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راهبردهای وزارت نیرو برای تعادل اقتصادی و جذب سرمایه در 
تولید برق 

بهمن مسعودی

بحث من درباره ورود بخش خصوصی به صنعت برق اسـت که از بخش تولید شـروع شـده  اسـت. همچنین راهبردهایی که 

وزارت نیـرو در حـال حاضـر می توانـد در پیش بگیـرد و راهبردی که به نظـر می آید وزارت نیرو عما در پیش گرفته اسـت.

از حــدود دهــه هفتــاد تحــوالت صنعــت بــرق ایــران بــرای تمرکززدایــی و ورود بخــش غیردولتــی در عرصــه تولیــد بــرق، 

شــروع شــد. محرک هایــی کــه موجــب شــد آن زمــان ایــن موضــوع در وزارت نیــرو مطــرح شــود، عمدتــا دو محــرک بــود. 

یکــی عــدم توانایــی دولــت در تأمیــن منابــع بــود. آن موقــع خیلــی از همکارانــی کــه االن در بخــش خصوصی هســتند، در 

صنعــت بــرق در خــود توانیــر یــا وزارت نیــرو بودنــد. حجــم گســترده منابــع مالــی مــورد نیــاز بــود و صنعــت بــرق و توانیر 

و وزارت نیــرو توانایــی تأمیــن ایــن حجــم گســترده منابــع مالــی را بــا مکانیزم هــای دولتــی نداشــت. 

محـرک دوم، شـفاف شـدن قیمـت تمـام شـده تولیـد بـرق بـود. آن موقع هـر وقت که بـه مجلس یا سـایر نهادهـا مراجعه 

و اعـام می کردیـم کـه تعرفه هـای بـرق بـا هزینـه تمـام شـده تطابـق نـدارد، بحـث می کردنـد کـه دولـت نـاکارا اسـت، 

نمی توانـد خـوب صنعـت را اداره کنـد. بایـد قیمت هـای تمام شـده را کاهش بدهیـد. بنابراین یـک راه این بـود که بگوییم 

بخـش خصوصـی بیایـد. دیگـر مجلس یا سـایر نهادهـا نمی توانند اعـام کنند که شـما دولتـی اداره می کنیـد و نمی توانید 

بـه قیمـت تمام شـده اقتصـادی برسـید. بنابرایـن بـا حضـور بخش خصوصـی، قیمـت تمام شـده در بخش تولیـد که بخش 

عمـده ای از هزینـه تمام شـده اسـت شـفاف می شـود. ایـن دو محـرک، محرک هایی بود کـه موجب شـد از بخش خصوصی 

بـرای ورود بـه صنعـت برق دعـوت کنیم.
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ــق  ــه از طری ــود ک ــن ب ــرا ای ــت. ماج ــر رف ــدم جلوت ــک ق ــرق ی ــت ب ــدیم،  صنع ــه وارد ش ــتاد ک ــه هش ــدای ده ــه ابت ب

ــدف از  ــم ه ــع ه ــد. آن موق ــرق مطــرح ش ــد ب ــم پابرجاســت، رقابتی شــدن تولی ــه االن ه ــرق ک ــازار روز ب ــدازی ب راه ان

ــازار  رقابتی شــدن تولیــد بــرق ایــن نبــود کــه واقعــا ســرمایه گذاری را محــدود کنیــم. محرک هایــی کــه موجــب شــد ب

بــرق راه انــدازی شــود یکــی ایــن بــود کــه دیســپاچینگ تــا قبــل از آن متمرکــز انجــام می  گرفــت. یعنــی دیســپاچینگ 

ــزی  ــن برنامه ری ــود. بنابرای ــه ش ــر گرفت ــد اقتصــادی آن در نظ ــه بع ــدون اینک ــد ب ــی بیای ــه نیروگاه ــت چ ــی می گف مل

متمرکــز در دیســپاچینگ حــذف و مکانیــزم اقتصــادی بــازار جایگزیــن شــد. بــه لحــاظ اقتصــادی هــم هــر نیروگاهــی 

ــه  ــود ک ــارش ب ــی  کن ــک مکانیزم ــود، ی ــداری بش ــد خری ــد از آن بای ــده ش ــه برن ــی ک ــر قیمت ــود را دارد. ه ــت خ قیم

االن هــم پابرجاســت؛ ایــن کــه هزینــه آمادگــی هــم پرداخــت بشــود، بــرای ایــن کــه مشــوقی بــرای کاهــش ریســک 

