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 های صنعت برق با شبکه بانکی کشورالف( چالش

 ها در شبکه بانکی کشوربه رسمیت نشناختن موجودیت شرکت پروژه .1

ها، تغییر تدریجی شرایط قراردادها در صنایع با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و تحریم

ر است. ناپذیهای عمومی و خصوصی امری اجتنابکارفرمایی به مشارکت-زیرساختی کشور از قراردادهای پیمانکاری

ای برخوردار است چراکه این از اهمیت ویژه هامالی پروژه تأمیندر بسیاری از این صنایع، ازجمله صنعت برق، 

ی در مال تأمینهای ترین روشاند. یکی از رایجو دیر بازده دارنداولیه باالیی  گذارینیاز به سرمایهها عموماً پروژه

هاست. لیکن در قوانین و مقررات فعلی بانکی کشور، موجودیت های مذکور، تشکیل شرکت پروژههایی با ویژگیپروژه

ول پرداخت تسهیالت و قبشود و ها به دلیل نداشتن سوابق اعتباری و مالی به رسمیت شناخته نمیاین شرکت

 ها نیز در قبال عواید پروژه میسر نیست.آن تعهدات

عمل دستورالهای اولیه را آغاز کرده و در تیرماه سال جاری نیز که بازار سرمایه در این خصوص گام حالی استاین در 

دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسیده  هایپروژههدایت نقدینگی به  باهدفشرکت سهامی عام پروژه  تشکیل

 ست.ا

 

 مأخوذهافزایش نرخ ارز و عدم توان بازپرداخت تسهیالت ارزی  .2

گذشته سررسید شده  هایسالدر  هابانک از مأخوذه مدنی مشارکت قراردادهای قالب در اخذشدهتسهیالت  برخی

ها به دلیل افت شدید ارزش پول و افزایش تصاعدی نرخ ارز، خارج از توان تسهیالت گیرنده است که تسویه آن

، به تسهیالت گیرندگانی که قانون رفع موانع تولید 20اجرایی ماده  نامهآییناست که براساس  در حالیاست. این 

اقساط سررسید شده را با نرخ زمان ایجاد بدهی که  شده بود اجازه داده شد سررسید 99تا پایان شهریور  هااقساط آن

تفاده از این و امکان اس هبود مذکور تاریخ رسید اقساطشان مربوط به بعد ازسر هاشرکتبرخی از لیکن  ،تسویه نمایند

 با نرخ نیمایی تسویه را مأخوذهسلب شده است. این گروه از بدهکاران الزم است که تسهیالت ارزی  هاآناز  قانون

ل ها به سایر خدمات بانکی را به دلیو دسترسی آنها را به مخاطره انداخته آن وکارکسببقای  مسئلهنمایند که این 

 است.تسهیالت معوق و مشکوک الوصول، محدود نموده 
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 لیالملبینپول ناشی از عدم دسترسی به خدمات بانکی  وانتقالنقل هایهزینهباال بودن  .3

ی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی امکان دسترسی به خدمات هاشرکتبا توجه به تحریم شبکه بانکی کشور، 

 هایکبانهای فرآیند انجام کار را نداشته و برای دریافت خدمات از ضمانتنامهصدور  ازجملهبانکی در کشور مقصد 

در صنعت برق، انتقال وجه  موردنیازنین برای خرید تجهیزات همچ نمایند.میگزافی را پرداخت  هایهزینهخارجی، 

تولید را به میزان چشمگیری افزایش داده و منجر  هایهزینهکه جمیع این موارد  پذیردمیبا کارمزدهای باال صورت 

 شده است. المللیبینبه کاهش مزیت رقابتی صادرکنندگان در بازارهای 

 

 گشایش اعتبارات اسنادی در صنعت برق هایظرفیتمندی از عدم بهره .4

بر ایفای  واندتمینقدینگی  تأمینابزارهای بازار پول است که عالوه بر  تریناصلیگشایش اعتبار اسنادی، یکی از 

. نقدینگی را نیز از طریق خرید دین برای ذینفعان میسر سازد تأمینباشد و امکان  تأثیرگذارتعهدات طرفین  موقعبه

فعال در صنعت برق، توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر خریداری  بخش خصوصیهای محصوالت شرکتبسیاری از 

امالت مربوطه مربوط به معها، شبکه بانکی کشور با گشایش اعتبار اسنادی که به دلیل عدم انضباط مالی آن شوندمی

 اید.مربوطه استفاده نم هایظرفیتاز  تواندمیترتیب اثر نداده و بخش خصوصی ن

تابع  ازیسخصوصیی توزیع هستند که به دلیل هاشرکتصنعت برق،  هایپروژهاز سوی دیگر برخی کارفرمایان 

بار اسنادی گشایش اعت ازجملهو با توجه به زیان انباشته، مشمول دریافت بسیاری از خدمات بانکی  بودهقانون تجارت 

 نیستند.

