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اجـــرای برنامـــه هـــای ۵ ســـاله توســـعه و نوســـازی زیرســـاخت هـــای اقتصـــادی کشـــور از جملـــه زیرســـاخت هـــای صنعـــت آب و بـــرق طـــی 
کاهـــش تدریجـــی نـــرخ رشـــد ایـــن بخـــش از صنعـــت، از یـــک طـــرف و از طـــرف دیگـــر محدودیـــت منابـــع  ســـه دهـــه اخیـــر و بـــه دنبـــال آن 
مالـــی وزارت نیـــرو در ســـال هـــای اخیـــر بـــرای اجـــرای پـــروژه هـــای مـــورد نیـــاز جدیـــد و مضافـــًا بدهـــی ســـنگین وزارت نیـــرو بـــه شـــرکتهای 
تولیـــدی و پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق و عـــدم تمایـــل آنهـــا بـــه حضـــور در پـــروژه هـــای داخلـــی، مجموعـــًا نـــگاه ســـازندگان و پیمانـــکاران 

ایرانـــی ایـــن صنعـــت را از بـــازار داخـــل کشـــور بـــه خـــارج و بازارهـــای صادراتـــی تغییـــر داده اســـت.
ـــت  کیفی ـــتن  ـــا داش ـــران ب ـــد ای ـــی تولی ـــزات برق ـــی، تجهی ـــول مل ـــش ارزش پ کاه ـــال  ـــه دنب ـــه ب ک ـــاده  ـــاق افت ـــی اتف ـــگاه در حال ـــر ن ـــن تغیی ای
مناســـب و دارای اســـتاندارد و اینکـــه اغلـــب تجهیـــزات برقـــی ایـــران تحـــت الیســـنس برندهـــای معتبـــر بیـــن المللـــی بـــوده و هســـتند، از 
کـــرده و ایـــن فرصـــت طایـــی) در عـــرف اقتصـــادی  نظـــر قیمـــت میتواننـــد بشـــدت بـــا کاالهـــای مشـــابه در عرصـــه بیـــن المللـــی رقابـــت 
کـــرده اســـت. در  کننـــدگان داخلـــی فراهـــم  کاهـــش ارزش پـــول ملـــی بـــه منزلـــه بهشـــت صادرکننـــدگان تعبیـــر میشـــود( را بـــرای تولیـــد 
کـــم بـــر اجـــرای پـــروژه هـــا در  گاهـــی بـــه برنامـــه هـــای زیرســـاختی و  شـــرایط و مســـائل و قوانیـــن و مقـــررات حا چنیـــن شـــرایطی آشـــنایی و آ
کشـــورهای هـــدف صادراتـــی و اطـــاع بـــه روز از مناقصـــات جـــاری ایـــن کشـــورها از پیـــش نیازهـــای حضـــور فعـــال و رقابتـــی شـــرکت های 

ـــرای صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت. ـــی ب ایران
گـــرا و افزایـــش صـــادرات غیـــر نفتـــی خصوصـــًا صـــادرات محصـــوالت  در ســـال هـــای اخیـــر، جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا رویکـــرد توســـعه 
کـــه هرچنـــد در مراحـــل اولیـــه اســـت، امـــا مـــی توانـــد  و تجهیـــزات و خدمـــات بـــا ارزش افـــزوده، بـــه بســـتر ســـازی در ایـــن زمینـــه  پرداختـــه 
ـــه  ـــادی در وزارت امورخارج ـــی اقتص ـــت دیپلماس ـــاد معاون ـــا ایج ـــه ب ـــن رابط ـــد. در ای کن ـــی  ـــش آفرین ـــی نق ـــر نفت ـــادرات غی ـــت ص درتقوی
بمنظـــور تســـهیل فراینـــد توســـعه و گســـترش مناســـبات اقتصـــادی و بازرگانـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران در خـــارج از کشـــور و بهســـازی 
گرچـــه  قـــدرت رقابتـــی فعـــاالن اقتصـــادی بخـــش خصوصـــی و اطـــاع رســـانی شـــرایط اقتصـــادی ایـــن کشـــورها اتفاقـــی مبـــارک اســـت. 
خدمـــات ایـــن واحـــد میتوانـــد قـــدرت حضـــور و رقابـــت فعـــاالن اقتصـــادی را در بازارهـــای صادراتـــی افـــزون کنـــد، امـــا عـــدم همکاری هـــای 
کار صادراتـــی توســـط واحدهـــای دیگـــر مـــی توانـــد فراینـــد رشـــد صـــادرات را  مـــورد نیـــاز و بسترســـازی ها و روان ســـازی هـــای کســـب و 