ــد. ــم باش ــی ه ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س

محــرک دوم ایــن بــود کــه یــک بســتری بــرای پیــدا کــردن شــاخص تســویه در معاملــه دو جانبــه باشــد. در کشــورهایی 

کــه بــرق نوعــا توســط بخــش خصوصــی اداره می شــود و آزادســازی هــم صــورت گرفتــه، بیشــتر معامــات در قراردادهــای 

دو جانبــه صــورت می گیــرد و حجــم کوچکــی از معامــات در بازارهــای روز بعــد متمرکــز اســت. الــزام ایجــاد بــازار ایــن 

اســت کــه اگــر در قرارداهــای دو جانبــه تعارضــی حاصــل شــد، قیمــت تســویه، قیمــت همیــن معاماتــی کــه در بــازار 

ــد،  ــه اتفــاق بیفت ــرارداد دوجانب ــرار باشــد کــه ق ــرق انجــام می شــود باشــد. االن هــم همینطــور اســت. یعنــی اگــر ق ب

قیمــت تســویه را از بــازار می گذارنــد. مثــا فــرض کنیــد کــه مصرف کننــده اگــر نتوانســته مصــرف کنــد، یــا تولیدکننــده 

نتوانســت تولیــد کنــد، قیمــت تســویه اختــاف بیــن این هــا قیمــت تســویه ای اســت کــه در بــازار روز بعــد یــا بــورس 

ــه خــود  ــن ک ــا ای ــه اســت ت ــات دو جانب ــرای شــاخص تســویه معام ــن بیشــتر بسترســازی ب ــرد. بنابرای انجــام می گی

معامــات در اینجــا انجــام بگیــرد. 

ــه پنــج ســاله  ــه قراردادهــای بلندمــدت اســت. در برنام ــرای تعییــن قیمــت پای محــرک دیگــر هــم یافتــن شــاخص ب

چهــارم هــم همیــن بــود کــه قیمــت قراردادهــای بلنــد مــدت برپایــه قیمــت بــازار تنظیــم شــود. بنابرایــن انتظــار آن 

موقــع ایــن بــود کــه قیمــت بــازار واقعــی باشــد و دســتکاری توســط کســی صــورت نگیــرد. بنابرایــن یــک قیمــت بــازاری 

ــد. ــم می ش ــادی فراه ــادل اقتص ــرای تع ــتری ب ــرد و بس ــورت می گی ــا ص ــه و تقاض ــتیم، عرض می داش
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 از اواخــر دهــه هشــتاد و اوایــل دهــه نــود فرآینــدی کــه در ذهــن مدیــران آن موقــع بــود تــا آن جایــی کــه مــن می دانــم، 

بــه دالیــل مختلــف متوقــف شــد. عمــده دلیلــش ایــن بــود کــه قانــون هدفمندســازی یارانه هــا اجــرا شــد و در آن قانــون 

بخــش انــرژی شــدیدا دچــار اغتشــاش شــد. سیاســت های اصــل 44 کــه بیشــتر بــرای ورود بخــش خصوصــی بــود، بــه 

ــی  ــا حت ــی  ی ــا بســیاری از دســتگاه های عموم ــش را ب ــد بدهی های ــت بتوان ــا دول ــه نوع ــل شــد ک ــک سیاســتی تبدی ی

دســتگاه های دولتــی تســویه کنــد. یعنــی مثــا دولــت بــه فــان ســازمان بدهــکار بــود، بــه جــای ایــن کــه پــول بــه 

آن ســازمان بدهــد، دو نیــروگاه مــی داد. بــه یــک ســازمان دیگــر بدهــکار بــود، یــک نیــروگاه بــه او مــی داد. در حقیقــت 

نیــروگاه شــده بــود اموالــی کــه بــرای تســویه بدهی هــای دولــت بــه نهادهــای عمومــی  از آن اســتفاده شــود. 

