مانده است ،در
حالی که عدم توجه به این
امر در بلندمدت آثار زیانباری
خواهد داشت .به نظر
شما چرا این مسئله در حل
مشکات صنعت برق نادیده
گرفتهمیشود؟
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خصوصیسـازی در مجموعـه صنعـت بـرق از دو دهـه پیـش و مشـابه بسـیاری از صنایـع دیگـر بـا
اشـتیاق زیاد و با شـتاب در بخش های تولید و توزیع شـروع شـد که در برخی موارد بخصوص تولید
تـا حـدودی موفـق ولـی در توزیـع به ایجاد بخش نه خصوصی نه دولتی شـرکتهای توزیع منجر شـد
و در نتیجه سهامداری و مدیریت شرکت های توزیع دستخوش دوگانگی قابل مالحظهای شدند.
از طرفـی بخـش پیمانـکاری و تامیـن کاالی خصوصـی در برابـر کارفرمایـی قـرار گرفتنـد کـه لزومـا نـه
مثـل بخـش دولتـی عمـل میکـرد و نه بخش خصوصی .در حال حاضـر هم با وجود پیچیدگیهای
محیـط پیرامونـی ایـن سـاختارهای خصولتـی علیرغم شـنیدن زمزمه هـای متناقضی ماننـد اجرای
الیحـه مدیریـت یکپارچـه شـهری و… میتـوان گفـت راهـکار ایـن موضـوع الینحـل ایجـاد یـک مـدل
مشـخص و همگرایـی در دولـت و مجلـس اسـت .در ایـن راه وظیفـه اصلـی وزارت نیـرو ،تهیـه یـک
مـدل کارامـد بـرای اصالحـات سـاختاری و اقتصـادی بـا نظـرات خبـرگان صنعتـی و دانشـگاهی و
در نظـر گرفتـن منافـع عمومـی و ذینفعـان و همـراه کـردن نهادهایی چون سـازمان خصوصی سـازی،
بـورس و نیـز مجلـس شـورای اسـالمی بـرای کمـک بـه تصویب و اسـتقرار آن اسـت.

همـه میدانیـم کـه مسـئله اصلـی صنعت بـرق ،در سـاختار و نبود مـدل کارا برای اقتصاد آن اسـت.
بزرگی مشـکل باعث شـده در دوره های مختلف ،مدیران چشـم خود را به روی آن ببندند .غافل از
اینکه با چشـم بسـتن و نادیده گرفتن مشـکل ،آن مسـئله به صورت خودکار حل نخواهد شـد بلکه
روز به روز بر شـدت آن افزوده شـده و مشـکل حادتر میشـود .مشـکلی که ساختار پیچیده ،ناکارآمد
بـرق ایجـاد کـرده جـدی اسـت و بایـد حـل شـود .مـا امـروزه در صنعـت بـرق نیـاز بـه چابکسـازی
سـاختار ،آمـوزش هـای حرفـه ای بـه نیـروی انسـانی شـاغل ،افزایـش کارایـی اقتصـادی و اسـتقرار
سیسـتم هـای مدیریـت دارایـی و مـدل تامیـن منابع پایـدار مالی داریم .گام نخسـت این فراینـد ارائه
مـدل انـدازه گیـری کارایـی بخشهـا ،محاسـبه قیمـت تمـام شـده و هزینههـای مـورد قبول اسـت.
در گام بعدی برای حل مشکالت صنعت برق دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد اول به دنبال آن است
که مسـائل را به صورت ریشـهای و همه جانبه حل کند که اساسـا حل بسـیاری از مشـکالت بدین
شـکل ممکن نیسـت .زمان در حال گذشـتن و پیچیدگیها روزافزون است!
در رویکرد دوم هدف آن اسـت که مشـکل را به گونه ای حل کنیم که آشـفتگی بیشـتر از این نشـود و
به صورت تدریجی و با برنامه های گذار ،به سـمت اسـتقرار مدل مناسـب حرکت کنیم .مثل یک
پازلی که می دانیم چه خواهد شـد ولی اقدامات تدریجی و مرحلهای انجام میشـود .مثال در حوزه
رژیـم حقوقـی بـا بخـش خصوصـی ،بایـد سـاختار منظمـی تهیـه و دربـاره مدیریت آن تصمیـم گرفته
شـود .بـه عنـوان مثـال در خصـوص سـاختار شـرکتهای توزیـع ایـن پرسـش مطـرح مـی شـود کـه آیـا
تعداد شـرکت های توزیع محدود به همین  39شـرکت اسـت؟ آیا امکان منطقه بندی های جدید
و ایجـاد شـرکت هـای توزیـع جدیـدی وجـود نـدارد؟ اگـر صنعـت بـرق اجـازه ورود بازیگـر جدیـدی را
ندهـد ،تعریـف بخـش خصوصـی چـه معنـی خواهـد داشـت؟ بـا توجـه به اینکـه در دنیـا بحثهای
جدیدی در حوزه شـرکتهای توزیع در حال تعریف شـدن اسـت ،اگر ما این قضیه را حل نکنیم از
قطـار توسـعه صنعـت بـرق در دنیا پیاده خواهیم شـد.

ا گر وزارت نیرو دستکم
در سطح داخلی بپذیرد
که مسئولیت حکمرانی و
تنظیمگری صنعت برق را بر
عهده داشته باشد و تا حد
ممکن از بنگاهداری کنار
بکشد ،آیا امکانش هست که
فضای موجود تعدیل شده
و وزارت نیرو در سطح همان
حکمرانی به حل مسائل
بنیادی بادستگاههای
سیاستگذار بپردازد؟

در وزارت نیـرو عـزم و یـا احتمـاال تـوان حـل مشـکالت کالن و سـاختاری شـرکتهای توزیـع
وجـود نـدارد امـا اگـر دربـاره ارتبـاط بـا ایـن شـرکتها در وزارت نیـرو رویکـرد جدیـدی شـکل بگیـرد،
بخشـی از مشـکالت حـل شـده و هزینههـا کاهـش خواهـد یافـت .بـه عنـوان مثـال ا گـر در ابتـدای
سـال مالـی بـرای هـر شـرکت بودجـه عملیاتـی تهیـه شـده و توانیـر مقیـد بـه تامیـن منظـم نقدینگـی
بـر اسـاس شـاخص هـای عملکـردی شـرکت هـای توز یـع باشـد و در تمام ایـن مدت آنهـا را ملزم به
پاسـخگویی در برابر اقداماتشـان بکند ،در هنگام بروز مشـکل نیز نمی توانند به سـراغ توانیر بروند.
چـرا کـه ملـزم هسـتند در چارچـوب بودجـه بـرای کل سـال خـود برنامهر یـزی کننـد.
اگـر شـرکت هـای توزیـع را از نظـر مالکیـت خصوصـی بنامیـم امـا در رونـد فعالیت و مدیریتشـان
دخالـت کنیـم ،بنـگاه خصوصـی بـه معنـای واقعـی شـکل نمـی گیرد .ا گـر این شـرکت هـا را بیش
از حـد حمایـت کنیـم ،فرصـت رشـد نخواهنـد یافـت .لـذا حداقـل کاری کـه وزارت نیـرو میتوانـد
انجام دهد این است که ارتباطات بین خود و مجموعههای خود در بخش خصوصی را در یک
محیط واقعی و بدور از رانت و پشـتیبانیهای غیراصولی و غیر شـفاف تعریف کند .برای اینکه
بخـش خصوصـی بیـش از ایـن خفـه نشـود و ضربـه نخـورد ،بایـد ارتباطـات نهادهـای موجـود بیـن
آنهـا را سـامان دهیـم .تعر یـف ارتبـاط شـرکت توز یـع بـا توانیـر ،برقهـای منطقـهای بـا توانیـر و بخش
خصوصی با شـرکتهای توزیع وضعیت امروز را بهبود میبخشـد .نهادها و دسـتگاههای ذیربط
خصوصـی و دولتـی بایـد بـرای تـک تـک مـوارد صنعـت بـرق مـدل طراحـی کننـد و قـدم بـه قـدم در
مسـیر حـل مشـکالت حرکـت کننـد چـرا کـه همـه مسـائل بـه صـورت یکجـا و بـه یکبـاره قابل حل
نیستند.
در کشـور مـا در حـوزه انـرژی بـه صـورت جزیـرهای عمـل میشـود و سیاسـتهای ایـن حـوزه بـه طور
مسـتقیم بر صنعت برق نیز تاثیرگذار اسـت .در حوزه انرژی سیاسـتگذاری و مدیریت صحیحی
کـه بتوانـد در فصـول مختلـف بـه اسـتفاده درسـت از گاز و بـرق منجـر شـود ،وجـود نـدارد و ایـن امـر
موجب شده این دو انرژی در فصلهای مختلف تحت فشار قرار بگیرند .در واقع بین دورههای
پیک استفاده از این دو انرژی هماهنگی الزم وجود ندارد و باعث افزایش هزینههای تمام شده،
گشـته اسـت .در حـوزه انرژیهـای تجدیدپذیـر هـم برنامـه روشـنی در کشـور وجـود نـدارد ،دولت در
حالـی حـرف از  4هـزار مـگاوات انـرژی تجدیدپذیـر میزنـد که فاصله خیلـی زیادی بـا آن داریم گو
اینکـه خـود  4000مـگاوات هـم در سـبد کلـی انـرژی برق اصال عدد قابل قبولی نیسـت.
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران هـم بـه عنوان تشـکل فعـال در این صنعت میتواند بـا محوربندی
و دسـتهبندی مسـائل مهـم صنعـت بـرق ،هـر یـک از موضوعـات را بـه صـورت مـوردی بررسـی و بـا
حضور در جلسات نهادهای ذیربط مانند کمیسیون انرژی مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس،
آنهـا را منعکـس کنـد تـا در سیاسـتگذاری مربـوط بـه حـوزه انـرژی و بـه خصـوص صنعـت بـرق
مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد .بـه نظـرم االن فرصـت خوبـی ایجـاد شـده اسـت و در مجلـس جدیـد،
نمایندگانی که در حوزه انرژی ،صاحب صالحیت ،تخصص ،انگیزه باال و بانشـاط هسـتند که
بـا کمـک آنهـا میتـوان قدمهـای اساسـی برداشـت به شـرطی کـه وزارت نیرو برنامه روشـنی داشـته
باشد▪ .
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چاهویل
کسریبودجه
درصنعتبرق
تعهــدات ،چــه جنبــه مثبــت آن یعنــی طلــب و چــه جنبــه منفــی آن یعنــی دیــن ،از
جملــه مباحــث مهــم در حقــوق مدنــی اســت .شــرط مهــم و اساســی بــرای مطالبــه
طلــب ،وجــه منجــز بــودن آن اســت .بنابرایــن اگــر مهلــت و سررســید یــک مطالبــه
فــرا رســیده و یــا از آن گذشــته باشــد و بــرای مطالبــه آن هیــچ گونــه شــرط و شــروطی
قی ــد نش ــده باش ــد و من ــوط و معل ــق ب ــر وق ــوع ام ــر دیگ ــری نباش ــد ،عم ــال دریاف ــت
مطالبــه مذکــور بــه یــک چالــش جــدی بــدل مــی شــود.
مهمتریــن و اصلــی تریــن وظیفــه کارفرمــا در قــرارداد پــس از تعر یــف شــفاف و واقعــی
کار ،تادیــه مطالبــات پیمانــکار ،ســازنده یــا مشــاور اســت کــه ایــن مهــم در صنعــت
بــرق بــه درســتی انجــام نشــده و نتیجــه آن چنــد صــد میلیــارد تومــان بدهــی بخــش
دولت ــی اس ــت .ای ــن مس ــاله ب ــه خوب ــی نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ب ــار مال ــی قرارداده ــای
تعر ی ــف ش ــده در صنع ــت ب ــرق م ــازاد ب ــر تحق ــق می ــزان نقدینگ ــی بودج ــه تعر ی ــف
شــده و متاســفانه ســال هاســت بــرای ایــن موضــوع در وزارتخانــه ،هیــات وزیــران،
س ــازمان برنام ــه ،ق ــوه مقنن ــه ،ق ــوه قضایی ــه و س ــایر نهاده ــا چ ــاره اندیش ــی نش ــده
اس ــت.
ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد قرارداده ــای دولت ــی ب ــه راه ــی ب ــرای گذاش ــتن ب ــار س ــنگین
حاکمی ــت ب ــر دوش بخ ــش خصوص ــی تبدی ــل ش ــده و جال ــب ت ــر اینک ــه وقت ــی
ش ــرایط اولی ــه ارائ ــه قیم ــت ب ــر ه ــم م ــی خ ــورد ،ب ــه ج ــای ح ــل مس ــاله و جب ــران
خس ــارات ایج ــاد ش ــده ،اقدام ــات حقوق ــی و تهدی ــد ب ــه ضب ــط تضامی ــن بخ ــش
خصوصــی ،بــه یــک روش در بیــن کارفرمایــان دولتــی تبدیــل شــده اســت .در ایــن
ســاختار تعهــدات بــرای بخــش خصوصــی غالبــا یکطرفــه و الزامــی و بــرای کارفرمــا
اختی ــاری اس ــت.
حت ــی اگ ــر از تاثی ــر رویداده ــای مهم ــی مانن ــد جه ــش ه ــای ارزی ،ت ــورم لج ــام
گس ــیخته و تحر ی ــم ه ــا ک ــه عم ــال راه ــکار معم ــول و در دسترس ــی ن ــدارد ،بگذری ــم
ب ــاز ه ــم قرارداده ــای دولت ــی ج ــاری هس ــتند و مبح ــث تادی ــه مطالب ــات و نی ــاز ب ــه
تامی ــن نقدینگ ــی چن ــد براب ــری و س ــرمایه در گ ــردش ش ــرکت ه ــا ،همچن ــان ب ــه
عن ــوان ی ــک چال ــش ج ــدی باق ــی م ــی مان ــد.
فقــدان نقدینگــی در بخــش دولتــی و در نتیجــه نبــود انضبــاط در تادیــه مطالبــات
بخــش خصوصــی ،بــه افزایــش بدهــی بخــش خصوصــی بــه بانــک هــا منجــر شــده
اســت .معــادل  54درصــد ســهم وام هــای بانکــی در ســال  1398بــه منظــور تامیــن
مهدیمسائلی

