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 مقدمھ  -١-۵
پـذیري قویـت رقابـتت سـازي وگذشتھ، خصوصـي در دو دھھ

سـاختاري از مھمتـرین عناصـر اصـالح ي اقتصادي،ھابنگاه

توسعھ بوده است. در واقع، یافتھ و درحالكشورھاي توسعھ

اي نامـھتوان كشوري را یافت كـھ برامروز بھ دشواري مي

ھاي دولتـي بـھ بخشي از شركت را براي واگذاري تمام یا

 ، مالكیت وكردن این بخش در مدیریتخصوصي و یا سھیمبخش

ھا در پیش نگرفتھ باشد. ایجاد بستر امورمالي این شركت

، مقـررات خصوصـي، تنظـیمحقوقي الزم براي مشـاركت بخـش

دي از مھمتـرین مـوار راھبـردي صـنعت، مدیریت نظارت و

 گذاري وھستند كـھ تـأثیر مسـتقیمي بـر ریسـك سـرمایھ

ھـاي در فعالیـتخصوصـي میزان مشاركت بخش  ،دنبال آنبھ

  اقتصادي دارد.

گیران و اکنون پیش روي تصمیماز جملھ مباحثي کھ ھم

تغییـر سـاختار  بحثگذاران صنعت برق قرار دارد، سیاست

 تصـنع نایافزایش کارایي و رقابت در با ھدف این صنعت 

دالیـل مختلفـي چـون بـھ است. لزوم حرکت در ایـن مسـیر

، مورد نیاز گذاريسرمایھ حجمبربودن و باال بودن سرمایھ

ــنتي ــاختار س ــودن س ــوب نب ــادي و مطل ــارایي اقتص  ناک

بسـیار مھـم و غیـر  ،بودن صنعت بـرقو انحصاري مدیریت

 قابل انکار است. 

آنجـایي ضرورت توجھ بھ مقولـة اصـالحات صـنعت بـرق از 

شود كھ مصرف برق در جھـان بـا میـانگین رشــد آشكار مي

درصدي روبرو بـوده و ایـن نـرخ در مـورد  ٧/٢سالیانھ 

درصد و براي ایران تقریبا دوبرابر میـانگین  ۵/۴آسیا 

جملـھ رشـد از آسیا برآورد شده اسـت. عوامـل متعـددي 

و انرژي در فرآیند تولید و انتقال برق اقتصادي، اتالف 

چنین رشـدي را فـراھم آورده و موجبات  ،یراصوليمصرف غ

روشن است كھ درصـورت عـدم بسترسـازي مناسـب و اعمـال 

اصالحات در صنعت، میانگین ساعات خاموشـي بـھ ازاي ھـر 

افـزایش  ،مشترك بدلیل ناتواني در پوشـش كامـل تقاضـا

 خواھد یافت.
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 سازیھدف از خصوصی -٢-۵
واند توسعھ تسازي مياھداف استراتژیک خصوصي    

حذف انحصار  اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي منطقھ و کشور،

کاھش  زایي، توسعھ فعالیت،و گسترش رقابت، اشتغال

شدن اندازه دولت و ... ھاي جاري شرکتھا، کوچکھزینھ

سازي در بسیاري از ترین ھدفي کھ خصوصيمھم باشد.

کند، افزایش کارایي در اقتصاد از کشورھا دنبال مي

ھاي اقتصادي بھ مکانیزم بازار آزاد یق سپردن فعالیتطر

توان بھ موارد زیر سازي مياز دیگر اھداف خصوصي است.

 اشاره نمود:

گسترش مالکیت ، شتاب بخشیدن بھ رشد اقتصاد ملي

ارتقاي کارایي ، منظور تامین عدالت اجتماعيبھ مردم

 وري منابع انساني و مادي وھاي اقتصادي و بھرهبنگاه

افزایش ، پذیري در اقتصاد مليافزایش رقابت، فنآوري

افزایش سطح ، سھم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي

و  اندازاشتغال و تشویق اقشار مردم بھ پس

تقال ان، کاھش حوزه فعالیت بخش دولت،گذاريسرمایھ

فزایش کارایي واحدھاي ا، مالکیت و کنترل اقتصادي

و حذف تعدیل دولت، و بدھي  کاھش کسري بودجھ، اقتصادي

 زهیانگایجاد  ،یش رقابتاافز ،تعدیل مقررات، ھاھیاران

 .گسترش بازار سرمایھ فعاالن اقتصادي، ودر 

ھا براي افزایش كارآیي ترین راھبردھاي دولتیكي از مھم

ھاي مختلف اقتصادي، حمایت از تقویت بخـش خصوصـي و بخش

الـزام در كـاھش  ست.سازي ابرداشتن در مسیر خصوصي گام

ھاي دولتي در بخش خدمات عمومي ھمچون آب و برق؛ یارانھ

ھا و ھاي افزایش راندمان، كاھش ھزینھتوجھ بھ استراتژي

تر سـاختھ اسـت و در ھاي بخش خصوصي را جـديجذب سرمایھ

شدت افزایش یافتھ سازي بھنتیجھ كاربرد پارادایم خصوصي

سازي بھ الگوھاي خصوصي ھا، مراحل وو تحلیل موانع، روش

 اسـت.موضوع روز مباحـث اقتصـاد و مـدیریت تبـدیل شده

مداخلھ دولت در سیاست انـرژي بـراي حمایـت از منـافع 

كنندگان تأمین تقاضا و نیـز ایجـاد رقابـت سـالم مصرف

 اي الزم است. ھمیشھ تا اندازه
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ھا دولت بھ بخش خصوصي سازي بھ فروش دارایيخصوصي

ین كار بھ خودي خود براي ایجاد رقابت شود. اگفتھ مي

در بخش تجدیدساختاریافتھ كافي نیست. رقابت یك نیاز 

اصالحات بازار است و ورود فرآیندھاي اساسي در بیشتر 

 ھا و افزایش بازدھي خواھد شد. آن موجب كاھش ھزینھ

تحقق اصالحات در صنایع برق بر اساس دالیل دروني 

صنایع برق دولتي، ناتواني متعدد از قبیل كارآیي ضعیف 

ھاي در تأمین سرمایھ، كسري بودجھ و بارمالي یارانھ

دولتي و ھمچنین دالیل بیروني تأثیرگذاري چون پیشرفت 

تكنولوژي، تجربیات موفق و حمایتھاي مالي بانك جھاني 

  ضرورت بیشتري یافتھ است. ،المللي پولو صندوق بین

ند یدھد کھ فرآھای متعدد انجام شده نشان میبررسی

ھای مورد نھیزمشیسازی فقط ھنگامی موفق بوده کھ پخصوصی

ن و ین قوانیزدائی و تدول مقرراتیاز آن از قبین

ت یھای حقوقی الزم، اصالح ساختار و واگذاری مالکچارچوب

ت واحدھای یریض مدیز ھمزمان تفویخصوصی ندولت بھ بخش

 د. فروختھ شده بھ بخش خصوصی، انجام شده باش

ھا، بدون عزم راسخ تین فعالیھی است انجام ایبد

ن پس از انجام یچنر نخواھد بود. ھمیپذدولت امکان

ت، ین، اصالح ساختار و اصالح مالکیندھای اصالح قوانیفرآ

ای کھ در ساختارھای صنعت با توجھ بھ اصالحات گسترده

از یای مورد نشرفتھیھای پبرق رخ خواھد نمود، تکنولوژی

ع ید، انتقال و توزینھ تولیھد بود تا بتواند در زمخوا

ن مھم جز با یبرق بھ کمک بخش خصوصی فراخوانده شود و ا

مالی نین، تامیچنر نخواھد بود. ھمیپذکمک دولت، امکان

ھای موجود تیسازی صنعت برق و در ادامھ توسعھ ظرفخصوصی

 ز، بدون کمک دولت،یوری صنعت نش کارائی و بھرهیو افزا

 ز نخواھد بود.یآمتیچندان موفق

گذاري، پیشنھاد، تدوین و ایجاد بستر مناسب قانون

اجراي قوانین جدید و موثر، واگذاري مالكیت و مدیریت 

خصوصي، تقویت بخش واحدھاي مختلف صنعت برق بھ بخش

خصوصي، تشكیل و اصالح نھادھا، سندیكاھا و سایر 

خصوصي را در این نھاد كھ بتوانند بخشھاي مردمسازمان
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ھاي مالي ھدفمند در قالب زمینھ یاري نمایند، كمك

ھاي مالیاتي و ھا و یا تخفیفھاي بالعوض، معافیتكمك

بھره بلندمدت و حمایت از كارآفرینان و ھاي كموام

ھاي خصوصي، حمایت از تحقیق و پژوھش در زمینھ بنگاه

است  ھاي جدید،از جملھ موارديتولید و انتقال فنآوري

سازي در صنعت برق بھ تواند در تحقق خصوصيكھ دولت مي

 انجام رساند.

سازي، دو روش در مورد اصالحات در مالكیت و خصوصي

 وجود دارد كھ عبارتند از:

سازي ھمراه با واگذاري مالكیت: در خصوصي -الف 

این شیوه سعي شده مالكیت بنگاھھاي دولتي از دولت سلب 

ترین روش خصوصي منتقل شود. موسومگذاران و بھ سرمایھ

واگذاري شركتھاي دولتي بھ بخش خصوصي ھمراه با 

 واگذاري مالكیت بھ شرح زیر است:

 عرضھ سھام واحدھا بھ عموم مردم

 عرضھ سھام واحدھا بھ اشخاص خاص

تجزیھ واحدھاي بزرگ بھ واحدھاي كوچكتر و واگذاري 

 آنھا

 فروش دارایي واحدھاي مورد نظر

 د دولتي بھ مدیران و كاركنان آن واحدفروش واح

 گذاري جدید بخش خصوصي در واحدھاي دولتي.سرمایھ

سازي بدون واگذاري مالكیت: در خصوصي -ب 

ھاي واگذاري سازي اصوال فروش سھام بر سایر روشخصوصي

ارحجیت دارد، زیرا این روش موجب انتقال حقوق مالكانھ 

سب سود بیشتر سعي شود و آنھا براي كبھ سھامداران مي

ھا خواھند داشت. در برخي در عملكرد شركت و كاھش ھزینھ

از كشورھا و در بعضي از شركتھاي خاص ممكن است فروش 

پذیر نباشد، كامل آن شركت بھ دالیل مالي و سیاسي امكان

حلھاي دیگري را براي بنابراین در این شرایط باید راه

 خصوصي كردن واحدھاي دولتي پیدا كرد.

شود كھ سازي بدون انتقال مالكیت سعي ميیدر خصوص

مدیریت واحد مورد نظر بھ بخش خصوصي منتقل شود 

ھاي آن انتقال (واگذار شود) بدون آنكھ مالكیت دارایي
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ترین روش واگذاري مدیریت بنگاھھاي دولتي یابد. عمده

 شود:بھ دو صورت زیر انجام مي

 قراردادھاي مدیریت

 اجاره واحدھا.

 ت موجود صنعت برق کشوریوضع -٣-۵
صنعت برق شامل تأسیسات تولید، انتقال و توزیع نیروي 
برق است كھ نیروي تولید شده در مناطق جغرافیائي 

. تأسیسات تولید نمایدمختلف را بھ مشتریان عرضھ مي
آبي، حرارتي، نیروي برق از مولدھاي مختلف (شامل برق

ھاي تولید با ظرفیتھاي نو)، دیزلي، گازي و یا انرژي
بزرگ و كوچك و با خصوصیات و مشخصات بسیار متفاوت 

 اند.تشكیل شده
عوامل جغرافیایي، دوري و نزدیكي شھرھا بھ   

یكدیگر، بزرگي و كوچكي شھرھا، محل استقرار منابع 

ھاي اقتصادي اولیھ، تمركز صنعت و جمعیت و حجم فعالیت

ھاي ز نیروگاهدر مناطق مختلف كشور، در احداث و تمرك

برق و استفاده از ھر یك از انواع مولدھاي برق، موثر 

ھستند. درحال حاضر و با توجھ بھ شرایط موجود، 

استفاده از مولدھاي بزرگ در ایران رایج است. استفاده 

ھاي بزرگ و انتخاب مولدھاي مناسب و مطلوب، از نیروگاه

موجب در كاھش ھزینھ تولید نیرو تأثیر زیادي داشتھ و 

جوئي ناشي از مقیاس تولید استفاده از مزایاي صرفھ

 گردد.مي

تقریبـا سـھ برابـر و  ١٣٤٦جمعیت ایران نسبت بھ سـال 

برابر شده است ٤تولید سرانھ برق در ھمین دوره تقریبا 

افزایش رفاه ناشي از مصرف برق در كشـور  دھندهكھ نشان

بـھ درصـد  ٢/١٥باشد. تلفات بـرق در ھمـین دوره از مي

درصد افزایش یافتھ كھ نشان از مشكالت شبكھ انتقال ٦/١٨

 و توزیع برق دارد.

، در بخـش در کشور درصد برق تولید شده ٧٠در حدود 

درصـد دیگـر نیـز در ٣٠رسد و خانگي و صنعت بھ مصرف مي

معـابر و ... ھـا اعـم از كشـاورزي، روشـنایيسایر بخش

 ٧٧٥دوره از خانگي در ایـن شود. متوسط مصرفاستفاده مي

كیلووات ساعت رسیده كھ تقریبـا  ٢٨٤٣كیلووات ساعت بھ 
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درصد از ظرفیـت تولیـد بـرق  ١٢برابر شده است. حدود ٤

درصـد ١١دارد و در حـدود كشور بھ بخش غیردولتي اختصاص

 شود.برق تولیدي توسط این بخش انجام می

ھـاي حرارتـي درصد برق جھـان از نیروگـاه ٦٦حدود 

ھـاي حرارتـي جھـان، سوخت عمده نیروگاه شود وتولید مي

دركشورھایي نظیر روسـیھ كـھ منـابع سنگ است و حتيزغال

ند، زغـال میـزان سـنگ بـھغني گازطبیعي در اختیار دار

شـود، در حـالي كـھ گـازطبیعي در ميتوجھی استفادهقابل

دھد. از طرفـی ھا را تشكیل ميایران سوخت اصلي نیروگاه

 ي ،کم آبي، نداشتن نیروگاه اتميرشد مصرف، پیک غیرعاد

ھـای تجدیدپـذیر ید شـده از انـرژیو حجم اندک برق تول

نوع یاوجود منابع غني رغم علی ، در کشـور ھـاانـرژين 

کـارگیري خصوصـي، بـھبخشموثر اتالف انرژي، عدم مشارکت 

نیـاز  و منابع گاز، ارتباط با ھمسایگان از راه خشـکي

 است. صنعت برق ایران ي اویژگي ھ ازشدید آنان بھ برق 

یکي  ،صنعت برق دو ویژگي مھم داردگذاری در ھیسرما

بر است یعني احتیاج بھ مدت طوالني براي بھ این کھ زمان

گذاری در ھیسرماثمر رسیدن سرمایھ دارد، و دیگر اینکھ 

ھـم اکنـون  از دارد.ینسرمایھ می ین صنعت بھ حجم عظیا

دارد کـھ نسـبت بـھ فعالیت ھاي اقتصادي زیـادي وجـود 

تر است و سود بیشتري درزمان کمتـري تولید برق با صرفھ

بھ این ترتیب از یک سو سرمایھ گذاران  بھ دنبال دارد.

آورنــد و از ســوي دیگــر بــھ ایــن عرصــھ روي مي یکمتــر

ازار بـر عوامـل بنیـادین بـتوان شاھد تأثیر فوري نمي

 تولید بود. ظرفیت

ئی طی دو دھھ گذشتھ مصرف برق کشور با نرخ رشد باال

ن روند کماکان ادامھ یشود انی مییبشیافتھ و پیش یافزا

ــد.  ــتھ باش ــھ اداش ــورت ادام ــدر ص ــوع ن ی ــد، مجم رون

گذاري مورد نیاز این صنعت از طریق منابع داخلي سرمایھ

مالي بھ وجـود آمـده  قابل تأمین نخواھد بود. با چالش

 توان از طرق ذیل مقابلھ نمود:مي

ھاي برق تا سـطح قیمـت تمـام شـده و تعرفھافزایش 

گسترش جریان وجوه صنعت، تامین كسـري منـابع از طریـق 
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بودجھ عمومي، تأمین منابع صنعت از طریـق اسـتقراض از 

بانكھاي تجاري و نھادھـا و مؤسسـات مـالي داخلـي یـا 

المللي و ھمچنین فروش اوراق قرضـھ و جلـب مشـاركت بین

 بخش خصوصي در صنعت برق.

ھـاي واقعـي توجھ بھ شرایط فعلي، اعمال تعرفـھبا   

اي از ابھام قـرار دارد و بایـد منتظـر اجـراي ھالھدر

ھا ماند و نتیجـھ طـرح را طرح ھدفمندكردن یارانھکامل 

مالحظھ نمود. ھمچنین بھ دلیـل محـدودیت بودجـھ دولـت، 

جبران كسري منابع مالي صنعت از این طریـق بـا مشـكالت 

گیـري عالوه ظرفیت و یا امكـان وامھب است،اي مواجھعمده

كشور و صنعت از بانكھـاي تجـاري و نھادھـا و مؤسسـات 

باشـد و المللـي بسـیار محـدود مـيمالي داخلـي و بـین

گذاري در توسعھ صنعت برق نیسـت و پاسخگوي نیاز سرمایھ

ھ خـارجی را بـا یھای اعمال شده، امکان جذب سرمامیتحر

بنــابراین بــدون  اســت.شــتری مواجــھ نمــوده یمشــکالت ب

ھاي یاد شـده فـوق بـراي تـأمین نیـاز از روشپوشی چشم

برق كشور، باید بـھ مسـئلھ جلـب مشـاركت فزاینده صنعت

خصوصي تأكید نمـوده و تمھیـدات الزم بـراي فعالیـت بخش

ھاي زیربنایي صـنعت بـرق را فـراھم خصوصي در پروژهبخش

وصـي در خصنمود. اصالح ساختار اقتصـادي و مشـاركت بخـش

اي اسـت كـھ در بسـیاري از ھاي زیربنایي، پدیدهفعالیت

كشورھاي جھان ضرورت آن درك شده و گـرایش بـھ سـمت آن 

آغاز شده است، در سالھاي اخیر كشورھاي زیادي از طریق 

ھاي روشن اجرایـي، موفـق بـھ وضع قوانین و دستورالعمل

گذاري خارجي در توسعھ تأسیسـات صـنعت بـرق جذب سرمایھ

بـودن اند، رویكرد مذكور عمدتا بھ دلیل پـاییند شدهخو

خش عمـومي و مواجـھ شـدن  كیفیت ارائھ خـدمات توسـط ب

 دولتھا با تنگناھاي مالي اتخاذ شده است.

بدین ترتیب با توجھ بھ مطالب اشـاره شـده، دالیـل 

غیردولتـي در گـذاري بخـشتوان بـراي سـرمایھذیل را مي

رد كھ از یك طرف ضـرورت ھاي تولید برق كشور برشمپروژه

گـذاري غیردولتـي را نشـان داده و از طـرف جلب سرمایھ

دیگر اھمیت این بخش را بھ منظور افزایش كارایي صـنعت 
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از یـن دوچندان خواھد ساخت: ،برق و تخصیص بھینھ منابع

سـال  ١٠گـذاری طـی ھیارد دالر سـرمایلیم ٦٠ش از یبھ ب

 د و عرضھ برق،ی، كارایي پایین بخش دولتي در تولندهیآ

رشد باالی تقاضاي بـرق كشـور در دھـھ آینـده، افـزایش 

تدریجي حداكثر بـار شـبكھ بـرق كشـور و ادامـھ آن در 

سالھاي آینده و تجربھ موفق تولیدكنندگان مسـتقل بـرق 

(IPP) .در بسیاري از كشورھاي جھان 

گــذاري بخــش غیردولتــي را در ایــن دالیــل نقــش ســرمایھ

ناپذیر خواھـد سـاخت. شور اجتنابھاي تولید برق كپروژه

البتھ ورود بخش غیردولتي در تولید برق بـا توجـھ بـھ 

وظایف دولت در ایجاد بسترھاي مناسب در سطح كالن و خرد 

آن، بازنگري و اصالح ساختار صنعت برق و ایجـاد سـاز و 

كارھاي مناسب توسط متولیان صنعت برق بھ منظور افزایش 

صوصي در این صنعت و تأكید بر خگذاري بخشانگیزه سرمایھ

و ھمچنـین  ھـای توسـعھروند اجراي مواد قانوني برنامھ

ریزي بھ منظور ادامھ اصالح ساختار صـنعت بـرق و برنامھ

ھاي بـازار و ایجـاد گیري بھ سمت مكانیزمدر نھایت جھت

شرایط تعادل در نظام عرضھ و تقاضا در تـدوین برنامــھ 

رقابتي نمودن صنعت بـرق پنجم توسعھ، از جملھ ضروریات 

 حتي در فرآیند تولید و توزیع خواھدبود.

 مشکالت اصالحات در صنعت برق -۵-۴
یـد و توزیـع و رقابــت در تولدر یك نگاه كلـي ایجـاد 

بھبـود ، وري اقتصـاديافـزایش بھــرهفروشـی بـرق، خرده

را بـدنبال  زیسـتبھبود كیفیـت محیطو  قابلیت اطمینان

تجدیـد آغـاز رونـد در زمـان  قوانیني كھ خواھد داشت.

شود، یكي از موانع ایجـاد برق تدوین ميساختار در صنعت

فروشي است. در قوانین اولیھ بسـیاري رقابت درسمت خرده

اي بھ اھمیـت و گونھ توجھ و اشارهاز بازارھاي برق ھیچ

 كنندگان نھایي در تجدید ساختار نشده و عمومانقش مصرف

فروشـي اسـت. بتي درسمت عمدهتمركز بر ایجاد بازار رقا

قصد ایجاد رقابت در سـمت در ابتدا در مواردي حتي اگر 

ر نـد و دیطـی اجـرای فرآ ،فروشي وجود داشتھ اسـتخرده

ادامھ راه با بـروز مسـائل و مشـكالت مربـوط بـھ سـمت 
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كارانـھ و بـا گـذاران بصـورت محافظھفروشي، قانونعمده

بـدیھي اسـت در اند. تاخیر بسیار وارد این مرحلھ شـده

سازي جـامع صورت عدم ایجاد بستر قانوني مناسب و فرھنگ

كنندگان نھــایي دربــازار بــرق، در زمینــھ حضــور مصــرف

برق توان از كلیھ مزایـاي تجدیـد سـاختار در صـنعتنمي

گونھ كھ گفتھ شد ھمانز ینموانع فني درخصوص بھره برد. 