متوقـــف ســـازد.
کـــم بـــر نهادهـــای صادراتـــی کشـــور طـــی بیـــش از یـــک قـــرن بـــا نـــگاه و فرهنـــگ و قوانیـــن و آئیـــن نامـــه هایـــی بـــا محوریـــت صـــادرات  نـــگاه حا
گرفتـــه و هـــم اکنـــون نیـــاز بـــه تحـــوالت بنیادیـــن ســـریع اعـــم از سیاســـی، اقتصـــادی و  مـــواد اولیـــه خـــام و محصـــوالت ســـنتی شـــکل 
کـــم بـــر صـــادرات و تبـــادالت بیـــن المللـــی تغییـــر یابـــد و بـــه روز شـــود.  گام  همـــراه بـــا ضوابـــط حا گام بـــه  ســـاختاری و بـــه روز دارد تـــا بتوانـــد 
ـــادرات،  ـــت ص ـــدوق ضمان ـــا، صن ـــذاری، بانکه گ ـــون  ـــای قان ـــی و نهاده ـــر دولت ـــی و غی ـــم از دولت ـــا اع ـــن نهاده ـــی ای ـــرورت دارد تمام ض
کـــه  ـــار و اطاعـــات نشـــان از آن دارد  کننـــد. متاســـفانه آم ـــرای صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی تمهیـــد  ســـازوکارهای دیگـــری را ب
ـــم و ایـــن بـــی توجهـــی هـــا در تمامـــی ابعـــاد و زمینـــه هامیـــزان صـــادرات ایـــن  صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی را جـــدی نگرفتـــه ای
ـــه رقمـــی در حـــدود ۵00  ـــان ســـال 1398 ب ـــوده، در پای ـــا رقمـــی در حـــدود ۵ میلیـــارد دالر ب ـــه 40 کشـــور و ب کـــه در آغـــاز دهـــه 90 ب بخـــش را 

کاهـــش داده اســـت. میلیـــون دالر 
بر این اساس مزایا و مشکات این حوزه از صادرات و نیازها و انتظارات از دولت به شرح زیر است:

گانه دوازده 
راهکارهای

توســــــــــــعه
1صــــــادرات  ـــایه  ـــورهای همس ـــه کش ـــادرات ب ـــًا ص ـــی خصوص ـــی و مهندس ـــات فن ـــزات و خدم ـــادرات تجهی ص

عـــاوه بـــر ارز آوری، بـــه دلیـــل زیرســـاختی و زیربنایـــی بـــودن پـــروژه هـــای ایـــن حـــوزه بـــرای کشـــورهای 
هـــدف و پایـــش دائمـــی آنهـــا میتوانـــد بـــه نوعـــی تحکیـــم روابـــط پایـــدار سیاســـی و اقتصـــادی بیـــن دو 
ـــد  ـــی توانن ـــی م ـــه نوع ـــه ب ک ـــورهایی را  ـــور کش ـــد و حض ـــم بزن ـــران را رق ـــرای ای ـــت ب ـــاد امنی ـــور و ایج کش

کاهـــش دهـــد. بـــرای ایـــران عـــدم امنیـــت ایجادکننـــد را در کشـــورهای همســـایه 
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در رابطـــه بـــا حمایـــت دولـــت از شـــرکت هـــای صادراتـــی بعنـــوان نمونـــه شـــرکت صانیـــر در ســـال ۲014 در رقابتـــی تنکاتنـــگ 
ـــًا(  ـــز رتبـــه اول) عمدت ـــزار شـــده در کشـــور عـــراق حضـــور یافتـــه و حائ ـــا شـــرکتهای اروپایـــی و آســـیایی در 14 مناقصـــه برگ ب
ـــه ایـــن  ـــه عـــدم بودجـــه از طـــرف وزارت نیـــروی عـــراق ب ـــه بهان کنـــون هیچیـــک از مناقصـــات ب ـــا ســـوم شـــد. از آن زمـــان تا ت
گـــذارد واگـــذاری  کـــه بـــرای چنیـــن کشـــورهایی مـــی  کـــه دولـــت محتـــرم در خطـــوط اعتبـــاری  شـــرکت ابـــاغ نشـــد. جـــادارد 