ً
ســرمایه در گــردش بــوده اســت کــه قطعــا بخــش قابــل توجهــی از آن بــه دلیــل عــدم
تادی ــه مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی از ط ــرف کارفرمای ــان دولت ــی ب ــوده ک ــه البت ــه
صنعــت بــرق هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
از ســـال  1390بـــه بعـــد کـــه نـــرخ ارز جهـــش وارانـــه رو بـــه افزایـــش گذاشـــت،
عکسالعمله ــای ب ــازار ب ــه گون ــه ای ب ــود ک ــه بخ ــش خصوص ــی ط ــرف ق ــرارداد ب ــا
دولــت مجبــور بــه تامیــن نقدینگــی بیشــتر ،متناســب بــا افزایــش نــرخ ارز و تورمهــای
ریالــی همــراه آن شــد .ایــن مهــم در کنــار عــدم ضمانــت تادیــه مطالبــات از ســوی
کارفرمای ــان دولت ــی ع ــالوه ب ــر اینک ــه فع ــاالن صنعت ــی را ناگزی ــر ب ــه اخ ــذ تس ــهیالت
ک ــرده ،در بس ــیاری از م ــوارد آنه ــا را ناچ ــار ب ــه پرداخ ــت خس ــارات دیرک ــرد بانک ــی و
جرائ ــم ناش ــی از آن ک ــرده و همی ــن مس ــاله خ ــود ب ــه دلیل ــی ب ــرای تعدی ــل نیروه ــای
انســانی ،فــروش امــوال غیــر منقــول شــرکت هــا ،افزایــش چــک هــای برگشــتی و در
ی ــک کالم ب ــی اعتب ــاری در زنجی ــره تامی ــن تبدی ــل ش ــده اس ــت.
حــدود دویســت هــزار نفــر در ایــن صنعــت زیرســاختی بــه طــور مســتقیم مشــغول
بــه کار هســتند کــه متاســفانه در ســال  1399کــه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا ،افزایــش
چش ــمگیر ت ــورم و ن ــرخ ارز هم ــراه ب ــوده ،ه ــر روز ب ــر آم ــار تعدی ــل نی ــروی انس ــانی
اف ــزوده ش ــده اس ــت .از دیگ ــر پیامده ــای ع ــدم تادی ــه ب ــه موق ــع مطالب ــات بخ ــش
ً
خصوص ــی ،کاه ــش س ــرعت رون ــد پیش ــرفت قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق و بعض ــا
متوق ــف ش ــدن برخ ــی از آنه ــا اس ــت.
در اواخـــر ســـال  1398بـــرای تادیـــه مطالبـــات فعالیـــن صنعـــت بـــرق کشـــور
پیش ــنهاداتی مبن ــی ب ــر اس ــتفاده از ارز حاص ــل از ص ــادرات ب ــرق ب ــه ع ــراق مط ــرح
ش ــد ک ــه ب ــه دلی ــل تحری ــم ه ــای اقتص ــادی محق ــق نش ــد .البت ــه ناگفت ــه نمان ــد
ک ــه ای ــن پیش ــنهاد در ص ــورت تحق ــق ،هزین ــه پی ــش بین ــی نش ــده ای ب ــرای بخ ــش
خصوص ــی ب ــه هم ــراه داش ــت ک ــه ای ــن مه ــم نی ــز موی ــد فق ــدان نقدینگ ــی بخ ــش
کارفرمای ــی صنع ــت ب ــرق اس ــت .دغدغ ــه ش ــرکت ه ــای کارفرمای ــی در ه ــر م ــاه در
فــاز نخســت پرداخــت حقــوق پرســنل آنهاســت و ســپس هرچــه باقــی مانــد پــس
از برورکراســی هــای نفــس گیــر بــه بخــش خصوصــی طــرف قــرارداد خواهــد رســید.
ایـــن رویکـــرد کارفرمایـــان در قراردادهـــا و همچنیـــن تادیـــه مطالبـــات آن اثـــرات
ً
اجتماع ــی و خانوادگ ــی را ب ــرای بخ ــش خصوص ــی ب ــه دنب ــال داش ــته و عم ــال ورود
ب ــه مناقص ــات جدی ــد را ب ــا تردی ــد مواج ــه ک ــرده اس ــت .ای ــن مس ــاله حت ــی باع ــث
انصــراف برخــی از اهالــی بخــش خصوصــی از کار بــا شــرکت هــای بــرق منطقــه ای
و توزیــع و کــوچ آنهــا بــه ســایر صنایــع ماننــد فــوالد ،نفــت ،گاز و مــس شــده و گاهــا
آنه ــا را ناگزی ــر ک ــرده ک ــه ب ــه کار مس ــتقیم ب ــا بخ ــش خصوص ــی ت ــن دهن ــد .خ ــروج
ای ــن ظرفی ــت ه ــا از صنع ــت در دراز م ــدت ب ــا مناف ــع مل ــی در تض ــاد خواه ــد ب ــود و
زمین ــه نیازمن ــدی ب ــه کش ــورهای خارج ــی را فراه ــم خواه ــد ک ــرد.
در پای ــان بای ــد گف ــت ک ــه خ ــروج از ای ــن ش ــرایط تاب ــع تغی ــر رویک ــرد طرفی ــن ای ــن
نامعادلــه اســت .بدیــن گونــه کــه اول قراردادهــا از حالــت نابرابــری بــه حالــت بــرد-
بــرد تغییــر کنــد و دوم اینکــه تفکــر اقتصــادی فقــط بــرای کارفرمــا صــادق نباشــد و
بــاور شــود کــه بــر هــم خــوردن شــرایط موثــر نظیــر نــرخ ارز ،شــرایط بیــن الملــل ،تــورم،
ن ــرخ فل ــزات ،ن ــرخ نی ــروی انس ــانی ،ن ــرخ حم ــل و نق ــل و عوامل ــی از ای ــن دس ــت،
قطع ــا بخ ــش خصوص ــی را ت ــا م ــرز انح ــالل و ورشکس ــتگی پی ــش خواه ــد ب ــرد.
بنابرای ــن الزم اس ــت پوش ــش ه ــای کامل ــی ب ــرای ای ــن م ــوارد در قرارداده ــا لح ــاظ
ش ــده و در نهای ــت انضب ــاط مال ــی مبتن ــی ب ــر پرداخ ــت ب ــه موق ــع و نق ــد از ط ــرف
کارفرمای ــان جایگزی ــن ن ــگاه فعل ــی در تادی ــه مطالب ــات ش ــود و ای ــن ب ــاور ایج ــاد
شــود کــه قــرار نیســت کارفرمــا بــه روش دلخــواه و انتخابــی خــود و در زمــان دلخــواه
مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی را پرداخ ــت کن ــد.
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بزرگتریـــن چالـــش و مشـــکل صنعـــت بـــرق
اقتص ــاد نامت ــوازن آن اس ــت و دلی ــل انباش ــت
مطالب ــات از وزارت نی ــرو ،ریش ــه در مش ــکالت
پرتع ــدادی دارد ک ــه در س ــاختار اقتص ــادی آن
ایج ــاد ش ــده اس ــت .ع ــدم تطاب ــق قیم ــت تم ــام
شــده بــرق بــا قیمــت فــروش آن ،چرخــه معیوبــی
را شــکل داده کــه منجــر بــه ایجــاد زیــان انباشــته
در ای ــن صنع ــت ش ــده اس ــت.
ب ــا نگاه ــی ب ــه آنچ ــه ت ــا ام ــروز ب ــر صنع ــت ب ــرق
کشـــور گذشـــته ،مـــی تـــوان مهمتریـــن دالیـــل
انباشـــت مطالبـــات شـــرکت هـــای ســـازنده و
پیمانــکاران را شناســایی کــرد .بــه طــور خالصــه
تعریـــف پـــروژه هـــای جدیـــد بـــدون پشـــتوانه
مالـــی  ،عـــدم بهـــره گیـــری از ابزارهـــای مالـــی
نظیــر گشــایش اعتبــاری ریالــی و کســری بودجــه
وزارت نیـــرو کـــدام یـــک اصلـــی تریـــن عامـــل
انباش ــت مطالب ــات هس ــتند .ل ــذا ع ــدم ت ــوازن
ً
بیــن درآمدهــا و هزینههــای صنعــت بــرق کامــال
هویداســت و عوامــل ایجــاد ایــن عــدم تــوازن بــه
ای ــن ش ــرح اس ــت:
اول :بـــرق بـــه عنـــوان یـــک کاال (محصـــول)
ب ــرای دول ــت و س ــایر ارکان حکومت ــی همانن ــد
مجل ــس ش ــورای اس ــالمی ،ش ــناخته نمیش ــود.
دیـــدگاه آنهـــا بـــه بـــرق ،فقـــط بـــه عنـــوان یـــک
اب ــزار زیرس ــاختی و رف ــع نی ــاز مب ــرم م ــردم اس ــت
ک ــه بایس ــتی ب ــه ه ــر ش ــکل ممک ــن تامی ــن ش ــود،
امـــا کیفیـــت ،اقتصـــاد ،میـــزان اشـــتغالزایی،
پیامدهـــای خـــوب و بـــد آن تـــا کنـــون در نظـــر
گرفتـــه نشـــده ،در واقـــع دیدگاهشـــان بـــه بـــرق
بیش ــتر ب ــه عن ــوان اب ــزار اس ــت و ن ــه کاال.
هم ــواره دول ــت مس ــائل و مش ــکالتی را ب ــه ای ــن
صنعـــت تحمیـــل کـــرده اســـت و در مقابـــل،
وزارت نیـــرو نتوانســـته ،پیامدهـــای ایـــن
مســـائل و مشـــکالت تحمیلـــی را بـــه درســـتی
ب ــرای مس ــئوالن اجرای ــی تبیی ــن کن ــد ،ت ــا ای ــن
کاالی مل ــی را از ای ــن وضعی ــت نج ــات ده ــد.
بهعنـــوان مثـــال نقدینگـــی حاصـــل از طـــرح
هدفمنـــدی یارانههـــا شـــامل صنعـــت بـــرق
نش ــد و س ــاالنه بی ــش از  3500میلی ــارد توم ــان از
درآمــد حاصــل ایــن صنعــت بــه پرداخــت یارانــه
تخصی ــص یاف ــت ک ــه ط ــی چندی ــن س ــال ب ــه