 

 کارگزاری )فاکتورینگ(عدم اجرای واگذاری مطالبات از طریق  .5

( 10) ادهم به استناد با مجازند خدمات و کاال کنندگانتأمینقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی،  ۸ مادهمطابق با 

 ای تمام ،(فاکتورینگ) کارگزاری طریق از مطالبات واگذاری مالی تأمین چهارچوب در و مناقصات برگزاری قانون

 اعم (پذیرندگان) ثالث حقوقی و حقیقی اشخاص به را خود نشده محقق و شده محقق قراردادی مطالبات از بخشی

 کارفرمایان لیهک کند، واگذار ثالث به را مطالبات ،کنندهتأمین کهدرصورتی. کنند واگذار اعتباری مؤسسات یا هابانک از

 کارگزاری طریق از مطالبات واگذاری رعایت به مکلف تعاونی یا و عمومی دولتی، از اعم قانون این موضوع

یشنهاد نامه اجرایی و بر اساس پا عنایت به الزامات مندرج در متن قانون مبنی بر تدوین آیینب. هستند( فاکتورینگ)
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قانون حداکثر استفاده  ۸نامه اجرایی ماده آیین»وبودجه کشور، مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه

ه در جلس« خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی با موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی از توان تولیدی و

ی تاکنون به شیوه مطلوب اجرای نامهآیین. لیکن این هیأت محترم وزیران مطرح و به تصویب رسید 16/07/99مورخ 

 نشده است.

 

 عدم ایفای نقش بانک توسعه صادرات در تسهیل صادرات .6

ر ارائه د های تجاریای، این بانک سازوکاری مشابه بانکبانک توسعه عنوانبهنقش بانک توسعه صادرات  رغمعلی

که  درومی، انتظار شودمی تأمین. با توجه به اینکه منابع بانک مذکور از بودجه دولتی دارد خدمات به مشتریان

ها وجود داشته باشد. در آن تریسهلده و شرایط متفاوت بو هابانکفرآیندهای دریافت خدمات نیز در آن با سایر 

کفایت سرمایه و تکمیل سقف ارائه خدمات،  هاینامهآییناین بانک، به دلیل  ارائهقابلهمچنین بخشی از خدمات 

 از دسترس مشتریان خارج شده است.

 

 برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی بانکی هامحدودیت .7

هایی که تسهیالت و تعهدات غیر جاری و یا چک برگشتی در شبکه صادرات شرکتمتوقف شدن جریان تولید و 

رهای وکاها از دیگر موانع موجود در مسیر توسعه کسبنامهبانکی کشور دارند، به دلیل عدم امکان صدور ضمانت

 صنعت برق است.

 

 جهت خرید مواد اولیه از بورس کاال تولیدکننده هایشرکت حمایتعدم .8

خصوص الکنندگان مواد اولیه علیتأمینترین خریدار فلزات اساسی در بورس کاالست و برق، اصلی صنعت ۸-1

های صنایع بزرگ مانند مس، فوالد و محصوالت پتروشیمی، با امکان دسترسی به بازارهای جهانی، قیمت نهاده

دستی ع پایینهند. برای حمایت از صنایددستی متناسب با تغییرات جهانی قیمت افزایش میتولید را برای صنایع پایین

زنی افزوده باالتر و ممانعت از خام فروشی صادراتی، دولت تدابیری را اندیشیده است. لیکن قدرت باالی چانهبا ارزش

ی نقدینگ تأمینهای مورداستفاده در کند. یکی از روشها میها، خریداران را ناچار به خرید نقدی از آناین شرکت

سیاری ها و کارمزد مترتب، در بپرداختز، استفاده از گشایش اعتباری اسنادی است که به علت باال بودن پیشموردنیا