کنـــد. • چنیـــن پـــروژه هایـــی را بـــه شـــرکت برنـــده ایرانـــی بعنـــوان یکـــی از شـــروط اعطـــای خـــط اعتبـــاری لحـــاظ 
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ــاالن  ــای فعـ ــن نیازهـ ــی از مهمتریـ ــی یکـ ــی و مهندسـ ــات فنـ ــوزه خدمـ ــورهای هـــدف در حـ ــات کشـ ــی اطاعـ  پایـــش دائمـ
گـــذاری در زیرســـاختهای حـــوزه خدمـــات  ـــد از برنامـــه هـــای ســـرمایه  صادراتـــی ایـــن بخـــش اســـت. شـــرکتهای صادراتـــی بای
ـــگاه  ـــم و سیســـتماتیک اطـــاع داشـــته باشـــند. در ایـــن رابطـــه شـــاهد تغییـــر ن فنـــی و مهندســـی در کشـــورها هـــدف بطـــور دائ
وزارت امورخارجـــه بـــه ایـــن مهـــم در ســـال هـــای اخیـــر هســـتیم. ایجـــاد معاونـــت دیپلماســـی اقتصـــادی وزارت امـــور خارجـــه 
بـــا هـــدف تســـهیل توســـعه مناســـبات اقتصـــادی و بازرگانـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران در خـــارج از کشـــور از طریـــق اطـــاع 
کـــه در ایـــن راســـتا طـــی  رســـانی شـــرایط و مســـائل و ضوابـــط فعالیـــت اقتصـــادی در کشـــورهای هـــدف قـــدم مهمـــی اســـت 
کارشناســـان خبـــره اقتصـــادی و بازاریابـــی در  ســـال های اخیـــر برداشـــته شـــده و تجهیـــز ســـازمانی ایـــن نهـــاد از طریـــق حضـــور 
ســـفارتخانه های مربوطـــه و تحلیـــل سیســـتمی ظرفیـــت بـــازار خدمـــات فنـــی و مهندســـی کشـــور هـــدف و انتقـــال آن بـــه نهادهـــا 
کـــه بوجـــود آمـــده اســـت افـــزون بـــر ایـــن خدمـــات  و شـــرکت هـــای بخـــش خصوصـــی کشـــور چشـــم انـــداز امیـــد بخشـــی اســـت 
کارشناســـان حقـــوق بیـــن الملـــل وزارت امورخارجـــه در زمـــان انعقـــاد قراردادهـــا میتوانـــد دامنـــه ریســـک شـــرکت های  حضـــور 
کاهـــش دهـــد. چنانکـــه در برخـــی از کشـــورهای هـــدف، خـــارج از  کـــه در حقیقـــت پیشـــانی اعتبـــار کشـــور هســـتند  ایرانـــی را 
عـــرف و تعهـــد قـــراردادی کارفرمایـــان ضمانتنامـــه هـــا را ضبـــط و یـــا جریمـــه هـــای ظالمانـــه ای را بـــه پیمانـــکاران ایرانـــی تحمیـــل 

کننـــد. مـــی 

کمیســـیون های مشـــترک اقتصـــادی و اتـــاق هـــای مشـــترک بازرگانـــی محـــل  و محمـــل بـــا اهمیتـــی بـــرای کســـب و انتقـــال 
کار در کشـــورهای هـــدف از جانـــب بخـــش  اطاعـــات بـــه فعالیـــن بخـــش خصوصـــی و انعـــکاس مشـــکات و موانـــع اجـــرای 

ـــع آن اســـت. ـــه جلســـات ایـــن کمیســـیونها در جهـــت رف خصوصـــی ب

میزهـــا و ســـتادهای مشـــترک ایـــران بـــا برخـــی کشـــورها ماننـــد ســـتاد مشـــترک ایـــران بـــا کشـــورهای ســـوریه و عـــراق از جملـــه 
ـــروژه هـــای جـــاری و خاتمـــه یافتـــه در ایـــن  ـــرای پ ـــه ب ک ـــع مشـــکات و موانعـــی اســـت  ـــت و رف ـــرای حمای ـــی ب ســـتادهای حیات
کشـــورها بوجـــود آمـــده اســـت. و اغلـــب ایـــن مشـــکات خـــارج از تعهـــدات قـــراردادی پیمانـــکاران و ناشـــی از غیـــر عرفـــی بـــودن 