بی ــش از 20ه ــزار میلی ــارد توم ــان نی ــز رس ــید.
از س ــال  1388و ب ــا ش ــدت گرفت ــن تحریمه ــا،
توجــه الزم بــه صنعــت بــرق صــورت نگرفــت کــه
یک ــی از دالی ــل آن گزارش ــات نادرس ــت مدی ــران
وقــت ایــن صنعــت در خصــوص خــود کفایــی،
اضافــه تولیــد ،نبــود مشــکل جــدی در صنعــت
و ...بــه مســئولین ذیربــط بــود.
دوم :مکانیزم ــی ک ــه ب ــرای قیمتگ ــذاری ب ــرق
بـــه عنـــوان کاال (محصـــول) وج ــود دارد ،ب ــه
عــدد مشــخصی منتــج نشــده و همیــن موضــوع
باعــث پیشبینــی غیرواقعــی درآمدهــا میشــود
ً
و نهایت ــا ب ــا پیشبین ــی غل ــط و محق ــق نش ــدن
آن ،کســـری بودجـــه بهوجـــود میآی ــد.
ایــن عــدم شــفافیت ناشــی از ســطوح مختلــف
تعرفـــهای و مصرفـــی (خانگ ــی ،صنعت ــی،
کشــاورزی و عمومــی) اســت کــه نهایتــا ،امــکان
بـــرآورد دقیـــق (حتـــی نزدیـــک ب ــه واقعی ــت) را
نمیدهـــد .در واقـــع میـــزان درآمده ــای وزارت
نی ــرو ،بس ــتگی ب ــه رفت ــار مصرف ــی مش ــتریانش
دارد.
س ــوم :امـــکان دریافـــت قیم ــت واقع ــی ب ــرق
از مشـــتریان وجـــود نـــدارد ،بهعن ــوان نمون ــه
در کشـــورهای شـــرق آســـیا ،ارو پ ــا و آمر ی ــکا ،
قیم ــت ه ــر کیل ــووات س ــاعت ،ب ــرای مص ــارف
صنعت ــی ب ــه ص ــورت میانگی ــن  10س ــنت دالر
(  1850تومـــان) و خانگـــی  15س ــنت (2800
توم ــان) اس ــت .ح ــال آنک ــه قیم ــت میانگی ــن
ه ــر کیل ــووات س ــاعت در ای ــران براب ــر  80توم ــان
محاســـبه میشـــود .بنابرای ــن و ب ــا توج ــه ب ــه
قیم ــت تم ــام ش ــده تولی ــد ک ــه ب ــدون س ــوخت
حـــدود  125تومـــان اســـت ،ض ــرر س ــاالنه آن
حـــدود  12هـــزار میلیـــارد توم ــان خواه ــد ب ــود.
متاســفانه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حا کــم
ب ــر کش ــور نی ــز ام ــکان افزای ــش س ــریع قیمته ــا،
ب ــرای رس ــیدن ب ــه اس ــتاندارد جهان ــی و حت ــی
نزدیـــک شـــدن بـــه قیمـــت ب ــرق کش ــورهای
منطق ــه ه ــم وج ــود ن ــدارد ،ه ــر چن ــد ک ــه مطاب ــق
قانـــون هدفمنـــدی یارانهه ــا و قان ــون برنام ــه
ششـــم ،زمـــان اصـــالح حامله ــای ان ــرژی 5
س ــاله تعیی ــن ش ــده اس ــت.

چهــارم :درآمدهــای ناپایــدار دربرابــر هزینههــای
پایــدار کامــال مشــهود اســت.
ع ــالوه ب ــر درآمده ــای عموم ــی و اختصاصـــی
صنع ــت ب ــرق ،افزای ــش درآم ــد در صنع ــت ب ــرق
وج ــود دارد ام ــا ن ــه ب ــه جه ــت افزای ــش قیم ــت
ب ــرق ،بلک ــه ب ــه جه ــت افزای ــش می ــزان ف ــروش
ایــن کاال .بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده،
مناب ــع درآم ــدی صنع ــت ب ــرق ب ــه ش ــرح ذی ــل
اس ــت:
 درآمد حاصل از فروش برقبه مشتریان داخلی
 درآمد حاصل از فروش برق صادراتی سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتیً
درآم ــد حاص ــل از دو ردی ــف اول ،مس ــتقیما ب ــه
قیمــت بــرق و میــزان فــروش آن بســتگی دارد کــه
ً
عمــال مبلغــی دقیــق را در بودجــه ســاالنه نمایــش
نخواه ــد داد .درآمده ــای ف ــوق بـــا افزایـــش
بس ــیار کم ــی تحصی ــل میش ــود (ضم ــن توج ــه
ب ــه مش ــکالت کس ــری بودج ــه) ،در صورتیک ــه
افزای ــش هزینهه ــای عملیات ــی (ب ــه ج ــز حق ــوق و
س ــایر هزینهه ــای غی ــر عملیات ــی دولت ــی) بس ــیار
باالت ــر اس ــت.
پنج ــم :ع ــدم ام ــکان تامی ــن منابـــع مالـــی و
س ــرمایهگذاری الزم خ ــود از مشـــکالت بســـیار
مه ــم اس ــت ،زی ــرا از نظ ــر س ــاختار اقتص ــادی،
صنعــت بــرق کشــور مــا یــک صنعت ورشکســته
اس ــت ،ل ــذا بخ ــش خصوص ــی و بانکهـــا
تمایل ــی ب ــه س ــرمایهگذاری در ایـــن صنعـــت
ندارنــد .در ایــن شــرایط بــه دلیــل تحریــم ،امــکان
فاینانــس خارجــی نیــز وجــود نــدارد و بــا توجــه بــه
ت ــورم و ک ــمارزش ش ــدن غی ــر قاب ــل پیشبین ــی
ر ی ــال ،مناب ــع داخل ــی نی ــز انگی ــزه کاف ــی ب ــرای
س ــرمایهگذاری در صنعت ــی کـــه از لحـــاظ
اقتص ــادی س ــود ده نیس ــت ،ندارنـــد.
همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه ت ــورم موج ــود در ای ــران
ً
و کاه ــش ارزش پ ــول ،عم ــال درآم ــدی ک ــه ط ــی
 10س ــال ب ــه دس ــت س ــرمایه گـــذار میرســـد،
ش ــاید ح ــدود  50ت ــا  60درص ــد ارزش اولی ــه خ ــود
را داش ــته باش ــد و ای ــن بدی ــن معن ــی اس ــت ک ــه
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بازگشــت ســرمایه میتوانــد تــا  15ســال بــه طــول
انجام ــد.
ضمن ــا ب ــا توج ــه ب ــه عم ــر مفی ــد تجهی ــزات ک ــه
نی ــاز ب ــه تعمی ــرات و یـــا جایگزینـــی دارنـــد،
ً
عم ــال صنع ــت ب ــرق ب ــدون س ــود اس ــت ک ــه ب ــا
س ــوء مدیر ی ــت و مصـــرف بدتـــر از آن ،تبدیـــل
ب ــه صنعت ــی زیان ــده و یاران ــه بگی ــر ش ــده اس ــت.
اینجاس ــت ک ــه در پاســـخ بـــه شـــما میگویـــم،
گش ــایش اعتب ــار اســـنادی ریالـــی ،جهـــت
ی ــک صنع ــت ورشکس ــته ب ــرای ک ــدام ی ــک از
بانکه ــا توجی ــه اقتصـــادی دارد؟
ششـــم :کس ــری بودجـــهای کـــه دولـــت بـــا آن
دس ــت ب ــه گریب ــان اســـت.
بخشــی از بودجــه صنعــت بــرق از طریــق بودجــه
عموم ــی اس ــت ک ــه از خزان ــه تامی ــن میش ــود (از
مح ــل مالیاته ــا ،ع ــوارض و  )...ک ــه ع ــددی
ح ــدود  10ه ــزار میلی ــارد توم ــان اس ــت و نس ــبت
آن در براب ــر بودج ــه عملیاتـــیاش کمتـــر از 30
درص ــد تخمی ــن زده میش ــود.
صنع ــت ب ــرق س ــاالنه بی ــن  4ت ــا  5ه ــزار میلی ــارد
توم ــان جه ــت نگه ــداری از سیس ــتم ب ــا کس ــری
بودج ــه مواج ــه میشـــود کـــه ایـــن موضـــوع بـــه
صــورت همــه جانبــه بــه فعــاالن اقتصــادی ایــن
صنعــت ( بخــش خصوصــی) منتقــل میشــود.
معن ــی ای ــن مس ــاله ب ــه ط ــور عمل ــی ای ــن اس ــت
ک ــه بخ ــش خصوص ــی مبل ــغ ف ــوق را س ــاالنه ب ــه
ص ــورت ق ــرض الحس ــنه ب ــه دول ــت پرداخ ــت
میکن ــد!
البت ــه ع ــدد ف ــوق ب ــدون در نظ ــر گرفت ــن هزین ــه
ســوخت ( گاز  ،مــازوت و گازوئیــل ) اســت و ا گــر
آن را ه ــم در نظ ــر بگیر ی ــم می ــزان کس ــری بودج ــه
اع ــدادی ب ــه مرات ــب باال ت ــر خواه ــد ب ــود.
طب ــق گزارش ــات ســـاالنه حداکثـــر 10هـــزار
میلی ــارد توم ــان ب ــرای بخ ــش توس ــعه و افزای ــش
ظرفی ــت ،س ــرمایه گـــذاری میشـــود و ایـــن در
حالــی اســت کــه حداقــل بایــد  25هــزار میلیــارد
تومــان در ایــن خصــوص نقدینگــی تزر یــق شــود.
دول ــت ب ــرای ح ــل معضـــل کســـری بودجـــه،
مدتــی از انــواع اوراق اســتفاده کــرد ،در حالیکــه
اکث ــر بانکه ــا حاض ــر نیس ــتند ای ــن اوراق را ب ــه
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عن ــوان وثیق ــه بپذیرن ــد و حت ــی ت ــا چن ــد س ــال
قبـــل ،خـــود شـــرکتهای وابســـته بـــه وزارت
نی ــرو نی ــز ای ــن اوراق را ب ــه عن ــوان تضمی ــن قب ــول
نمیکردنـــد.
اس ــتفاده از اوراق خزان ــه ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ن ــرخ
تنزی ــل ،در س ــال بی ــن  15ت ــا  20درص ــد کاه ــش
ارزش دارد ،نتوانس ــت مش ــکل نقدینگ ــی ای ــن
ً
صنعـــت را نیـــز جبـــران کنـــد و عمـــال فعـــاالن
اقتصـــادی از دریافـــت آنهـــا امتنـــاع میکننـــد
زیـــرا زیانهـــای زیـــادی را بـــه ایشـــان تحمیـــل
می کنـــد.
غی ــر از موض ــوع انتش ــار اوراق خزان ــه ب ــه دلی ــل
اینکـــه دولـــت مشـــکالت نقدینگـــی خـــود را
ً
بـــه ســـالهای بعـــد و احتمـــاال دولـــت بعـــدی
ً
منتق ــل میکن ــد ،عم ــال مش ــکل مال ــی در اکث ــر
شـــرکتهای اقتصـــادی صنعـــت بـــرق حـــل
نمیشـــود و فقـــط شـــرکتهای بـــزرگ منوپـــل
توانســـتند از آن اســـتفاده کننـــد.
بن ــا ب ــه دالی ــل ف ــوق ،مش ــکل اصل ــی صنع ــت
بـــرق ،اقتصـــاد آن اســـت کـــه آن هـــم متاثـــر از
اقتص ــاد کالن کش ــور و سیاس ــتهای خارج ــی
آن اســت .تحر یــم ،امــکان تامیــن مالــی خارجــی
(فاینانـــس) را از بیـــن بـــرده اســـت و صـــادرات
انـــرژی و خدمـــات مهندســـی را بـــه حداقـــل
ممکـــن رســـانده و حضـــور تولیدکننـــدگان،
تامینکنن ــدگان و پیمان ــکاران را در مناقص ــات
بینالمللـــی غیـــر ممکـــن کـــرده اســـت.
تحریمه ــا باع ــث افزای ــش قیم ــت ارز (افزای ــش
قیم ــت تم ــام ش ــده ب ــرق) ،قاچ ــاق تجهی ــزات
بیکیفیـــت و افزایـــش قیمـــت واردات شـــده
اســـت .و از همـــه مهمتـــر اثـــری کـــه تحریـــم و
اقتص ــاد ب ــرق ب ــر ای ــن صنع ــت گذاش ــته ،ای ــن
اســـت کـــه تعـــداد قابـــل توجهـــی از نیروهـــای
انســـانی متخصـــص مهاجـــرت کردهانـــد و
متاس ــفانه ب ــه راحت ــی نمیت ــوان ج ــای آنه ــا را پ ــر
ک ــرد.
البتــه ضمــن پرداختــن بــه مشــکالت اقتصــادی
صنعـــت بـــرق ،نبایـــد از ســـوء مدیریـــت هـــا
هـــم غافـــل شـــد .بـــار مالـــی اســـتخدامهای
غیرکارشناســـی دولتهـــای نهـــم و دهـــم در

