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چكيده
محدوديت شديد منابع مالي عمومي اختصاص يافته به طرحهاي عمراني و وجود انبوه طرحهاي نيمه تمام و تعهدات روزافزون
دولت به سرمايهگذاران و پيمانكاران لزوم تغيير نگرش را در اين حوضه نشان ميدهد .در بررسي حاضر تالش شده است تا
ضمن طرح مساله و بيان وضع موجود شرايط تامين مالي و سرمايهگذاري در طرحهاي دستگاههاي تابعه وزارت نيرو به تبيين
راهكارهاي برون رفت از اين مساله بپردازد .در اين زمينه سر خط اصلي راهكارهاي معرفي شده اصالح نظام تعرفه خدمات
آب و برق كشور ،بهبود فضاي كسب و كار بخش خصوصي ،ارتقاي نظام بنگاهداري در زير مجموعههاي وزارت نيرو و
اولويتبندي و مديريت پروژههاي نيمه تمام هستند .در ادامه نيز اقدامات عملياتي براي برخي از راهكارها پيشنهاد شده است.

كليدواژهها :تامين مالي ،سرمايهگذاري ،نظام تعرفه ،فضاي كسب و كار،
مقدمه
در طي دهه اخير با افت قيمت جهاني نفت و تشديد تحريم هاي ظالمانه عليه ايران ،منابع مالي در اختيار دولت با محدوديت روبرو شد.
بدتر اينكه فشار اين محدوديت با نسبت بيشتري به بودجههاي عمراني طرحها وارد شده و تامين مالي طرحهاي زيربنايي را از محل بودجه
عمراني با محدوديت بسيار شديدتري مواجه كرده است .به نحوي كه به گفته وزير محترم سابق نيرو در سال  ،2931در نتيجه كمبود منابع
مالي حتي در صورت اضافه نشدن طرحهاي جديد ،متوسط دوره اجراي طرحهاي وزارت نيرو  93سال به طول خواهد انجاميد .بررسيها
نشان ميدهد اين مساله كماكان يكي از چالشهاي اصلي وزارت نيرو در دولت جديد است و راهكارهاي برون رفت از وضعيت كنوني
ميتواند به تحول بزرگي در حوزه آب و برق منجر شود.
طرح مساله
بررسي وضعيت كنوني شرايط تامين مالي طرحهاي وزارت نيرو از محل بودجه عمراني شرايط بهتري را نسبت به قبل نشان نميدهد .با
توجه به تداوم شرايط ركود اقتصادي امكان تامين نيازهاي مالي طرحها با رويكردهاي فعلي عمال ناممكن است .گذشته از آثار تورمي
اين سرمايهگذاريهاي به بهره برداري نرسيده ،منافع از دست رفته اين طرحها و سپري شدن بخش قابل توجهي از عمر مفيد آنها حتي قبل
از آغاز بهرهبرداري ،زيان بار بودن اين رويكرد را بيش از پيش نمايان كرده است.
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راهكاري كه به ويژه از سال  2931براي جبران كمبود منابع عمومي مورد استفاده قرار گرفته است استفاده از اوراق بدهي مدتدار به
جاي وجوه نقد است .اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي با سررسيدهاي يكساله تا چهارساله عالوه بر تحميل هزينههاي مالي به طرحها
(از طريق افزايش ضرايب پيشنهادي پيمانكاران در مناقصات) و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده خدمات آنها ،با به تعويق انداختن تعهدات
مالي وزارت نيرو را با كوهي از تعهدات انباشته در سالهاي بعد مواجه خواهد نمود .بر اساس اطالعات موجود ،در سال  2931اوراق
مشاركت منتشره وزارت نيرو حدود  21133و اسناد خزانه حدود  99333ميليارد ريال بوده است در حاليكه كل تخصيص مستقيم از خزانه
براي طرحهاي عمراني بسيار ناچيز (كمتر  2333ميليارد ريال) بوده است.
در حوزه جلب منابع مالي خارجي در قالب تسهيالت فاينانس و سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز عليرغم تالشهاي انجام شده و وجود
پتانسيلهاي بسيار مناسب براي سرمايهگذاران خارجي ،در عمل به دليل محدوديتهاي سياسي كشور ،ريسك باالي سرمايهگذاري و فضاي
نامناسب كسب و كار تنها منجر به عملياتي شدن حدود  6قرارداد در بخش آب و  2قرارداد در بخش برق جمعا با حدود  2333ميليون