ـــط در ایـــن کشـــورها اســـت. ضواب

کـــه پیمانـــکار در  نقـــل و انتقـــال وجـــوه حاصـــل از اجـــرای قـــرارداد در کشـــور محـــل اجـــرای پـــروژه بـــه ایـــران و یـــا ســـایر کشـــورهایی 
آنجـــا پـــروژه در دســـت اقـــدام دارد عمدتـــًا بـــه دلیـــل تحریـــم، بصـــورت غیـــر رســـمی و از طریـــق صرافـــی هـــا و دالل هـــای نامعتبـــر 
کـــه هزینـــه نقـــل و انتقـــال ســـنگین و احتمـــال حیـــف و میـــل وجـــوه را بـــه دنبـــال دارد. در ایـــن رابطـــه ضـــرورت  انجـــام میشـــود 
کننـــد و یـــا وجـــوه دولتـــی بلوکـــه شـــده دولـــت  کـــه نهادهـــای ذیربـــط ایـــران بـــرای جایگزینـــی ایـــن واســـطه هـــا چـــاره اندیشـــی  دارد 

کاهـــش دهـــد. کـــه بایـــد تمهیـــد شـــود بتوانـــد ابعـــاد ایـــن مشـــکل را  ایـــران در برخـــی کشـــورها بـــا ســـازکارهایی 

حمایـــت ســـتادهای ذیربـــط دولتـــی از شـــرکت هـــای مجـــری پـــروژه هـــای خدمـــات فنـــی و مهندســـی در کشـــورهای هـــدف در 
زمانـــی کـــه کارفرمایـــان خودســـرانه و خـــارج از تعهـــدات قـــراردادی پیمانـــکار، جریمـــه هـــای ســـنگینی را بـــه پیمانـــکار تحمیـــل و 
کـــه نیـــاز بـــه حضـــور نهادهـــای دولتـــی دارد. بـــه جـــد میتـــوان  یـــا گاهـــی اوقـــات پیمانـــکار را خلـــع یـــد مـــی کننـــد از مـــواردی اســـت 
گفـــت کـــه حمایتـــی کـــه نهادهـــای دولتـــی برخـــی از کشـــورهای صادرکننـــده خدمـــات فنـــی و مهندســـی ماننـــد ترکیـــه از بخـــش 

کنـــد در توســـعه خدمـــات فنـــی و مهندســـی ایـــن کشـــورها نقشـــی اساســـی داشـــته اســـت. خصوصـــی خـــود مـــی 

ـــی  ـــا هماهنگ ـــد ب ـــت و بای ـــت نیس ـــب دول ـــی، رقی ـــش خصوص ـــه بخ ک ـــد  ـــت را بپذیرن ـــن واقعی ـــد ای ـــی بای ـــای دولت نهاده
یکدیگـــر در فعالیتهـــای اقتصـــادی کشـــورهای هـــدف حضـــور یابنـــد . بصـــورت مکمـــل، یکدیگـــر را حمایـــت و کمـــک 
نماینـــد دولـــت میتوانـــد قـــدرت رقابتـــی شـــرکت هـــای ایرانـــی در مناقصـــات بیـــن المللـــی را بطـــرق مختلـــف و مشـــخصا 
برقـــراری مجـــدد جایـــزه صادراتـــی، تســـهیل صـــدور ضمانـــت نامـــه هـــای مختلـــف بـــه نـــام شـــرکت هـــای صادرکننـــده از 

کنـــد. کارمـــزد و ســـپرده اینگونـــه ضمانتنامـــه هـــا حمایـــت  کاهـــش  جملـــه 