همیــن دو مــورد عاملــی شــد بــرای ایــن کــه گرایــش توســعه بخــش دولتــی کــه از قبــل هــم در بخشــی از وزارت نیــرو 

وجــود داشــت، بــه صــورت گرایــش غالــب در آیــد و دیدگاهــی در مدیــران صنعــت بــرق ایجــاد شــد کــه حضــور بخــش 

خصوصــی در بخــش تولیــد نــه تنهــا قیمــت تمام شــده را کاهــش نــداده، بلکــه باعــث افزایــش قیمــت تمام شــده هــم 

ــرداری  ــا بهره ب ــر م ــا در داخــل توانی ــروگاه قب ــان نی ــا از ف ــه مث ــد ک ــن می آوردن ــم همی ــش را ه شــده  اســت. دلیل

می کردیــم، هزینــه اســتهاک دفتــری می گرفتیــم، یــک هزینــه بهره بــرداری بــه او می دادیــم، مثــا قیمــت تمــام شــده 

مــا پانــزده تومــان- بیســت تومــان در می آمــد، بایــد همیــن را در بــازار روز بعــد مثــا بــه قیمــت پنجــاه تومــان شــصت 

تومــان بخریــم. بنابرایــن آن فرآینــد قبلــی کــه داشــت صــورت می گرفــت اینجــا متوقــف شــد.
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چیــزی کــه محــرک اولیــه بــرای تحــول در صنعــت بــرق بــود، همیــن جــذب ســرمایه بــود. صنعت بــرق بایــد بتوانــد برای 

جــذب ســرمایه بــا ســایر صنایــع مثــل پتروشــیمی یــا معــدن رقابــت کنــد. بنابرایــن بایــد جذابیتــی بــرای ســرمایه گذاری 

ایجــاد کنــد. از ســوی دیگــر صنعــت بــرق یــا وزارت نیــرو مکلــف اســت مطمئــن شــود کــه بــرق بــه قیمــت مناســب 

دســت مــردم می رســد. اجحافــی بــه مــردم نشــود، قیمــت باالیــی هــم نداشــته باشــد. بنابرایــن تعــادل بیــن ایــن دو، 

یــک چالــش مهــم بــرای صنعــت بــرق بــود. 
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 در اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار، بــرای ایــن کــه ایــن چالــش را برطــرف کننــد، بــازار رقابتــی ایجــاد می کننــد و دولــت هــم 

فقــط مراقــب اســت کــه ایــن بــازار دســتکاری نشــود. یعنــی خــود دولــت یــک بــازار را دســتکاری نکنــد و مراقبــت هــم 

بکنــد کــه مثــا یکــی از ایــن بازیگــران، بــازار را دســتکاری نکنــد، دمــپ نکنــد و انحصــار ایجــاد نکنــد. ایــن مکانیــزم 

بــازار بــرای اقتصــاد مــا ضعف هــای عملکــردی دارد. نوعــا ضعف هــای عملکــردی آن عبــارت اســت از: انحصارهایــی کــه 

بــر اقتصــاد ایــران و صنعــت بــرق حاکــم اســت، رشــد مصــرف بــرق، نقــش چندگانــه و متعــارض وزارت نیــرو، وجــود 

ــه تمام شــده  ــش هزین ــی و غیراقتصــادی و افزای ــای غیردولت ــوازن، وجــود بنگاه ه ــدی نامت ــی و تعرفه بن ــای تکلیف نرخ ه

در مکانیــزم بــازار.

 

دو نمونــه از انحصــارات مهــم حاکــم در صنعــت بــرق ایــران ســوخت نیروگاه هــا و هزینه ســرمایه اســت. ســوخت در کشــور 

ایــران باالخــره انحصــاری اســت. یــک نیــروگاه نمی توانــد بــه صــورت رقابتــی گاز را تأمیــن کنــد. اصــا قــدرت ایــن را 

نــدارد کــه مانــوری در قیمــت بدهــد. ایــن بخــش عمــده ای از قیمــت تمام شــده بــرق را تعییــن می کنــد. هزینــه ســرمایه 

شــامل تکنولــوژی و تأمیــن مالــی اســت و  تکنولــوژی اش عمــا در کشــور انحصــاری اســت. مپنــا کــه چــاره ای جــز آن 

نیســت، خیلــی بایــد یــک بنــگاه ممارســت بکنــد کــه بتوانــد تکنولــوژی دیگــری را بیــاورد، از جملــه خــود مــا در ماهتــاب 

بــا ایــن برخــورد داشــتیم. هزینــه تأمیــن مالــی هــم کــه رقابتــی نیســت، صنــدوق توســعه ملــی اســت. یــک چارچوبــی 

دارد. قابلیــت ایــن کــه ســرمایه گذار بتوانــد بــه قیمت هــای ارزان تــری بــرای ســرمایه برســد وجــود نــدارد.
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محدودیــت دوم عملکــرد مکانیــزم بــازار، رشــد مصــرف اســت. رشــد مصــرف در کشــورهایی کــه بــه اشــباع رســیده اند 

کــم اســت. فقــط تکنولــوژی تغییــر می کنــد. یعنــی تکنولــوژی جدیــدی می آیــد و تکنولــوژی قبلــی منســوخ می شــود. 