صنعــت بــرق ،ســالیان ســال برگــردن آن خواهــد
بود.ایــن اقــدام باعــث شــده اســت کــه تعــدادی
نی ــروی غی ــر کارش ــناس ب ــا حقوقه ــای ب ــاال ب ــه
بدنـــه صنعـــت بـــرق تحمیـــل شـــوند و ضمـــن
افزایـــش هزینههـــای عمومـــی آن ،راندمـــان و
انگی ــزه را نی ــز پائی ــن آورن ــد.
ع ــالوه ب ــر ای ــن ت ــالش ش ــاخصی ب ــرای کاه ــش
هزینهه ــا  ،اص ــالح الگ ــوی مص ــرف و کاه ــش
تلف ــات ص ــورت نمیگی ــرد .ب ــه عن ــوان نمون ــه،
از طری ــق صرفهجوی ــی  10درص ــدی در مص ــرف
ســـوخت نیروگاههـــا کـــه ســـاالنه بیـــش از 15
میلیـــارد دالر بـــرآورد شـــده اســـت ،میتـــوان
مناب ــع مال ــی عظیم ــی ب ــه دس ــتآورد ک ــه تم ــام
مش ــکالت صنع ــت ب ــرق را ح ــل خواه ــد ک ــرد
همچنی ــن برنامهری ــزی مناس ــبی ب ــرای تعری ــف
پروژههـــا انجـــام نمیش ــود ،پروژههـــا را بـــدون
پش ــتوانه مال ــی تعری ــف میکنن ــد ،پ ــروژه های ــی
کـــه طـــول آن گاهـــی بـــه یـــک دهـــه میرســـد و
تغیی ــر قاب ــل توجه ــی ه ــم در ش ــبکه ب ــرق رق ــم
نمیزنــد و حتــی بــه بهرهبــرداری هــم نمیرســد.
بـــه دلیـــل اینکـــه مســـئوالن تـــراز اول صنعـــت
بـــرق تحصیـــالت عالیـــه بـــا گرایـــش صنعـــت
بـــرق دارنـــد ،بـــه صـــورت ناخـــودآ گاه مســـائل
فن ــی را ارج ــح میدانن ــد و مس ــائل اقتص ــادی،
مدیریت ــی و برنام ــه ر ی ــزی در اولویته ــای آنه ــا
نیس ــت ،در حالیک ــه ای ــن اف ــراد بایس ــتی بیش ــتر
بــه امــور غیرفنــی و کالن صنعــت بــرق بپردازنــد.
همـــه ایـــن عوامـــل در کنـــار هـــم پیامدهـــای
روشـــن و مشـــخص دارنـــد کـــه بـــه طـــور قطـــع
فقـــط مختـــص بـــه یـــک شـــرکت نیســـت.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ع ــدم ت ــوازن درآمده ــا
و هزینهه ــای وزارت نی ــرو ب ــا تم ــام پیامدهای ــش
ب ــه ط ــور کام ــل ب ــه بخ ــش خصوص ــی منتق ــل
ش ــده ،ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه مدی ــران و کارمن ــدان
بخ ــش دولت ــی از آن آس ــیبی نمیبینن ــد ،ام ــا در
بخ ــش خصوص ــی اولی ــن قس ــمتی ک ــه آس ــیب
میبینـــد ،نیـــروی انســـانی آن اســـت.
جالـــب اســـت کـــه بســـیاری از شـــرکتهای
برق ــی زی ــر مجموع ــه وزارت نی ــرو از بیس ــتم ه ــر
مـــاه پرداختـــی ندارنـــد تـــا مطمئـــن شـــوند کـــه
میتواننــد حقــوق کارمندانشــان قابــل پرداخــت

اس ــت و ب ــه صراح ــت نی ــز در وص ــول مطالب ــات
ط ــرف ق ــراردادی خ ــود ،ای ــن موض ــوع را اع ــالم
می کننـــد.
بســـیاری از شـــرکتهای صنعـــت بـــرق
ورشکســـت و یـــا کوچکتـــر از قبـــل شـــدهاند،
تمرکزشـــان بـــه نیـــروی انســـانی و کیفیـــت
محصـــول یـــا خدمتـــی کـــه ارائـــه میدهنـــد
کـــم شـــده اســـت .نیـــروی انســـانی کارآمـــد و
متخص ــص ای ــن صنع ــت ب ــه دنب ــال ش ــغل در
صنایــع دیگــر اســت کــه درآمــد پایــدار و مناســبی
بـــه نســـبت تخصـــص خـــود داشـــته باشـــد.
شــرکتهایی کــه هنــوز در ایــن صنعــت پابرجــا
مان ــده ان ــد عاش ــق ای ــن صنع ــت هس ــتند و ای ــن
مشـــکالت را تحمـــل میکننـــد.
بدهیهــای بانکــی ،مالیاتــی ،تامیــن اجتماعــی
و چکهـــای برگشـــتی و بیاعتبـــاری از
پیامدهــای انتقــال مشــکالت مطروحــه از دولت
ً
بـــه وزارت نیـــرو و نهایتـــا بـــه بخشخصوصـــی
اس ــت .البت ــه حتم ــا مس ــئولین وزارت نی ــرو ب ــه
ایـــن نکتـــه هـــم توجـــه دارنـــد کـــه پیامدهـــای
فــوق ،پــروژه هــای آنهــا را نیــز بــه خطــر میانــدازد
ً
و بـــه دلیـــل تجمیـــع مشـــکالت مالـــی ،عمـــال
کنتــرل نقدینگــی از دســت طــرف دیگــر قــرارداد
ً
خــارج میشــود و احتمــاال پیمانــکار یــا ســازنده
هیـــچ کـــدام از پـــروژه هـــای خـــود را نمیتوانـــد
ً
در موع ــد مق ــرر ب ــه س ــرانجام برس ــاند ک ــه نهایت ــا
منج ــر ب ــه اختالف ــات ق ــراردادی و حت ــی ضب ــط
ضمانتنامههـــا میشـــود.
ایـــن روال ســـاختار اقدامـــات شـــرکت هـــای
ســـازنده و پیمانـــکار را مختـــل کـــرده اســـت.
ام ــروز متاس ــفانه ب ــه ج ــای آنک ــه دغدغ ــه اول م ــا
اج ــرای ب ــه موق ــع و ب ــا کیفی ــت پروژهه ــا باش ــد،
بیشــتر در حــال مذاکــره بــرای وصــول مطالبــات،
ج ــذب نقدینگ ــی از بانکه ــا ،رف ــع تنشه ــای
ســـازمانی از جهـــت عقـــب افتادگـــی حقـــوق
چندی ــن ماه ــه پرس ــنل ،تقس ــیط بدهیه ــا ب ــه
ســـازمانهای تامیـــن اجتماعـــی و مالیاتـــی،
درخواســـت اســـتمهال تســـهیالت بانکـــی،
مذاکـــره بـــا تامیـــن کننـــدگان و پیمانـــکاران
خدماتـــی بـــرای عقـــب انداختـــن پرداخـــت
مطالب ــات ایش ــان و از ای ــن قبی ــل ام ــور اس ــت.

نتیجــه ایــن امــر ایــن اســت کــه بــه جــای وزارت
نی ــرو ،به ــره بانک ــی میدهی ــم (در واق ــع آنه ــا وام
گرفتهان ــد و به ــرهاش را م ــا پرداخ ــت میکنی ــم)،
اعتبارمـــان از بیـــن رفتـــه اس ــت ،پرس ــنلمان
ناراضــی هســتند و مدیریــت شــرکت نمیتوانــد
بـــرای خلـــق ارزش افـــزوده در ش ــرکت اقدام ــی
انج ــام ده ــد.

و س ــرمایهگذاری اس ــت و نتیج ــه آن رواج بی ــش
از پی ــش رک ــود اس ــت ک ــه نهایت ــا ب ــه ادام ــه بن ــگاه
داری بانکه ــا خت ــم میش ــود.
بــا ایــن شــرایط بایــد واقــع بیــن باشــیم و بپذیریــم
ک ــه دول ــت ام ــکان س ــرمایهگذاری مســـتقیم از
منابــع مالیاتــی و نفتــی را نــدارد ،لــذا راهحلهــای
پیــشروی دولــت ایــن گونــه اســت کــه:

در کن ــار هم ــه ای ــن مس ــائل اپیدم ــی کوو ی ــد 19
هــم بــه مشــکالت شــرکت هــا دامــن زده اســت.
بس ــیاری از ش ــرکت ه ــا بهدلی ــل ش ــیوع و ی ــروس
کرون ــا از  22اس ــفند س ــال  98ت ــا اواس ــط خ ــرداد
 99ب ــه حال ــت نیم ــه تعطی ــل درآم ــده ،در واق ــع
بع ــد از تعطی ــالت ن ــوروز ب ــه ص ــورت دورکاری،
فعالیـــت میکردند.حـــاال ای ــن بیم ــاری ع ــدم
پرداخـــت حقـــوق پرســـنل و توق ــف پیش ــرفت
پروژهه ــا را ه ــم ب ــه مش ــکالت م ــا اف ــزوده اس ــت.
از کارفرمای ــان درخواس ــت کردهای ــم ک ــه مطاب ــق
قوانیـــن ،شـــرایط فـــورس م ــاژور را بپذیرن ــد و
تاخی ــرات پروژههایم ــان را مج ــاز اع ــالم کنن ــد.
بــه عــالوه بــه دلیــل نگرانــی از آینــده ایــن بیمــاری
و پیامدهـــای آن ،در اکثـــر مناقص ــات ابت ــدای
س ــال  ،99ش ــرکت نکردی ــم.
ادامـــه همـــه گیـــری ایـــن و ی ــروس ،هزینهه ــای
جـــاری غیـــر عملیاتـــی شـــرکت و بهخص ــوص
کارگاههـــا را بیشـــتر کـــرده اس ــت ،نهایت ــا
هزینههـــای ثابـــت شـــرکت در دوران نیم ــه
تعطیلـــی شـــرکت ،بـــه زیـــان پروژهه ــا ،اف ــزوده
خواه ــد ش ــد .در ص ــورت ادام ــه ش ــیوع بیم ــاری
و کمبــود نقدینگــی متاســفانه مجبــور هســتیم تــا
نســبت بــه تعدیــل نیــروی انســانی و کنــد کــردن
رونـــد اجرایـــی پروژههـــا اقـــدام کنی ــم.
نکت ــه حائ ــز اهمی ــت ک ــه در س ــطح کالن قاب ــل
طـــرح اســـت ،ایـــن اســـت ک ــه ا گ ــر مطالب ــات
بخ ــش خصوص ــی پرداخ ــت نش ــود ،گرای ــش ب ــه
ً
ای ــن بخ ــش اجب ــارا ب ــه س ــمت اخ ــذ وام اس ــت،
وامــی کــه بازپرداخــت آن عمــال ممکــن نیســت و
نتیجــه آن اقــدام شــرکتها بــه تعدیــل و افزایــش
مش ــکالت تامی ــن اجتماع ــی و  ...خواه ــد ب ــود.
عــدم وصــول مطالبــات بانــک هــا نیــز منجــر بــه
از دســت رفتــن منابــع کافــی بــرای گــردش مالــی