يورو در قالب فاينانس خارجي با استفاده از خط اعتباري كشور چين شده است .الزم به ذكر است بر اساس اطالعات سازمان سرمايهگذاري
و كمكهاي فني و اعتباري ايران 91 ،ميليارد دالر خط اعتباري جديد پس از برجام با كشورهاي چين ،هند ،كره جنوبي و روسيه گشايش
شده است.
حتي با وجود ايجاد مشوقهايي چون خريد تضميني انرژيهاي تجديد پذير و آب ،موفقيت قابل توجهي در زمينه سرمايهگذاري خارجي
در طرحهاي وزارت نيرو ايجاد نشده است.
بررسي سرمايهگذاريهاي انجام شده داخلي در طرحهاي زيربنايي وزارت نيرو نشان ميدهد كه در طرحهاي آب و فاضالب و همچنين
توليد برق حرارتي به لطف ايجاد زيرساختهاي قانوني و تامين منابع مالي جهت خريد تضميني محصول ،اقدامات قابل توجهي انجام شده
است .بر اساس آطالعات وزارت نيرو از سال  2931تا كنون ارزش قراردادهاي خريد تضميني در بخش برق  2301ميليارد دالر و در
طرحهاي آب و فاضالب  61هزار ميليارد ريال بوده است كه عملكرد خوبي را نشان ميدهد .اما حتي در اين حوزه نيز به علت شكاف
فزاينده ميان تعرفههاي آب و برق با هزينه تمام شده آنها ،تامين منابع مالي جهت ايفاي تعهدات شركتهاي تابعه وزارت نيرو در مقابل
سرمايهگذاران به يكي از محدوديتهاي جدي در به كارگيري روشهاي سرمايهگذاري مبدل شده است به طوريكه بر اساس اعالم معاون
وزير نيرو در بخش برق ،اختالف ميان بهاي تمام شده برق با تعرفههاي فروش به مشتركين باعث انباشت ديون وزارت نيرو به  21هزار
ميليارد تومان نسبت به توليدكنندگان برق بخش خصوصي شده است.
در بخش آب علي رغم تصويب قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور در سال  2932و تدوين آييننامه اجرايي آن ويژه
سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور تاكنون هيچ گونه سرمايهگذاري بر اساس اين قانون انجام نشده است.
راه حلهاي سياستي
با توجه به مطالب پيشگفته تامين مالي و جلب سرمايهگذاري يكي از چالشهاي جدي فراروي وزارت نيرو خواهد بود .برونرفت از
شرايط كنوني نيازمند عزم جدي و اقدامات اساسي در زمينههاي زير است:
 )1اصالح نظام تعرفه به ويژه در بخش آب
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بر اساس بند "ج" ماده  2و ماده  9قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب سال  2933دولت موظف بوده است تا پايان برنامه پنجم توسعه
قيمت فروش داخلي برق و همچنين ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف را به هزينه تمام شده آنها برساند .علي رغم وجود اين الزام
قانوني ،تا كنون نه تنها اقدام موثري در اين رابطه انجام نشده است بلكه فاصله ميان تعرفههاي كنوني و هزينه تمام شده در حال افزايش
است .بر اساس اطالعات موجود هزينه تمام شده هر كيلووات ساعت برق توليدي در كشور با احتساب قيمت بينالمللي سوخت 933
تومان است كه حدود  6برابر ميانگين تعرفه آن است .بر اين اساس تنها يارانه برق تنها تقريباً به اندازه كل اعتبارات عمراني دولت در سال
 2936خواهد بود .هزينه تمام شده هر متر مكعب آب شرب به طور متوسط حدود  2133تومان است كه حدود  903برابر ميانگين درآمد
فروش آن است.
اين افزايش از يك سو با ارسال عاليم غلط قيمتي به مصرفكنندگان موجب سوء مصرف آب و برق شده و فشار مضاعف به منابع طبيعي
وارد ميكند و از سوي ديگر با تضعيف شديد نسبت بازيافت هزينههاي طرحها از محل درآمدها فشار بيشتري به منابع محدود مالي وارد
ميكند .به نحوي كه در شرايط كنوني بعضا تعرفههاي خدمات حتي كفاف هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري ساالنه را نميدهد كه به
معناي نياز دائمي طرحها به منابع عمومي است.
 )2بهبود فضاي كسب و كار بخش خصوصي
بر اساس گزارش سال  1322بانك جهاني ،ايران از ديدگاه «سهولت انجام كسب و كار» در ميان  233كشور در رتبه  213قرار دارد .اگر