ــر  ــرق ارزان ت ــد ب ــوژی جدی ــا آن تکنول ــه ب ــه اســت ک ــه صرف ــه ب ــه خــود ســرمایه گذار می فهمــد ک ــل ک ــن دلی ــه ای ب

ــرق نرســیده ایم. در ســخت ترین شــرایط  ــه اشــباع در رشــد ب ــران ب ــی در ای ــرد. ول ــد و ســود بیشــتری می ب ــد کن تولی

کــه رشــد GDP مــا منفــی بــود، رشــد بــرق پنــج درصــد بــود. وقتــی کــه رشــد مصــرف بــرق ایــن گونــه باشــد ســپردن 

آن بــه دســت بــازاری کــه خــودش می گویــد حــاال مصــرف بــاال رفــت، در حقیقــت تولیــد هــم بــاال بــرود، بــرای دولــت 

و حکومــت ریســک دارد. بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت موجــب خاموشــی شــود و صبــر کننــد کــه خاموشــی شــد 

قیمــت بــاال بــرود و ســرمایه گذار بیایــد. ایــن مکانیــزم جــواب نمی دهــد. بنابرایــن وقتــی کــه رشــد مصــرف زیــاد اســت، 

دولــت بایــد خــارج از مکانیزم هــای رقابتــی مداخلــه  کنــد تــا مطمئــن شــود تأمیــن بــرق صــورت می گیــرد. ایــن باعــث 

شــده در بســیاری از کشــورها کــه دارای رشــد مصــرف بــرق هســتند، مکانیزم هایــی غیــر از مکانیــزم بــازار اعمــال شــود. 

ــدت  ــای بلندم ــن قرارداده ــود. بنابرای ــا بســته می ش ــدت نوع ــای بلندم ــا BOT و قرارداده ــای BOO ی ــا مکانیزم ه مث

ناشــی از ایــن اســت کــه رشــد مصــرف بــرق وجــود دارد و چاره ناپذیــر اســت. 
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ــده،  ــا، تولیدکنن ــن بنگاه ه ــط بی ــد رواب ــم بای ــرو ه ــت. وزارت نی ــرو اس ــه وزارت نی ــش چندگان ــدی نق ــت بع محدودی

مصرف کننــده، توزیع کننــده و انتقال دهنــده را تنظیــم کنــد و هــم خــودش یــک بازیگــر عمــده اســت. خــودش نیــروگاه 

دارد و بایــد بــرق بفروشــد. از یــک طــرف دیگــر هــم وزارت نیــرو مکلــف اســت بــرق را بــه قیمــت یارانــه ای مثا متوســط 70 

تومــان، 60 تومــان بــه دســت مصرف کننــده برســاند. بنابرایــن نقــش چندگانــه ای دارد کــه بعضــا ایــن نقــش چنــد گانــه اش 

بــا هــم متعــارض اســت. 
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ــه غیــر از آن هایــی کــه در  نرخ هــای تکلیفــی و تعرفه بنــدی نامتــوازن کــه همــه از آن مطلــع هســتیم. همــه مــردم، ب

صنعــت بــرق کار می کننــد، بــرق را یــک خدمــت دولتــی می داننــد. مجلــس، دولــت و همــه نهادهــای تصمیم گیرنــده 

هــم بــه صــورت یــک ابــزار بــه بــرق نــگاه می کننــد. ابــزاری کــه عدالــت اجتماعــی در کشــور ایجــاد کنــد و فعالیت هــای 

ــد بشــود. مثــا  ــر بای ــن برقــش ارزان ت ــان صنعــت ضــررده اســت، بنابرای ــد ف ــد. می گوین غیراقتصــادی را ســود ده کن

آمــوزش و پــرورش نمی توانــد هزینــه اش را بپــردازد بنابرایــن بــرق مــدارس رایــگان یــا یارانــه ای باشــد، مســاجد بــه همین 

صــورت، بــه هــر ترتیــب بــرق ابــزاری اســت کــه فعالیــت غیراقتصــادی را ســود ده می کنــد و از ســویی هــم هزینه هــای 

رفــاه خانــوار را کاهــش می دهــد. می گوینــد منطقــه گرمســیری اســت، مــردم خیلــی بــرق مصــرف می کننــد، نمی تواننــد 

پــول بــرق را بدهنــد بنابرایــن برقشــان بایــد خیلــی ارزان تــر باشــد. بــه ایــن صــورت بــه بــرق نــگاه می کننــد. بــه عنــوان 

یــک خدمــت دولتــی کــه بایــد این هــا را در کشــور پوشــش بدهــد. 