کند یا با استفاده از قراردادهای گیرد و خریدار، وجه را نقداً به فروشنده پرداخت میاز موارد مورداستفاده قرار نمی
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های رکتمالی از ش تأمینرغم جایگاه شبکه بانکی کشور در شود. لیکن علینسیه، نرخ سود باالیی را متحمل می

 در این مورد بسیار کمتر از توان بالقوه آن است. هابانکتولیدکننده، نقش 

 

مانند اوراق گام که توسط بانک مرکزی و بورس کاال معرفی گردید، به دلیل فرآیند صدور این  ابزارهای نوین ۸-2

 مواد اولیه و بورس کاال کاربرد ندارد. تأمیناوراق و ذینفعان آن در بازار 

 

 تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزیمشکالت  .9

ز های اخیر تخصیص ارهای صادرکننده و واردکننده صنعت برق در سالهای شرکتترین چالشیکی از اصلی 9-1

ندیکا و ها توسط ساز آنها و یا به نمایندگی و رفع تعهدات ارزی بوده است. مکاتبات زیادی مستقیماً توسط شرکت

ها یک از این نامهالملل بانک مرکزی، انجام شده است که متأسفانه هیچوزارت صنعت معدن و تجارت با واحد بین

 ها پاسخ داده نشده است.و تماس

های صادرکننده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در چارچوب قوانین و مقررات فعلی مشکالت الزام شرکت 9-2

های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تجهیزات موردنیاز خود را از ایران به کشور مقصد یادی را برای شرکتز

ها در خارج از ایران ایجاد کرده است چراکه الزمه بازگشت ارز حاصل از ویژه سازندگان نیروگاهکنند و بهصادر می

طبعاً تناسبی با مهلت چهارماهه بازگشت ارز ندارد. ضمن های مربوطه است که ها، تکمیل پروژهصادرات این شرکت

یص های باال، موجب تأخیر در ترخاینکه روش تهاتر نیز به دلیل لزوم ثبت سفارش بانکی، عالوه بر تحمیل هزینه

 شود.محموالت و کندی روند تولید می

 

 از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هابانکعدم تمکین  .10

از اعضا سندیکای صنعت برق به درخواست خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران  مأخوذهبا عنایت به استعالم 

در خصوص مصادیق عدم تمکین و عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشخص گردید که شبکه 

مات وانع تولید تمکین ننموده و تصمیهای خصوصی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع مویژه بانکبانکی کشور و به

 از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. هابانکحمایتی ستاد در 
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 تهاتر کننده مالیات هایشرکتارائه خدمات بانکی به محدودیت  .11

های های قانون بودجه از محل بدهیهای تابعه با استفاده از ظرفیتها از دولت و شرکتبخشی از مطالبات شرکت

شود. لیکن مسیر شناسایی مالیاتی و صدور برگ تشخیص قطعی و در پی آن صدور دستور قطعی تهاتر میمالیاتی 

وبودجه کشور صورت پذیرد. بدیهی است تا زمان بر است که الزم است از مسیر سازمان برنامهتهاتر امری زمان

دارد که این مسئله خود مانعی در ها وجود نصدور رأی قطعی، امکان صدور مفاصا حساب مالیاتی برای این شرکت

 مسیر دریافت برخی خدمات از شبکه بانکی کشور ازجمله اخذ تسهیالت است.

 

 هاشرکتاز  هابانکدولت با مطالبات  هایبدهیتهاتر مشکالت  .12

ها به شبکه بانکی کشور های آنهای اخیر، بخشی از مطالبات بخش خصوصی از دولت از محل تهاتر بدهیدر سال

ه وبودجه به این نوع تهاتر نسبت بشده است که با توجه به کم بودن مبالغ تخصیصی سازمان برنامهپرداخت می

 مندی از این تسهیالت را دارند.ها امکان بهرهها، گروه کمی از شرکتحجم مطالبات شرکت

 

 در اخذ وثایق ملکی گیریسخت .13

ی لحاظ اضرایب تقلیلی غیرمنصفانه ای است که طی آنتابع مقررات داخلی سختگیرانه هابانکاخذ وثیقه ملکی در 

درصد از ارزش کارشناسی شده ملک مسکونی موردپذیرش است که این ارزش باید  ۸5مثال تنها عنوانگردد. بهمی

برآوردی کارشناسان سو ارزش درصد اصل و سود تسهیالت را پوشش دهد. این در حالی است که از یک 130حداقل 