-1ترغیب سرمایهگذار خصوصی و خارجی
-2تامین مالی از راه درآمدهای صنعت برق
که مشکوک الوصول هستند.
 -3جلوگیری از تعریف پروژههای جدید
-4تحمیلهزینههایتامینمالی
به بخشخصوصی به صورت رایگان
وزارت نی ــرو همیش ــه راه ح ــل چهـــارم را در
پی ــش خواه ــد گرف ــت و الزم اس ــت ک ــه فع ــاالن
بخ ــش خصوص ــی ضم ــن حفـــظ انســـجام
خ ــود ،ب ــه ای ــن درک مش ــترک برســـند کـــه بـــه
درس ــتی مس ــائل را تحلی ــل کنن ــد ،هزینهه ــای
تامی ــن مال ــی را ببینن ــد و س ــپس اق ــدام کنن ــد.
شایس ــته اس ــت ک ــه بخ ــش خصوصـــی در
مناقص ــات قیمته ــای واقع ــی را ارائـــه کـــرده
ً
و از رقابته ــای مخ ــرب ک ــه نهایت ــا ب ــه دلی ــل
ع ــدم انج ــام پروژهه ــا ع ــالوه ب ــر خ ــود ،م ــردم نی ــز
متض ــرر میش ــوند ،اجتن ــاب کنـــد.
م ــن ب ــه س ــهم خ ــودم از مس ــئولین محتـــرم
ســندیکا کمــال قدردانــی را دارم ،زیــرا در جر یــان
تالشه ــای ایش ــان ب ــرای پیگیـــری مشـــکالت
اعض ــاء ،ب ــه خص ــوص مس ــائل مال ــی هس ــتم.
میدان ــم ک ــه بیش ــترین وق ــت و ان ــرژی س ــندیکا
ب ــرای رس ــیدگی ب ــه مش ــکالت اعض ــا میگ ــذرد
و در جلســاتی کــه بــا مدیــران توانیــر و وزارتخانــه
برگ ــزار میش ــود ،ب ــا جدی ــت حاف ــظ مناف ــع کل
اعضــا هســتند.انتظاری کــه دارم ایــن اســت تــا
ب ــه تالشه ــا و پیگی ــری م ــداوم خ ــود ،ب ــا هم ــان
جدی ــت ادام ــه دهن ــد و در ای ــن راه ســـخت و
فرسایش ــی دس ــت از ت ــالش برندارن ــد▪ .
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .1از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکتهای سازنده و
پیمانکار چیست؟

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .2مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکتهای کارفرمایی
برای شرکت شما چه بوده است؟

 .3در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی
پیش گرفتهاید و چه نتیجهای از این فرایند حاصل شده است؟

مطالباتمعوق؛
کابوستمامنشدنی
صنعت برق
رشـد و شـکوفایی در صنعـت بـرق کشـور امـروز جـای خـود را بـه رکـود و ورشکسـتی داده اسـت.
شـرکتهای تولیـدی و پیمانـکاری بـه دلیـل مشـکالت نقدینگـی و عـدم پرداخـت مطالباتشـان از
سـوی کارفرمایـان دولتـی روز بـه روز شـکنندهتر میشـوند و بـا معضـل ورشکسـتگی دسـت و پنجـه
نـرم میکننـد .بـه ناچـار از بدنـه صنعـت بـرق جـدا میشـوند و در رشـتههای غیرتخصصـی دیگـر بـا
ضر یـب اطمینـان ،حفـظ سـرمایه و سـوددهی بیشـتر مشـغول بـه کار میشـوند.
ً
ایـن مهـم زنـگ خطـری جـدی اسـت کـه ضربـه اصلـی آن نهایتـا بـه پیکـره صنعـت بـرق کشـور وارد
شـده و عدم تکمیل و تعطیلی تعدادی زیادی از پروژههای تخصصی وزارت نیرو را در پی خواهد
داشـت .هرچنـد ورشکسـتگی اقتصـاد برق کشـور ریشـه در سیاسـتهای کالن وزارت نیـرو و توانیر
دارد و ایـن سیاسـتها باعـث ایجـاد زیانـی انباشـته شـده اسـت از طرفـی شـیوه و مکانیـزم تسـویه
مطالبـات بخشخصوصـی صنعـت بـرق توسـط وزارت نیـرو مطلـوب و کارآمـد نیسـت.
از منظر کارشناسان ،تحلیلگران و فعاالن صنعت برق مکانیزمهای تسویه مطالبات دارای نواقص
و اشـکاالتی اسـت .در برخـی از ایـن مکانیزمهـا فقـط پیمانکاران بزرگ تحت پوشـش قرار میگیرند
و در این میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعت برق که مطالبات عدیدهای از دولت دارند،
تضییع حقوق میشوند.
الزم اسـت وزارت نیـرو بـرای تسـویه بدهـی بخشخصوصـی از راهکار هـای جامـع و فراگیرتـری
اسـتفاده کنـد تـا تمـام صنعـت بـرق را پوشـش دهـد .اسـتفاده از ظرفیتهـای داخلـی صنعـت برق
بـرای رفـع مشـکالت ایـن صنعـت ضـروری اسـت .اگـر اقتصـاد صنعـت بـرق اصـالح شـود و قیمت
حاملهـای انـرژی بـه قیمـت واقعـی خودشـان نزدیک شـود ،بسـیاری از چالشهای صنعت بـرق از
جمله مطالبات معوق و انباشته بخش خصوصی نیز رفع خواهند شد .در همین راستا نمایندگان
شـرکتهای عضـو سـندیکا بـه  6سـوال زیـر پاسـخ دادهانـد:
 .1از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکتهای سازنده و پیمانکار چیست؟
 .2مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکتهای کارفرمایی برای شرکت شما چه بوده است؟
 .3در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی پیش گرفتهاید و چه نتیجهای از این فرایند حاصل شده است؟
 .4کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا چه مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟
 .5از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیشروی فعاالن صنعت برق برای تامین مالی پروژهها و عدم توقف فعالیتهایشان چیست؟
 .6از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

 .4کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا چه
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

مبنانیرو

مسعودسعادتی

 .5از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیشروی فعاالن صنعت برق
برای تامین مالی پروژهها و عدم توقف فعالیتهایشان چیست؟

 .6از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت مبنا نیرو

کمبودنقدینگی؛
ایمنی
نقصسیستم ِ
صنعتبرق

□ مشـکل اصلـی انباشـت مطالبـات ،کمبـود نقدینگـی وزارت نیرو و عـدم عمل دولت به تعهد بودجـهای خود
در خصـوص پرداخـت مابـه التفـاوت قیمـت تمـام شـده و قیمـت تکلیفـی فـروش بـرق اسـت کـه بـا بدتـر شـدن
وضعیـت مالـی دولـت و ناتوانـی در جبـران مابـه التفـاوت دائمـا رو بـه افزایـش اسـت .در شـرایطی کـه وزارت نیـرو
از بدهـکاران سیسـتم بانکـی اسـت چگونـه میتوانـد از ابـزار گشـایش اعتبـار ریالـی بـرای جلوگیـری از انباشـت
بدهـی آن اسـتفاده کنـد؟ در واقـع برخـورد دولـت بـا وزارت نیـرو مـدل بزرگتـری از برخـورد کارفرمایـان شـرکتهای
برق منطقهای وتوزیع با پیمانکاران اسـت که با وجود کمبود نقدینگی توقع پیشـرفت پروژه را دارند .مشـکالتی
کـه شـاید قابـل حـل بـوده و باعـث افزایـش هزینههـای پروژههـا و تشـدید مشـکل نقدینگی میشـوند عبارتنـد از:
مشخصات باالی فنی غیر ضروری پروژهها که بعضا قابل تعدیل است.
نبـود شـرایط قـراردادی منصفانـه کـه باعـث باالرفتن قیمت تمام شـده خدمات فنی و مهندسـی پیمانکاران به
خاطر پوشـش ریسـكهای ناشـی از متن قرارداد میشـود.
عـدم تخصیـص نقدینگـی مناسـب و عادالنـه بـه پروژههـای پیمانـکاران مختلـف و تطویـل قراردادهـا بـه دلیـل
کمبـود نقدینگـی کارفرمایـان کـه منجـر بـه افزایـش هزینههـای خـواب سـرمایه و بـاال رفتـن قیمـت کار میشـود.
□ بـدون هیـچ تردیـدی مـی تـوان گفـت کـه توقـف پروژههـا ،عـدم امـکان شـرکت درمناقصـات جدیـد و افزایـش
قیمـت پروژههـا بـا کـم ارزش شـدن پول دریافتی ،کاهش حجـم گردش مالی (به قیمتهای ثابت) و در نهایت
ورشکستگی شرکت های سازنده و پیمانکار اصلی ترین و مهمترین پیامدهای ناشی از انباشت مطالبات و
اسـتمرار کسـری بودجه وزارت نیرو اسـت.
□ بهنظـر نمیرسـد راهکارهـای عملـی بـرای ایـن مسـئله بخصـوص وصـول مطالبـات از کارفرمایـان دولتـی
وجـود داشـته باشـد .بـه همیـن دلیـل شـاید یکـی از راههـای نجـات رجـوع بـه مناقصـات بخـش خصوصـی و یـا
ً
فعالیتهـای غیـر تخصصـی باشـد .مـورد اول بعضـا از عهـده همـه شـرکتها بـر نمیآیـد ،چـرا کـه مناقصـات
ً
بخـش خصوصـی معمـوال از ضوابـط قابـل اعتمـادی برخوردار نیسـت و در انحصار بعضی شـرکتهای خاص
قـرار دارد .در مـورد دوم نیـز فعالیتهـای واسـطهگری و داللـی مـی توانـد راهـکاری بـرای تامیـن نقدینگـی باشـد.
□ کمبـود نقدینگـی بـرای شـرکتها هماننـد نقـص سیسـتم ایمنـی در بـدن انسـان اسـت .شـیوع و یـروس کرونـا
منجر به ایجاد هزینههای بیشـتر و توقف کار پروژهها شـد و بدن از پیش ضعیف شـده شـرکت ها را مورد حمله
قرار داده است .برخورد کارفرمایان با مشکالت ناشی از این معضل گواه بر افزایش آشفتگی وضعیت قراردادی
و توقـف پروژههـا در آینده اسـت.
□ راه حلهای احتمالی در کوتاه مدت کارساز نیست .جذب سرمایه در اولویت حل این معضل است .یکی
از راه حلها در جذب سرمایه همچنان که درمورد تولید برق به کار رفته محاسبه درآمد ناشی از هر پروژه است
ً
تا بتوان سرمایهگذاران را برای ساختن مثال یك پست قانع کرد همانند نیروگاههای خصوصی موجود که درآمد
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .1از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکتهای سازنده و
پیمانکار چیست؟

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .2مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکتهای کارفرمایی
برای شرکت شما چه بوده است؟

 .3در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی
پیش گرفتهاید و چه نتیجهای از این فرایند حاصل شده است؟

ً
آنها از تولید یك کیلووات برق مشـخص اسـت .مثال میتوان برای هر پسـت رقمی در ازاء میزان برق توزیع
شـده تعییـن کـرد در ایـن صـورت ممکـن اسـت اجتماعـی از پیمانـکاران و سـرمایه گـذاران بتوانند با تعیین
قیمت مناسـب ،نسـبت به اجرای اقتصادی پروژهها اقدام کنند.
□ واقعیـت ایـن اسـت کـه نتایـج اقدامـات سـندیکا بطـور مجزا قابل ارزیابی نیسـت .به عنـوان مثال کاهش
مطالبـات پیمانـکاران ظـرف دو سـه سـال گذشـته میتوانـد بـه دلیـل کاهـش واگـذاری پروژههـای جدیـد و
توقـف پروژههـای قدیمـی باشـد .یکـی از اقداماتـی کـه تاکنـون در سـندیکا مغفـول مانـده اقدامـات قضایـی
بـرای دریافـت مطالبـات اعضاسـت .از آنجـا کـه بـرای یـك شـرکت بـه تنهایـی چنیـن اقداماتی (هر چنـد در
مـواردی اسـتثنا کارفرمایـان ،پیمانـکاران را بـه شـکایت قضایی تشـویق کردهاند تا مطالباتشـان زودتر وصول
شـود ).ممکـن اسـت منجـر بـه عکسالعمـل از جانـب کارفرمایـان شـود .بـه نظـر بنـده ،الزم اسـت سـندیکا
اقـدام بـه تشـکیل یـك دفتـر حقوقـی قـوی بـرای انجام چنیـن اقداماتی کنـد• .