خـي وجـود بر ،فروشـيانـدازي بـازار خردهبھ منظور راه

گیري و مخابراتي ضروري است. متاسـفانھ تجھیزات اندازه

در این زمینھ با توجھ بھ زمان كوتـاھي كـھ از تـاریخ 

ستاندارد جـامعي درخصـوص پیدایش آن مي گـذرد، ھنـوز ا

تجھیزات و وسایل مخابراتي تدوین نشده است. بـا توجـھ 

ھاي مختلـف ھاي سازنده مختلفي در زمینـھبھ اینكھ شركت

گیري، سیستمھاي ارتباطي ساخت كنتورھاي اندازه (ھمانند

حسـاب) حضـور و صدور صورتاطالعات افزارھاي تحلیل و نرم

فروشـي تطبیـق بـین سازي بازار خردهبراي پیاده ،دارند

اي بخشھاي مشكل بـوده و در ھـر شـبكھ از ،این تجھیزات

متفاوت است. لذا ضروري است دراین زمینھ استانداردھاي 

ن شود تـا تجھیـزات مختلـف صـرفنظر از شـركت الزم تدوی

سازنده با رعایت شرایط اعـالم شـده در اسـتاندارد بـھ 

راحتي بتوانند با یكدیگر تطبیـق یابنـد و یـك سیسـتم 

 اطالعاتي قابل اطمینان را ایجادكنند. 

بسـیاري ز قابل ذکر است کھ ینموانع عرفي در مورد 

بـرق از از فعالیتھا و باورھاي غلـط سـنتي در زمینـھ 

كنندگان نھـایي جھـت اسـتفاده از حساسیت و تمایل مصرف

فروشـي كاسـتھ و مـانع از مزایاي بـالقوه بـازار خرده

گیر شدن آن شده است. شـاید بتـوان گفـت بزرگتـرین ھمھ

كنندگان در مانع در این خصوص مربوط بھ باور غلط مصـرف

خصوص ثابت بودن قیمت الكتریسـیتھ در زمانھـاي مختلـف 

 ،ھاي تجدیـد سـاختار شـدهالوه بر این، در سیستماست. ع

بردار سیستم بر بخش تولید بوده و بخش مصرف تمركز بھره

تري برخوردار بوده و عمده تالش یتاھمكماز جایگاه نسبتا

 بردار سیستم سعي در تامین بار است. بھره
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ھـا اگـر زمینـھ و سـازی نیروگـاهدر زمینھ خصوصـی

ه نباشد، نتایج ناخوشایندي از بسترھای مورد نیاز آماد

سازي حاصل خواھد شـد، اگـر ھـدف ایـن باشـد کـھ خصوصي

سازي با بیشترین اطمینـان کمترین فساد رخ دھد و خصوصي

برداري نادرست نسبت بھ ادامھ روند تولید وکمترین بھره

از شـرایط  ايمجموعـھ ، بایـدھا انجام شـوداز واگذاري

د اھتراز نمـود. بـراي فراھم شود تا بتوان از این فسا

 كـاھش سـطح تولیـدسازي و یـا آنکھ بحث فساد در خصوصي

بایـد مقرراتـي  ،واحدھاي واگذار شده بھ وجـود نیایـد

. كـاھش ندھـدوجود داشتھ باشد تا خریـدار، تولیـد را 

ھاي حقـوقي و بنابراین نیازمنـد نھادسـازي و زیرسـاخت

 قانوني در این بخش ھستیم. 

توانـد زحمـات گذشـتھ را يسرعت زیـاد واگـذاری، م

ھـا الشعاع قرار دھد. در واقع با واگذاری نیروگـاهتحت

شـویم كـھ تجربـھ خاصـی در جدیدي وارد مي ةعرصبھ عمال 

یعنی تولیـد بـرق توســط ( مورد آن در کشور وجود ندارد

. در حال حاضر بخش عمده ظرفیـت تولیـد بـرق )خصوصيبخش

ی از مـوارد کـھ ھمین دلیل بسیارکشور، دولتی است و بھ

خصوصی حیاتی تلقی شـود، بـرای بخـش ممکن است برای بخش

، براي مثال طي چند سال اخیـر استپوشی قابل چشم دولتي

در خوزستان، مشكالت قابل تـوجھی درخصـوص گـرد و غبـار 

ھا آسـیب وارد نمـوده كھ بھ شدت بھ نیروگاهوجود داشتھ

اه را فیلترھـاي نیروگـ ،است، بدین ترتیب کھ گردوغبار

شود؛ در شرایط ھا ميه و وارد توربیندبھ سرعت تخریب کر

تعھـد ت و یحساسـخاطر کنونی کھ نیروگاه دولتی است، بھ

دولت در زمینھ تامین برق مشـترکین، نیروگـاه فعالیـت 

دھد، درحالي کـھ در مدارتولیـد بـودن خود را ادامھ می

س این واحد در این شرایط، کامال غیراقتصادي است، اما پ

 خصوصي بدین صورت عمل نخواھد نمود.از واگذاري، بخش

ھا، بــھ غیــر از طــوالني شــدن مــدت زمــان واگــذاري

نیاز دوم، افزایش ظرفیت تولید برق است. در چندسال پیش

را مجاب بـھ خصوصي گذشتھ وزارت نیرو تالش نموده تا بخش

خصوصـی از ایـن مسـئلھ احداث نیروگاه نماید، اما بخـش
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در صنعت برق کشور و اكنون سالھاست كھ  هوداستقبال ننم

بودن تولیـد و مصـرف بـرق) قـرار سري (مساویبھنقطھ سر

درصـد ظرفیـت مـازاد  ٢٠. در حالي کھ وجود حداقل ددار

. در ایـن مـدت اگـر شـودھ مییصنعت برق، توصتولید در 

د، الزامات بازار رقابتي فراھم شدنزیرساختھا ایجاد مي

گرفـت، ظرفیـت تولیـد بـرق شکل می بود و بازار رقابتي

  کشور بیش از سطح کنونی بود.

بــا وجــود افــزایش تــوان تولیــد بــرق ن یبنــابرا

درصد در سـال، رشـد مصـرف  ٨ھاي كشور در حدود نیروگاه

و بھ طور قطع ادامھ  بودهدرصد  ٩سالیانھ برق در حدود 

گــذاري در نصــب و ایــن رونــد، ناكــافي بــودن ســرمایھ

ھـاي تولیـد بـرق جدیـد و تجھیـزات گاهاندازي نیروراه

دھد و بھ طور قطع خاموشي ھاي موجود را نشان مينیروگاه

در زمان اوج مصرف (تابستان) و مشكالت و خسارتھاي مالي 

ھـا بـھ وجـود و تولیدي بھ بار آمـده از ایــن خاموشـي

گـذاري خواھدآمد. بنابراین باید در این صـنعت سـرمایھ

ھاي زیاد دولت (بـھ علـت زینھصورت گیرد. با توجھ بھ ھ

ھاي ھاي آن) و بار مالي یارانھبزرگ بودن حجم و فعالیت

گـذاري جدیـد بـا مشـكل پرداختي بھ این بخـش، سـرمایھ

است. عالوه بر آنكھ این مشكالت سـبب ناكارآمـدي و مواجھ

 كاھش كیفیت خدمات بھ مشتركین شده است.

ــرمایھ   ــنعت از س ــن ص ــواھیم در ای ــر بخ ــذارياگ  گ

خصوصي استفاده كنیم، باید مشكالت بر سرراه این امر بخش

گـذاري، را مرتفع نمائیم، یعني تـامین امنیـت سـرمایھ

ھـاي گـری دولـت، حمایـتتقویت بخش خصوصي با كاھش تصدی

قانون اساسـي و تسـھیل و  ٤٤قانوني و اجراي دقیق اصل 

تسریع در حل مشكالت مالي و پرداخت مطالبات پیمانكاران 

احبان بخش نیروگاھي خصوصي از جملھ اقـداماتي اسـت و ص

 كھ در این جھت باید انجام داد. 

سازی صنعت مربوط بھ خصوصیباالدستی قوانین  -۵-۵

   برق
ھمانطور كھ در البالي بررسي قـوانین مشـاھده شـد، بحـث 

ھاي اقتصادي و اصـطالحا مشاركت بخش غیردولتي در فعالیت
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ش برق بطور اخـص، از قبـل سازي بطور اعم و در بخخصوصي

از وقوع انقالب اسالمي زمینھ بروز یافتـھ اسـت. تصـویب 

تیرمـاه در شـانزدھم ردولتییقانون توسعھ مؤسسات برق غ

، ١٣٤٦و قانون تاسیس سازمان برق ایـران در سـال  ١٣٣٤

ھاي بخش غیردولتي در گویاي توجھ بھ استفاده از قابلیت

ست، ھرچند بھ روایـت تامین برق مورد نیاز كشور بوده ا

قوانین و مقررات متعددي كـھ از آن زمـان تـاكنون بـھ 

گیـري ھاي متعـددي در تصـمیمتصویب رسیده، فراز و نشیب

مسئوالن كشور در اسـتفاده از تـوان بخـش غیردولتـي در 

واسـطھ برخـورداري خورد. دولت بھاقتصاد ملي بھ چشم مي

را، ایفاي از درآمدھاي ھنگفت نفتي، ھمواره رسالت خود 

دیـده و بـا  بكـارگیري نقش محوری در توسعھ كشـور مـي

شـده ھاي مختلـف مـيدرآمدھای نفتی، مستقیما وارد عرصھ

است. از طرف دیگر  بھ مرور و با رشـد بخـش غیردولتـي 

ھمواره این سوال مطرح بـوده كـھ تـا كجـا دولـت خـود 

ھـا باشـد. بـھ دار انجام فعالیتتواند عھدهمستقیما مي

 قانون اساسي تدوین شـده پـس از انقـالب، ٤٤اصل  ھرحال

اقتصاد كشور را بر سھ پایھ بخش دولتي، بخـش خصوصـي و 

است، یعني ھـر سـھ بخـش را بخش تعاوني استوار  دانستھ

اسـت. بـا وجـود ھا بھ رسمیت شناختھبراي انجام فعالیت

داران تجربھ تلخي كھ از رژیم گذشتھ از فعالیت سـرمایھ

م  وجـود داشـت و ھمچنـین مشـكالتي كـھ وابستھ بھ رژیـ

بواسطھ تحوالت ناشي از بروز انقالب و بالفاصلھ بروز جنگ 

ھاي داخلـي ایجـاد شـده بـود و تحمیلي و برخي ناآرامي

سـازي طلبید، روند خصوصـيطبعا دخالت بیشتر دولت را مي

دی یـت واحدھای تولیمالك گسترش كھ از زمان تصویب قانون

آغـاز شـده بـود را وارونـھ   )٣/٤/١٣٥٤مصوبھ مـورخ (

ھاي خصوصي نیز بھ مالكیـت نمود، یعني بسیاري از بنگاه

تحمیلـي و شـروع دوران دولت درآمدند. بـا پایـان جنـگ

سازندگي (شروع برنامھ اول توسعھ) مجددا تفكر واگذاري 

اي گرفـت و امور و جلب مشاركت بخش غیردولتي، جان تازه

دوم و سـوم و بـا كسـب بھ مرور در طي سھ برنامھ اول، 
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سـازي در تجربھ در حین اجرا، چارچوبی جدي براي خصوصـي

 برنامھ چھارم تدوین شد. 

ــالش ــق ت ــراي تحق ــدي ب ــاي ج ــیھ ــازیخصوص ــال س ــا  عم ب

- ١٣٦٨ھایي كھ با تصویب برنامھ اول توسـعھ (سازيزمینھ

آغاز گردیـد. در دوران برنامـھ دوم،  ،) شكل گرفت١٣٧٣

ارزیـابي و شناسـایي وضـعیت  گیـري سـاختارھايبا شـكل

سـازي آنھـا و سازي براي خصوصيھاي دولتي و تصمیمبنگاه

ھمچنین اصالح سـاختار اداري كشور(تشـكیل شـوراي عـالي 

و  کشـوردر اقتصـاد  بخش غیردولتیجلب مشاركت  ،اداري)

بـھ ن بخـش یـتوسط اھاي توسعھ كشور اجراي بخشي از طرح

تقویـت ایـن بخـش  ھایي در جھـتو قدم رسمیت شناختھ شد

برداشتھ شد. اگرچـھ بـدلیل نداشـتن برنامـھ عملیـاتي 

، ، اقدامات اجرایي موثري در این زمینھ انجام نشدمشخص

ھاي قانوني روشن مجوز اخذاما در برنامھ سوم، دولت با 

و مشخص كردن روشھاي اجرایـي، برنامـھ روشـني را جھـت 

سـازي كاھش انحصار دولتي، ایجاد فضاي رقابتي، توانمند

ھاي دولتـي تـدوین و سازي بنگاهبخش غیر دولتي و خصوصي

بـا  پس از مواجھ شـدناجرایي نمود. در این مقطع دولت 

قـانون  ٤٤موانع قانوني ناشي از تفسیر مضـیق از اصـل 

خـود سازي نتوانست بطور موثر برنامھ خصوصي ، عمالاساسي

 ھایي در جھت تدوین سـندتالش ،را پیش برد. در این زمان

ھـاي كلـي انداز بلندمدت كشور و بھ دنبال آن سیاستچشم

سازي جھت ھاي مھم با ھدف زمینھنظام  در موضوعات و بخش

سالھ  جمھوري اسالمي صورت گرفت انداز بیستتحقق سند چشم

، اولـین ١٤٠٤بنـدي نیازھـاي كشـور در افـق و با جمـع

برنامھ در قالب این سند یعني برنامھ چھارم توسـعھ را 

و متعاقـب  ٤٤ھاي كلي اصـل ابالغ سیاستدوین نمود. با ت

ھـاي كلـي آن قانون اصالح برنامھ چھارم و اجراي سیاسـت

تنھا موانع قانوني براي اجراي موثر برنامھ نھ ،٤٤اصل 

جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور مرتفع 

اي از بلكھ با الزام دولت بھ واگذاري بخش گسـترده ،شد

ھاي بزرگ دولتي و شكسـتن انحصـار لكیت خود در بنگاهما

سو و با ایجاد دولتي در بخشھایي از اقتصاد كشور از یك
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فضاي عمومي  ،محیط رقابتي و توانمندسازي بخش غیردولتي

اقتصاد كشور را بر پایھ اقتصاد غیردولتي و متكـي بـر 

ھادن سـاختار جدیـدي بـر  ،توان مردم در صدد بنیـان ن

بـا تصـویب  ،ر برآمد. بعالوه در اسناد فـوقاقتصاد كشو

ھدایت و نظـارت بـر حسـن  تاسیس نھادھاي قانوني براي 

اجراي احكام قانوني و دفاع از حقـوق بخـش غیردولتـي، 

بینـي ھاي مشخصي را نیز براي اجراي این برنامھ پیشروش

تصویب و ابـالغ قـانون اجـراي  و پس ازنمود. در ادامھ 

ــل  ــي اص ــتھاي كل ــتھگ ٤٤سیاس ــویبذش ــھ، تص ــانام  و ھ

 ھایي براي اجراي این قانون بھ تصویب رسیدنامھآیین

 اقدامات انجام شده -۵-۶
با تغییر ساختار  ١٣٧٠ صنعت برق كشور از اوایل دھھ

ھاي مستقل و غیردولتي توزیع ایجاد شركت ، بھسازماني

ھایي در نیروي برق و مدیریت تولید برق و ھمچنین شركت

پیمانكاري، ساخت و تجھیزات، خدمات،  بخش اجرایي و

مشاور، حسابرسي، رایانھ و صدور قبض، تعمیر و نگھداري 

اقدام نموده كھ تعداد  ...شبكھ و تأسیسات برق و 

ھاي تولید و توزیع) ھا(بھ جز شركتزیادي از این شركت

سال گذشتھ از طریق بورس و یا مزایده بھ بخش چندطي 

 اند.خصوصي واگذار شده

ل بھ اھداف یالذكر در راستاي نوه بر موارد فوقعال  

قانون اساسي و  ٤٤ھاي كلي اصل قانون اجراي سیاست

دھي بھ سازوكار بازار رقابتي ایجاد بستر الزم براي شكل

سالم و با عنایت بھ حفظ حقوق تولیدكنندگان و 

سازي و ایجاد انگیزه براي كنندگان و ھمچنین فرھنگمصرف

نظور ورود بھ بازار برق و نیز بخش خصوصي بھ م

اعتمادسازي مناسب، شركت مدیریت تولید، انتقال و 

ایران(توانیر) طي دو سال گذشتھ براساس توزیع برق

ھاي مختلف ھاي انجام شده در زمینھریزيبرنامھ

برده است. از جملھ  پیشھاي اجرایي خود را فعالیت

توانیر بھ توان بھ انتصاب یكي از مشاورین مدیرعامل مي

سازي صنعت برق اشاره كرد كھ در عنوان مجري طرح خصوصي

 فعال شده است. ١٣٨٧سال 



١٨ 
 

ھاي انجام شده عبارتند از تشكیل كارگروه فعالیت  

قانون الحاق (از اوایل  ٢٧ھاي ماده واگذاري نیروگاه

)، تشكیل كارگروه مولدھاي مقایس كوچك و ١٣٨٧مھرماه 

ده (از اواسط بھمن ماه سال ایجاد دبیرخانھ تولید پراكن

)، تشكیل كارگروه واگذاري شركتھاي توزیع نیروي برق ١٣٨٧

  ).١٣٨٨(از اواسط اردیبھشت ماه سال 

 بررسی تجارب کشورھای منتخب -٧-۵
نظركارشناسان صنعت برق شده و بررسی مطالعات انجام

سازي ویژه خصوصيسازي این صنعت و بھكشور دربارة خصوصي

ھاي این بخش ترین چالشدھد كھ محورينشان مي ھانیروگاه

 عبارتند از: ،استران یدر اكھ داراي ساختاري متمركز 

بھ  ھانیروگاهالف) یافتن روش مناسب واگذاري 

خصوصي و خصوصي بھ نحوي كھ شرایط مطلوب براي بخشبخش

 دولتي مھیا شود.

كارھاي جلب مشاركت بخش خصوصي داخلي راهن یتدوب) 

بر بودن براي تأمین مالي با توجھ بھ سرمایھ و خارجي

 .ي دولتيھانیروگاهخرید 

بھ صورت رقابتي  ھانیروگاهتأمین سوخت  ھایوهیشج) 

با توجھ بھ انحصاري بودن تولید و انتقال سوخت 

 .موردنیاز

رقابت در بخش تولید و بھ ویژه فرآیند  توسعھد) 

ودن تنظیم گذاري برق تولیدي با توجھ بھ دستوري بقیمت

 .ھا در نظام متمركز موجودقیمت

ھائي براي پاسخ بھ كارھاي یافتن رھیافتیكي از راه

ناموفق دیگر ، بررسي تجارب موفق و بعضا ھااین پرسش

كشورھائي كھ اقدام بھ اصالح ساختار صنعت برق خود 

باشد. بھ ھمین منظور با بررسي تاریخچھ مي ،اندنموده

اقدام بھ  ،در كشورھاي مختلف اصالح ساختار بخش برق

انتخاب كشورھائي نمودیم كھ داراي بھترین تجارب براي 

 آموزي بودند.درس

توسعھ یافتھ و درحالبھ طور كلي كشورھاي توسعھ

بھ تجدید ساختار آن دست خود، براي بھبود صنعت برق 

سازي ھاي تجدیدساختار، شامل خصوصيزنندکھ این برنامھمي
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ھاي داراي قابلیت رقابت ، جداسازي بخشھاي دولتيشركت

ھاي انحصارطبیعي (توزیع و فروشي) از بخش(تولید و خرده

فروشي فروشي و خردهانتقال)، ایجاد بازارھاي عمده

رقابتي و بھ كارگیري سازوكارھاي تنظیم مقررات در 

 شود.ھاي باقیمانده تحت تنظیم ميبخش

یابیم كھ اولین با نگاھي بھ تجارب كشورھاي دیگر درمي

ھاي دولتي در شیلي و یافتھ براي واگذاري شركتتالش سازمان

 ،روي داد ١٩٧٠در دوره اصالحات اقتصادي پینوشھ در دھھ 

ھاي ترین و مشھورترین تالش از این دست، طي سالاما بزرگ

در بریتانیا و توسط دولت مارگارت تاچر صورت  ١٩٨٠دھھ 

ازي را بھ لحاظ سیاسي سپذیرفت. تاچر توانست خصوصي

ھاي میالدي، فروش شركت ١٩٨٠متداول كند. در پایان دھھ 

دولتي تا حدودي تحت تاثیر اتفاقي كھ در بریتانیا روي 

ھاي فرانسھ، داده بود، بھ امري جھاني تبدیل شد. دولت

ھاي آلمان، ژاپن، استرالیا، آرژانتین و شیلي ھمگي شركت

ز این طریق توانستند و ا زیادي را بھ فروش رساندند

ارتقاء را خود صنعت برق وري تولید و ارائھ خدمات بھره

تجربة آرژانتین و استرالیا كھ در  ،دھند. از این میان

كشور ما بھ عنوان تجارب موفق محقق شد براي  ١٩٨٠دھة 

سازي در موج خصوصيارزنده است. اما این  ، ١٩٨٠دھھ 

شورھایي کھ باز ھم توسعھ پیدا كرد و ك ١٩٩٠دھھ 

خواستند كمونیسم را کنار بگذارند و دیگر كشورھا را مي

شان در حال توسعھ بودند، در بر گرفت. در این كھ اغلب

سازي بھ امري با وجوه مختلف تبدیل شد و زمان خصوصي

موارد بسیاري از فرآیندھاي فروش با شفافیت پایین (بھ 

اشتند) ھایي كھ ارتباط خوبي با مقامات دولتي دشركت

 ،یكي از تجارب جالب توجھ این دوره روي داد.