چه آمارها بهبود نسبي فضاي كسب و كار ايران را نسبت به سالهاي قبل نشان ميدهد اما به نظر ميرسد ارتقاي واقعي فضاي كسب و كار
در كشور نيازمند تغيير نگرش جدي در خصوص پتانسيل بخش خصوصي در زمينه سرمايهگذاري ،بهرهبرداري و مديريت طرحهاي
زيربنايي است .در سالهاي اخير در پي محدوديت شديد منابع مالي دولت ،حضور بخش خصوصي تنها به عنوان راهكار تامين مالي براي
برون رفت از وضعيت موجود مورد توجه قرار گرفته است .در حوزه طرحهاي آب و برق ،يكي از اصول اساسي در موفقيت قراردادهاي
مشاركت ي تسهيم و مديريت مناسب ريسكهاي پروژه است .زيرساختهاي نهادي و قانوني ضعيف در اين حيطه و بعضا وجود قوانين مخل
كسب و كار بخش خصوصي موجب انتقال ريسكهاي فضاي كسب و كار عالوه بر ريسكهاي اجرا و بهرهبرداري از پروژه به سرمايهگذاران
شده است.
 )3ارتقاي نظام بنگاهداري در زير مجموعههاي وزارت نيرو
در حال حاضر دستگاههاي اجرايي تابعه وزارت نيرو اغلب زيانده هستند .بر اساس ساختار مالي موجود در اين شركتها ارتباط روشني
ميان اعتبارات اختصاص يافته و درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي آنها وجود ندارد .نظام فعلي مالي در اين شركتها در عمل با سرنوشت
طرحهاي عمراني كه در مجموعه آنها به اجرا و بهرهبرداري ميرسد ارتباطي ندارد .در حالي كه بر اساس ماده  91قانون برنامه و بودجه
مصوب سال  2912وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجرايطرحهاي عمراني انتفاعي به دستگاههاي اجرايي مربوط
پرداختميشود به صورت وام خواهد بود و دستگاههاي اجرايي مكلفند اصل وبهره متعلقه در سررسيد مقرر به خزانه بپردازند .بر اساس
ماده  99اين قانون و مصوبه شوراي اقتصاد در سال  ،2926دستگاههاي اجرايي موظفند حتي در شرايطي كه به علل اقتصادي يا اجتماعي
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و يا اعمال سياستهاي دولت در قيمتگذاري كاالها و خدمات توليدي ،اين طرحها دچار زيان شوند ،حداقل  13درصد از وجوه دريافتي
از محل اعتبارات عمراني را به خزانه عمومي بازپرداخت نمايند.
عدم اجراي اين قانون و عدم توجه به نظام بنگاهداري در دستگاههاي اجرايي تابعه وزارت نيرو از يكسو موجب ايجاد نوعي مسابقه ميان
دستگاههاي اجرايي براي تعريف طرحهاي جديد -صرف نظر از ميزان هزينههاي سرمايهگذاري و بهره برداري آنها -شده و از سوي
ديگر موجب ايجاد جريان يك سويه تزريق منابع مالي به طرحها بدون توجه به ميزان بازگشت مالي طرحها شده است .در اين رابطه نيز
الزم است وزارت نيرو با تدوين سازوكار مناسب و در كنار انجام اصالحات الزم در نظام تعرفه ،نسبت به تقويت نظام بنگاهداري در
شركتهاي تابعه خود اقدام نمايد.
 )4اولويت بندي و مديريت پروژههاي نيمه تمام
همانگونه كه ذكر شد انباشت طرحهاي نيمه تمام عمراني در كنار محدوديت منابع مالي موجب شده است تا بازده اقتصادي منابع مالي
صرف شده در اين طرحها به شدت كاهش يابد .در شرايط فعلي ،تزريق قطره چكاني منابع محدود مالي نتيجهاي جز تداوم شرايط موجود
ندارد .در اين زمينه در كنار تدوين برخي از ضوابط قانوني در خصوص امكان واگذاري طرحهاي عمراني شروع نشده ،نيمهتمام ،تمام
شده به بخشهاي غيردولتي و همچنين تدوين فرايندهاي پيچيده براي اضافه شدن طرحهاي جديد الزم است تا حوزه ستادي وزارت نيرو
با بررسي همه جانبه طرحهاي در دست اجرا ،دست به جراحي اساسي براي اولويتبندي طرحهاي نيمهتمام و ضوابط قاطعانه براي پيشنهاد
طرحهاي جديد متناسب با بودجه ،درصد پيشرفت ،شرايط اقتصادي منطقه و ظرفيت دستگاههاي اجرايي نمايد.
گامهاي عملياتي در راستاي اجرايي كردن راهحلها
-1