 

پنجمیـن عامـل وجـود بنگاه هـای غیراقتصادی اسـت که قبـا خدمتتان توضیـح دادم. نیروگاه ها به مؤسسـاتی واگذار شـد 

کـه مؤسسـات بـرای خـود نیروگاه هـا ارزش  صفـر محسـوب می کننـد. فقط بتواننـد باالتـر از هزینه جـاری را یـا نقدینگی 

را تأمیـن بکنـد. بـه ایـن صـورت بـه موضـوع نـگاه می شـود، بـه غیـر از نیروگاه هـای خـود وزارت نیرو کـه تا مدت هـا تابع 

هدفشـان ایـن بـود کـه مالیاتشـان به حداقل برسـد. یعنـی می گفتند مـن قیمتـم را بتوانم اینقـدر پایین بدهم کـه مالیات 

مینیموم بشـود. تابع هدفشـان این نبود که مثا سـود بدهند، پول اقسـاط وامشـان را پس بدهند. تابع هدفشـان مینیموم 

کـردن مالیـات بـود. بنابرایـن ایـن بنگاه ها هم در بـازار رقابتـی خلل ایجـاد می کنند. 
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ــد و  ــن درآم ــک نســبت پوششــی بی ــد ی ــد. بای ــدا می کن ــش پی ــا افزای ــی هزینه ه ــن مال ــرای تأمی ــازار ب ــزم ب در مکانی

وامــی  کــه پرداخــت می شــود باشــد. ایــن پوشــش بــرای آن هایــی کــه در بــازار هســتند دو اســت، یعنــی دو برابــر اســت. 

آن هایــی کــه قــرارداد بلندمــدت دارنــد نســبتش مثــا 1/25 اســت. بنابرایــن نیروگاه هایــی کــه قــرارداد بلندمــدت دارنــد 

راحت تــر تأمیــن مالــی می شــوند. در کشــورهایی کــه ســرمایه ارزان اســت مکانیــزم بــازار می توانــد جــواب بدهــد. ولــی 

کشــورهایی کــه ســرمایه در آن هــا گــران اســت، مکانیــزم بــازار بــه خوبــی جــواب نمی دهــد. 
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ــت.  ــی اس ــای مختلف ــرق محرک ه ــت ب ــه صنع ــی ب ــش خصوص ــای ورود بخ ــردم محرک ه ــرض ک ــه ع ــور ک همانط

ــد. بعضی هایــش را مــن اینجــا آورده ام. فشــار مصرف کننــده اســت کــه  کشــورهای مختلــف محرک هــای مختلفــی دارن

بــه قیمــت بــرق ارزان برســد، الــزام ســرمایه گذار اســت کــه می خواهــد فرصت هــای ســرمایه گذاری را بــه دســت بیــاورد، 

یــک جــا هــم همیــن کمبــود و محدودیــت منابــع دولتــی اســت. در ایــران و بســیاری از کشــورهای شــبیه مــا، محدودیــت 

منابــع دولتــی بــرای تأمیــن ســرمایه موجــب ســرمایه گذاری و ورود بخــش غیردولتــی اســت. بــر اســاس نــوع محــرک 

هــم بایــد ابــزار درســتی بــرای پاســخ بــه آن ایجــاد شــود. خــود ابــزار هــدف نیســت، آیــا ابــزاری کــه اســتفاده شــده 

موجــب شــده کــه ســرمایه در صنعــت بــرق بیایــد؟ یــا موجــب نشــده  اســت؟ 

ــران  ــد در پیــش بگیــرد راهبردهــای مختلفــی اســت. راهبــردی کــه بیشــتر مدی ــی کــه وزارت نیــرو می توان راهبردهای

دولتــی صنعــت بــرق بــه آن عاقــه دارنــد، ایــن اســت کــه قیمــت تمام شــده بخــش دولتــی از بخــش خصوصــی بیشــتر 