ي یك ساختار سازي صنعت برق در روسیھ كھ داراخصوصي

ن کشور بھ عنوان یعالوه، ابھباشد. مي ،متمركز بود كامال

با یطی تقرین دارنده ذخائر گاز جھان، شرایبزرگتر

توجھی ار داشتن حجم قابلیران (از نظر دراختیھمانند ا

 ازی) دارد.ذخائر گ
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اما در این میان كشورھائي ھم بودند كھ اصالحات 

بلكھ  ،سازي دنبال نكردندصنعت برق را در غالب خصوصي

 فضاي ایجاد طریق از در این كشورھا تالش شد تا دولت

 با مشاركت طریق از اقتصادي ھايبنگاه براي رقابتي

 افزایش را ھابنگاه این كارایي و وريبھره ،خصوصيبخش

ھد. نروژ و ھند دو نمونھ بسیار جالب از این كشورھا د

ھستند كھ در آنھا بیشتر بر وجھ ایجاد بازارھاي 

 فروشي تأكید شده است. فروشي و خردهرقابتي عمده

كشورھائي ھمچون آرژانتین و استرالیا  تجربھ برخالف

 نروژ در بود سازيخصوصي ھدف با اصالحات كھ و حتي روسیھ

 بازار در رقابت ایجاد اولیھ ھدف با اتاصالح و ھند

 ھمچنان برق صنعت اینكھ ضمن لذا. شد انجام برق صنعت

تالش شد , ماند باقي عمومي بخش دست درتا حدود زیادي 

فروشي برقرار فروشي و خردهتا رقابت در بازارھاي عمده

 گردد. 

رسد كھ انتخاب كشورھاي بھ این ترتیب بھ نظر مي

و  ١٩٨٠بھ عنوان تجارب موفق دھھ  آرژانتین و استرالیا

روسیھ بھ عنوان یك كشور كمونیستي و داراي سیستم 

كند سازي بخش برق خود حركت ميمتمركز كھ بھ سمت خصوصي

در كنار تجارب ھند و نروژ كھ از سیستم متفاوتي براي 

ھاي اند بتواند سرنخاصالح بخش برق خود استفاده كرده

ار دھد تا در كشور با توجھ مناسبي را در اختیار ما قر

براي حل  ،مانبھ اقتضائات اقتصادي و اجتماعي و فرھنگي

 مشكالت بھ كار گیریم.

  سازی صنعت برق آرژانتینخصوصی - ١- ٧- ٥

از تجربھ شیلي و ن یدر آرژانتسازي در روند خصوصي

انگلستان استفاده زیادي شد. این دو كشور در زمینھ 

جھاني دوم در جھان پیشگام بعد از جنگ  صنعت برقاصالح 

بودند. بنابراین طراحي بازار براي عمده فروشي برق بر 

اساس بازار عمده فروشي شیلي انجام شد. در انحالل 

ھاي تولید, شركتھاي بزرگ تولیدكننده و جداسازي بخش

 .انتقال و توزیع از تجربھ بریتانیا استفاده شد
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رق صنعت بمالكیت چوب قانوني براي انتقال رچا

انحالل و  موارد بود:ن یاخصوصي شامل بھ بخشن یآرژانت

ایجاد بازار عمده فروشي ، ھاي دولتي موجودفروش شركت

تعریف و تعیین و  كننده ویژهایجاد بخش تنظیم، انرژي

 .حیطھ اختیارات وزارت انرژي در سیستم جدید

ھای ھین، جذب سرمایسازی آرژانتدر برنامھ خصوصی

ن برنامھ، بدھی دولت را یو اجرای ا ل شدیخارجی، تسھ

افت یش یگذاری در صنعت افزاھیبھ شدت کاھش داده و سرما

د و کاھش تلفات انتقال، از یت تولیش ظرفیکھ افزا

 ن است.یسازی صنعت برق آرژانتج برنامھ خصوصیینتا

  سازی صنعت برق استرالیاخصوصی - ٢- ٧- ٥

مزایـاي  تر،ھـاي پـایینرقابت در فروش عـالوه بـر قیمت

كنندگان در بردارد. ارایھ خدمات، دیگري نیز براي مصرف

ھـاي مـدیریت كارگیري تكنیكپذیرتر بـا بـھقیمت انعطاف

ھــاي بیشــتر بــراي انــرژي و تقاضــا و ھمچنــین  انگیزه

 شود.بكارگیري لوازم برقي با كارایي بیشتر را شامل مي

ق مجموعھ این مزایا سبب شده تا تغییر ساختار صنعت بـر

ترین اصالحات با ھدف ایجاد بازار رقابتي، بھ عنوان مھم

 در تاریخ اقتصاد استرالیا، تلقي شود.

بھ طور تاریخي، توسعھ صنعت بـرق اسـترالیا توسـط 

دولت فـدرال و  ١٩٩٥شد. در سال ھاي دولتي اجرا ميشركت

ھاي ایالتي استرالیا توافق كردند كـھ یـك سیاسـت دولت

ھ اجــرا در آورنــد. یكــي از رقابــت ملــي را بــھ مرحلــ

ھاي كلیدي برنامھ سیاست رقابت ملي ایـن بـود كـھ قسمت

ھاي اصالحات ساختاري و بھ طور ویژه جداسازي عمودي شركت

برق دولتي انجام شود. در مدل انتخاب شده الزم بود كـھ 

ھاي انتقال و توزیع برق بھ عنوان انحصارات طبیعي شبكھ

در بخــش تولیــد و (دولتــي) اداره شــوند و رقابــت 

اعالم شود. اصالحات سـاختاري و تنظـیم  ، آزادفروشيخرده

مقررات انتقال و توزیع، اثر قابل توجھي بـر تصـمیمات 

ھــاي مختلــف صــنعت بــرق گذاري بخشمربــوط بــھ ســرمایھ

 . دربردارد
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  سازی صنعت برق روسیھخصوصی - ٣- ٧- ٥

تجدیدساختار صنعت برق در روسیھ مستلزم بھ وجود آمـدن 

ھاي مرتبط با این صنعت بھ ویژه گـاز و صالحاتي در بخشا

حرارت است. در این میان وضعیت اصالحات مربوط بـھ گـاز 

انداز خوبي برخوردار نیست. این بدان معناست کھ از چشم

فروشـي بـرق ھمچنـان اصالحات در بخش عمده انجامرغم علي

ھاي دستوري و مھمترین سوخت این صنعت یعني گاز با قیمت

توانـد شود کھ در بلندمدت ميدر فضائي انحصاري عرضھ مي

رو توسعھ بازار برق رقابتي را در روسیھ با چالش روبـھ

ھاي طوالني باعـث سازد. پائین بودن قیمت گاز براي دوره

ھاي تولیدي در روسـیھ بـھ گذاريشود تا بیشتر سرمایھمي

 ي گازي منتقل شود. عالوه بـر ایـن نبـودھانیروگاهسمت 

قراردادھاي بلندمدت عرضھ گاز در بازار داخلي گاز نـھ 

ھاسـت بلکـھ گذاريتنھا داراي تأثیري منفـي بـر سرمایھ

گذاران بھ دلیل نگراني از تأمین شود تا سرمایھباعث مي

گذاري در دیگـر گاز بھ شکلي ناکارا بھ دنبـال سـرمایھ

ھاي تولید باشند. با توجھ بـھ ھمـین مسـئلھ دولـت روش

ھا در بخش گاز سطح در نظر دارد تا با اصالح قیمتروسیھ 

ھا را در یک چارچوب پلکـاني بـھ تـدریج تـا سـطح قیمت

رقابتي در داخل کشور افزایش دھد. عالوه بر ایـن بـراي 

مین گاز موردنیـاز الگـوئي بـراي اایجاد اطمینان از ت

عقد قراردادھاي بلندمدت گاز در کشور روسیھ ارائھ شده 

 است.

  سازی صنعت برق نروژصوصیخ - ٤- ٧- ٥

وري در بخــش نروژ در بھبـود بھـرهصنعت برق اصالحات در 

ولـي تـاثیر  ،تولید برق در كوتاه مدت بسیار موفق بود

انتقال و سودھاي طـوالني مـدت ناشـي از بخش بر روي آن 

 ھا ھنوز اثبات نشده است.اصالحات در این بخش

ه و بر بـوداز آنجا كھ تولید برق بھ شـدت سـرمایھ

گذاري ھمیشـھ بـھ نـوعي تحـت تصمیمات این نوع سـرمایھ

گیرد، تجربھ نـروژ نشـان تاثیر تصمیمات سیاسي قرار مي

وري باالتر در تجارت برق داد كھ امكان دستیابي بھ بھره

سازي ممكن اسـت. و بخش تولید بدون اجراي فرآیند خصوصي
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 ن بخـشیـفعاالن ا ،در واقع آینده روشن بازار برق نروژ

ا مجبور ساخت تا بھ شكل وسـیع بـھ سـازماندھي مجـدد ر

گذاري و تاسیسات خود بپردازند و مسیر استراتژي سرمایھ

قراردادي خود را تغییر دھند. بیشترین تمركـز بـر روي 

ھاي بازار و معامالت باعـث شـد تـا مسـیر تفكـر فعالیت

مدیران و كارمندان نیز تغییر كنـد و در بـین مـدیران 

وري ھ پتانسیل عظیمي براي افـزایش بھـرهپذیرفتھ شود ك

موجود است كھ ایـن فرآینـد در بـین مالكـان خصوصـي و 

پیگیـري شـد. در مـورد انحصـار  ، بھ صورت مشابھعمومي

رقابتي را تـدوین كـرد طبیعي نیز رگوالتور یك رژیم شبھ

وري ایجـاد تا بتواند انگیزه الزم را براي افزایش بھره

وســیع جغرافیـایي و شـرایط  كند. اما بھ ھر حال تنـوع

 كرد.جمعیتي نروژ كار را بسیار سخت مي

  سازی صنعت برق ھندخصوصی - ٥- ٧- ٥

 انتخـاب بـا ١٩٥٠ دھـھ در ھنـد اقتصادي توسعھ برنامھ

 اقتصـادي اصـالحات و شـده آغـاز مخـتلط اقتصـاد الگوي

با توجـھ  .است یافتھ تداوم آرامي بھ و گزینشي صورتبھ

 بخـشاز در صـنعت بـرق، یــمـورد نھ یبھ حجم باالی سرما

 بـھ كالن گذاريسرمایھ انجام بھ قادربا یتقر ھند خصوصي

 در گذاريسـرمایھ بـھز ین رغبتي و عمال باشدنمي تنھایي

 رو ایـن از. ندارد كم بازده نرخ با بلندمدت ھايپروژه

 مشـاركت ضمن ھم كنار در كشور آن در عمومي و خصوصيبخش

 ھمكـاري اقتصادي ھايبنگاه ریتمدی در ،گذاريسرمایھ در

 .دارند

 تلقــي ھـدف یك عنوان بھ سازيخصوصي برنامھ ھند در

 فضـاي ایجـاد طریـق از تا نموده تالش دولت بلكھ نشده،

 بخش با مشاركت طریق از اقتصادي ھايبنگاه براي رقابتي

. دھد افزایش را ھابنگاه این كارایي و وريبھره ،خصوصي

 عامـل مـدیریت یـا و مـدیره یئتھ تركیب در رو این از

 غیردولتـي مـدیران از دولتـي بـزرگ ھايبنگاه از برخي

 .است شده استفاده كارآمد

 ھنـد در سازيو ابزارھاي خصوصي الگوھا ترینمتداول

 طریــق از دولــت بــھ متعلــق ســھام فــروش :از عبارتنــد
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 طریـق از دولتـي سھام واگذاري، عمومي مزایده برگزاري

 ھـايپروژه اجـراي و توسـعھ، نامـھفقتوا عقد و مذاكره

 از خصوصـي بخـش بـھ امور واگذاري، خصوصيبخش با مشترك

 ھـايبنگاه سازيكوچك، مدیریتي قراردادھاي انعقاد طریق

 بخـش بـھ عملیـات اجـراي واگذاري طریق از دولتي بزرگ

  كاري.پیمان صورت بھ خصوصي

  سازی صنعت برق انگلستانخصوصی - ٦- ٧- ٥

در كـوران یـك مرحلـھ  ١٩٨٧لستان در سال صنعت برق انگ

انتقال و تغییر قرار گرفـت كــھ در سـایر نقـاط جھـان 

است. دریك دوره زماني چندسالھ, صنعت برق سابقھ بودهبي

سازي شد و در معـرض این کشور تغییرساختار یافت، خصوصي

رقابت قرار گرفـت. احـداث تأسیسـات بـرق بـا مالكیـت 

، تنھــا آغــاز یــك دوره  ١٩٩٠گذاران در مــارس ســرمایھ

زماني  ١٩٩٨انتقالي بود كھ چند صباحي پس از مارس سال 

شد, بـھ پایـان كھ رقابت براي جذب مشتركان كوچك مطرح 

 خود نزدیك شد. 

توزیع و عرضـھ انـرژي از جداسازي تولید، انتقال، 

وري بـاالتري ھم باعث شده تا سیستم با كـارائي و بھـره

ودبخـود یـك محـرك قـوي اسـت، فعالیت نماید. رقابت، خ

تولیدكنندگانی کھ با رقابت مواجھ ھستند مجبورنـد تـا 

در مورد طبیعت و ھزینھ اداره كسب خـود دوبـاره تفكــر 

ھاي جدیدي بـراي نگھـداري تأسیسـات خـود نمایند و راه

ــد. ــتجو نماین ــالحات، یدر نت جس ــھ اص ــرق ج ــت ب در قیم

سـط در براي تمام مشتركین بھ طـور متوانگلستان و ولز 

 درصد كاھش یافت. ٢٠معادل  ١٩٩٤تا  ١٩٨٥ھاي بین سال

  سازی صنعت برق چینخصوصی - ٧- ٧- ٥

، یعني ھنگامي كـھ ١٩٨٠دھھ  برق از میانھ صنعتاصالحات 

دولت سیاست خود را درباره ساز و كـار تـأمین اعتبـار 

در  اصـالحات ھاي جدید دگرگون كـرد، آغـاز شـد.نیروگاه

کپارچھ، حل ایجاد یك بازار برق ین با ھدف یصنعت برق چ

وری صـنعت و بھبود کارائی و بھره مشکل کمبود عرضھ برق

 در حال انجام است. 
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فرایند گسترش صنعت برق در چین دوره بسـیار مھمــي 

را سپري كرده است، بدینسان كھ صنعت برق اندك اندك بھ 

ســوي دگرگــوني از یــك صــنعت انحصــاري بــھ صــنعتي بــا 

قتصاد بازاري است، بـویژه ھمـراه بـا ھاي نظام اویژگي

ــاختار  ــرق، س ــنعت ب ــالحات در ص ــوي اص ــھ جل ــبش روب جن

گیري در این صنعت در حال دگرگوني ساختاري است و تصمیم

بسزایي بر گسترش آینده صنعت برق چین خواھـد  این اثر 

در كنار رشد ظرفیت تولیـد بـرق، كـار گسـترش و  داشت.

 ه است.ام شدھاي برق ھم انجاتصال بیشتر شبكھ

زي اصـالحات، اتحادیـھ بـرق دولتـي، سـابراي پیاده

 اي را در دستور كار دارد. درتجدید ساختار چھار مرحلھ

ھاي برق این چارچوب، اتحادیھ برق دولتي بھ ھمراه شركت

ھاي مسـتقل ھای خود را بـھ صـورت شـركتایالتي، دارائی

 تعریف نمودند.

یـارات مـدیریتی بخـش اعظمـی از اختن مسئلھ کھ یاما ا

ھـاي اجرایـي ھا، در كنترل دیگر ردهبسیاري از نیروگاه

بسـیاري از  ، عمـالباالتر در اتحادیھ بـرق دولتـي اسـت

صـورت ھا بوده و بھوظایف كلیدي خارج از كنترل نیروگاه

مستقیم یا غیرمستقیم توسط اتحادیھ بـرق دولتـي اداره 

ر بـرق شوند. در چنین شرایطي بنیانگـذاري یـك بـازامي

پذیر نیست، چرا كھ این مسـئلھ، نیازمنـد حقیقي، امکان

 است.و وجود بازار آزاد رقابت 

 ت مطلوب صنعت برقین وضعییتب -٨-۵
سازی در صنعت برق، عبارت است ھدف اصلي اصالحات و خصوصی

از ایجاد ترتیبات و سـاختار جدیـد در ایـن صـنعت بـھ 

تحقـق ایـن كنندگان. منظور تامین منفعت بلندمدت مصـرف

قابتي بـرق و در راسـتاي  امر، متكـي بـھ بازارھـاي ر

ھاي ساخت و ھاي بھتر براي کاھش ھزینھسازي انگیزهفراھم

ھـاي تولیـد موجـود و جدیـد، تشـویق برداري ظرفیتبھره

ھاي تامین برق و کاھش ریسـک انتخـاب نوآوري در فناوري

 فناوري است.

كشورھاي رقاصالح ساختار و تنظیم مقررات در بازار ب

بسیاري اعمـال شـده اسـت. در نتیجـھ ایـن اصـالحات در 
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كشورھاي بسـیاري و بـھ خصـوص در كشـورھایي كـھ دولـت 

گیري در انحصار اندکي در صنعت برق داشـت، بھبـود چشـم

سازي و اعمـال سـازوكارھاي عملكرد رخ داده است. خصوصي

ھاي توزیـع منجـر تنظیم مقررات، بھ بھبود کارائي شرکت
فروشي نیز تولیدكنندگان موجود ست. بازارھاي عمدهشده ا

ھاي گذاريرا بھ بھبود کـارائي رھنمـون کـرد و سـرمایھ

ھــاي جدیــد تولیــد اي را در زمینــھ احــداث ظرفیتعمــده
تجدیدساختار و تشکیل بازارھـاي رقـابتي  بدنبال داشت.

 داراي چند مولفھ كلیدي است: ،برق

در قالب شـرکتي د ساختار واحدھاي دولتي ی) تجدالف

 ھاي دولتي،سازي شركتخصوصيسازي) و سپس (تجاري

ھـاي رقــابتي (مثـل تولیـد، ب) جداسازي عمـودي بخش

ھـاي تحـت فروشـي) از بخشصورت خردهبازاریابي و عرضھ بھ

برداري از سیستم) خواه بھ تنظیم (توزیع، انتقال و بھره

خواه صورت ساختاري (از طریق خردكردن و تفکیک ساختار)، 

ھاي تابعـھ یـك شـركت صورت كـاركردي (جداسـازي شـركتبھ

  مادر).

شبكھ و انتقـال بـھ ج) یكپارچھ سازي افقي عملیات 

فروشي سازي گستره جغرافیایي بازارھاي عمدهمنظور فشرده

بـردار مسـتقل بـراي مـدیریت طبیعي و گماردن یـك بھره

بندي تولیـد براسـاس تقاضـا و حفـظ عملیات شبكھ، زمان

 ولتاژ و ثبات). امترھاي فیزیكي شبكھ (بسامد،پار

ــاتي و  ــایر عملی ــازاري ذخ ــاي ب ــیس نھادھ د) تاس

فروشــي نقــدي انــرژي بــھ منظــور تــامین الزامــات عمده

سازي عرضھ و تقاضـا، واكـنش سـریع  و مـوثر در متوازن

مھ تاسیسـات انتقـال یـا  قبال قطع شدن خـارج از برنا

ترھـاي ولتـاژ، تولید و منطبق با الزامـات حفـظ پارام

شـده و تسـھیل فرصـت ھاي تعیینهبسامد و ثبات در محدود

كنندگان و بـین خریـداران و اقتصادي بین عرضـھ مبادلھ

 فروشندگان.

ه) اجراي قـوانین تنظـیم مقـررات و پشـتیباني از 

شبكھ بھ منظور بھبود دسترسـي فروشـندگان و خریـداران 
و تبـادل  انتقال در راستاي تسھیل تولید عمده بھ شبكھ

انتقال  شبکھموثر رقابتي شامل سازوكارھاي تخصیص موثر 

 بین كاربران مختلف شبكھ.
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فروشـي بـراي جداسـازي ھـاي خردهقیمتآزادسازي  و)

فروشـي بـرق و خـدمات مـرتبط رقـابتي از ھاي خردهقیمت

خدمات توزیع و انتقال كھ باید ھمچنان توسط انحصارھاي 

كنندگان نھـائي ترتیب مصرفاینتحت تنظیم ارایھ شود. بھ
كنندگان برق خـود را بـھ صـورت رقـابتي توانند عرضھمي

فروشــاني كــھ بــا ھــم رقابــت انتخــاب كننــد و از خرده

فروشان برق ھم كھ بـا كنند، برق خریداري كنند. خردهمي
فروشـي بـرق كنند، باید از بازار عمدهیكدیگر رقابت مي

ا داشتھ باشند تـا بخرند، یا تاسیسات تولید برق خود ر

شان را انجام دھند و برق را فروشيبتوانند تعھدات خرده
از طریق شبكھ توزیع مشمول تنظیم مقررات، بھ مشـتریان 

 خود تحویل دھند.

فروشـي رقـابتي نیسـت (مثـل ز) در مناطقي كھ خرده
ھاي توزیـع عرضھ برق بھ مشتریان تجـاري كوچـك)، شـركت

فروشي رقـابتي و اي عمدهھمچنان با خرید برق از بازارھ

ھـاي یا اگر تمایـل داشـتھ باشـند بـا سـاخت نیروگـاه

اختصاصي، مسئولیت تامین برق این مشتریان را بھ عھـده 
خواھند داشت. در حالت دوم بھاي برق مربوطھ مشمول سبد 

فروشي تنظیم مقررات خواھد بود كھ متكـي بـھ قیمت عمده

 بازار است.
مقرراتــي كــھ داراي ھاي مســتقل تنظــیم ح) ســازمان

ھا، كیفیـت خـدمات و عملكـرد شناختي مطلـوب از ھزینـھ

كننده خـدمات شـبكھ تحـت تنظـیم ھاي عرضـھرقابتي شركت

باشند، مرجع اجراي الزامات تنظیم مقررات و كارشناسان 

متخصصي كھ از این اطالعات و اختیارات براي تنظیم موثر 

ــركتقیمت ــط ش ــاي دریــافتي توس ــال ھاي توزیــع و انھ تق

فروشـــان و اســـتفاده كننـــد و شـــرایط دسترســـي عمده

مھمـي از  ھا نیـز مولفـھبھ این شـبكھبرق فروشان خرده

کننـدگان مقـررات بایسـتي بـھ اصالحات موفق است. تنظیم

سازوکارھائي مجھز باشند کھ محیطي باثبات براي تنظـیم 

شتیبان جـذب سـرمایھ ھایي مقررات ایجاد نماینـد تـا پ

بھبود عملكرد و گسترش شبكھ تحت تنظـیم  د كھ براينباش

توان گفت کھ ن ميیبنابرا و مورد اتكاي رقابت الزم است.