اصالح نظام تعرفه در بخشهاي آب ،آبفا و برق

اصالح نظام تعرفه در بخشهاي آب ،آبفا و برق مستلزم انجام مطالعات و اقدامات عملياتي در اين حوضه است .گامهاي زير به اين منظور
پيشنهاد ميشود.
-2-2

انجام مطالعات پايه

 -2-2-2انجام مطالعات ،ايجاد زيرساختهاي نرمافزاري و محاسبه هزينه تمام شده خدمات آب و برق در مصارف
مختلف در مراحل توليد ،انتقال و توزيع مطابق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه
 -1-2-2انجام مطالعات ارزش اقتصادي آب و برق در مصارف مختلف جهت استفاده در تعرفه گذاري
 -9-2-2انجام مطالعات ،بررسي و انتخاب استراتژيهاي تعرفهگذاري متناسب با توانايي پرداخت مصرفكنندگان
با توجه به قوانين و مقررات
-1-2

اصالح ساختارهاي نهادي

-9-2

ايجاد زيرساختهاي فيزيكي

 -2-9-2بررسي زيرساختهاي موجود با رويكرد اصالح نظام تعرفه خدمات آب و برق
 -1-9-2برنامهريزي جهت ايجاد زيرساختهاي فيزيكي مورد نياز جهت اصالح نظام تعرفه

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396

-2

-1-2

تهيه برنامه اجرايي و تدوين نظامنامهها ،رويهها و دستورالعملهاي اجرايي

-1-2

اخذ مجوزهاي قانوني مورد نياز و اجراي برنامه

ظرفيت سازي براي استفاده موثر از منابع مالي عمومي

استفاده موثر (اهرمي) از منابع مالي عمومي در سالهاي اخير در قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است .اما در عمل مجريان
دستگاهها و رويكردهاي اتخاذ شده عملي چندان با رويكردهاي مندرج در قانون همگام نبوده است به منظور ظرفيت سازي براي
استفاده موثر از منابع مالي عمومي اقدامات زير پيشنهاد ميشود.
-2-1

بررسي ،تهيه دستورالعمل و تعيين ظرفيت براي استفاده از روشهاي تامين مالي استقراضي به تفكيك

زيربخشهاي آب ،برق و آبفا
-1-1

تشكيل كارگروه به منظور انتخاب طرحهاي واجد شرايط براي استفاده از روشهاي تامين مالي استقراضي

در سقف ظرفيتهاي تعيين شده و پايبندي به تصميمات كارگروه
-9-1

استفاده از منابع مالي عمومي با اولويت استفاده از روشهاي سرمايهگذاري

 -2-9-1ايجاد پنجره واحد سرمايهگذاري در شركتهاي ستادي زيرمجموعه وزارت نيرو
 -1-9-1به روز رساني و تهيه چارچوبهاي قانوني براي ارتقاي جايگاه سرمايهگذاري در بخشهاي آب ،آبفا و برق
 -9-9-1تدوين دستورالعمل جهت بررسي و انتخاب طرحهاي واجد شرايط سرمايهگذاري با محوريت حداكثر
استفاده از منابع محدود عمراني در طرحهاي با باالترين اولويت سرمايهگذاري
 -1-9-1برنامهريزي جهت انتقال بخش بيشتري از منابع مالي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي به اعتبارات
پشتيبان طرحهاي سرمايهگذاري

-3

-1-1

پايش مستمر و رفع مشكالت قراردادهاي سرمايهگذاري

-1-1

انجام تعهدات مالي نسبت به سرمايهگذاران با باالترين اولويت

برنامهريزي عملياتي براي طرحهاي نيمه تمام

بدون برنامهريزي عملياتي براي طرحهاي نيمه تمام عمال كليه اقدامات براي استفاده موثر از منابع مالي بدون نتيجه خواهد ماند .به
نظر ميرسد در اين خصوص هيچ راهي جز انجام يك جراحي بزرگ وجود ندارد .اقدامات عملياتي زير در اين راستا پيشنهاد
ميشود.
-2-9

تشكيل كارگروه ويژه رسيدگي به طرحهاي نيمه تمام

-1-9

بررسي شرايط و دستهبندي طرحهاي نيمه تمام

-9-9

ارزيابي چند معياره و اولويتبندي طرحهاي نيمه تمام

-1-9

معرفي و پيگيري واگذاري طرحهاي نيمه تمام براي استفاده از روشهاي سرمايهگذاري

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
-1-9

تعيين ظرفيت اجرايي و تامين مالي به تفكيك دستگاههاي اجرايي براي طرحهاي فاقد شرايط

سرمايهگذاري
-6-9

تعليق طرحهاي با اولويت پايينتر از ظرفيت تامين مالي و اجرايي و ادامه آنها مشروط به خالي شدن ظرفيت

-2-9

تدوين شرايط و آييننامه در خصوص شرايط معرفي طرحهاي جديد با لحاظ ظرفيت تامين مالي و اجرايي

هر دستگاه
-3-9

بررسي شرايط و تدوين سازوكار واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهگذاري به شركتهاي تابعه

وزارت نيرو با در نظر گرفتن مواد  91و  99قانون برنامه و بودجه و الزامي شدن آن براي طرحهاي جديد
پيشنهادي