تر از ارزش بازار آن است و از سوی دیگر به دلیل تورم باالی بازار مسکن، رسمی دادگستری از امالک عموماً پایین

های ویژه کاربریها بهارزش ملک در آینده فزاینده خواهد بود. شایان ذکر است در خصوص امالک با سایر کاربری

 ضاعف است.ها مگیریصنعتی و تجاری این سخت
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 صنعت برق با شبکه بانکی کشور هایچالشب( راهکارهای پیشنهادی رفع 

 هاپروژهپرداخت تسهیالت به شرکت  نامهآیینتنظیم  .1

ای ف توسعهاهدامالی صنعت برق و دنبال نمودن  تأمینرود بازار پولی کشور با در نظر گرفتن اهمیت چالش انتظار می

 .مایداستفاده بهینه نمشارکت بخش خصوصی و عمومی مالی  تأمینهای خود برای از پتانسیلهای کشور زیرساخت

 شده وها فارغ از سوابق اعتباری بررسیپذیری آنهای و توجیهبرای این منظور الزم است سازوکار ارزیابی طرح

 قرار گیرد. هاگیریتصمیمبازپرداخت تسهیالت از محل درآمدهای پروژه مبنای 

 

 مأخوذهفزایش نرخ ارز و عدم توان بازپرداخت تسهیالت ارزی ا .2

اط اقس که هابانک از مأخوذه مدنی مشارکت قراردادهای قالب در اخذشدهتسهیالت درخصوص تسویه رود انتظار می

شود تا این گروه از بدهکاران بانکی نیز بتوانند اقساط  اندیشیچاره، گرددمیسررسید  1399سال شهریور  بعد ازها آن

 تسویه نمایند.زمان ایجاد بدهی خود را با نرخ 

 

 المللیبین در بازارهایپول  وانتقالنقل دریافت خدمات و هایهزینه تسهیم .3

االست و ب المللیبینی فعال در سطح هاشرکتپول برای  وانتقالنقلهای دریافت خدمات و اینکه هزینهبا توجه به 

طه، های اجرایی مربوبانک مرکزی با همکاری سازمان گرددمی، پیشنهاد باشدمیخارج از کنترل بنگاه  هاهزینهاین 

بخش خصوصی و دولت ارائه نمایند تا از فشار مضاعف به بخش خصوصی  مابینفیها راهکارهایی برای تسهیم هزینه

 کاسته شود.

 

 گشایش اعتبارات اسنادی در صنعت برق هایظرفیتاستفاده از  .4

زایش بسزایی در اف تأثیر تواندمی هاپرداختپیشتسهیل فرآیندهای گشایش اعتبار اسنادی و کاهش کارمزدها و 

سی -لا است که با گسترده شدن کاربرد هاییروشکاربرد این ابزار داشته باشد. همچنین تنزیل این اسناد از دیگر 

یرو، بانک مرکزی از طریق مذاکره با وزارت ن گرددمیاثرگذار باشد. لذا پیشنهاد  هابنگاهنقدینگی  تأمینبر  تواندمی



 
 

 

 
و راهکارهای پیشنهادی برق با شبکه بانکی کشورصنعت فعاالن  هایچالشاهم   

30/09/1400تاریخ گزارش:   

ی تابعه وزارتخانه نزد شبکه بانکی کشور شناسایی نموده تا از این راه هاشرکتراهکارهایی را برای افزایش اعتبار 

را در حمایت از تولید داخلی ایفا نماید. همچنین با تفکیک  ، نقش خودهابانکعالوه بر افزایش درآمدهای کارمزدی 

ا ه، از سایر اشخاص حقوقی، استفاده از این تسهیالت را برای آناندشده سازیخصوصیی تابعه توانیر که هاشرکت

 میسر نمایند.

 

 (فاکتورینگ) کارگزاری طریق از مطالبات واگذاری .5

 و اقتصاد امور وزارت مشترک پیشنهاد اساس برقانون حداکثری  ۸مربوط به ماده  اجرایی نامهآیین آنکه رغمعلی

 نامهآیین ینا لیکن ه استرسید تصویب به وزیران محترم هیأت توسط تدوین و کشور وبودجهبرنامه سازمان و دارایی

موضوع توسط بانک مرکزی از وزارت اقتصاد و  گرددمیکه پیشنهاد  است نشده اجرایی مطلوب شیوه به تاکنون

 مرتفع گردد.درخصوص فرآیندهای اجرایی در شبکه بانکی  ویژهبهسازمان برنامه پیگیری و موانع آن 