موسسات تنظیم مقـررات مسـتقلي کـھ از نیـروي انسـاني 

ــات الزم  ــھ اطالع ــتند و ب ــوردمجربــي برخــوردار ھس  درم
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ھا و كیفیت خدمات دسترسي دارنـد، سـتون ھا، قیمتھزینھ

الح صنعت برق ھستند. دربسـیاري ھاي موفق اصاصلي برنامھ

از كشورھا و بھ خصوص كشورھاي درحال توسعھ، بھ ایجـاد 

 موسسات کاراي تنظیم مقررات، توجھ كافي نشده است.

ن اسـت یـد نمود ایستي بر آن تاکینکتھ مھمي کھ با

ھیچ طرحي براي بازار خوب عمل نخواھد كـرد مگـر آن کھ 

ود داشتھ باشـند كنندگان برق بھ تعداد کافي وجكھ عرضھ

ھاي مسلط بازار، بھ روشي تعدیل شده باشد یا قدرت شركت

(بــراي مثــال بــا قراردادھــاي بلندمــدت تحــت تنظــیم 

مقررات)، باید شمار رقبا در عرضھ خدمات تولیـد زیـاد 

فروشـي نقـدي بـراي قراردادھـاي باشد و بازارھاي عمده

 ایجـاداز طرفي،  فیزیكي و مالي برق وجود داشتھ باشد.

ھــاي تولیــدي جدیــد در گذاري در ظرفیتســرمایھ انگیــزه

 بسیاري از كشورھا، معضلي فزاینده است. 

سـازي در بخـش با نگاھي كلي بھ روند حركـت خصوصـي

ھـاي ھـاي فـراوان و مجدانـھ دسـتگاهرغم تـالش، عليبرق

ھـاي مھمـي گردد ما ھمچنـان بـا چـالشمالحظھ ميمسئول، 

ت مطلـوب و موجـود، ین وضـعیھائی بو شکاف روبرو ھستیم

 از: ندكھ عبارت وجود دارد

دانیم بخش غیردولتي براي انجام ھمانطور كھ مي -١

گذاري(از جملھ خرید نیروگاه) نیازمند انجام ھر سرمایھ

ھاي مورد اطالعات و دادهمحاسبات اقتصادي است. مھمترین 

قیمـت خـدمات و مـواد  ،براي انجام این محاسـباتنیاز 

فروش محصوالت است. با توجھ بـھ ھمزمـاني  اولیھ و قیمت

ھا و قانون اجراي اصـل اجراي قانون ھدفمندسازي یارانھ

ھـا، یكـي از ھـا و درآمـدھاي طـرحبیني ھزینھ، پیش ٤٤

مھمترین ابھامات در فضاي فعالیت ھر بنگاه اقتصـادي و 

گذار است، در صنعت برق و بـدلیل حساسـیت یا ھر سرمایھ

ایـن ابھـام  ،ر سیاسـي و اجتمـاعيتولیدي از نظ محصول

ن عـدم ثبـات اقتصـادی و یبنـابرا تر خواھد بـود.عمیق

ز یـھا و ننھیر ھزیھای آتی سوخت و سامتیبودن قرشفافیغ

د شده، عامل بازدارنده مھمی در راسـتای یمت برق تولیق

 باشد.ھای کشور میروگاهیسازی نخصوصی
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بـودن فعالیــت و نیـاز بـھ با عنایت بھ تخصصي -٢

ــدیریت  ــراي م ــص ب ــھ و تخص ــري تجرب ــدھاي و راھب واح

نیروگاھي، تعداد افراد حقیقـي و حقـوقي داراي اھلیـت 

فني و تجربي متقاضي زیـاد نیسـت. باتوجـھ بـھ سـابقھ 

طوالني دولتي بـودن ایـن صـنعت، الزم اسـت در یـك دوره 

گذار، این تجربھ و تخصص در بخش غیردولتي شـكل بگیـرد 

سیسـات در یـك محـیط رقـابتي تا امكان واگذاري این تا

 فراھم گردد.

بر بودن صـنعت بـرق، بطـور با توجھ بھ سرمایھ -٣

معمول ارزش واحدھاي قابل واگذاري بسیار سنگین بوده و 

امكان فروش این واحدھا وجود نـدارد  ،ھاي معمولبا روش

و یا بسیار محدود است. در واقع بازار سـرمایھ داخلــي 

در  ٤٤مـورد نظـر اصـل  سـازيبراي اجراي برنامھ خصوصي

 ،كشش كافي نـدارد. از آنجـا كـھ در قـانون ،صنعت برق

بھ نظـر  ،بیني شدهنیز پیش ٤٤اجراي سیاستھاي كلي اصل 

رسد روشھاي واگذاري بایستي بر اساس توانمندي بازار مي

لقوه تنظیم اتوسط خریداران ب استفادهھاي قابل و ظرفیت

ن مـالی یر در تامستم بانکی کشوین ضعف سیبنابرا گردد.

ن مالی جھانی بھ یھا، عدم امکان تامروگاهیسازی نخصوصی

ھــای موجــود، عــدم اقبــال میژه بــا توجــھ بــھ تحــریــو

ھـا و عـدم میگذاران خارجی با توجھ بھ وجود تحرھیسرما

ھای مصـرح در گر روشیھا و عدم استفاده از داستیثبات س

صوصـی، از خن باالدستی بھ منظور جلب مشـارکت بخـشیقوان

 شوند.ابی میین راستا ارزیھای مھم در اشکاف

با توجھ بـھ حساسـیت كـاالي تولیـدي واحـدھاي  -٤

نیروگاھي در معرض واگذاري، الزم اسـت ابتـدا، سـاختار 

حاكمیتي ناظر بھ مدیریت عرضھ، امنیت عرضـھ و... بـرق 

داري در این صنعت تفكیك مشخص و وظایف حاكمیتي و بنگاه

اي حاكمیتي مجري آنھا مشـخص شـود تـا و وظایف و نھادھ

گذاران بخش غیردولتي متقاضي ورود بھ این عرصھ، سرمایھ

تـاثیر  ھاي خود و طبعاامكان ارزیابي وظایف و مسئولیت

آن بر ریسك و سودآوري فعالیت مربوطھ را داشتھ باشند. 

عدم تمھید ساختارھاي سازماني و نھادھاي  ،دیگر طرفاز 
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ھـا تقبل وظایف حاكمیتي كھ از شركتحاكمیتي مناسب جھت 

شوند و حتي وظایفي كھ در فضاي جدید نیاز اسـت منفك مي

 )كننده بخشي و...نھادھاي تنظیم انندم(كھ ایجاد شوند 

ھـا در واگـذاري نیروگـاه، شود مسئولین مربوطھموجب مي

دچار تردید شوند چرا كھ امكان پذیرش مسئولیت ناشي از 

ھا توسط دولت در صـورت ایت فعالیتكاھش سطح كنترل و ھد

 واگذاري، وجود نخواھد داشت. 

ھـاي بھ دلیل عدم وجـود جایگـاه مناسـب تشـكل -٥

مسـئولیت  ، عمـال٤٤ھـاي اصـلخصوصي در اجراي سیاسـتبخش

ھـا و ھمچنـین خصوصي پـیش از واگـذاريتوانمندسازي بخش

مسئولیت دفاع و مطالبھ حقوق این بخـش و البتـھ تقبـل 

كننـدگان و دولـت نیـز ي آنھا در مقابل مصرفھامسئولیت

مشخص نیست. تمھیداتي كھ بـراي پشـتیباني مـالي رونـد 

بـھ فـرض (بینـي شـده سـازي نیـز در قـانون پـیشخصوصي

خصوصـي گیـري بخـشتواند بھ شكلتنھایي نميبھ )،شدنعملي

ھـاي توانمند و كارا در تقبل وظایف و مـدیریت دارایـي

 ٤٤ھاي كلي اصل در اجراي سیاست خصوصيواگذارشده بھ بخش

 بینجامد. 

ھـا چـھ در تضییقاتي كھ بـدلیل اعمـال تحــریم -٦

بازاریابي محصوالت و چھ در مورد تھیھ تجھیزات و قطعات 

موجـب افـزایش ریسـك  ،و ھمچنین خدمات فني وجـود دارد

ھـاي اكنـون طـرحبویژه اینكھ ھـم ،گرددگذاري ميسرمایھ

ھا وجود دارد بنابراین گاهمتعددي در زمینھ توسعھ نیرو

بخش غیردولتي در این شـرایط بـا ابھـام و عـدم تـوان 

 گیري مواجھ خواھد بود.تصمیم

ھـا و شـدت اي بـودن فعالیـتیندي و زنجیرهآفر -٧

ھـاي پیشـین و پسـین زنجیـره وابستگي و ھمبستگي حلقـھ

ھا و نیاز بـھ مـدیریت یكپارچـھ آنھـا، نیـروي فعالیت

محـور از دیریت تخصصـي و تجربـھانساني و تكنولوژي و م

ھا توجھي بھ این ویژگيھاي صنعت برق است. بيجملھ ویژگي

نتیجـھ الزم  ، عمالھاگیري براي واگذاريتصمیم ندیفرآدر 

 در راستاي اھداف منظور شده را بدست نخواھد داد. 

بـودن ھاي صنعت برق و تخصصـيبا توجھ بھ ویژگي -٨
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رسد براي حصول نظر مي فعالیت و مدیریت در این بخش، بھ

توجـھ  ،٤٤ھاي كلي اصل بھ اھداف برشمرده شده در سیاست

ھـاي متقاضـي ھاي فني و مدیریتي شركتبھ اھلیت و صالحیت

برداري از تاسیسات نیروگاھي بسیار با اھمیت است. بھره

ھـا بـدون در تاكید بـر روش انتقـال مالكیـت نیروگـاه

توجھي بھ بي ، ھرچندتمنطقي نیس ،ھانظرگرفتن این صالحیت

باشـد. بنـابراین ھاي مالي نیـز بـھ صـالح نمـيتوانایي

استفاده از روشھایي كھ امكان گزینش خریداران با توجھ 

ضـرورت مــي د، یـرا لحـاظ نمابھ جمیع شرایط گفتھ شده 

 یابد.

بھ دالیل مذكور در باال، یكي از مراحل مھمي كـھ در 

رد تاكیــد مــو ٤٤ھــاي كلــي اصــل قــانون اجــراي سیاســت

سـازي صـرفا از آماده ،ھاستسازي شركتقرارگرفتھ، آماده

ھـا نظر سازماني و تعیین تكلیف نیروي انساني و دارایي

ھـا و متـدھاي فعالیـت در محـیط بلكھ طراحي روش ،نیست

، گیـريپذیر مدیریت و تصـمیمرقابتي، ساختارھاي انعطاف

، بھ آنو... از موارد مھمي است كھ پرداختن  سازيتجاري

انجـام و بر بوده و نیاز بھ طي دوران گـذار دارد زمان

نھ تنھـا بـھ  ،زده واگذاري بدون مالحظھ این مواردشتاب

بلكھ موجب اتالف  ،كنداھداف متعالي این برنامھ كمك نمي

 ھاي ملي نیز خواھد شد.سرمایھ

بھ نظر مي رسد با توجھ بھ مجوزھاي قانوني موجـود 

تســریع در انجــام  ،ي در بــاالھــاي مــورد بررســو چــالش

ــي ــیر خصوص ــازي مس ــھ ھموارس ــھ ب ــداماتي ك ــازي و اق س

در اولویـت  ،گـرددتوانمندسازي بخش غیردولتي منجر مـي

تواند روند واگـذاري ھا مياول قرار دارد زیرا این تالش

 تاسیسات نیروگاھي موجود را نیز تسھیل و تسریع نماید.

اری از یسـتـوان گفـت کـھ بن در مجموع مـییبنابرا

ھـا روگـاهیسـازی نند خصوصـییستی در فرآیمواردی کھ با

ن و مقررات یلحاظ شود، حداقل بھ صورت ابتدائی در قوان

انـد، از جملـھ جداسـازی عمـودی ده شدهیموجود کشور، د

س واحد نظارت (تا کـارائی ی(ھرچند بھ صورت شکلی)، تاس

ش دارد)، امکـان مشـارکت بخـش یادی در پیمناسب، راه ز
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ــی و خ ــی داخل ــصوص ــداث و ی ــارجی در اح ــا خ ــا خری د ی

دی (حـداقل یت برق تولیھای موجود، امکان ترانزروگاهین

ع (ولـی یـسـازی بخـش توزبھ صورت قانون)، امکان خصوصی

ده یـک منطقھ، دیع کننده در یھنوز امکان وجود چند توز

ف یت دولت تعرینشده است) و بخش انتقال صرفا تحت دمالک

 شده است. 

ستی امکـان رقابـت در یگذار بارسد قانونر میبھ نظ

ز وجود رقابت در بخش یفروشی و نفروشی و خردهعرصھ عمده

سـازی ت خصوصـییـدی موفقیع بـھ عنـوان عوامـل کلیتوز

  ٦ھا را مـد نظـر قـرار دھـد. از طرفـی مـاده روگاهین

ــل  ــراي اص ــانون اج ــھ ٤٤ق ــوده ك ــوان نم ــات  عن مؤسس

تابعھ و وابستھ آنھا، حق  ھايغیردولتي ...و شركتعمومي

درصد مالكیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداكثر تا چھل

، امـا بـھ نظـر سھم بازار ھر كاال و یا خدمت را دارند

درصد سـھم  ٤٠ردولتی، یک موسسھ عمومی غیرسد چنانچھ می

ار داشتھ باشـد، عمـال بـھ ید برق را در اختیبازار تول

ھ یـت بھ ھدف اولینھا ل شده و دریقدرت مسلط بازار تبد

ش کـارائی یجـاد رقابـت و افـزایسازی کھ ھمانا اخصوصی

س از مـدتی آن موسسـھ ÷افت و عمـال یم یاست، دست نخواھ

رو یردولتی، در بازار برق کشور نقشی ھمانند وزارت نیغ

ر)در حـال حاضـر بـازی خواھـد نمـود. یا شرکت تـوانی(

حـداکثر درصدی در بازار برق،  ٤٠ستی سھم ین بایبنابرا

 ابد.یدرصد کاھش  ١٥بھ 

 مشخص نمودن ھدف از انجام اصالحات -٩-۵
سـازي، تعریـف اھـداف و ریزي خصوصياول در برنامـھگام 

دستاوردھاي مورد انتظار است. تجـارب مطالعـات جھـاني 

دھد كھ كشورھاي مختلف براي غلبھ بر مسائل خاص نشان مي

برند. ره ميخصوصي بھخود از الگوھاي متناسب مشاركت بخش

مبتنـي  ،ھـاھا و روشبدون تعریف اھداف، انتخاب اولویت

تـرین منطقي و قابل دفاع نخواھـد بـود. مھم ھايبرشاخص

توانـد سازي در صنعت بـرق مياھداف قابل تصور از خصوصي

سـازي كوچك،افزایش كـارآیي و كیفیت: قرار باشداین بھ 

ضـریب یش منظور افـزاجذب سرمایھ بھ، بدنھ اجرایي دولت
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 .برای دولت درآمدجاد یا و حذف سوبسید، نفوذ برق

وري مواجـھ كشورھایي كھ با دغدغھ پایین بودن بھره  

ھستند، باید تالش نمایند تا الگوھاي مدیریتي حـاكم در 

در شـیلي  .خود وارد نماینـد صنعت برقخصوصي را بھ بخش

ھاي واگذاري یا اعطاي امتیـاز، پیش از استفاده از روش

ھاي بــرق دولتــي، در طــول یــك دھــھ، ســازي شــركتاريتج

فقیت اجرا شد. در حال حاضر نیز با مشاركت فنـي و وبام

ھــاي ھنــد، از علمــي بانــك جھــاني، در برخــي از ایالت

شود. بھ عـالوه اسـتفاده سازي استفاده ميالگوھاي تجاري

از روش پیمان مدیریت نیز، امكان استفاده از الگوھـاي 

خصوصي گذاري بخشصي، بدون نیاز بھ سرمایھخصومدیریت بخش

تـرین دلیـل بانـك بھ طـور مشـخص مھم سازد.را مھیا مي

ھاي مشروط و تشویق كشورھاي درحـال جھاني از ارائھ وام

صنعت برق را در سازي توسعھ براي انجام اصالحات و خصوصي

توان توجھ بھ مقولھ افزایش سطح دسترسي بھ بـرق بـا مي

ص توسعھ انساني و دسـتیابي بـھ اھـداف ھدف ارتقاي شاخ

ھزاره عنوان كرد. بنابراین اگـر ھـدف ایـران نیـز از 

ھاي بخـش خصوصـي (داخلـي یـا سازي، جـذب سـرمایھخصوصي

بـرق اسـت، بایـد جلـب  توسـعھ صـنعتالمللي) براي بین

اي خــود را در ھــاي توســعھمشــاركت بخــش خصوصــي در طرح

تضــمین اصــل اولویــت قــرار داده و زمینــھ ســودآوري و 

 ھا پیگیري نماید.سرمایھ را در این طرح

 ھاي دولتيسازي شركتتجاري -١٠-۵
بسیاري از كشورھا ھمچون برزیل، روسیھ، ھنـد و شـیلي، 

دانند. برخـي سازي ميسازي را مرحلھ آغازین خصوصيتجاري

ســازي را نــد، تجاريلاز كشــورھا نیــز ھمچــون چــین و ھ

معتقدنـد بـدون انتقـال سازي دانسـتھ و جایگزین خصوصي

ھا، توان انگیزهخصوصي، ميھاي دولتي بھ بخشمالكیت شركت

ھاي خصوصي را بـھ كارآیي و سیستم مدیریت حاكم در شركت

ھایي منتقل نمود كھ تابع قـوانین تجـارت بـوده و شركت

بعضا سھام آنھا نیز در بورس پذیرفتھ شده باشـد، امــا 

باشـد. اسـتفاده از ميمالكیت این سھام متعلق بھ دولت 

خصوصـي بخش سازي و مخالفت با ورود سرمایھرویكرد تجاري
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ھــاي ســودجویانھ در ارائــھ و اجتنــاب از حضــور انگیزه

برق  عتخدمات اساسي و انحصاري بھ مردم، بھ ویژه در صن

كھ از انحصار طبیعي برخوردارنـد (بـھ دلیـل عـدم حـق 

انتخاب مشتركان در گزینش شركت ارائھ كننده انشـعاب)، 

شمگیرتر اسـت. در حقیقـت  در مقایسھ با سایر صـنایع چ

سازي معتقد اسـت كـھ اخـتالف در كـارآیي و الگوي تجاري

ھاي خصوصـي و دولتـي، بـھ مالكیـت آنھـا وري شركتبھره

ھـا و ود، بلكھ ریشھ ایـن اخـتالف در انگیزهشمربوط نمي

ھاي دولتي از مدیران شركت نحوه اداره آنھا نھفتھ است.

طرف سیاستمداران و بدون توجھ بھ عملكرد فني و نتـایج 

مالي انتخاب شده و اغلب با برگزاري یك انتخابات جدید 

صرف نظـر از عملكردشـان،  ،و تغییر تركیب سیاستمداران

ھا ھرگــز بــا ریســك وند. ایــن شــركتبایــد جــایگزین شــ

بـازار آنھـا انحصـاري  ،ورشكستگي مواجھ نیستند. اغلب

شـود. است و قیمت فروش محصوالتشان توسط دولت تعیـین مي

منابع مالي مـورد نیـاز آنھـا بـھ جـاي وابسـتگي بـھ 

درآمدھایشان، بھ بودجھ دولتـي وابسـتھ اسـت و دغدغـھ 

 ن اھمیتي ندارد.چندا ،ھا و افزایش سودآوريكاھش ھزینھ

حال یك شركت دولتي را تصور نمایید كھ در شـرایط زیـر 

 :اداره شود

استقالل مدیریت از حاكمیـت: چنانچـھ یـك شـركت ) ١

شد كـھ از طـرف ذي نفعـان دولتي داراي ھیات امنایي با

ھاي منطقي انتخاب شـده باشـند و تنھـا مختلف و بھ روش

و نصب آنھـا نسبت بھ عزل  ،براساس عملكرد مدیران عالي

ــدام كننــد، در این ــھ اق ــاي عملكــرد در ھم ــورت ارتق ص

 ھا بھ انگیزه اصلي مدیران ارشد تبدیل خواھد شد.زمینھ

ــراي ٢ ــي ب ــركت دولت ــھ ش ــالي: چنانچ ــتقالل م ) اس

تنھا بھ درآمـدھا  ،در مصارف جاري و عمراني نكردھزینھ

ھا وابستھ باشد، گیري خود از بانكو اعتبار و توان وام

الل مالي از حاكمیت ایجاد شده و كسب سود و درآمـد استق

 شود.بھ یك الزام واقعي تبدیل مي ،براي بقا و توسعھ

یك شـركت دولتـي در ٣ ) رقابت منصـفانھ: چنانچـھ 

مجبور بـھ رقابـت بـا  ،گذاري خدمات و محصوالت خودقیمت
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وري و كارآمـدي بخـش بخش خصوصي باشـد، الگوھـاي بھـره

 نتقل خواھد شد. خصوصي بھ این شركت م

ھاي مــالي بــراي كاركنـان: در یـك شـركت انگیزه) ٤

ھایي ھمچون پرداخت كارانـھ، خصوصي با استفاده از سیستم

تسھیم ســود یــا واگـذاري سـھام بـھ كاركنـان، انگیـزه 

بــھ بدنـھ  ،وري و سودآوري كھ در مالكان وجود داردبھره

ت كھ شود. بدیھي اسمدیریتي و اجرایي شركت نیز منتقل مي

ھاي انگیزشي، ایجاد ھمسویي بدون استفاده از چنین سیستم

كاركنـان،  اتداف اسـتراتژیك سـازمان و انتظــاربین اھـ

  بسیار دشوار خواھد بود.