 .4کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا چه
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

آراد کاوش پی

 .6از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

□ عمـده بـازار ،متقاضـی و مصـرف کننـده صنعـت بـرق ،وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر اسـت .ایـن واقعیـت
مشهود است که سیاستهای این دو بخش ،فعاالن صنعت برق را متأثر کرده و این موضوع کامال قابل
استناد است .سندیکای صنعت برق و اعضای کمیتههای تخصصی آن تا کنون تالشهای فراوانی در
خصوص وصول مطالبات انجام دادهاند که نتایج آن قابل مشـاهده اسـت .حل بحران مالی ایجاد شـده
در صنعت برق نیازمند مشـارکت و رسـاندن صدای بخش خصوصی به مدیران عالی رتبه صنعت برق
و در ارتباط رو در رو اسـت.
□ واقعیـت ایـن اسـت کـه از آنجایـی کـه هـر یـک از شـرکتهای فعـال صنعـت بـرق ،مشـارکت و حضـور
ً
گسـتردهای در بخشهـای مختلـف و بدنـه ایـن صنعـت دارنـد ،مطمئنـا شـنیده شـدن واقعیـت و تبـادل
اطالعـات دسـت اول در ایـن مسـیر مفیـد فایـده اسـت• .
تابشتابلو

احسانفکار

 .5از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیشروی فعاالن صنعت برق
برای تامین مالی پروژهها و عدم توقف فعالیتهایشان چیست؟

وحیدالوندی

مسئول HSEو نماینده مدیریت شرکت تابش تابلو

نایب رئیس کمیته یراق آالت سندیکای صنعت برق ایران و رئیس هیات مدیره شرکت آراد کاوش پی

بر احوال آن مرد باید گریست که
دخلش بود نوزده ،خرج بیست

□ انباشت مطالبات شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق را که شامل پیمانکاران ،تولیدکنندگان
و مشاوران است ،ناشی از ناتوانی مدیریتی حاکم بر این صنعت که در انحصار دولت است ،میدانم.
البتـه ایـن مـدل مدیریتـی نـزد مدیـران باالسـری وزرات نیرو شایسـتگی به حسـاب میآید؛ هـر مدیری که
با بدهی بیشـتر بتواند شـرکت توزیع بخش خود را اداره کند ،موفقتر بوده و سـزاوار دریافت نشـان افتخار
اسـت .عدم بازخواسـت مدیرانی که انباشـت بدهی داشـته اند ،گواه این موضوع اسـت.
□ به کارگیری ابزارهای مالی نظیر گشایش اعتباری ریالی و تأمین کسری بودجه ،سالیان طوالنی است
که از محل مطالبات بخش خصوصی برای وزارت نیرو تأمین شـده و محلی برای پیشـنهاد و ابزار مالی
جدید پوششی نیست .همچنین دور از ذهن است که طراحان و استراتژیستهای مالی در وزارت نیرو
قرادادهـای بانکـی ،مالـی و اعتبـاری دردسـر سـاز را بپذیرنـد و بـرای خـود دیـون و الزامـات قانونـی دسـت و
پـا گیـر ایجـاد کنند.عـدم وصـول مطالبات منجر به تعدیل نیـروی ماهر و متخصص در صنعت بـرق ،از
دسـت رفتن منابع و اعتبار در بین ذینفعان این حوزه و شـرکتها شـده اسـت.
□ مشارکت با سندیکای صنعت برق ،استقرار نیرو در مرکز مالی شرکت ،صرف وقت و هزینه از جمله
مـواردی اسـت کـه بـرای دریافـت مطالبـات وصـول نشـده و بـه منظـور دسـتیابی بـه تنهـا بیسـت تـا سـی
درصـد آن در سـال در نظـر گرفتـه و جـزء الینفـک سـاختار شـرکت شـده اسـت.
□ کمبود نقدینگی در شرایط پاندمیک کرونا ابزاری برای عدم پاسخگویی در وصول مطالبات از طرف
وزارت نیرو شده است .کندی در پیگیری مطالبات و دیون معوقه منجربه ایجاد فرصت و تنفسی برای
عـدم پرداخـت مطالبـات بخـش خصوصی از سـوی وزارت نیرو و فروپاشـی شـرکتهای پیمانکار حوزه
صنعت برق شـده است.

فرایندبینتیجه
پیگیریمطالبات

□ در حـال حاضـر یکـی از مهمتریـن دالیـل انباشـت مطالبـات شـرکتهای سـازنده و پیمانـکار ،گسـترش
روزافـزون مشـکالت اقتصـادی کشـور و در راس آن کسـری بودجـه اسـت .وابسـتگی بودجـه کشـور بـه فـروش
نفت ،مصائب ناهمگونی را بر شرایط بودجهای کشور تحمیل کرده است .از سوی دیگر سابقه وزارت نیرو در
بدهکاری گسـترده در سـنوات گذشـته به پیمانکاران ،تسـهیل در امکان تسویه مطالبات کنونی پیمانکاران
را ناممکن کرده اسـت .در چنین وضعیتی دولت با تزریق پول بدون پشـتوانه به جهت جبران کسـری بودجه
بـه افزایـش نقدینگـی دامـن زده و موجـب افزایش تورم شـده اسـت.
□ تعریـف پـروژه هـای جدیـد ،بـدون در نظـر گرفتـن پشـتوانه هـای مالـی و بـی برنامگـی در تبییـن صحیـح
مشکالت و نبود برنامه ریزی اصولی ،فضا را برای فعالیت پیمانکاران سخت و ایشان را با مطالبات گسترده
و انباشـته مواجـه کـرده اسـت.
□ از مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از سوی کارفرما برای مجموعه تابش تابلو ،میتوان به کمبود
شـدید نقدینگـی و سـرمایه در گـردش اشـاره کـرد کـه ایـن امر موجب کاهش قدرت ریسـک پذیـری مجموعه و
فـروش از دسـت رفتـه (بـه دلیـل عـدم توانایـی شـرکت در مناقصـات جدیـد و یا دریافت و پیگیری سفارشـات
جدیـد) میشـود .همچنیـن کاهـش چشـمگیر تولیدات و نبـود پروژههای جدید ،سـبب تعدیل نیـرو و افزایش
نرخ بیکاری میشـود.
□ ایـن شـرکت ماننـد سـایر فعـاالن صنعـت بـرق بـرای وصـول مطالبـات و تامیـن نقدینگـی هماننـد سـنوات
گذشته اقدام به پیگیریهای متعدد از کارفرمایان کرده ،با این اوصاف شرکت با شرایط سختتری نسبت
بـه قبـل مواجـه شـده اسـت .علـی رغم همـه این تالش ها و پیگیری های گسـترده همچنـان وصول مطالبات
نتیجـهای در بـر نداشـته و فرآینـد مذکـور بینتیجه مانده اسـت.
□ کمبـود نقدینگـی در شـرایط رکـود و شـیوع و یـروس کرونـا برای مجموعه تابش تابلو موجب کاهش چشـمگیر
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .1از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکتهای سازنده و
پیمانکار چیست؟

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .2مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکتهای کارفرمایی
برای شرکت شما چه بوده است؟

 .3در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی
پیش گرفتهاید و چه نتیجهای از این فرایند حاصل شده است؟

فروش و دریافت سفارشات جدید شده است که این امر در صدر مشکالت شرکت قرار گرفته و راه را برای
سـپری کردن امورات روزانه ناهموار کرده اسـت.
□ مهمترین راهکار پیش رو فعاالن صنعت برق جهت تامین مالی پروژهها و عدم توقف فعالیتشان توجه
بیـش از پیـش دولـت بـه صنعـت بـرق و احصـاء مشـکالت پیمانـکاران و سـازندگان اسـت کـه ضروریسـت
جهت جلوگیری از گسـترش روزافزون مشـکالت این امر با سـرعت و جدیت بیشـتری پیگیری شـود.
از دیـدگاه اصولـی بـه نظـر میرسـد ضروریسـت سـندیکا نسـبت به پیگیری وصـول مطالبات اعضـا اهتمام
و یـژهای داشـته باشـد و از سـوی دیگـر تمرکـز را صرفـا معطـوف بـه پیمانـکاران نکنـد و مشـکالت پیمانـکاران
سـاخت و مطالبـات ایـن طیـف گسـترده کـه خـود بـا مشـکالت گسـترده و مرتبـط بـا تولیـد مواجـه هسـتند
بـه فراموشـی سـپرده نشـود .ضـرورت ارتباطـات گسـترده با بخـش های مختلـف زیرمجموعـه وزارت نیرو به
جهـت تسـهیل در فرآینـد پرداخـت مطالبـات و همچنیـن ارتبـاط بـا کمیسـیون انـرژی مجلـس دوازدهـم از
مهمتریـن خواسـتههای پیمانـکاران اسـت• .
توسفیوز

سیامکفارسیان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توس فیوز

چراغ نیم سوز تولید
رو به خاموشی است

□ از عمـده تریـن دالیـل انباشـت مطالبـات شـرکتهای سـازنده بایـد ایجـاد پروژههـای جدید بدون پشـتوانه مالی از سـوی
شرکتهای خریدار و نیز عدم مدیریت بر منابع مالی از سوی آنها.اشاره کرد .این عوامل در کنار یکدیگر به ایجاد بحران
نقدینگی در صنعت برق منجر شـده اند.
□ یکـی از مهمتریـن پیامدهـای عـدم تسـویه مطالبـات سـازندگان ،پیمانـکاران و سـایر فعـاالن صنعـت بـرق از سـوی
شـرکتهای خریـدار کـه عمدتـا زیرمجموعـه وزارت نیـرو هسـتند ،عـدم تامیـن بـه موقـع عوامـل تولیـد اسـت کـه در نهایـت
بـه تعطیلـی شـرکت هـا منجـر شـده و ظرفیـت هـای تولیـد را از بین می بـرد .بـرای وصول مطالبات از شـرکتهای خریـدار و
کارفرمـا اقداماتـی همچـون مکاتبـات؛ مذاکرات حضوری و تلفنی مسـتقیم با طرفهای قرارداد و شـرکت مادر تخصصی
توانیـر و وزارت نیـرو صـورت گرفتـه کـه متاسـفانه هیچگونه نتیجه روشـنی که بتواند چراغ تولید را روشـن نگـه دارد ،حاصل
نشـده است.
□ در سـال  1399تنهـا عاملـی کـه منجـر بـه نابـودی شـرکت تولیدی توس فیوز شـد ،عدم پاسـخگویی شـرکتهای بدهکار
به تعهدات خود بود که شـیوع ویروس کرونا هم بهانه ای برای الپوشـانی سـوء مدیریت مدیران این شـرکتها شـده اسـت.
در وضعیت بیثبات اقتصاد کشـور ،تامین منابع مالی از محل مطالبات یکی از مهمترین پارامترهای مالی جهت دوام
شـرکت هـای تولیـدی اسـت .شـرکتهای خریـدار در مدیریـت و تامیـن منابع میبایسـت بسیارسـنجیده عمل کننـد .در
غیـر ایـن صـورت حیـات شـرکتهای تامین کننـده با مخاطـرات جدی مواجه خواهد شـد.
□ طـی چندیـن سـالی کـه سـندیکای صنعـت بـرق عضـو بـوده ایـم ،مشـکالت عدیـدهای بـا طرفهـای قـرارداد و سـایر
ارگانهای دولتی داشتیم و متاسفانه هیچگونه حمایت و پیگیریای برای حل این مشکالت از سندیکا شامل حال ما
نشد .به گونهای که به نظر میرسد موضوعات مبتال به این شرکت برای سندیکای محترم اهمیت پیگیری نداشت• .