 

 و افزایش سرمایه صادرات توسعه بانکتدوین سازوکارهای حمایتی در  .6

ری تارائه خدمات ویژه حمایتی در بانک توسعه صادرات الزم است که بر عملکرد این بانک نظارت دقیق باهدف

 افزایش سقف ارائه خدمات و صدور ضمانتنامه، سرمایه این بانک افزایش یابد. باهدفصورت پذیرد و 

 

 ی بانکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برترهامحدودیترفع برخی  .7

نامه شود تولیدکنندگان برتر و صادرکنندگان عمده صنعت برق در صورت تقاضا برای صدور ضمانتپیشنهاد می

 های بانکالضمان، از اخذ استعالمپرداخت، حسن انجام تعهدات و یا استرداد کسور وجهشرکت در مناقصه، پیش

وع فعالیت که متناسب با موضمرکزی )چک برگشتی و تسهیالت و تعهدات غیر جاری به سیستم بانکی مشروط به آن

 ها ایجاد شود.شرکت باشد( معاف شده و سازوکار الزم نیز در سامانه سپام بانک مرکزی ج.ا.ا برای آن

 

 جهت خرید مواد اولیه از بورس کاال تولیدکننده هایشرکت موردنیازنقدینگی  تأمین .8

ستی که جهت دها و کارمزدها، شرایط گشایش اعتبار برای صنایع پایینپرداختشود با تقلیل پیشپیشنهاد می ۸-1

 سهیل گردد.دارد، ت هابانکتری برای نمایند، ریسک اعتباری پایینمواد اولیه از بستر بورس کاال استفاده می تأمین
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الی مانند اوراق گام که توسط بانک مرکزی و بورس کاال در م تأمینفرآیند صدور و استفاده از ابزارهای نوین  ۸-2

 مندی صنعت برق از این ابزارها به وجود آید.معرفی گردید، بازبینی شود تا امکان بهره 9۸سال 

 

 تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزیتسهیل  .9

طورجدی گردد پاسخگویی به مکاتبات بهپیشنهاد می هابانکدر راستای تسریع در حل مشکالت مشتریان ارزی  9-1

 تری در میز خدمت بانک مرکزی نظارت و پیگیری شود.

های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تجهیزات موردنیاز خود را از ایران گردد، برای شرکتپیشنهاد می 9-2

خارج از ایران، روش تهاتر تسهیل شده و فرآیندهای ها در ویژه سازندگان نیروگاهکنند و بهبه کشور مقصد صادر می

 اداری و بوروکراسی موجود کاسته شود.

 

 از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هابانکتمکین  تنظیم مقررات جهت .10

های عامل را به اجرای مصوبات در این خصوص نیاز است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، بانک

 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سوق دهد.

 

 تهاتر کننده مالیات هایشرکتارائه خدمات بانکی به  .11

پذیرد، های تهاتر کننده با کندی و وقفه صورت میطور که ذکر شد، صدور مفاصا حساب مالیاتی برای شرکتهمان

 ها در نظر گرفته شود.شرکتگردد، سازوکار مناسبی برای ارائه خدمات به این گروه از لذا پیشنهاد می

 

 هاشرکتاز  هابانکدولت با مطالبات  هایبدهیتهاتر نظام بخشی به  .12

برای حفظ عدالت و ممانعت از رانت، الزم است سازوکار شناسایی واجدین شرایط استفاده از روش تهاتر بانکی برای 

 تسویه مطالبات از دولت بازبینی شود.
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 ملکی وثایقاخذ  شرایطتسهیل  .13

اخذ وثایق بر اساس اعتبار در  هابانکبر عملکرد گردد در راستای حمایت از بخش تولید و صنعت، پیشنهاد می

ها ای آنمتناسب بر جرائممتخلف شناسایی و  هایبانکو  آمدهعملبه تریدقیقنظارت ها مشتریان و نوع فعالیت آن

 در نظر گرفته شود.

 

 واسپاری هایشرکت هایپتانسیلاستفاده از  .14

 آالت و تجهیزات موردنیاز به دلیل سقفماشین تأمینهای واسپاری در های شرکتدر حال حاضر استفاده از پتانسیل

ها گردد این محدودیتشده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا در پرداخت تسهیالت، محدودشده است که پیشنهاد میتعیین

 کاهش یابد.