ترین راھكارھایي است كھ بـراي اساسي فوق،چھار مورد 

كار ھاي دولتـي بـھخصوصي در شركتبخشورود الگوي مدیریت 

تـر گفتـھ شـد، ایـن روش پیش گونھ كھشود. ھمانگرفتھ مي

سازي انتخاب یــا عنوان جایگزین خصوصيسازي) یا بھ(تجاري

از آن بھ عنوان اصـالحات پـیش از واگـذاري، نــام بـرده 

ھـاي سـازي، اغلـب در بخششود. بھ عبارت دیگـر، تجاريمي

داراي انحصار طبیعي یا كشورھاي طرفدار الگـوي اقتصـاد 

زي بـوده و در كشـورھاي سـاسوسیالیستي، جــایگزین خصوصي

ھا و راھكارھـاي مراجعـي اي كــھ از مشـاورهتوســعھدرحال

عنوان اصالحات پـیش از برند، بھجھاني بھره ميھمچون بانك

بنـابراین منطقـي  گیرد.واگذاري، مورد استفاده قرار مي

سـازي رسـد كـھ پـیش از شـروع فرآینـد خصوصـينظر مــيبھ

سازي آنھــا نمـود تـا ھاي كشور، اقدام بھ تجارينیروگاه

خصوصــي ھا بھ بخشزمینھ انتقال آرام و بدون تنش نیروگاه

بـرق بـراي  صــنعتتردیــد مســیر فــراروي بيفراھم آیـد. 

سازي، با توجھ بھ تفكیك ساختار اداره ھـر یـك از تجاري

اجزاي زنجیره ارزش (سھ مرحلھ تولید، انتقال و توزیـع) 

وری بـاالتر بھـرهدر صنعت برق، تلفات بسیار كمتر و نیز 

کپارچھ بخواھد یک ساختار کامال یاز زمانی خواھد بود کھ 

 . ن اقدامی را انجام دھدیچن
  

 دوره زماني مورد نیاز -١١-۵
نـھ یدر زم ترین كشور در حال توسعھشیلي بھ عنوان موفق

سالھ (شروع اصالحات از ١٨ ، در یك دوره زمانيسازیخصوصی
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ھاي سازي كامل شركتخصوصي و موفقیت در ١٩٨٨ابتداي سال 

) توانسـت ارائــھ ٢٠٠٥آب و فاضالب شھري در پایان سـال 

خدمات آبفا براي جمعیت شھري خود را (طـي قراردادھـاي 

خصوصـي واگـذار نمایـد. اعطاي امتیاز یا فروش) بھ بخش

تا پایـان  ١٩٩٠سال اخیر (ابتداي دھھ  ١٨مطالعھ روند 

شاركت بخش خصوصي در ھاي م) در مورد تعداد طرح٢٠٠٨سال 

 ٦٠٢دھد كھ در این فاصـلھ زمـاني صنعت آب نیز نشان مي

كشور در حال توسعھ تعریف شـده اسـت  ٤٤طرح مشاركت در 

ھاي شكست خورده و كشورھاي خارج شـده از (این آمار طرح

). درنتیجھ بھ طـور گیردرا در نظر نمياین نوع اصالحات 

سـال، كمتـر از  ١٨متوسط ھر یك از این كشورھا در طول 

و بـھ طـور تقریبـي ھمـین  ،طرح مشاركت در صنعت آب ١٤

انـد (كمتـر از یــك تعداد در صنعت برق خود تعریف كرده

سـازي طرح خصوصيھا ده طرح در ھر سال)، بنابراین اجراي

ھـم بـدون داشـتن در یك دوره زماني بسیار كوتـاه و آن

سـازي یـك یـا دو شـركت بصـورت آزمایشـي، سابقھ خصوصي

برانگیـز تواند براي صنعت برق كشورمان بسـیار چـالشمي

 باشد.

 ھاي اصالحاتزمینھپیش -١٢-۵
 ،سـازي صـنعت بـرق بایـد فرصـت زمـاني الزمبراي خصوصي

دھد ریزي شود. مطالعات جھاني نشان ميبیني و برنامھپیش

سازي، پیش از انجام اصـالحات كھ ھرگونھ تعجیل در خصوصي

شكست طرح را افزایش خواھـد  حتمالساختاري و قانوني، ا

ترین نكات مورد توجھ در انجام اصالحات یكي از مھمداد. 

بـودن سـاختار سازي، اطمینان از مناسـبو پیش از خصوصي

 حاكمیتي صنعت برق است. 

پـیش  ،دھد كھ كشـورھامطالعھ تجارب جھاني نشان مي  

، نظـارت تییحاکمسازي، نسبت بھ تفكیك سھ سطح از خصوصي

از طـرف دیگـر یكـي از  انـد.اقـدام نموده گـریتصدی و

سـازي، اعـالم حمایـت رسـمي ھاي اساسي براي خصوصيالزام

گذاري گیران محلي، مجلس قانونحاكمیت (دولت ملي، تصمیم

سازي است، حال آن كھ در نبود یك و...) از موضوع خصوصي

گیري نھایي و تخصصي در صنعت برق كھ خود را مرجع تصمیم
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نفعـان (و از جملـھ ھا و مسائل كلیــھ ذيبت بھ دغدغھنس

ول دانستھ و از جایگاه ئگذاران) مسسھامداران و سرمایھ

قانوني الزم نیز برخـوردار باشـد، ھـیچ تضـمیني بـراي 

سازي وجـود نخواھـد خصوصي و خصوصيحمایت حاكمیت از بخش

  داشت.

تی، یحـاکمعالوه بر تعریف دقیق مرزھاي بین سھ سطح 

بندي در حـوزه ترین تقسیم، باید بھینھگریتصدیت و ظارن

آغاز شـده  د برقیولاز تصنعت برق صورت گیرد.  گریتصدی

کننـده نھـائی بھ مصـرف ی،طي مراحلبرق تولیدشده با و 

. از طرف دیگر بھ لحاظ جغرافیایي نیز با گرددل مییتحو

نمـودن تقسـیمات كشـوري، منـاطق جمعیتـي، ظرفیـت لحاظ

ھاي و نوع طراحي و توپولوژي شبكھ بھ اندازه اھنیروگاه

ھاي گذشـتھ، مختلفي قابل تقسیم است. خوشبختانھ در سال

بندي بسیار مناسب و علمي در زنجیـره ارزش صـنعت تقسیم

برق صورت گرفتھ و در عمل سـھ بخـش تولیـد، انتقـال و 

حـال در مـورد توزیع از یكدیگر تفكیك شده است. با این

ھاي توزیـع و تعداد بھینھ مشتركان شركتمقیاس واگذاري 

برق، باید مطالعـات فنـي و اقتصـادي صـورت گیـرد.این 

مطالعھ باید دو بعد اصلي صرفھ بھ مقیاس و ایجاد فضاي 

رقابت و جلوگیري از انحصار را در نظر بگیرد. از یكسو 

تـوان نسـبت بـھ ھا ميتر نمـودن انـدازه شـبكھبا بزرگ

ھاي زرگي مقیـاس (تقسـیم ھزینـھھاي حاصل از بجویيصرفھ

ثابت بین تعداد بیشتري از مشتركان) اقـدام نمـود. از 

طرف دیگر از آنجا كھ شبكھ برق از شرایط انحصار طبیعي 

گیري برخوردار است و وجود انحصـارطبیعي مـانع از شـكل

شود، بایـد تـا فضاي رقابت و انگیزه افزایش كارآیي مي

دھاي كــوچكتر و آنجــا كــھ ممكــن اســت بــا ایجــاد واحــ

گیري و مقایسھ عملكرد این واحدھا، نـوعي فضـاي اندازه

رقابت رواني (شبھھ رقابت) در بین مـدیران و كاركنـان 

 ھا ایجاد نمود.این شركت

دھــد، تنھــا ســازي نشــان ميبررســي تجــارب خصوصي  

كشورھایي در این زمینھ موفق خواھند بود كـھ بتواننـد 

خصوصي ھموارتر كنند. بخشبراي حضور  رامقررات و شرایط 
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وكار در بین  كسب جایگاه پانزدھم براي شاخص سھولت كسب

)، MENAكشــور منطقــھ خاورمیانــھ و شــمال آفریقــا ( ١٩

دھنده نیاز بھ انجام اصالحات اساسي چھ بھ طور عام نشان

ھاي اقتصادي كشور) و چھ بھ طور خـاص (قـوانین (كل بخش

كلي یك شـركت خصوصـي بھ طور  خاص صنعت برق كشور) است.

سیسات، أریسك فني (خرابي ت :ھاي زیر مواجھ استبا ریسك

ریسك بـازار (میـزان عرضـھ و ، تغییر تكنولوژي و ...)

ریسـك مـالي (نـرخ بھـره، ، ھـاي رقـابتي)تقاضا، قیمت

قوانین مالیاتي، ھزینھ خرید مواد اولیھ، حداقل حقـوق 

ي (سـطح ریسك حقـوق، و دستمزد، نرخ برابري ارز و ...)

استانداردھا و ضـوابط، سـقف قیمـت، قـوانین مالكیـت، 

ریسـك سیاسـي (عـدم ثبـات و  محیطي و ...)قوانین زیست

 .ھا و...) سیاسي، تحریم

، فـوقھاي مـورد اشـاره در با توجھ بھ دامنھ ریسك  

اي شفاف و گونھوكار باید بھقوانین حقوقي و مقررات كسب

ھاي حقـوقي و ا ریسـكبا حداقل تغییرات، تالش نمایـد تـ

ھاي مــالي و بــازار را كــاھش دھــد تــا بخشــي از ریســك

گذار بخـش خصوصـي بـراي حضـور در ایـن اطمینان سرمایھ

حـوزه ١٠ انیماز  كشورما ،حاضربازار فراھم شود. درحال

مورد مطالعھ بانك جھـاني بـراي محاسـبھ شـاخص سـھولت 

: وكار، در پنج حـوزه زیـر جایگـاه نـامطلوبي داردكسب

قـوانین ، ثبت مالكیت و حقـوق معنـوي، مرزيتجارت برون

امنیــت و  وســازاخــذ مجوزھــاي ساخت،  كــار و اســتخدام

 .گذاريسرمایھ

گذاري بخش خصوصي، تسھیل قوانین كـار تضمین سرمایھ  

(با توجھ بھ نیـاز بـھ كـاھش تعـداد كاركنـان و نیــز 

خصوصي ھمراه با انعقاد قراردادھاي انتقال آنھا بھ بخش

اره)، باید در ابتدا مورد توجھ قرار گیـرد. تسـھیل اج

نیـاز مجوزھاي ساخت و قوانین مالكیت نیز بھ عنوان پیش

اعطاي امتیاز و واگذاري بایـد در كـانون توجـھ قـرار 

گذاري و تجارت بـرون مـرزي نیـز گرفتھ و تسھیل سرمایھ

گذاري خارجي از اھمیت وافري برخوردار براي جذب سرمایھ

ھاي منظور بسترسازي براي مشاركت شـركت ن بھاست. ھمچنی



٣٩ 
 

ھاي صـنفي گذاري، حمایت از ایجاد تشـكلخصوصي در قانون

 اھمیت خواھدبود. حائزدر صنعت آب و برق، 

 روش اجراي اصالحات -١٣-۵
خصوصـي در ھاي جلـب مشـاركت بخـشترین روشطوركلي مھمبھ

 ،سپاري (خریـد خـدمات)برونعبارتند از حوزه صنعت برق 

، مشـاركت مشـترك، اعطاي امتیاز، اجاره، پیمان مدیریت

BOT ھاي حاصـل از بررسـي. فروش و واگذاري، و انواع آن

سـال اخیـر و نیـز مطالعـھ تجـارب  ١٨روندھاي جھـاني 

دھـد رو در حوزه اصالحات صنعت برق، نشان ميكشورھاي پیش

ھاي باال، بھ عنوان نسخھ كلي و از پیش یك از مدلكھ ھیچ

شده قابل تجویز بھ ھمھ كشورھا یا ھمھ مناطق یـك فتعری

سازي كھ در كشور نیست. در حقیقت با بررسي اھداف خصوصي

ھـاي اولیـھ بـراي توان چارچوبباال بھ آن اشاره شد، مي

 ھاي موثرتر را طراحي نمود. تعیین مدل

 ھامالكیت نیروگاه زخصوصي اسھم مناسب بخش -١۴-۵
سـازی نھ خصوصییر کشورھا در زمگیات دیبا توجھ بھ تجرب

خصوصـی، بـھ جـز ھا بھ بخشروگاهیصنعت برق و واگذاری ن

ھـا از ک برای دولتیت استراتژیبرخی واحدھای دارای اھم

آبـی ھـای بـرقروگـاهیا نیـای و ھای ھستھروگاهیل نیقب

تی در یران)، محـدودیھای خشکی مانند امیژه در اقلی(بو

روگـاھی کشـور، وجـود یت نیـفخصوصی از ظرمورد سھم بخش

 ندارد.

 ترتیب و توالي اصالحات در صنعت برق -١۵-۵
بانك جھـاني در مطالعـھ خـود بـھ بررسـي زمـان شـروع 

اقدامات مختلف در تعدادي از كشورھا جھت محاسـبھ طـول 

ــا  ــاني آنھ ــب زم ــي ترتی ــزان بھینگ ــالحات و می دوره اص

پرداختھ اسـت. در ایـن مطالعـھ ترتیـب زمـاني بھینـھ 

 الحات چنین فرض شده است: اص

 سازي / آزادسازي،اندازي یك برنامھ خصوصيالف. راه

ب. تصــویب قــانون برقــي كــھ براســاس آن تفكیــك و 

 واگذاري مجاز باشد،

 گذاري مستقل،ج. تأسیس یك نھاد مقررات
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 د. تصویب یك ساختار بازار برق جدید،

 ه. تفكیك اجزاء عمودي صنعت برق، 

 االمتیاز توزیع برق،دور حقسازي یا صو. خصوصي

 سازي بخشي از تولید.ز. خصوصي

تواند در ھر زمـاني و ورود تولیدكنندگان مستقل مي

بدنبال ھر یك از مراحل دیگر صورت گیرد بدون آنكھ عدم 

 انجام سایر اقدامات، آسیبي بھ آن وارد كند.

ھا و توالي اصـالحات در توان مولفھبھ صورت خالصھ مي

 نشان داد. ٢-٥و  ١-٥ا بھ صورت نمودارھاي صنعت برق ر

 برق تصنعدر ھاي اصالحات اركان و مؤلفھ .١-۵نمودار 

 

 

 تاقدامات اصالحات صنع مناسبترتیب زماني  .٢-۵نمودار 
 برق

 
 

 

ف یــتوان گفت کـھ پـس از تعرن در مجموع مییبنابرا
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تی، یک سھ سطح حـاکمیستی با تفکیسازی، باھدف از خصوصی

سـازی ھای اصـالحات و خصوصـینھیزمشیو نظارت، پ گریتصدی

صنعت برق را فـراھم نمـوده و بـا درنظـر گـرفتن دوره 

ب و تـوالی مراحـل مختلـف، یزمانی مناسب وبا لحاظ ترت

ھـا، سـازی نمـودن آنھا را با تجاریروگاهیسازی نخصوصی

ن یرسـد بــا در نظـر گـرفتن چنـآغاز نمود. بھ نظر مـی

روگاھی کشور را (بھ جـز یت نیی ظرفتوان تمامطی مییشرا

خصوصی واگذار نمود، ھرچند کھ برخی موارد خاص)، بھ بخش

گری در یجاد انحصار دیشد تا از ایباتی اندیستی ترتیبا

 ری نمود.یشگین بازار، پیا

 صنعت برق سازيند اجرائی خصوصيیفرآ -١۶-۵
سـازی ھای کشور عمال مدتھاست کھ در ظاھر تجـاریروگاهین

شـوند، امـا در اصـل بـا و بھ صورت شرکت اداره میشده 

باشند و ای مینکھ بخشی از دارائی برق منطقھیتوجھ بھ ا

عمـال  ،دییـمات کلیر تصـمیران و سـایند انتخاب مدیفرآ

شـوند، عمـال ھمـان انجام مـی عوامل اقتصادیبدون لحاظ 

 ھای دولتی بر آنھا حاکم است. ستمیساختار و چارچوب س

زم است وزارت نیرو تمھیـداتی بیندیشـد بنابراین ال

سـازی، فرآینـد تا در ابتدا تحـت نظـر سـازمان خصوصـی

ھـای کشـور سازی بھ صورت واقعی در مورد نیروگـاهتجاری

اعمال گردد، سپس واحدھای مسـتقل نظـارت بـر رقابـت و 

ھای انتقال و توزیع، تحت دسترسی آزاد طرف سوم بھ شبکھ

یت شود، پس از آن و در یک نظر وزارت نیرو تاسیس و تقو

فرآیند کامال رقابتی و با لحاظ زمان مـورد نیـاز، بـھ 

ھـا انجـام شـود کـھ امکـان سازی نیروگاهای خصوصیگونھ

ایجاد انحصار در بازار منتفی شده و یک فـرد (حقیقـی، 

حقوقی و یا یک نھاد شبھ دولتــی)، قـدرت مسـلط بـازار 

خصـوص، ی درایـنسـازرسد سازمان خصوصینباشد. بھ نظر می

 نقش خطیری بر عھده خواھد داشت.  

خصوصي در امور الزمھ بسترسازي براي جذب سرمایھ بخش

 بـرداری ازاحداث و بھـرهزیر بنائي و از جملھ در امر 

حـذف انحصـار دولتـي و ایجـاد  ،نیروگاه و تولید بـرق

و تضـمین سـود مطمـئن و  صـنعت بـرقبازار رقـابتي در 
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گـذاري و ایجـاد ثبـات ك سـرمایھقبول و كاھش ریسـقابل

گــذاري بــراي تضــمین ســودآوري ســرمایھ. اقتصــادي اســت

خصوصي در صنعت برق نیـازي بـھ خریـد تضـمیني بـرق بخش

ھاي خصوصـي توسـط دولـت و وزارت نیـرو تولیدي نیروگاه

 ،نیست و فقط كافي است تا وزارت نیرو با حـذف انحصـار

آزاد را زمینھ فروش رقابتي بـرق و بـھ نـرخ شـناور و 

براي تولیدكننده برق ایجاد نماید و مطمـئن باشـد كـھ 

وري این نرخ شناور و بـازار آزاد بـا توجـھ بـھ بھـره

خصوصي و با توجھ بھ رقابت در بـازار بھینھ و باالي بخش

بـھ  ،آزاد و كنترل قیمتھا توسط مكانیزم عرضھ وتقاضـا

مراتب كمتر از قیمت تمام شده فعلي در بازار انحصـاري 

بدون رقابت موجود و توسط وزارت نیرو و شركت توانیر و 

 .خواھد بود

آزادسـازي و حـذف انحصـار از نكتھ مھم آن است كھ 

تولیـد اسـت و سـازي در بخـشبخش توزیع مقدم بر خصوصـي

در صنعت برق باید الجـرم از بخـش توزیـع  ٤٤اجراي اصل 
اجـراي  ،شود و طي روند وارونھآغاز وبھ بخش تولید ختم

سازد. از سوي را در صنعت برق ناممكن و محال مي ٤٤اصل 

ھاي كوچك و تولید پراكنـده چـھ بـھ دیگر ساخت نیروگاه
لحاظ اقتصادي و اجتماعي و چھ بھ لحاظ سیاسي و امنیتي 

مقـدم و ارجـح بـر تولیـد  ،محیطـيو چھ بھ لحاظ زیسـت

ھاي بـزرگ اسـت و ایـن راھكـار و ساخت نیروگاه متمركز

ن ملل براي توسعھ صنعت برق در كشورھاي پیشنھادي سازما
نظر از تمـام اما صرف باشد.سوم ميتوسعھ در ھزارهدرحال

سازي بخـش این اھداف نكتھ اساسي كھ باید در بحث خصوصي

برق مورد توجھ قرار گیرد، تفاوت ساختار صنعت بـرق در 
باشـد. در یافتـھ و در حـال توسـعھ مـيكشورھاي توسـعھ

تھ نگراني اصلي در صنعت برق، توسـعھ یافكشورھاي توسعھ

و افــزایش ظرفیــت نیســت بلكــھ كــارایي اســت، امــا در 
سازي و افـزایش توسعھ نگراني اصلي ظرفیتحالكشورھاي در

سـازي تأسیسـات تولیـدي باشد، لذا خصوصـيتولید برق مي

متعلق بھ دولت در این كشورھا نخواھـد توانسـت منـابع 
وسعھ مداوم ظرفیت در صنعت گذاري جھت تالزم براي سرمایھ

 برق را فراھم آورد.

ھمچنین بازار سرمایھ در كشورھاي در حال توسعھ بھ   
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انــدازه كــافي توســعھ نیافتــھ كــھ بتوانــد نیازھــاي 

گذاري صنعت برق را تأمین نماید، یا حتي چنانچھ سرمایھ

بخش خصوصي توانایي تأمین منـابع مـالي الزم را داشـتھ 

گذاري مرتبط با بخش مختلف قانون باشد، عملكرد نھادھاي

خصوصـي گـذاران بخـشبرق، ریسك باالیي را بـراي سـرمایھ

شود تا در این كشورھا كند، كھ این امر سبب ميایجاد مي

ھاي مختلف، ریسك دولت مجبور باشد از طریق اعطاي تضمین

 فعالیت بخش خصوصي را كاھش دھد.