 .4کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا چه
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

رهشادالکتریک حامد گرشاسبی

 .5از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیشروی فعاالن صنعت برق
برای تامین مالی پروژهها و عدم توقف فعالیتهایشان چیست؟

 .6از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

مدیرعاملشرکترهشادالکتریک

وحدت و همدلی اعضا؛
گام موثری در رفع
مشکلمطالبات

□ تعریـف پروژههـای جدیـد بدون پشـتوانه مالی اصلیترین عامل انباشـت مطالبات اسـت .وزارت نیرو
در حـوزه بـرق ،بـدون داشـتن ردیفهـای بودجـهای مشـخص اقـدام به تعر یـف پروژههای جدیـد و به تبع
آن ایجـاد بدهیهـای انباشـته میکنـد ،حـال آنکـه ایـن وزارتخانـه بیـش از چنـد ده هـزار میلیـارد تومـان
بدهـی معـوق دارد .در کنـار ایـن مسـاله نبـود گشـایش اعتبـاری ریالـی و کسـری بودجـه هـم مز یـد علـت
شـدهاند .البتـه بـه طـور قطـع بیتدبیـری و بیتوجهـی بـه فشـار وارده بـر عناصـر زنجیـره تأمیـن بـرق و عـدم
تعامل مناسب با کشور عراق به عنوان مهمترین مقصد صادراتی محصوالت و خدمات صنعت برق
هـم بـه ایـن چالـش هـا به شـدت دامـن زده اسـت .این موضوع عاملی بـرای کاهش قدرت مالـی ،افزایش
نـرخ ارز ،رکـود تورمـی فزاینـده ،کاهـش سـرمایه در گـردش و عـدم تمایـل بـه حضـور در پروژههـای جدیـد
است.
□ همانطـور کـه اشـاره شـد کاهـش قـدرت مالـی ،افزایـش نـرخ ارز ،رکـود تورمـی فزاینـده ،کاهـش سـرمایه در
گـردش و در نهایـت عـدم تمایـل بـه حضـور در پروژههـای جدیـد اصلـی تریـن پیامدهـای عـدم وصـول
مطالبات محسـوب می شـوند .در این شـرایط تغییر راهبردهای شـرکت و گسـترش حجم صادرات آن و
تغییـر بـازار هـدف بـه خارج از مرزهای کشـور بزرگترین راهکاری اسـت که در پیش روی خود قـرار دادهایم
و تاکنـون از نتایـج بـه دسـت آمـده در ایـن راه راضـی بودهایـم.
□ کمبـود مـواد اولیـه در خطـوط تولیـد ،تعدیـل نیـروی انسـانی و تقلیـل سـاعات کاری از چنـد شـیفت به
صـورت تمـام وقـت بـه یـک شـیفت بـه صـورت نیمـه وقـت ،عـدم پاسـخگویی شـرکتهای تابعـه توانیـر
بـه علـت حضـور یـک سـومی نیروهـای ایـن شـرکتها در دوران شـیوع و یـروس کرونـا و بـه تعویـق افتـادن
کلیـه فرآیندهـای عقـد قـرارداد ،امـور فنـی و مهندسـی و پیگیریهـای مالـی مربـوط بـه آنهـا تنها بخشـی از
پیامدهـای ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا بـرای شـرکت هـای فعـال صنعـت بـرق بـوده اسـت.
□ یکپارچگی در سـندیکای صنعت برق ایران؛ با توجه به بحران بزرگی که پیش روی شـرکتها اسـت،
برای حل چالش های موجود از اهمیتی حیاتی برای اعضا برخوردار است .در این شرایط سندیکا باید
بـا ایجـاد وحـدت ،همدلـی و یکپارچگـی در بیـن فعـاالن صنعـت بـرق ،بـرای احصـای نتیجـه مناسـب
تـالش و برنامـه ریزی کند.
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران در ایـن خصـوص زحمـات فراوانـی را متحمـل شـده اسـت و همـواره آ گاه
هسـتیم کـه عـدم حصـول نتیجـه دلیـل بـر بیتوجهـی سـندیکا بـه ایـن مهـم نبـوده و نیسـت .لـذا نیـاز بـه
هماهنگیهـا و تشـکلگرایی بیشـتری در بیـن اعضـای سـندیکا احسـاس میشـود .مـا در اتـاق ایـران
نمونههـای موفـق زیـادی در همیـن خصـوص داشـته ایـم کـه ایـن موفقیتهـا متاثـر از همیـن وحـدت،
همدلـی و یکپارچگـی بیشـتر و تجمیـع برآینـد قـوای عناصـر آن تشـکلها حاصـل شـده اسـت• .
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .1از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکتهای سازنده و
پیمانکار چیست؟

نیرو افشان برق فارس

مسعودصادقزادهجهرمی

وصول قطره چکانی
و بلندمدت مطالبات

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .2مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکتهای کارفرمایی
برای شرکت شما چه بوده است؟

 .3در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی
پیش گرفتهاید و چه نتیجهای از این فرایند حاصل شده است؟

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیرو افشان برق فارس

□ تجربـه نشـان داده کـه وزارت نیـرو همیشـه بـا کسـری بودجـه مواجه بـوده و مطالبات پیمانـکاران را با تاخیر طوالنی
پرداخـت میکنـد و در حقیقـت میتـوان گفـت کـه اکثـر پروژههـای صنعـت بـرق بـا سـرمایه بخـش خصوصـی اجـرا
و راهانـدازی میشـوند .لـذا بـا توجـه بـه اینکـه وزارت نیـرو و شـرکتهای تابعـه آن ،اطـالع کامـل از وضعیـت عـدم
نقدینگـی پـروژه هـای خـود دارنـد ،روزانه شـاهدیم که پروژههای جدیدی تعریف میکننـد و آ گهی مناقصات آنها را
در نشریات و سایتها اعالم میکنند .پیمانکاران و سازندگان در این مناقصات شرکت کرده و گرفتار مشکالت
نقدینگـی و عـدم پرداخـت مطالبـات میشـوند و مجبـور خواهند شـد به خاطر حفظ اعتبـار و آبروی خود و شـرکت
بـا اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی بـا سـود  %18بـه باال و فروش امال ک و دسـتگاههای شـرکت نسـبت بـه پرداخت این
بدهیها اقدام کنند و در انتظار وزارت نیرو بمانند که بعد از چند سـال نسـبت به پرداخت مطالباتی که ارزش آن
از یـک سـوم قیمـت پـروژه هم کمتر شـده ،اقـدام کنند.
طـی چنـد سـال اخیـر پرداختهـا نیـز بـه صـورت نقـدی انجـام نمیشـود ،یـا اسـناد خزانـه اسـالمی بـا سررسـید چند
ساله است و یا تهاتر با سیمان  ،فوالد و ...که به دلیل مشکالت نقدینگی ناچار میشویم با تنزیل  15تا  30درصد
و یـا بیشـتر فروختـه و بدهیهـا را پرداخـت کنیـم .مسـاله ایـن اسـت کـه تنزیل فـروش باعث ضـرر و زیـان برای بخش
خصوصی اسـت.
ً
نهایتا می توان گفت وزارت نیرو و شرکتهای تابعه بدون پشتوانه مالی اقدام به تعریف پروژههای جدید میکنند
که باعث کمرنگ شدن حضور بخش خصوصی در مناقصات شده و نتیجه آن ناتمام ماندن بسیاری از پروژهها
و حتی عدم شـروع پروژههای جدید شـده اسـت.
ً
□ عـدم وصـول مطالبـات مشـکالت عدیـدهای بـرای بخـش خصوصـی ایجـاد کـرده و نهایتـا باعـث ورشکسـتگی
و تعطیلـی شـرکت هایـی شـده کـه سـالیان طوالنـی در بخـش صنعـت بـرق فعالیـت کردهانـد .از دیگـر پیامدهـای
انباشـت مطالبـات مـی تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
 برگشـت چکهـای مالیـات بـر ارزش افـزوده ،صـورت وضعیتهایـی کـه توسـط کارفرمایـان پرداخـت نشـده،بسـته شـدن حسـابهای بانکی شـرکت ،ممنوع الخروج شـدن اعضای هیات مدیره و سـهامداران شـرکت توسـط
سـازمان امـور مالیاتی
 عدم پرداخت بدهیهای بیمه به سـازمان تامین اجتماعی باعث برداشـت از حسـابهای شـرکت و در صورتعدم موجودی توقیف اموال و بسـتن حسـابها میشـود.
 برگشت چکهای خرید تجهیزات مصرف شده در پروژهها که باعث ازبین رفتن اعتبار کاری شرکت میشود. عدم پرداخت دستمزد شاغالن پروژه ها عدم پرداخت حقوق کارمندان شرکتمشـکالت نقدینگـی کارفرمایـان کـه منجـر بـه عـدم پرداخـت بـه موقع مطالبات شـده ،مشـکالت مالـی ،بدهیها و
چکهـای برگشـتی شـرکت هـا را بـه دنبـال داشـته اسـت .ایـن مسـاله شـرکت هـا را ناگزیـر مـی کنـد نسـبت بـه تهاتـر
مطالبـات بـا اسـناد خزانـه اسـالمی ،سـیمان ،ترانـس ،فـوالد و ...اقـدام کننـد .حتـی در بعضـی مـوارد بـه دلیـل اینکـه

 .4کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا چه
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

 .5از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیشروی فعاالن صنعت برق
برای تامین مالی پروژهها و عدم توقف فعالیتهایشان چیست؟

 .6از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

مطالبـات توسـط کارفرمایـان بـه صـورت قطـره چکانـی طی مدت طوالنی پرداخت میشـود و شـرکت جوابگوی بدهیها نیسـت
و بناچـار مجبـور بـه اخـذ تسـهیالت بانکـی بـا سـود  18درصـد بـه بـاال میشـود کـه بـا سـود تک رقمـی کـه در زمان پیشـنهاد قیمت
ً
مناقصـه پیشبینـی شـده نهایتـا باعـث ضـرر و زیـان شـرکت خواهـد شـد .ایـن مسـاله در طـی ایـن مـدت باعـث شـده قـدرت
پرداخـت اقسـاط را از دسـت بدهیـم و مجبـور بـه تمدیـد و پرداخـت سـودهای بیشـتر بـه بانکهـا خواهیـم شـد.
□ در شرایط موجود که روزانه شاهد گسترش و همهگیری ویروس کرونا هستیم کمبود نقدینگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات
باعـث توقـف پروژههـا و عـدم پیشـرفت فیزیکـی قابـل توجه شـده که همزمان با شـیوع این ویروس ،رشـد نرخ ارز نیـز باعث افزایش
شـدید قیمت تجهیزات و دسـتمزد گروههای اجرایی شـده و حتی سـازندگان داخلی و خارجی از سـاخت سفارشـات قبلی نیز
منصـرف شـدهاند .ضـرر و زیـان همـه ایـن مـوارد بـرای بخـش خصوصـی اسـت؛ آنقـدر کـه حتـی قـادر بـه پرداخت چکهـای خود
بابـت مالیـات ،بیمـه و خریـد تجهیـزات نبوده و این امر باعث افزایش تعداد بدهی شـرکتها شـده اسـت.
□ در شـرایط بحرانـی کـه در حـال حاضـر شـاهد آن هسـتیم و در جـواب پرسـش هـای قبلـی نیـز بـه آن اشـاره شـد؛ بخش خصوصی
بخاطـر حفـظ اعتبـار و ماندگاریـش در صنعـت بـرق ،تمام سـرمایه و نقدینگی خود را در جهت قراردادهایی که در دسـت داشـته
صـرف کـرده و بدلیـل مشـکالت مالـی تـوان ادامه فعالیتهای تعهـدی خود را نـدارد.
□ بـا فـرض اینکـه کارفرمایـان طـرف قـرارداد نسـبت بـه پرداخـت کل مطالبـات اقدامـی کننـد و از طرفـی جبران پرداخت خسـارت
ٌ
افزایـش قیمتهـا صـورت پذیـرد ،امیـد آن خواهـد بـود کـه طرحهـای ناتمـام تکمیـل و قراردادهای متوقف مجـددا فعال شـوند ،در
غیـر اینصـورت کلیـه پروژههای ناتمام بایسـتی خاتمـه یابد.
□ سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه عنـوان یـک تشـکل صنفـی توانمند در صنعت برق کشـور همیشـه در کنار فعـاالن اقتصادی
خـود بـوده و حمایتهـای الزم را انجـام داده و در بخـش وصـول مطالبـات نیـز قدمهـای مثبتـی برداشـته که در سـالهای گذشـته
نیز بخشی از مطالبات از طریق وزارت نیرو و شرکت توانیر برای اعضاء دریافت شده است که جای تشکر و قدردانی دارد .امید
اسـت در سـال جاری نیز درصد بیشـتری از مطالبات اعضاء از طریق پیگیریهای سـندیکا وصول شـود• .
شایانتکین