در ســـالهای اخیـــر اکثـــر مناقصـــات بیـــن المللـــی در کشـــورهای عقـــب مانـــده و یـــا در حـــال توســـعه بصـــورتEPCF ) همـــراه 
بـــا فاینانـــس( برگـــزار میشـــود. در شـــرایط ســـخت تحریـــم و عـــدم تمایـــل موسســـات تامیـــن مالـــی بیـــن المللـــی) فاینانســـر 
کننـــده در  ـــع مهـــم و تعییـــن  ـــی از موان ـــرای حضـــور در چنیـــن مناقصات ـــی ب ـــا شـــرکتهای ایران ـــه همـــکاری مشـــترک ب هـــا( ب
کـــه دولـــت بـــا افزایـــش قـــدرت مالـــی ) افزایـــش  عـــدم امـــکان حضـــور شـــرکتهای ایرانـــی در مناقصـــات اســـت. جـــا دارد 
ســـرمایه ( بانکهـــای صادراتـــی ) بانـــک توســـعه صـــادرات( و یـــا صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات  باعـــث شـــوداین موسســـات 

بعنـــوان فاینانســـر همـــراه شـــرکتهای ایرانـــی در مناقصـــات بیـــن المللـــی حضـــور یابنـــد.

کـــه تدریجـــًا درآمدهـــای نفتـــی و جایـــگاه نفـــت در تامیـــن انـــرژی بـــه دلیـــل پیشـــرفت دانـــش فنـــی و  دولـــت بایـــد توجـــه کنـــد 
جایگزینـــی انـــرژی هـــای نـــو کاهـــش خواهـــد یافـــت. در چنیـــن شـــرایطی صـــادرات تجهیـــزات، محصـــوالت و خدمـــات بـــا 
ارزش افـــزوده بـــاال و در قالـــب صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــا اولویـــت تریـــن جایگزیـــن درآمدهـــای نفتـــی اســـت 
کیفیـــت و رقابتـــی شـــدن محصـــوالت داخلـــی و توســـعه پایـــدار ناشـــی از  کـــه منتـــج بـــه افزایـــش تولیـــد و اشـــتغال، بهبـــود 

درآمدهـــای غیرنفتـــی حاصـــل ایـــن تغییـــر نگـــرش دولـــت خواهـــد بـــود.

کننـــده در رشـــد صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی داشـــته  بانـــک هـــا و نهادهـــای صادراتـــی میتواننـــد نقـــش تعییـــن 
کـــه ضـــرورت دارد بانـــک  باشـــند، اولیـــن مرحلـــه بـــرای حضـــور در مناقصـــات، اخـــذ ضمانـــت شـــرکت در مناقصـــه اســـت 
کـــه شـــرکتهای صادراتـــی بـــه دلیـــل چـــک برگشـــتی و یـــا  مرکـــزی تمهیداتـــی فراهـــم آورد و راهکارهایـــی طراحـــی شـــود 
تســـهیات اســـتمهال نشـــده) علیرغـــم حقانیـــت بانـــک در ایـــن مـــوارد(  از اخـــذ ضمانـــت شـــرکت در مناقصـــات جـــا 
کـــم بـــر بـــازار کســـب وکار کمتـــر شـــرکت و موسســـه ای را میتـــوان ســـراغ گرفـــت کـــه مشـــکات  نماننـــد. در شـــرایط جـــاری حا
بانکـــی شـــبیه چـــک برگشـــتی نداشـــته باشـــد و در صورتیکـــه راهـــکاری بـــرای رفـــع ایـــن مانـــع در صـــدور ضمانـــت هـــا 

کـــم  تشـــدید خواهـــد شـــد.    اندیشـــیده نشـــود، حضـــور شـــرکتها در مناقصـــات بیـــن المللـــی کمرنـــگ و رکـــود حا

حضـــور نماینـــدگان شـــرکت هـــای صادراتـــی در اعـــزام هیـــات هـــای اقتصـــادی بـــه کشـــورهای مختلـــف میتوانـــد 
کنـــد. ضـــرورت دارد نهادهـــای  کار خـــارج آشـــنا  کارآفرینـــان، تولیدکننـــدگان و صادرکننـــدگان را بـــه دنیـــای کســـب و 
ذیربـــط دولتـــی، هماهنگـــی و اطـــاع رســـانی الزم را از مســـیر تشـــکل هـــای صادراتـــی بـــرای حضـــور شـــرکت هـــای ایرانـــی 

کنـــد. در ایـــن کمیســـیون هـــا فراهـــم 