از طریق از سوي دیگر تأمین منابع مالي مورد نیاز   

ھاي خارجي نیز با توجھ بھ رقابت شدید بـین جذب سرمایھ

گـذاري در كشـورھاي صـنعتي و كشـورھاي ھاي سرمایھفرصت

یك فضـاي تجـاري جـذاب و درحال توسعھ، منوط بھ ایجاد 

كاھش ریسك باالي مرتبط بـا قـوانین حـاكم بـر فعالیـت 

 باشد.توسعھ ميگذاران خارجي در كشورھاي درحالسرمایھ

دلیل سطح رفـاه بـاال و یافتھ، بھدر كشورھاي توسعھ  
ھاي مورد نیاز، نـرخ رشـد تقاضـاي بـرق توسعھ زیرساخت

اندك است، اما نرخ باالي رشد تقاضاي بـرق در كشـورھاي 

تقاضـاي بـرق ین رشد شود كھ تامدر حال توسعھ، موجب مي
تولید برق باشد كـھ ایـن  ظرفیتیق افزایش عمدتا از طر

ز ایجاد بازارھاي رقابتي در صنعت برق شـده امر مانع ا

سازي را كـھ افـزایش كـارایي و كـاھش و ھدف اول خصوصي
ھا از طریق ایجاد رقابت در بازار برق اسـت، بـا ھزینھ

 سازد.اختالل مواجھ مي

سازي صنعت برق لزومـا باعـث بھبـود كـارآیي خصوصي  

خصوصـي گردد زیرا در كشورھایي مانند ایران كھ بخـشنمي

جود ندارد، معضـل عـدم كـارایي بـا  یمستقل و قدرتمند

گردد. در واقع انتقال مالكیت بھ بخش خصوصي نیز حل نمي

در كشور ما ھر گـاه درآمـدھاي نفتـي بـاال بـوده، بـھ 

ھاي اقتصادي ھاي حمایتي دولت، شاخصموازات بھبود سیستم

كھ این امر بھ معني بھبـود بخش خصوصي نیز بھبود یافتھ

سازي صـنعت بخش خصوصي نیست. از سوي دیگر خصوصي كارایي

خصوصـي اسـت كـھ گـذاران بخـشبرق مستلزم وجود سـرمایھ

گـذاري ھاي سرمایھتوانایي مالي الزم جھت مشاركت در طرح

كھ بخـش خصوصـي در ایـران تولید برق را داشتھ باشـند 
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ھـاي مـالي برخـوردار نیسـت و عموما از چنین توانـایي

یـز داراي چنـین توانـایي باشـند، ھـایي نچنانچھ بخـش

اي از خصوصي ھستند كھ در واقع قسمت عمدهھاي شبھسازمان

 سھام آنھا متعلق بھ دولت است.

ھمچنــین بخــش خصوصــي تنھــا درصــورتي تمایــل   

گـذاري در امرتولیـدبرق را خواھـد داشـت كـھ سرمایھبھ

اي باشد فعالیت در كنار ریسك آن بھ اندازهسودآوري این

گذار ایجاد جذابیت نمایـد و در حـالتي ي سرمایھكھ برا

گونھ ھاي كشور بدون ھیچگذاري بلندمدت در بانككھ سپرده

درصـد اسـت،  ١٧ریسكي داراي نرخ بازگشتي حداقل معادل 

گذاري در امر تولید بـرق بایـد داراي نـرخ لذا سرمایھ

گذاران را بـھ بازگشتي بھ مراتب باالتر باشد تا سرمایھ

نماید كھ عموما چنین سودآوري در تولید بـرق، خود جلب 

 وجود ندارد. 

بـرق  تفرآیندھاي اصالحات مـالكیتي در صـنع ھمجموع

 ٣-٥نمودار شـماره این صنعت در در اصالحات  انجامبراي 

 شود.مشاھده مي

ف فضـای یـتوان گفـت کـھ تلطن در مجموع مییبنابرا

ندمدت، ھای بلھا و برنامھن استراتژیییاسی کشور و تبیس

خصوصی بھ حضـور در صـنعت ب بخشینقش قابل توجھی در ترغ

ھـای اجتمـاعی مناسـب و نھیجاد زمیبرق دارد. ازطرفی ا

گـذار بخـش خصوصـی در ھین فرھنگ کھ حضور سرمایتوسعھ ا

ت بـھ نفـع ید، بھ نفع اقتصاد کشور و در نھایحوزه تول

جاد اشتغال و توسعھ کشـور خواھـد یساز انھیجامعھ و زم

ھا خواھد بود. روگاهیسازی نھای خصوصینھیزمشید، از پبو

الت بـرای یجاد تسھیاز و این مقررات مورد نین تدویچنھم

م یان مقـیـرانیھـای اھیز سـرمایھ خارجی و نیجذب سرما

 رسـد.نظـر مـینھ ضـروری بـھین زمیخارج از کشور، در ا

 تـا در ابتـدا ده شودیشیاندمھیداتی تالزم است ن یچنھم

ھـای صورت واقعی در مورد نیروگـاهسازی بھند تجاریفرآی

کشور اعمال گردد، سپس واحدھای مستقل نظارت بر رقابـت 

ھای انتقـال و توزیـع، و دسترسی آزاد طرف سوم بھ شبکھ

تحت نظر وزارت نیرو تاسیس و تقویت شـود، پـس از آن و 
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در یک فرآیند کامال رقابتی و با لحاظ زمان مورد نیاز، 

ھا انجام شود کـھ امکـان سازی نیروگاهای خصوصیبھ گونھ

ایجاد انحصار در بازار منتفی شده و یک فـرد (حقیقـی، 

دولتـی)، قـدرت مسـلط بـازار حقوقی و یا یک نھاد شـبھ

خصوصـي در الزمھ بسترسازي براي جذب سرمایھ بخـشنباشد. 

بـرداری احداث و بھرهامور زیربنائي و از جملھ در امر 

حذف انحصار دولتـي و ایجـاد  ،تولید برقنیروگاه و  از

و تضـمین سـود مطمـئن و  صـنعت بـرقبازار رقـابتي در 

گـذاري و ایجـاد ثبـات قبول و كاھش ریسـك سـرمایھقابل

آزادسـازي و حـذف . نكتھ مھم آن اســت كـھ اقتصادي است

تولیـد سازي در بخشانحصار از بخش توزیع مقدم بر خصوصي

  است.

صالحات مالكیتي در فرآیند ائي ا. فرآیند اجر٣-۵نمودار 
 صنعت برقدر اصالحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ھای اصالحات مولفھ -١٧-۵
اصالحات، شرط اساسي بـراي ھای مولفھرعایت ترتیب زماني 

سـازي عرضـھ باشد. اوال، قبل از خصوصـيتداوم اصالحات مي

برق باید چارچوب حقوقي و نظارتي تدوین شـود. ثانیـا، 

مالكیت خصوصي و بھ منظور اجتناب از از ایجاد حقوق قبل

اي ، الزم است تجدید ساختار در مقیاس گستردهيمشكالت بعد

صورت گیرد. ثالثـا، از ھمـان آغـاز اصـالحات سـاختاري 

ھاي ایجاد رقابت در سـطح اولیھ بازار برق، باید زمینھ

ــارتي و  ــداخالت نظ ــھ م ــود و ب ــاد ش ــي ایج ــده فروش عم

گیري از ایجاد قدرت بازار گذاري ثانویھ جھت جلومقررات

براي شركتھاي تولیدكننده بزرگ تكیھ نشود. رابعا صنعت 

شركتھاي 
خصوصي توزیع 
 كننده برق
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برق باید قبل از آنكھ مورد تجدیدساختار قرار گرفتھ و 

گذاري براي بازار برق آزادسازي شـده یك چارچوب مقررات

ایجاد شود از امضاء قراردادھاي بلندمدت خرید برق بـا 

اید. خامسا در صورتي كھ تولیدكنندگان مستقل اجتناب نم

دریافتھاي نقدي از مشتركین كمتر از میزاني باشـد كـھ 

سـازي داشـتن خصوصـيبا مقدم يآوري شود، بایستباید جمع

وظایف توزیع و عرضھ برق قبل از ھر چیز درصدد حل ایـن 

مشــكل برآمــد. ایــن امــر بــھ نوبــھ خــود موجــب جــذب 

رق خواھـد گران بالقوه بھ بخش باالدستي تولید بـمناقصھ

كنـد كـھ شد چرا كھ در آنھا این اطمینان را ایجاد مـي

كنندگان برق، خریدار قابـل اعتمـادي بـراي بـرق توزیع

 تولید شده توسط آنھا خواھند بود.

زمــان اجــراي اصــالحات بــھ ویــژه بــھ لحــاظ ادوار 

برگزاري انتخابات ملـي بـا توجـھ بـھ اینكـھ اصـالحات 

تي از یك سو و افزایش سازي مالكیتھاي دولمستلزم خصوصي

باشـد، ھاي برق از سـوي دیگـر مـيھا و حذف یارانھقیمت

 حائز اھمیت است.

توانـد منـافع كـارایي قابـل اصالحات صنعت برق مـي

اي را بھ ویژه با توجھ بھ منافع كارایي دینامیك مالحظھ

تحت فشار رقابـت در پـي داشـتھ باشـد. بـھ ھـر حـال، 

كننـدگان نسـبت لزام عرضھگذاران در واداشتن و امقررات

بھ انتقال ایـن منـافع بـھ مشـتركین بـھ صـورت كـاھش 

ھـاي غیررقـابتي بـازار فروشـي در بخـشھـاي خـردهقیمت

فروشي با مشكل مواجھ خواھند بـود چـرا كـھ آنھـا خرده

ھمچنین باید از ایجاد نااطمیناني بھ درآمدھاي آینـده 

جتنـاب گذاران خصوصي در تأسیسات عرضھ بـرق ادر سرمایھ

 نمایند.

  تیمالک -١-١٧- ٥

 یــدخصوصـی در بخـش تولبا توجھ بھ امکان حضور بخش

ز واگـذاری یـروگـاه و نیبرق و احداث تعداد محـدودی ن

رو در چـارچوب رد یـد بـرق وزارت نیت تولیبخشی از ظرف

وزارت نیـرو شـروع بـھ  طي چندسـال گذشـتھ ون دولت،ید

ھـا بـھ گاهاکنـون نیرواندازي بازار برق كرده و ھمراه
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بینـي تولیـد صورت آنالین بھ بازار برق وارد شده و پیش

بھ بازار، اعالم عنوان اعالم آمادگي عرضھ برق خود را بھ

اولیـھ را وزارت نیـرو  عواملسري كنند. بنابراین یكمي

بـود نبراي انجام این كار فراھم كرده است. ام�ـا بحـث 

اوج ات گـردد كـھ در سـاعبازار رقابتي بھ این بـاز مي

تمـامي  ناچار بـھ خریـد كـل حجـم بـرق تولیـدي مصرف،

ا در سـاعات كـم مـبھ ھـر قیمتـي ھسـتیم. ا ھاروگاهین

كنـد كـھ ، بازار ارقامي را انتخاب ميض مصرف)ی(حضباري

 .باشندتر بھ نسبت پایین

ت یـظرفدرصد از  ٢٠حدود  سالھ، ٥یک دوره باید طي 

، گـذار شـودوار دولتی (اعم یبھ بخش غ د برق کشوریتول

داتي یسازي، تمھھاي خصوصيسپس با بررسي مشکالت و گلوگاه

واگذار  ھاي کشور راروگاهیحتي تمامي ن ده شودکھیشیاند

ھاي اولیـھ آن كنیم. لذا اصل فرآیند، امري است كھ قدم

وجود آوردن یـك فضـاي رقـابتي از براي بھ ١٣٧٠ دھھاز 

ت كم و زیاد كھ جدا از سرعبرداشتھ شدهسوي وزارت نیرو 

بـراي شـروع  توانرسیده است كھ مي ايآن، االن بھ مرحلھ

وجود دارد کـھ اعتقاد ن یا. اما نمودھا اقدام واگذاري

 ن مرحلھ پیش رفتـھ اسـت را نبایـد بـاحركتي كھ تا ای

دچـار مانـده یباقھـاي در گام کـھ میي ادامـھ دھـسرعت

ر ھا كمتـاشتباه شویم. بنابراین اگر سرعت در واگـذاري

 .تري را بدنبال خواھد داشتج مطلوبینتاباشد، 

ھا، بــھ غیــر از طــوالني شــدن مــدت زمــان واگــذاري

طي چندسال تولید برق است.  تیظرفافزایش  ،دوماز ینشیپ

تـا اي را انجـام داده تـالش گسـتردهوزارت نیرو  گذشتھ

بـا  ، امـادیق نمایروگاه تشویرا بھ احداث نخصوصي بخش

ن یـخصوصـي اسـتقبال چنـداني از ابخش، مشكالت مطرح شده

سري قرار بھست كھ در نقطھ سرسالھاو اكنون مسئلھ نکرد 

ک یـدي در حـد پیـت تولیـظرفایم داریم و تنھا توانستھ

 ٢٠وجود حداقل. در حالي کھ میار داشتھ باشیدراخت مصرف

معمول است. در ایـن  ،ولید در دنیاتمازاد ت یظرفدرصد 

ار داشـتند و یـالي کافي در اختتوان مھا مدت اگر بانك

ھـاي احـداث ن مالي پروژهینھ تامیمناسبي در زمھمكاري 
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فـراھم  ھـاي حقـوقيچارچوب، نمودندد ميیھاي جدروگاهین

بـرق تولیـد ت یـظرف گرفـت،ود و بازار رقابتي شکل ميب

 بیش از میزان فعلي بود. كشور 

ن انتظار وجود دارد کھ پـس از انجـام ین ایبنابرا

رو بـھ یـھای وزارت نروگاهیات الزم جھت واگذاری ناقدام

ز یـد برق کشور و نیت تولیردولتی، بخش اعظم ظرفیبخش غ

ردولتـی یار بخـش غیـن، در اختیان مشـترکیع برق میتوز

ھای انتقال و برخـی مـوارد خـاص (از بوده و تنھا شبکھ

ت دولـت یـآبـی) در مالکای و برقھای ھستھروگاهیل نیقب

تی بخش را در یرو عمال امور حاکمیوزارت نباقی مانده و 

 ار داشتھ باشد.یاخت

  ن و مقرراتیقوان -٢-١٧- ٥

از لحـاظ  قانون اساسي، ٤٤با توجھ بھ ابالغیھ اصل 

دولتـي بخـش توسـطبـراي سـاخت نیروگـاه  قانوني اکنون

ش یافزامیزان مصرف اما ھنگامي کھ ؛ ردوجود دامحدودیت 

پوشـي د چشـمیـد جدیتولت یجاد ظرفیتوان از ا، نميابدی

راي ساخت چند ھزار ن راستا مجوزھاي الزم بی، در ھمنمود

دولـت ات یھ توسط ،توانیر بوسیلھمگاوات نیروگاه جدید 

 ي. بنـابراین بایـد فضـاي مناسـبصادر شده استو مجلس 

در تولیـد  ت مـازادیـظرفدرصـد  ٢٠حداقل ایجاد شود و 

ز یـو ن رژيھاي سوخت و انـقیمت شبکھ وجود داشتھ باشد،

فراھم شـدن ایـن شـرایط شوند،واقعي  ،مت برقیق  ،بـا 

ن یـرود کھ او انتظار مي داشتبازخوردھاي خوبي خواھیم 

و  ھ باشـدوري را بھ دنبال داشـتافزایش بھرهاقدامات، 

ده را ایجاد خواھد كـرد.  اقتصادي سالم و سود صنعتیك 

رغبت بھ سـمت تولیـد نیـز بیشـتر  ،با تحقق این شرایط

تواند محقق شود، ام�ــا كھ مي طي استیشرااھد شد. این خو

فضاي الزم آن باید ایجاد شده باشد و تقدم و تاخر ایـن 

 مسایل بسیار مھم است. 

ھاي شـیوهسـازي، از آنجاکـھ از طرفي پس از خصوصـي

متفـاوت از بخـش دولتـي اسـت و  ،مدیریت در بخش خصوصي

تعـدیل اسـت یبـھ سممكن است بخش خصوصي ناچار شود کـھ 

تا زماني کھ اجبـاري بـھ منظـور عـدم  متوسل شود،نیرو 
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ھاي آن بایـد ھزینـھ ،باشـدوجـود داشـتھ تعدیل نیـرو 

نیـروي  وجـودپرداخت شود و براي مثـال اگـر بـھ علـت 

ل یروگاه و عدم امکان تعـدیمازاد بر نیاز در ن انساني

د یـتولتـر برق را گرانخصوصي بخش ،رو بھ موجب قانونین

 . توسط دولت پوشش داده شوداین ھزینھ باید  کند،

توجھ بھ ھویت و اھلیت خریدار و توانایي از طرفي، 

بسـیار مھـم  ،خریدار براي مدیریت و راھبـري تاسیسـات

روگاه بـھ فـردي یسازي، نند خصوصيیستي در فرآیبااست. 

ا حقوقي) واگذار شـود، کـھ امکـان راھبـري و ی يقی(حق

 روگاه را داشتھ باشد.یت نیریمد

تاكید بر حركت بھ سـمت بـورس بـرق  مھم بعدينكتھ 

است؛ چرا كھ بورس برق از بازار آزادتر است. در بازار 

 ھیک شرکت متمرکز در قالب مدیریت برق وجود دارد كھ ھم

فروشـند بھ این شرکت ميدي خود را یبرق تول ،ھانیروگاه

خرنـد. در ایـن کننـدگان از آن بــرق را ميو ھمھ توزیع

اما خریـدھا ھنـوز رقـابتي  ،ھا رقابتي استوششرایط فر

. ولي در بورس برق، خریـدار، فروشـنده خـود را ندنیست

کند و دولت دیگر دخالتي نـدارد و تنھـا بـر انتخاب مي

کنـد نظارت دارد. این امر کمـک مي ھا،قرارداد و ضوابط

کھ ارتباط مالي واقعي بین خریـدار و فروشـنده ایجـاد 

تر از ھ تخفیـف یـا خریـد پـایینشود و لذا امکان ارای

، کـھ ایـن امـر باعـث شودميبراي خریدار فراھم  ،قیمت

باید پـذیرفت كـھ  شود.مدیریت شبکھ برق کشور مي توسعھ

ھاي رونق صـنعت بـرق خواھــد عرضھ در بورس، یكي از روش

. البتھ فرآینـدھاي محقق شود امر باید حتمابود و این 

 و الزم است تا دائمـانامشخص است  اجرایي این امر ھنوز

ایـن فرآینـدھا اصـالح شـود.  ،بستھ بھ شرایط و نیازھا

براي تدوین فرآیندھاي اصـالحي نیـز الزم اسـت تـا بخـش 

دولتي و خصوصي با ھم بھ تدوین فرآیندھا بپردازند تــا 

 کارایي الزم را داشتھ باشد.

د تا بـا اجـرای یشیداتی اندیستی تمھین بایبنابرا

ز بررسی خالءھـای قـانونی موجـود، ین وضع شده و نیقوان

ل یابد تا نیسازی صنعت برق بھ صورتی ادامھ روند خصوصی
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 سر گردد.یگذاران، مبھ اھداف مدنظر قانون

  ساختار -٣-١٧- ٥

ــب  ــان، در قال ــامي جھ ــا در تم ــرق تقریب ــنعت ب ص

انحصارھاي جغرافیایي یكپارچھ عمودي (دولتي یا خصوصي) 

فعالیــت ایــن  رصــھشــكل گرفتــھ و قیمــت و ورود بــھ ع

انحصارھاي طبیعي، تحت نظارت مراجع تنظیم مقررات بوده 

ھاي اصلي عرضھ برق یعنـي تولیـد، انتقـال، است. مولفھ

فروشي در قالب شركت برق منفـردي انسـجام توزیع و خرده

ھا در عمـل در حـوزه جغرافیـایي یافتھ بود. این شـركت

مشخصــي، داراي امتیــاز انحصــاري عرضــھ بــرق بــھ 

كنندگان خانگي، تجاري و صنعتي بودند. عملكرد این رفمص

ھـاي تنظـیم در كشـورھاي مختلـف، تفاوتانحصارھاي تحـت

توســعھ، زیــادي داشــت. در بســیاري از كشــورھاي درحــال

كار،كیفیت پائین خدمات، بـاال وري نیرويبودن بھرهپایین

گذاري ناكافي در تاسیسـات بودن اتالف در سیستم، سرمایھ

دسترسي بخش بزرگي از انتقال و توزیع نیرو، عدم تولید،

ھا و نـاممكن بـودن جمعیت بھ خدمات و عدم جبران ھزینھ

بـودن بـیش از حـد ھاي جدید بھ علت پـایینگذاريسرمایھ

. گـاھي مشـتریان صـنعتي در ١قیمت، مشخصھ این بخش بود

واكنش بھ قطع مكرر برق، نیروگـاھی بـراي خـود احـداث 

داد. ینـھ تولیـد آنھـا را افـزایش مـينمودند كھ ھزمی

عملكرد صنعت برق در كشورھاي توسعھ یافتھ در كل بسیار 

برداري، ھزینـھ زیـاد بھتر بود، اما ھزینھ سنگین بھره

احداث تاسیسات جدید، برنامھ پرھزینھ تحمیـل شـده بـر 

فروشي، رفع ھاي خردهاثر فشارھاي سیاسي و باالبودن قیمت

ــ ــق ک ــارھا از طری ــن فش ــھ اھشای ــاي ھا و قیمتھزین ھ

 .٢نمودفروشي را ضروری ميخرده

ھدف اصلي اصالحات در صنعت برق عبارت است از ایجاد 

برق بھ منظور تامین منفعت ترتیبات و ساختار جدید صنعت

كنندگان. تحقــق ایــن امــر، متكــي بــھ بلندمــدت مصــرف

فروشــي بــرق و در راســتاي بازارھــاي رقــابتي عمده

                                                
1.  Besant-Jones 1993,Bacon and Besant-Jones 2001, World Bank 1994 
2. Joskow 1998a, 2000 
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ــازي انگفراھم ــھیزهس ــر بــراي کــاھش ھزین ــاي بھت ھاي ھ

ھـاي تولیـد موجـود و جدیـد، برداري و ساخت ظرفیتبھره

ھاي تامین بـرق و کـاھش ریسـک تشویق نوآوري در فناوري

فروشـي یـا امكـان انتخاب فناوري است. رقابـت در خرده

دھــد كننده امكــان ميکننــده، بــھ مصــرفانتخــاب عرضــھ

ت و كیفیــت خــدمات اي را برگزینــد كــھ قیمــكنندهعرضــھ

ــده نیاز ــرین وجــھ برآورن ھــاي پیشــنھادي وي، بــھ بھت

كنندگاني كـھ در بخـش كننده باشد. بنابراین عرضـھمصرف

اي بھتـر از بایسـت مجموعـھفروشي رقابت دارند، ميخرده

فروشــي، مــدیریت ریســک، مــدیریت تقاضــا و خــدمات خرده

نـد سازي كیفیت خدمات را عرضـھ کنھاي جدید متمایزفرصت

كننـده، ھمسـاز ھاي ھر مصرفتا بھتر بتوانند با اولویت

 شوند.