علیامین

مدیرعاملشرکتمهندسیشایانتکین

جذب سرمایه گذاران خارجی؛
راهی برای خروج از بحران

□ در کشـورهای در حـال توسـعه هماهنگـی نظـام بانکـی بـا کارفرمایـان دولتـی و خصوصـی میتوانـد
شـاخصه احـداث پروژههـا را تـا حـد قابـل قبولـی حفـظ کنـد و بـا توجـه بـه اینکـه بـازار سـرمایه در ایـران
دسـتخوش دخالـت دالالن و سـفته بـازان اسـت و سیاسـت کالن اقتصـادی موثـری را نیـز دنبـال
نمیکنـد ،بـه رغـم انباشـت نقدینگـی در کشـور مطالبـات شـرکتهای سـازنده و پیمانـکار پرداخـت
نشـده و مثـل سـنوات گذشـته داللهـای اقتصـادی بـه جـای فعـاالن صنعتـی از سـودهای گـزاف
بهرهمنـد میشـوند.
□ طبعـا عـدم وصـول مطالبـات هـر بنـگاه اقتصـادی عواقبـی همچـون تعویـق در پرداخـت مطالبـات
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی را بههمـراه دارد و گرفتاریهـای مدیـران هـر بنـگاه اقتصـادی را چند برابر
میکنـد ولیکـن تـا ایـن لحظـه بـا تـالش مدیـران ایـن شـرکت هنـوز تعدیل نیـروی انسـانی برای شـرکت
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .1از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکتهای سازنده و
پیمانکار چیست؟

{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

 .2مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکتهای کارفرمایی
برای شرکت شما چه بوده است؟

 .3در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی
پیش گرفتهاید و چه نتیجهای از این فرایند حاصل شده است؟

مهندسـی شـایان تکیـن اتفـاق نیفتـاده اسـت .امـا بـه هـر حـال نمـی تـوان ایـن مسـاله را انـکار کـرد کـه اوضـاع
اقتصـادی مطلـوب نیسـت و ایـن مسـاله خسـارات جبـران ناپذیـری را بـه شـرکت هـا وارد مـی کنـد.
□ اسـتفاده از سـایر منابع مالی و بهره مندی هوشـمندانه از بازار سـرمایه ،کمک موثری برای شـرکت مهندسـی
شـایان تکین در حل وفصل بخشـی از مشـکالت مالی بوده اسـت.
□ تعویـق در پرداخـت مطالبـات کارکنـان و مالیـات بر ارزش افزوده سـال 97و مطالبات برخی پیمانکاران جز
(دسـت دوم) و سـازندگان از پیامدهای شـیوع ویروس کرونا و رکود حاکم بر اقتصاد کشـور بویژه صنعت برق
بـوده اسـت .ضمنـا در پنـج مـاه گذشـته بـه جهـت همه گیر بـودن این ویروس و تعطیلی سـایر کشـورها امکان
اسـتفاده از منابع دیگر نیز بسـیار سـخت و حتی غیرممکن شـده اسـت.
□ ایجـاد سـازوکار و بسـتر مناسـب جهـت بهـره منـدی از منابـع مالـی خارجـی و ساختارسـازی جهـت جلـب
اطمینـان تامیـن کننـدگان منابـع مالـی خارجـی ،بهتریـن روش بـرای حـل مشـکل مالـی صنعـت بـرق اسـت.
□ انصافـا سـندیکا در انجـام مکاتبـات و مـراودات بـا کارفرمایـان مختلـف نقـش ارزنـده ای داشـته اسـت و در
مراجعه به کارفرمایان اثر بخشی اقدامات سندیکا کامال محسوس و مشهود است .لیکن مشکالت صنعت
بـرق صرفـا بـا مکاتبـه و پیگیـری حـل نخواهـد شـد و نفـوذ کالم متولیـان امـر در سـندیکا در مواجهـه بـا دولت و
قانع کردن آنها به بهرهگیری از راهکارهای ارائه شده توسط سندیکا موثرتر خواهد بود .در هر صورت عملکرد
سـندیکا قابل قبول و تحسـین برانگیز بوده و مسـتحق قدردانی اسـت• .
شعاع گسترشرق

محمدمهدیرنجبر

 .4کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس کرونا چه
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

پروژههای بدون پشتوانه؛
جانصنعتبرق
بای ِ

 .6از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

حجـم دولـت و هزینههـای آن ،اصـالح سـاختارها در جهـت افزایـش درآمدهـا و همچنین واقعی شـدن قیمت ارز
و حاملهـای انـرژی مـد نظـر قـرار گیرد.
بـه عـالوه مـی تـوان ایجـاد یـک تناسـب منطقـی بین هزینه های باالسـری دسـتگاه هـا و حجـم ریالی پروژههـا را نیز
بـه عنـوان مهمتریـن راهـکار کوتـاه مـدت مـد نظـر قـرار داد .بـه این ترتیـب اقدامات شـرکتهای کارفرمایـی باید به
نحوی تعریف و برنامهریزی شـود که به عنوان مثال هزینه سـتاد معاونت طرح و توسـعه معادل  Aدرصد از پروژه
هـای اجرایـی آن باشـد .البتـه منـوط کـردن حقـوق دسـتگاه هـا به تسـویه با پیمانکاران هـم می تواندبه عنـوان یک
راهـکار موثـر در کوتـاه مـدت در پیش گرفته شـود.
□ مهمترین انتظار ما به عنوان اعضای سـندیکا از این تشـکل این اسـت که از انعقاد قراردادهای بدون پشـتوانه
مالـی جلوگیـری کنـد .بـه عـالوه پیگیـری مسـتمر جهـت تشـکیل جلسـات بـا مسـئولین دولتـی و برجسـته کـردن
عـوارض حـل نشـدن مشـکالت هـم مـی توانـد بـرای شـرکت های عضـو کارسـاز واقع شـود• .
مقره سازی ایران

محمد رضا راسخی نژاد

کارشناس بازرگانی شرکت مقره سازی ایران

مدیر عامل شرکت شعاع گستر شرق

□ مهمتریـن دلیـل انباشـت بدهـی هـای وزارت نیـرو به شـرکت های سـازنده و پیمانکار کسـری بودجه شـدید
ایـن وزارتخانـه اسـت .در ایـن شـرایط کاهـش درآمدهـای شـرکت هـا و افزایـش هزینـه هـای پـروژه هـا بـه دلیـل
عوامل مختلف اقتصادی اعم از نوسـانات قیمت ها ،هزینه های بیشـتری را به پروژه ها و کارفرمایان دولتی
تحمیـل مـی کنـد .آن هـم در شـرایطی کـه آنهـا بودجه مناسـبی در اختیـار ندارند.
شـایان ذکـر اسـت ،کاغذبـازی در ادارات و ارگان هـای دولتـی سـبب تطویـل بررسـی صـورت وضعیـت هـا
حتـی در صـورت عـدم مشـکل نقدینگـی شـده اسـت .لـذا هزینـه تمام شـده پروژه های دولتی بسـیار بیشـتر از
پروژههـای مشـابه در بخـش خصوصـی اسـت.
□ از مهمتریـن پیامدهـای ایـن موضـوع ورشکسـتگی بسـیاری از شـرکت هـا بـه واسـطه افزایـش هزینـه هـای
باالسـری اسـت .یکـی از اصلـی تریـن ایـن هزینـه هـا سـود و جرایـم تسـهیالت بانکـی اسـت.
متاسـفانه این شـرکت برای اجرای پروژههای خود اقدام به اخذ تسـهیالت از سیسـتم بانکی کرده که موجب
افزایش و اسـتمرار هزینه های باالسـری شـده اسـت .به عالوه با سررسـید این تسـهیالت عمدتا گران قیمت و
عدم پرداخت مطالبات توسـط کارفرمایان ،مشـکالت دو چندان شـده است.
□ بـرای ایـن مشـکل دو راه حـل کوتـاه و بلنـد مـدت مـی تـوان تدویـن کـرد .در راهـکار بلندمـدت بایـد کاهـش

 .5از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیشروی فعاالن صنعت برق
برای تامین مالی پروژهها و عدم توقف فعالیتهایشان چیست؟

زنجیره چالش ها،
از کسری بودجه تا
جرائم بانکی بخشخصوصی

□ مهمتریـن عامـل انباشـت مطالبـات شـرکتهای سـازنده و پیمانـکار  ،اجـرای مناقصـات خریـد از
سـوی شـرکتهای تابعـه وزارت نیـرو بـا وجـود کسـری بودجـه ایـن وزارتخانـه اسـت.
□ عـدم وصـول مطالبـات موجـب کمبـود نقدینگـی بـرای خر یـد مـواد اولیـه و بـه تبـع آن عـدم تامیـن بـه
موقع سفارشـات خریداران شده است .این موضوع تاخیـر در تحویل مقـره در مناقصات شرکت های
برق منطقه ای ر ا به دنبال داشته و در نهایت شرکت را ناگزیر به پرداخت جریمه دیرکرد تحویل مقره
کرده اسـت.
□ پیگیری تلفنی و مکاتبات متعدد با شرکت های طرف حساب وحضور چند روزه نماینده شرکت
در محـل شـرکت هـای بـرق جهـت وصول مطالبـات تنها بخش کوچکی از اقدامـات ما برای پیگیری
مطالبات بوده است .این مساله فارغ از هزینه سفر و اقامت ،در شرایط کنونی در شیوع ویروس کرونا،
برای نمایندگان شرکت بسیار مخاطره آمیز نیز است.
□ بـی ثباتـی قیمـت هـا در بـازار و رونـد رو بـه افزایـش آن و همچنیـن خر یـد مـواد اولیـه از تامیـن کنندگان
داخلی به صورت نقدی مسـائلی اسـت که در طول این مدت ما را با مشـکالت جدید و بزرگی مواجه
کرده اسـت .این چالش ها در کنار پرداخت اعتباری و درازمدت شـرکت های برق باعث بروز تاخیر
در پرداخـت حقـوق ماهیانـه کارگـران زحمت کش این شـرکت ،تاخیر در پرداخت اقسـاط تسـهیالت
دریافتی از بانک ها و تحمیل جرایم سـنگین مالی به این مجموعه شـده اسـت.
□ مهمتریـن راهـکار بـرای تامیـن مالـی پروژههـای صنعـت برق ،تخصیص بودجـه کافی بـه وزارت نیرو
متناسـب بـا پروژههای آن اسـت.
□ سـندیکا بـه مثابـه پـل ارتباطـی بیـن سـازندگان و وزارت نیـرو سـت؛ شایسـته اسـت تـالش و کوشـش
مضاعفـی در زمینـه وصـول مطالبـات اعضـا انجـام دهـد▪ .
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راهنمای
اشـ ــتراک

از فعــاالن صنعــت بــرق و انــرژی کشــور دعــوت میشــود در صــورت تمایــل بــه اشــترا ک نشــریه
س ــتبران ،ضم ــن تکمی ــل ف ــرم ذی ــل ،به ــای اش ــترا ک را ب ــر اس ــاس تعرف ــه ،ب ــه حس ــاب ش ــماره
 14751817/08بانــک ملــت جــاری جــام ،شــعبه امیراتابــک بــه نــام ســندیکای صنعــت واریــز و
رونوشــت فیــش بانکــی را همــراه بــا فــرم اشــترا ک تکمیــل شــده بــه شــماره نمابــر 66944967
دبیرخانــه ســندیکا دورنــگار نماییــد.
هزینه اشتراک یک ساله:

پستعادی 100٫000 :تومان

پستپیشتاز 120٫000 :تومان

هزینه اشتراک دوساله:

پستعادی 200٫000 :تومان

پستپیشتاز 240٫000 :تومان

• دانشجویان و اساتید محترم دانشگاههابا ارسال کارت یا گواهینامه معتبراز 10درصد تخفیف برخوردار میشوند.
• خواهشمند است ،مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلع نمایند.
• ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تنه ــا ع ــدم وص ــول مجال ت ــی ک ــه بص ــورت پیش ــتاز ارس ــال میش ــوند قاب ــل پیگی ــری اس ــت ل ــذا
توصی ــه میش ــود از خدم ــات پس ــت پیش ــتاز اس ــتفاده ش ــود.
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