گیري چشـم ھمچنین این اتفاق نظر وجود دارد کھ بخش

تـامین بـرق (توزیـع و انتقـال) ھمچنـان  از كل چرخـھ

بایستي تحت تنظیم باقی بماند. بنابراین اصالح مـدیریت 

ھاي توزیـع و انتقـال سنتي تنظیم مقررات كھ بـر شـبكھ

م بود، در یک نگاه کلي، مكملـي مھـم بـراي ایجـاد حاك

فروشـي و تـامین بـرق فروشـي و عمدهرقابت در سطح خرده

ھاي سازي شركتكنندگان بود. تركیب خصوصيمورد نیاز مصرف

توزیع و انتقال و اعمال ساز و کارھاي تنظیم مقـررات، 

ھاي تحـت تنظـیم اي دشواري بـراي شـركتتنگناھاي بودجھ

ھا یجاد كرد و انگیزه آنان براي كاھش ھزینھشبكھ برق ا

. بعالوه،كـارآیي ٣و بھبود كیفیـت خـدمات را بیشـتركرد

فروشي، بھ پشتیباني فروشي و عمدهبازارھاي رقابتي خرده

ھـاي شـبكھ انتقـال و توزیـع بسـتگي مطلوب از زیرساخت

 دارد.

رعایـت ترتیـب توان گفـت کـھ ن درمجموع مییبنابرا

اصالحات، شرط اساسي براي تداوم اصالحات ھای زماني مولفھ

چارچوب حقـوقي و نظـارتي باشد، بھمي عبـارتی بایسـتی 

اي صـورت تدوین شود، تجدید سـاختار در مقیـاس گسـترده

ھاي ایجـاد رقابـت در سـطح عمـده فروشـي گیرد و زمینھ

                                                
3. Joskow1998b 
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تـا بـا  ه شـودبایستی تمھیـداتی اندیشـید ایجاد شود.

رسـی خالءھـای قـانونی اجرای قوانین وضع شده و نیـز بر

، رونـد ازیـن و مقـررات مـورد نین قـوانیو تدو موجود

سازی صنعت برق بھ صورتی ادامھ یابد تا نیـل بـھ خصوصی

مھـم مسـئلھ  گـذاران، میسـر گـردد.اھداف مدنظر قانون

تاكید بر حركت بھ سمت بورس بــرق اسـت. در بـازار یـک 

 شرکت متمرکز در قالب مدیریت برق وجـود دارد كـھ ھمـھ

فروشـند ھا، برق تولیدي خود را بھ این شرکت مينیروگاه

خرنـد. در ایـن کننـدگان از آن بــرق را ميو ھمھ توزیع

اما خریـدھا ھنـوز رقـابتي  ،ھا رقابتي استشرایط فروش

نیستند. ولي در بورس برق، خریـدار، فروشـنده خـود را 

کند و دولت دیگر دخالتي نـدارد و تنھـا بـر انتخاب مي

کنـد قراردادھا، نظارت دارد. این امر کمـک ميضوابط و 

کھ ارتباط مالي واقعي بین خریـدار و فروشـنده ایجـاد 

تر از شود و لذا امکان ارایھ تخفیـف یـا خریـد پـایین

شود، کـھ ایـن امـر باعـث قیمت، براي خریدار فراھم مي

شود. باید پـذیرفت كـھ توسعھ مدیریت شبکھ برق کشور مي

ھاي رونق صـنعت بـرق خواھــد روش عرضھ در بورس، یكي از

 .بود و این امر باید حتما محقق شود

این انتظار وجود دارد کھ پـس از انجـام اقـدامات 

ــاه ــذاری نیروگ ــت واگ ــھ الزم جھ ــرو ب ــای وزارت نی ھ

غیردولتی، بخش اعظم ظرفیت تولید برق کشـور و نیـز بخش

غیردولتی بوده توزیع برق میان مشترکین، در اختیار بخش

در مالکیـت  ھای انتقال و برخی موارد خـاصھا شبکھو تن

نیرو عمال امور حـاکمیتی بخـش دولت باقی مانده و وزارت

 را در اختیار داشتھ باشد.

کارھاي عملي براي اجرائي شدن ارائھ راه -١٨-۵

 الگوي مذکور
با اسـتفاده از ھا روگاهیسازی نخصوصیاز آنجا كھ روند 

الح قـوانین و مقـررات و اصـ ھاي قـانوني موجـود،ظرفیت

تدوین و تصویب قوانین  ،نھادھاي قانوني و درصورت نیاز

بـا توجـھ بـھ  جـادر این ،گـرددجدید مورد نیاز طي مي

ھاي انجام شده، پیشنھادھایي در این جھـت ارائـھ بررسي
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  :گرددمي

اگر چنانچھ الزامات و مجوزھاي قانوني ارائـھ  -١

ا مـدنظر قـرار بـرق رصـنعت سـازي شده در زمینھ خصوصي

 دسـتھ اول ،كنـیمبھ سھ دستھ احكام برخـورد مـي ،دھیم

ھـا ھموارسازي مسیر و فضاي فعالیت بنگاه بھاحكامي كھ 

شود. دسـتھ دوم احكـامي اسـت كـھ مربـوط بـھ ميمربوط 

ــش  ــالین بخ ــتیباني از فع ــت و پش ــازي و حمای توانمندس

و دستھ سوم احكامي اسـت كـھ مربـوط بـھ  استغیردولتي 

. در باشـدھاي دولت بھ بخش غیردولتي ميي دارایيواگذار

بھ یـك سـري اھـداف و  ٤٤ھاي كلي اصل سند ابالغي سیاست

ھا اشاره شده است. واضح است كھ ذكر این الزامات و روش

مجموعــھ در اســناد قــانوني و الــزام دولــت بــھ تھیــھ 

طلبد كھ دولـت برنامـھ مي ،ھاي اجرایي(آیین نامھ)رویھ

بنـدي و ھـا، زمـاناه با تعیـین اولویـت(ھمر جامعي را

محاسبھ تبعات ھر یك و نحوه برخـورد بـا آنھـا) بـراي 

اجراي این احكام، بصورت یكپارچـھ و منسـجم و در درون 

مدت خود طراحـي و مدت و كوتاهھاي بلندمدت، میانبرنامھ

رسد این مھم بصورت یك طرح و بھ اجرا گذارد. بھ نظر مي

اعـالم نشـده تـا كنـون حداقل  ،هبرنامھ منسجم و سنجید

 است. 

بـھ نظـر  ١در برنامھ تنظیمي مـذكور در بنـد  -٢

سـازي ریزي در جھت ھموارسازي مسیر، شفافرسد  برنامھمي

پـذیري ھمـھ و حمایت و تقویـت محـیط رقـابتي و رقابـت

ھاي اقتصادي و ھمچنین توانمندسازي فعـالین بخـش بنگاه

ي این برنامھ قرار ھاتعاوني و خصوصي بایستي از اولویت

كند كھ پیشـرفت برنامـھ گیرد. رعایت این توصیھ كمك مي

سازي بطور منطقـي و البتـھ بـا كمتـرین آسـیب و خصوصي

دغدغھ دنبال گردد ھرچند طي این مسیر منطقـي نیازمنـد 

زمان بیشتر است. مشخص است كھ تعیین افق زماني اجـراي 

وده و بر این طرح در قانون، با واقعیات جاري منطبق نب

ریزي مذكور اساس امكانات اجرایي كھ الزم است در برنامھ

تعیین نشـده  ،مورد مطالعھ و سنجش قرار گیرد ١در بند 

 است.
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المللـي و در ھـاي بـینبا توجھ بھ وجود چـالش -٣

(از غیردولتيگذاران بخشبراي سرمایھنتیجھ افزایش ریسك 

 و ...)آوري، منابع مالي جملھ جھت تامین تجھیزات و فن

ھـاي توسعھ حضور این بخش در فعالیترسد براي بھ نظر مي

، الزم اسـت دولـت بـا تولیدي مھم بویژه در صـنعت بــرق

(باارائـھ  المللـياستفاده از امكانات خود در سطح بین

خدمات حقوقي، كنسولي و...) بھ حمایت از بخش غیردولتي 

 اقدام نماید .

سـتفاد آنچھ كھ از اسناد قانوني بررسي شـده م -٤

ھـاي رود با اجراي سیاسـتگردد این است كھ انتظار ميمي

ھــاي اقتصــادي در كشــور محوریــت فعالیــت ٤٤كلــي اصــل 

 ھمت خودبا بخش غیردولتي باشد و بخش دولتي گري) (تصدي

را بر وظـایف حـاكمیتي متمركــز نمایـد و تـا حـدي در 

اقتصاد وارد شود كھ بتواند بوسیلھ آن  وظایف حاكمیتي 

ا بھتر انجام دھد. بر این اساس و بـا توجـھ بـھ خود ر

رسد یكي از الزامات تقویـت بخـش بھ نظر مي ٣مفاد بند 

غیردولتي، منظورنمودن روابط و تعامالت اقتصادي بعنوان 

كننده در تنظیم روابط با كشورھاست یكي از عناصر تعیین

ــاد  ــوان نھ ــتي بعن ــت بایس ــر، دول ــان دیگ ــھ بی . ب

ھاي اقتصادي را در تنظـیم ق فعالیتكننده، رونپشتیباني

كننـده بدانـد و در صـورتي كـھ روابط خارجي خود تعیین

موجـب نادیـده  ،اولویت دیگري در چـارچوب منـافع ملـي

در صـدد جبـران  ،گرفتن یا كم توجھي بھ این مقولھ شـد

ھاي بخش غیردولتي ناشـي از اتخـاذ سیاسـت مـذكور زیان

لـزم بـھ جبـران دولـت مبر اساس قـانون، باشد. اگرچھ 

گذاري ھاي بخش غیردولتي ناشي از اجراي سیاست قیمتزیان

رسد این حكم بایستي بـھ سـایر اما بھ نظر مي ،خاص شده

 ھا و اقدامات نیز تسري یابد.    گذاريسیاست

ھاي كلـي اصـل قانون اجراي سیاست ١٩طبق ماده  -٥

ھاي ممکن براي ، ھیات واگذاري مجاز است از کلیھ روش٤٤

ھا و مالکیت ( اجاره بـھ شـرط تملیـک ، گذاري بنگاهوا

فروش تمـام یـا بخشـي از سـھام، واگـذاري امـوال ) و 

واگذاري مدیریت ( اجاره ، پیمانکـار عمـومي و پیمـان 
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ھا حسـب مدیریت ) تجزیھ، واگذاري، انحالل و ادغام شرکت

مــورد بشــرح زیــر اســتفاده کنــد: واگــذاري، بازســازي 

ھبھ یـا صـلح و  م، تحصیل، انحاللساختاري، تجزیھ، ادغا

 غیر معوض.

دھـد تـاكنون ھمـھ بررسي عملكرد گذشتھ نشـان مـي 

 ،واگـذاري مالكیـتبر ھا بطور مستقیم و غیرمستقیم تالش

ھاي دیگر توجھ شده است. بـا متمركز شده و كمتر بھ روش

افـزایش  ،سـازيعنایت بھ اینكـھ مھمتـرین ھـدف خصوصـي

عھ عدالت است و مشـكل مھـم كارایي البتھ با حفظ و توس

 ،ھاي دولتي، مـدیریت ناكارامـد اسـتما در اغلب بنگاه

نظر مـي رسـد اسـتفاده از روش واگـذاري مـدیریت در بھ

 اھمیت بیشتري دارد. ،اولدرجھ

با عنایت بھ اینكھ بحث بكارگیري نیروھـاي بـا  -٦

 ،سـازي بسـیار مھـم اسـتخصوصيحوزه تجربھ و متخصص در 

بـراي اسـتفاده از تجربیـات موجـود در قانوني دومجوز 

 داریم :ر ھاي اقتصادي قابل واگذاري در اختیابنگاه

 ٤٤قانون اجـراي اصـل  ٢٠ماده  ٣طبق تبصره   -الف

) از درصـد٥كھ اجازه فروش اقساطي حداکثر پنج درصـد ( 

سھام بنگاھھاي مشمول واگذاري بـھ مـدیران و کارکنـان 

) بـھ سـایر رصـدد٥ھمان بنگاه و حـداکثر پـنج درصـد (

 دھد .مدیران با تجربھ و متخصص و کارآمد  را مي

 ٤٤قانون اجـراي اصـل ٢٠ماده  ٢بر اساس تبصره  -ب

ــازه  ــھ اج ــذاکره ك ــتفاده از روش م ــوص ... اس ، در خص

ــذاري  ــرکتواگ ــشش ــاور و دان ــاي مش ــھ داراي ھ ــھ ک پای

بـوده و ارزش شـرکت  ھاي فیزیکي و مالي محـدوديدارایي

ھـاي سـھامي اي نامشھود باشد و نیز شرکتھدارایي عمدتا

ھاي مدیریتي نیـاز عام کھ در آنھا بھ استفاده از تخصص

بھ مدیران و یا گروھي از مـدیران و کارشناسـان  ،باشد

 دھد .را مي متخصص ھمان بنگاه 

مـي تـوان بـھ  اگرچھ با استفاده از این دو مجـوز

امـا  ،نگھداشت و انباشت تجربھ و تخصص موجود كمك نمود

باید توجھ داشت كھ نباید بھ نحوي عمـل شـود كـھ ایـن 

ھـاي در مجوز موجب تسلط مجدد مدیران حـاكم بـر بنگـاه
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زمینھ ھرگونھ نوآوري و تغییر  معرض واگذاري شده و عمال

تاكید بـر ن چارچوب، یدر اشرایط موجود را سلب نماید. 

واگذاري بھ افراد باتجربھ و متخصصان كلیدي ھر بنگـاه 

 اھمیــت ،كن است جزء مدیران آن بنگاه نیز نباشندكھ مم

 بیشتري دارد.

ھت انجـام جھاي الزم ایجاد و فعال سازي زیرساخت -٧

شرط  ،وظایف حاكمیتي دولت و حفظ حقوق فعالین در بازار

سازي در بخش انرژي الزم براي قدم گذاشتن در عرصھ خصوصي

و  ھمچنین توسعھ فضـاي رقـابتي ،(بویژه صنعت برق) است

ھاي اقتصادي یكي از الزامـات پذیري بنگاهافزایش رقابت

قانون  ٥٩سازي است. اگرچھ درماده موفقیت برنامھ خصوصي

توانـد يرقابت م يشورا«دارد كھ اشعار مي ٤٤اجراي اصل 

خــاص کــھ بــازار آن مصــداق  يا خــدمتیــدر حــوزه کــاال 

کننـده میل نھـاد تنظـیشنھاد تشــکیاست، پ يعیانحصارطب

از  يران ارائھ و قسمتیات وزیب بھ ھیتصو يرا برا يبخش

خود در حـوزه مزبـور را بـھ  يمیارات تنظیف و اختیوظا

امـا در عرصـھ   »دیـواگذار نما يکننده بخشمینھاد تنظ

تقدم و تاخر  ،نیز اشاره شد ١اجرا ھمانطور كھ در بند 

سـازي ھنـوز بـھ یـك مسـتند ھا در خصوصياقدامات و طرح

در حـالي كـھ بـدون ایجـاد  ،شـده اسـتقانوني تبدیل ن

كننـده بخشـي در مقدمات الزم از جملھ ایجاد نھاد تنظیم

ھا اقدام نمود. توان بھ واگذاري نیروگاهنمي ،صنعت برق

بدون وجود یك الزام قانوني براي رعایت تقـدم و تـاخر 

ھا ھستیم بـدون شاھد تالش براي واگذاري نیروگاه ،مذكور

سازي نھـاد تشكیل و فعال رفتھ برايھاي صورت گآنكھ تالش

بھ نتیجـھ مطلـوب رسـیده  تنظیم مقررات در صنعت بـرق 

 باشد.

ھمانگونھ كھ بھ كـرات عنـوان شـد، اصـالحات در  -٨

بـر ھـا، فرآینـدي زمـانسازي نیروگاهصنعت برق و خصوصي

گـرفتن بوده و ھرگونھ تعجیل در این فرآینـد و نادیـده

سازي را بھ مسـیري ھـدایت نیازھاي موردنیاز، خصوصيپیش

تنھا اھـداف مـدنظر ایـن فرآینـد را خواھد نمود كھ نھ

ھـاي محقق نخواھد كرد، بلكھ عالوه بـر انھـدام سـرمایھ
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اي را ملي، تبعات اقتصادي، اجتمـاعي و سیاسـي گسـترده

 نیز بدنبال خواھد داشت.

ستفاده -٩ شـده در بخـش از آنجائي كھ تكنولـوژي ا

اي كشـور قـدیمي بـوده و طراحـي ھـاي از نیروگـاهعمده

ھا بـر مبنـاي انـرژي فـراوان و ارزان داخلـي نیروگاه

ھا بخواھند سوخت مصرفي انجام شده، چنانچھ این نیروگاه

خود را با قیمت جھاني دریافت كنند و بـرق تولیـدي را 

ده بـوده و اي تحویل دھند، عمال زیـانھاي منطقھبا قیمت

ین واحـدھائي نخواھـد خصوصي تمـایلي بـھ اداره چنـبخش

اي فـراھم رسـد بایسـتي زمینـھنظرميداشت، بنابراین بھ

خصوصي، اقدام نمود تا توسط بخش دولتي و با مشاركت بخش

ھا نموده و سـپس بھ روزآمدنمودن تكنولوژي این نیروگاه

 كند.خصوصي اقدامنسبت بھ انتقال مالكیت آن بھ بخش

شور نبایسـتي ھاي كنحوه واگذار نمودن نیروگاه -١٠

اي باشد كھ انحصار دیگري را تشكیل دھد، یعنـي بھ شیوه

تمھیداتي بایستي اندیشیده شود كھ یك شخص حقوقي، بـیش 

درصد ظرفیت تولید را در اختیـار نداشـتھ باشـد، ١٥از 

دولتي و یا عمـومي ھرچند كھ این شخص حقوقي، نھادي شبھ

ر، باشد. بعالوه افـزایش تعـداد رقبـای حاضـر در بـازا

 بھترین تضمین ایجاد بازار رقابتی است.

با توجھ بـھ قرارگـرفتن جغرافیـاي ایـران در  -١١

اقلیم خشك و نیمـھ خشـك و اھمیـت ذخـائر آبـي كشـور، 

سازي آبي از فرآیندخصوصيھاي برقشود نیروگاهپیشنھاد مي

خصوصـي كـھ بـدنبال داشتھ شوند، زیـرا بخـشبركنار نگھ

تواند نسبت بـھ باشد، نميميحداكثر منافع اقتصادي خود 

بندي استفاده از ذخائر آبي، مسئوالنھ اقدام نماید زمان

و فعالیت این بخش در این زمینھ ھرچند ھم تحـت نظـارت 

اي را بـدنبال داشـتھ تواند مشكالت عدیدهدولت باشد، مي

 باشد. 

ھـای ایجـاد شـرطترین پیشبھ عنوان یکی از مھم -١٢

خصوصـی بـھ حضـور در بـازار بخش بازار رقابتی و ترغیب

فروشـی و نیـز بخـش برق، ایجـاد رقابـت در بخـش عمـده

فروشی برق است. بھ عبارتی ایجـاد ظرفیـت تولیـدی خرده
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متناسب با سطح پیک مصرف، تشکیل بازار بورس برق و نیز 

کننــده در ســطح ھــای عرضــھامکــان رقابــت میــان شــرکت

جاد رقابـت در فروشـی، تضـمینخرده بـازار و کننـده ای

 کارکرد بھینھ این بازار خواھد بود.

ھـیچ توان عنـوان نمـود کـھ ن بھ صورت خالصھ مییبنابرا

طرحي براي بازار خـوب عمـل نخواھـد كـرد مگـر آن كـھ 

و كنندگان برق بھ تعداد کافي وجود داشـتھ باشـند عرضھ

شـده  لیتوسط قانون تعـدھاي مسلط بازار، یا قدرت شركت

راردادھاي بلندمـدت تحـت تنظـیم باشد (براي مثال با ق

مقررات)، باید شمار رقبا در عرضھ خدمات تولیـد زیـاد 

فروشـي نقـدي بـراي قراردادھـاي باشد و بازارھاي عمده

بایـد ن یچنـ، ھـمفیزیكي و مالي برق وجود داشتھ باشـد

نــاظران مســتقلي وجــود داشــتھ باشــند كــھ  بــازار را 

 گري كنند.پایش

ھاي ممکـن روشتوان از تمام میشده بر مبنای مقررات وضع

ھا و مالکیت ( اجاره بھ شرط تملیک براي واگذاري بنگاه

، فروش تمام یا بخشـي از سـھام، واگـذاري امـوال ) و 

واگذاري مدیریت ( اجاره ، پیمانکـار عمـومي و پیمـان 

ھا حسـب مدیریت ) تجزیھ، واگذاري، انحالل و ادغام شرکت

عملكـرد گذشـتھ نشـان  بررسـي نمود، امامورد استفاده 

بـر ھا بطور مستقیم و غیرمستقیم دھد تاكنون ھمھ تالشمي

ھـاي دیگـر متمركز شده و كمتر بھ روش ،واگذاري مالكیت

بھ اینكـھ مھمتـرین ھـدف  توجھ شده اسـت. بـا عنایـت 

افزایش كـارایي البتـھ بـا حفـظ و توسـعھ  ،سازيخصوصي

ولتـي، ھـاي دعدالت است و مشكل مھم ما در اغلب بنگـاه

نظر مي رسـد اسـتفاده از روش بھ ،مدیریت ناكارامد است

 اھمیت بیشتري دارد. ،اولواگذاري مدیریت در درجھ

ھمانگونھ كھ بھ كرات عنوان شد، اصـالحات در صـنعت 

بـر بـوده و ھا، فرآیندي زمانسازي نیروگاهبرق و خصوصي

ــده ــد و نادی ــن فرآین ــل در ای ــھ تعجی ــرفتن ھرگون گ

سازي را بھ مسـیري ھـدایت وردنیاز، خصوصينیازھاي مپیش

تنھا اھـداف مـدنظر ایـن فرآینـد را خواھد نمود كھ نھ

ھـاي محقق نخواھد كرد، بلكھ عالوه بـر انھـدام سـرمایھ
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اي را ملي، تبعات اقتصادي، اجتمـاعي و سیاسـي گسـترده

نیز بدنبال خواھد داشت. بعـالوه نحـوه واگـذار نمـودن 

اي باشد كـھ انحصـار بھ شیوه ھاي كشور نبایستينیروگاه

دیگري را تشكیل دھد، یعني تمھیداتي بایستي اندیشـیده 

درصد ظرفیت تولیـد را ١٥شود كھ یك شخص حقوقي، بیش از 

در اختیار نداشتھ باشد، ھرچند كـھ ایـن شـخص حقـوقي، 

دولتي و یا عمومي باشد. بعالوه افزایش تعداد نھادي شبھ

ضـمین ایجـاد بـازار رقبای حاضر در بـازار، بھتـرین ت

 رقابتی است.

ھای ایجاد بـازار شرطترین پیشبھ عنوان یکی از مھم

خصوصـی بـھ حضـور در بـازار بـرق، رقابتی و ترغیب بخش

فروشـی فروشی و نیز بخش خـردهایجاد رقابت در بخش عمده

برق است. بھ عبارتی ایجاد ظرفیت تولیـدی متناسـب بـا 

رق و نیـز امکـان سطح پیک مصرف، تشکیل بازار بــورس بـ

فروشـی، کننـده در سـطح خـردهھای عرضھرقابت میان شرکت

کننده ایجاد رقابت در بازار و کارکرد بھینھ این تضمین

 بازار خواھد بود.

شده دولت تا كنون بھ منظور اقدامات انجام -١٩-۵

 خصوصي در صنعت برقتوسعھ حضور بخش
ھاي نھادي براي تشویق بخش غیردولتي و اصالح برخي كاستي

موجود، وزارت نیرو تمھیدات زیر را براي حمایت از بخش 

 اندیشیده است:جھت ورود بھ بازار برق غیردولتي 

 ھــاي ســوخت بـراي نیروگــاه تضــمین تــأمین نھــاده

 حرارتي، بھ قیمت سوخت نیروگاھي؛

 یا اعطاي تسھیالت از ارز خودگردان و  تخصیص سھمیھ

 ارزي؛ حساب ذخیره

 ین مالي ریالي، از طریق اعطاء وجوه پشتیباني تأم

خریــد اداره شده، پیش پرداخت خرید برق و یا پـیش

 برق.

  استفاده از امكانات شبكھ برق كشـور بـراي فـروش

 كنندگان مورد نظر.بھ مصرفبرق 

  عرضھ بھ بازار عمده فروشی برق كشور بـراي خریـد

 آن توسط مدیریت شبكھ.
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 نیر و یـا عقد قراردادھاي بلندمدت فروش بـا تـوا

 مدیریت شبكھ. 

 ھاي تضمیني.فروش برق بھ نرخ 

شده تا كنـون، حـداقل رسد اقدامات انجامبھ نظر مي

خصوصي در ھاي موردنیاز فعالیت بخشاز نظر تئوري، حداقل

كند. اما بھ منظور شده را تامین ميسازيصنعت برق خصوصي

 خصوصي در این صنعت، اقدامات دیگري نیزتوسعھ حضور بخش

 بایستي انجام پذیرد.
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 اقدامات مورد نیاز آتي -٢٠-۵
  ترین نكات مورد توجھ در انجام اصالحات یكي از مھم

بــودن ســاختار ســازي، اطمینــان از مناســبو خصوصي

 ،حاكمیتي صنعت برق است. در حال حاضر در كشور ما

بـرق وجـود  در حوزه يگذاري مستقلھیچ نھاد سیاست

ــد ــد نماین ــھ بتوان ــدارد ك ــتھن ــام ه خواس ھاي تم

نفعان باشد.كشاورزان، مشتركان خانگي و صنعتي، ذي

محیطي، نھادھــاي اقتصــادي ل زیســتئمتولیــان مســا

 ھاي تخصصـيگذاري، برخي از كمیسیونقیمتول در ئمس

ھا و والن بھداشــت و درمــان، شــھرداريئمجلــس، مســ

بـرق  ھا، مراكز تحقیقاتي و علمي مرتبط بادھیاري

ھاي عالوه بر متولیان شركت ،و ... نیززیست و محیط

گذاري در این نفعان ھرگونھ سیاستتوزیع برق از ذي

 شوند.حوزه محسوب مي

   پیش  ،دھد كھ كشورھامطالعھ تجارب جھاني نشان مي

اقـدامات سازي، نسبت بھ تفكیك سـھ سـطح از خصوصي

از  انـد.اقــدام نموده گريتصدينظارت و  حاكمیتي،

سازي، اساسي براي خصوصي اتاز الزامطرف دیگر یكي 

گیران اعالم حمایت رسمي حاكمیت (دولت ملي، تصـمیم

ـــس قانون ـــي، مجل ـــوع محل ـــذاري و...) از موض گ

سازي است، حـال آن كـھ در نبـود یـك مرجــع خصوصي

گیري نھایي و تخصصي در صنعت برق كھ خود را تصمیم

نفعـان (و از ھا و مسـائل كلیـھ ذينسبت بھ دغدغھ

ول دانستھ و ئگذاران) مسلھ سھامداران و سرمایھجم

از جایگاه قانوني الزم نیز برخوردار باشـد، ھـیچ 

ــش ــت از بخ ــت حاكمی ــمیني بــراي حمای ــي و تض خصوص

  سازي وجود نخواھد داشت.خصوصي

    از شـرایط انحصـار طبیعـي  بـرقصنعتاز آنجا كھ

ــانع از  ــارطبیعي م ــود انحص ــت و وج ــوردار اس برخ

ي رقابـت و انگیـزه افـزایش كـارآیي گیري فضاشكل

شود، باید تا آنجا كـھ ممكــن اسـت بـا ایجـاد مي

گیري و مقایسـھ عملكـرد واحدھاي كوچكتر و اندازه

این واحدھا، نوعي فضاي رقابتي در بین مـدیران و 
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ن دولـت یبنابرا ھا ایجاد نمود.كاركنان این شركت

ک کامـل یـشـد تـا ضـمن تفکیندیداتی بیـد تمھیبا

سـطح جاد رقابـت در ینھ ایمختلف صنعت، زم ھایبخش

فروشی برق را فراھم نمـوده فروشی و سپس خردهعمده

ــازار، یو از ا ــلط در ب ــدرت مس ــار و ق ــاد انحص ج

 د. یری نمایجلوگ

    شرط دسترسی رقابتی، آزادانھ و عادالنھ بھ شـبکھ

ت اصـالح یع برق، از عناصر مھم موفقیانتقال و توز

نعت بــرق اسـت کـھ دولــت سازی صـ ساختار و خصوصی

فـھ یل نـاظری مسـتقل و قـوی، وظیستی با تشـکیبا

تی و نظارتی خـود را در قبـال صـنعت بـرق، یحاکم

تـوان از تجربـھ عنوان یک نمونھ مـيبھ نشان دھد.

آرژانتین ذکري بھ میان آورد. بھ منظور نظارت بر 

كننـده ملـي مسـتقل یك تنظیمبازار در آرژانتین، 

و نظارت بر بازار تعیین قیمت ول ئایجاد شد كھ مس

بخش تولید با ایجـاد یـك بـازار  سازيخصوصي. است

این بازار بخش عمـده  ھمراه بود. عمده فروشي برق

ایـن بـازار عمـده فروشـي،  داد.كشور را پوشش مي

شود كھ مالكیت آن را انجمن مدیریت مي يتوسط شركت

تولیدكنندگان برق, انجمن مصـرف كننـدگان عمـده, 

كنندگان, انجمن شركتھاي انتقـال بـا توزیعانجمن 

كھ ھــر ولتاژ باال و وزارت انرژي در اختیار دارند

درصـد از  ٢٠ھا بھ طور مسـاوي كدام از این انجمن

داري یك ، این شرکت سھام شركت را دراختیار دارند

كـھ ھـر یـك از  ھیات مدیره متشكل از ده عضو است

ت مـدیره  ھاي فوق داراي دونماینـده در ھیـاانجمن

باشند. نماینـده وزارت انـرژي دیگـر نماینـده مي

ھا ھیات مدیره است و عضو باقي مانده  توسط انجمن

شـود. تصـمیمات و با مشورت وزارت انرژي تعیین مي

شـود و نماینـده وزارت با اكثریت آراء اتخاذ مـي

 باشد.انرژي قادر بھ وتوي تصمیمات مي

 اساسـي روبـرو  گذاري در صنعت برق با مشکلسرمایھ

گذاري در یـک کشـور از است. تأمین اعتبار سرمایھ
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دو طریق منابع داخلي و خارجي امکان پـذیر اسـت. 

منابع داخلي عبارت از بودجھ دولت و سرمایھ بخــش 

 بھ لحـاظ باشد. اما بخش خصوصي در ایرانخصوصي مي

ــابع  ــده من ــده و عم ــعیف مان ــي، ض ــاد نفت اقتص

اسـت. شدهلت تـأمین ميگذاري توسط بودجھ دوسرمایھ

از قھ بودجـھ دولتـی یمضـدلیل ھاي اخیر بھدر سال

یکسو و افزایش جمعیـت کشـور از سـوي دیگـر، بــھ 

گـذاري کاسـتھ تدریج از قدرت دولت در امر سرمایھ

گذاري دولـت، است. ھر چنـد ھنـوز ھـم ســرمایھشده

ھاي عمراني، حرف اول را در اقتصـاد بخصوص در طرح

وصـي مولـد نیـز ھنـوز پایگـاه و خصزند و بخـشمي

 جایگاه چنداني در اقتصاد ایران ندارد. 

  منابع خارجي امکان دیگـري بـراي سـرمایھ گـذاري

تواند بھ عنـوان مکمـل دراقتصاد ایران است کھ مي

منابع داخلي، ضـمن بـرآوردن نیـاز اشـتغال، بـا 

انتقال تکنولوژي و روشـھاي نــوین مـدیریتي، بـھ 

ھ ھاي رشد و توسعھ پایدار کشور مدد رساند و زمین

بنابراین بایستي تمھیداتي  اقتصادي را دامن زند.

اندیشید تا امكان حضور سـرمایھ خـارجي در صـنعت 

 برق كشور، فراھم شود.

 ھـاي ھـاي تـأمین ســرمایھ (بانـكعدم وجـود شـركت

خصوصـي روي بخـشگذاري) از دیگر مشكالت پـیشسرمایھ

ــي ــداتي بینم ــتي تمھی ــت بایس ــد. دول ــد و باش دیش

گـذاري ھـاي سـرمایھتسھیالتي قائل شـود تـا بانـك

ایراني و خارجي، بھ منظور تقویت بخـش خصوصـي در 

 كشور، فعالیت نمایند. صنعت برق

 در كنندگان براي شناسایي رفتار آن دستھ از شـركت

ھـاي بـازار، از كھ با اعوجاج در قیمتبرق بازار 

اصالح  كنند و نیز شناسائي وشرایط رقابتي تخطي مي

ــراي  ــھ ب ــازار ك ــي ب ــود در طراح ــاي موج ایرادھ

بــازیگران، فرصــت ســود بــردن از رفتارھــاي غیــر 

نماید، باید نـاظران مسـتقلي رقابتي را ایجاد مي

 گري كننـد.وجود داشتھ باشند كھ  بازار را پـایش
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موسسات تنظیم مقررات مستقلي کھ از نیروي انساني 

زم راجع بــھ مجربي برخوردار ھستند و بھ اطالعات ال

ھا و كیفیت خدمات دسترسـي دارنـد، ھا، قیمتھزینھ

برق ھسـتند. ھاي موفق اصالح صنعتستون اصلي برنامھ

دربسیاري از كشورھا و بھ خصـوص كشـورھاي درحـال 

توسعھ، بھ ایجاد موسسات کـاراي تنظـیم مقـررات، 

ن ین فراھم نمودن چنی، بنابراتوجھ كافي نشده است

رو خواھـد یھای اساسی وزارت نتیچارچوبی، از اولو

 .بود

  باید براي اداره و ھدایت صنعت برق کشور، قوانین

و مقررات مدون و کاملي داشتھ باشیم. با مطالعــھ 

اسناد و مقررات این حوزه در آمریکـا و انگلـیس، 

کـھ  میشـوبا حجـم وسـیعي از مقـررات مواجـھ مـي

ھاي تولید، اتصال بھ شبکھ و خروج از شبکھ چارچوب

... در آن بھ روشني مشخص و تبیـین شـده اسـت.  و

اما در كشور ما چون تاکنون بخـش دولتـي خـود در 

این مسائل درگیر بوده، قـوانین و مقـررات مـورد 

 ن،یبخش تھیھ و تنظـیم نشـده و بنـابران یا ازین

بعـد از  اطمیناني نسبت بھ عملکرد صحیح این بخـش

ن و ینـھ، تـدوین زمی، در اسازي وجود نداردخصوصي

ف اصـلی ین و مقرراتـی، از وظـاین قوانیم چنیتنظ

 . رو خواھد بودیمجلس و وزارت ن

  قــوانین دولــت بایســتي تمھیــداتي بیندیشــد تــا

مالیاتي پایدار، شرایط رقابتي ضدانحصار، قوانین 

كـاھش ریســك  اتاز الزام(كھ حاكمیتي شفاف و ... 

خصوصـي در اقتصـاد دولتـي براي ورود سرمایھ بخـش

 . )، در كشور برقرار گردددنشوميمحسوب

 المللي و در نتیجـھ ھاي بینبا توجھ بھ وجود چالش

(از گذاران بخش غیردولتيبراي سرمایھافزایش ریسك 

آوري، منابع مالي و جملھ جھت تامین تجھیزات و فن

توسعھ حضور این بخـش در رسد براي بھ نظر مي ...)

، الزم رقھاي تولیدي مھم بویژه در صـنعت بـفعالیت

اسـتفاده از امكانـات خـود در سـطح است دولت با 
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المللي، بھ حمایـت از بخـش غیردولتـي اقـدام بین

 نماید .

 ٤٤ھـاي كلـي اصـل رود با اجراي سیاستنتظار ميا ،

ژه در یـوو بـھھاي اقتصـادي كشـور محوریت فعالیت

گـري) و (تصـدي با بخش غیردولتي باشـد صنعت برق 

بر وظایف حـاكمیتي متمركـز دولتي ھمت خود را بخش

نماید و تا حدي در اقتصاد وارد شود كـھ بتوانـد 

بوسیلھ آن وظایف حـاكمیتي خـود را بھتـر انجـام 

 دھد. 

  ،ــي ــر دولت ــش غی ــت بخ ــات تقوی ــي از الزام یك

منظورنمودن روابط و تعامالت اقتصادي بعنوان یكـي 

ــین ــر تعی ــا از عناص ــط ب ــیم رواب ــده در تنظ كنن

دیگر، دولت بایسـتي بعنـوان كشورھاست . بھ بیان 

ھاي اقتصادي را كننده، رونق فعالیتنھاد پشتیباني

كننـده بدانـد و در تنظیم روابط خارجي خود تعیین

 ،در صورتي كھ اولویت دیگري در چارچوب منافع ملي

موجب نادیده گرفتن یا كم توجھي بـھ ایـن مقولــھ 

ھاي بخش غیردولتي ناشـي از شد، درصدد جبران زیان

 اذ سیاست مذكور باشد.اتخ

  سازی زمینھمقررات و تدوین و انجام اصالحات اساسي

ر و کـاھش صنعت برق كشـودر براي حضور بخش خصوصي 

ھـای جلـب بخـش ن قدمیخصوصی از اولسک حضور بخشیر

با توجــھ  .ردولتی در صنعت برق کشور خواھد بودیغ

خصوصـی ت بخـشیموجود برای فعالھاي بھ دامنھ ریسك

وكار بایـد ، قوانین حقوقي و مقررات كسـبدر کشور

اي شفاف و با حداقل تغییرات، تـالش نمایـد گونھبھ

ھاي مـالي و ھاي حقـوقي و بخشـي از ریسـكتا ریسك

گذار بــازار را كــاھش دھــد تــا اطمینــان ســرمایھ

خصوصي براي حضور در این بازار فراھم شود. در بخش

طالعـھ حوزه مـورد م١٠ انیمكشورما از  ،حال حاضر

وكار، در بانك جھاني براي محاسبھ شاخص سھولت كسب

تجـارت : پنج حـوزه زیـر جایگـاه نـامطلوبي دارد

قوانین كار ، ثبت مالكیت و حقوق معنوي، مرزيبرون
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امنیــت و  وســازاخــذ مجوزھــاي ساخت،  و اســتخدام

 .گذاريسرمایھ

   تسـھیل قـوانین  و گذاري بخش خصوصيتضمین سرمایھ

بھ نیاز بھ كاھش تعداد كاركنـان و كار (با توجھ 

خصوصي ھمراه بـا انعقـاد نیز انتقال آنھا بھ بخش

قراردادھاي اجاره)، باید در ابتـدا مـورد توجـھ 

قرار گیرد. تسھیل مجوزھاي ساخت و قوانین مالكیت 

نیاز اعطاي امتیـاز و واگـذاري نیز بھ عنوان پیش

ــھیل  ــھ و تس ــرار گرفت ــھ ق ــانون توج ــد در ك بای

گذاري و تجارت برون مرزي نیـز بـراي جـذب سرمایھ

گذاري خـارجي از اھمیـت وافـري برخـوردار سرمایھ

 است. 

 ھاي خصوصـي منظور بسترسازي براي مشاركت شـركت بھ

ھاي صنفي در گذاري، حمایت از ایجاد تشكلدر قانون

 اھمیت خواھدبود. حائزصنعت آب و برق، 

 رق و بھ منظور بسترسازي براي اصالحات در صـنعت بـ

ستي اقـداماتي چنـد را یھا، باروگاهیسازي نخصوصي

با ایجـاد اصـالحاتي در ستي ید. بایبھ انجام رسان

د وھاي خارجي تسھیل و تسریع شاقتصاد, جذب سرمایھ

و امكـان  ارز ھبـ پول ملياز جملھ قابلیت تبدیل 

گذاري انجام شده از كشـور خروج اصل و سود سرمایھ

طمینـان خـاطر سـرمایھ كھ منجر بـھ ادر ھر زمان 

شد آنھا بدون ھیچ گونــھ خواھدو باعث  هگذاران شد

ھـاي تـازه خصوصـي شـده را سـھام شـركت ،ايدغدغھ

ي ھــاشــركتوضــعیت كــرده و بــراي بھبــود خریــداري

     گذاري كنند.سرمایھ شده،خریداري

بـراي تشـویق توان عنوان نمود کھ بنابراین درمجموع می

ھـاي نھـادي موجـود، خي كاسـتيبخش غیردولتي و اصالح بر

را براي حمایت از بخش غیردولتـي  یوزارت نیرو تمھیدات

رسـد جھت ورود بھ بازار برق اندیشیده است، بھ نظر مـي

شده تـا كنـون، حـداقل از نظـر تئـوري، اقدامات انجام

خصوصـي در صـنعت بـرق ھاي موردنیاز فعالیـت بخـشحداقل

بـھ منظـور توسـعھ  كند، اماشده را تامین ميسازيخصوصي
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خصوصـي در ایـن صـنعت، اقـدامات دیگـري نیـز حضور بخش

بایستي انجام پذیرد. ایـن مـوارد عبارتنـد از تاسـیس 

كـھ بتوانـد  بـرق گـذاري مسـتقل در حـوزهنھاد سیاسـت

تفكیك سھ سـطح ، نفعان باشدھاي تمام ذينماینده خواستھ

ک کامـل یـتفک، گـريتصـدينظـارت و  اقدامات حـاكمیتي،

نـھ رقابـت در یزم بھ منظور ایجـاد ھای مختلف صنعتبخش

دسترسـی ، وجـود فروشـی بـرقفروشی و سپس خردهعمدهسطح 

ع یـرقابتی، آزادانھ و عادالنھ بھ شـبکھ انتقـال و توز

تواند بـھ خارجي کھ مي ایجاد زمینھ ورود سرمایھ برق، 

عنوان مکمل منابع داخلي، ضمن برآوردن نیـاز اشـتغال، 

نولوژي و روشھاي نوین مدیریتي، بھ کشـور با انتقال تک

ھاي رشد و توسعھ پایدار اقتصادي را مدد رساند و زمینھ

ھـاي تـا بانـك، بایستی شـرایطی فـراھم شـود دامن زند

گذاري ایراني و خارجي، بـھ منظـور تقویـت بخـش سرمایھ

ایجـاد خصوصي در صـنعت بـرق كشـور، فعالیـت نماینـد. 

تـدوین  سی عملکرد بازار،واحدھای نظارتی قوی برای برر

ھاي تولید، اتصال بھ شـبکھ چارچوبمقرراتی برای تبیین 

قوانین مالیاتي پایدار، ، وجود و خروج از شبکھ و ... 

شرایط رقابتي ضدانحصار، قوانین حـاكمیتي شـفاف و ... 

خصوصي كاھش ریسك براي ورود سرمایھ بخش اتاز الزام(كھ 

ن اقـدامات یـاز جملھ ا )دنشوميدر اقتصاد دولتي محسوب

مقـررات و و تـدوین انجـام اصـالحات اساسـي . باشـندمی

ر و صـنعت بـرق كشـودر خصوصي براي حضور بخشسازی زمینھ

ھـای جلـب بخـش خصوصی از اولین قدمکاھش ریسک حضور بخش

بـا توجـھ بـھ غیردولتی در صنعت برق کشور خواھد بود. 

، صی در کشـورخصوموجود برای فعالیت بخشھاي دامنھ ریسك

اي شفاف و گونھوكار باید بھقوانین حقوقي و مقررات كسب

ھاي حقـوقي و با حداقل تغییرات، تالش نمایـد تـا ریسـك

ھاي مــالي و بــازار را كــاھش دھــد تــا بخشــي از ریســك

خصوصي براي حضور در این بازار گذار بخشاطمینان سرمایھ

ھاي شـركتمنظور بسترسازي براي مشـاركت  فراھم شود. بھ

ھاي صـنفي گذاري، حمایت از ایجاد تشـكلخصوصي در قانون

بـھ منظـور  اھمیت خواھـدبود. حائزدر صنعت آب و برق، 
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سـازي بسترسازي بـراي اصـالحات در صـنعت بـرق و خصوصـي

 ،دیستي اقداماتي چند را بھ انجام رسانیھا، باروگاهین

ي ھـابا ایجاد اصالحاتي در اقتصاد, جذب سـرمایھستي یبا

پـول د از جملھ قابلیت تبـدیل وخارجي تسھیل و تسریع ش

گـذاري و امكان خـروج اصــل و سـود سـرمایھ ارز ھب ملي

كھ منجـر بـھ اطمینـان انجام شده از كشور در ھر زمان 

شـد آنھـا بـدون خواھدو باعث  هخاطر سرمایھ گذاران شد

ھاي تازه خصوصـي شـده را سھام شركت ،ايھیچ گونھ دغدغھ

 شده،ي خریداريھاشركتوضعیت ه و براي بھبود كردخریداري

 گذاري كنند.سرمایھ

 

 