اســت. مثــال عــرض می کنــم بخــش خصوصــی بایــد مالیــات بدهــد و ســود می خواهــد، در صورتــی کــه بخــش دولتــی 

ســود کــه نمی خواهــد، مالیاتــش را هــم می خواهــد بــه حداقــل برســاند. بنابرایــن قیمــت پایین تــر می دهــد امــا بخــش 

خصوصــی قیمــت تمــام شــده را بــاال می بــرد. نتیجتــاً بخــش دولتــی را بایــد توســعه دهیــم تــا بــه قیمــت تمــام شــده 

کمتــری برســیم.
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 یــک راهــکار دیگــر ایــن اســت کــه آزادســازی صــورت بگیــرد و مصرف کننــده و تولیدکننــده را بــه همدیگــر مرتبــط 

ــد بســتر  ــرو بای ــن وســط وزارت نی ــه ببنــدد. ای ــرارداد دو جانب ــا تولیدکننــده ق ــد ب کنیــم. مصرف کننــده خــودش بتوان

الزم را فراهــم کنــد. یــک راهــکار دیگــر ایــن اســت کــه وزارت نیــرو قــرارداد بلندمــدت بــه صــورت رقابتــی ببندنــد کــه 

دسترســی آزاد هــم بــه تکنولــوژی داشــته باشــند. ایــن حرکــت بعــدا می توانــد بــه ســوی قراردادهــای دو طرفــه گرایــش 

پیــدا بکنــد. ایــن راهــکاری اســت کــه ذهنیــت اولیــه ورود بخــش خصوصــی در ســال های ابتدایــی ایــن بــود. 

یــک راهــکار دیگــر هــم راهــکاری اســت کــه وزارت نیــرو بــه نظــر می آیــد در ســال های اخیــر در پیــش گرفتــه بــود. 

ــرق بخــش غیردولتــی را کاهــش بدهــد. مکانیزم هایــی  ــا مکانیزم هایــی کــه در دســترس دارد قیمــت ب ــد ب اینکــه بتوان

ــک  ــه پرداخــت ی ــد ک ــرض کنی ــر در پرداخــت. ف ــل تأخی ــد، مث ــل می کنن ــازار عم ــه در ب ــی ک ــن رویه های ــل همی مث

تولید کننــده ای را بــا یــک ســال تأخیــر بدهــد. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه 20 درصــد همــان جــا قیمــت بــرق را 

کاهــش داده  اســت. روش هایــی بــه ایــن صــورت در پیــش گرفتــه شــود.

 

جمــع بنــدی: چالــش اصلــی در صنعــت بــرق ایــن اســت کــه از یــک طــرف جــذب ســرمایه کنــد و از طــرف دیگــر 

ــول  ــده پ ــه مصرف کنن ــن ک ــر از ای ــادل اســت؛ صــرف نظ ــده متع ــرای مصرف کنن ــن بشــود قیمــت تمام شــده ب مطمئ

ــا ســرمایه گذاری دولتــی پاســخگوی  ــازار رقابتــی ی ــه می دهــد. صــرف ایجــاد ب ــت یاران ــا دول ــردازد ی ــرق را می پ ــن ب ای
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شــرایط ایــران نیســت. یعنــی بــازار رقابتــی بــه دلیــل آن محدودیت هایــی کــه عــرض کــردم توانایــی ایــن پاســخگویی را 

نــدارد. همینطــور ســرمایه گذار دولتــی دوبــاره بــا کمبــود مواجــه می شــود. کمــا ایــن کــه هســت. وزارت نیــرو ســازوکار 

مناســبی را کــه بایــد بــا ایــن محرک هــای بنیادیــن ســرمایه بخــش خصوصــی منطبــق باشــد انتخــاب کنــد. ســازوکار 

ــرو  ــه وزارت نی ــی ک ــد. راهبردهای ــهیل کن ــی را تس ــش خصوص ــرمایه بخ ــه ورود س ــد ک ــاب کن ــی انتخ و مکانیزم های

ــرد:  ــش بگی ــت در پی می توانس

ــد را کاهــش بدهــد  ــه تمام شــده تولی ــی را توســعه و هزین ــه تصدی گــری بخــش دولت ــن اســت ک ــف ای ــک ســر طی ی

ــی کــه در دســت دارد. ــا مکانیزم های ــرق از بخــش خصوصــی، ب ــد ب ــا کاهــش قیمــت خری همــراه ب

ــا تســهیل در ورود ســرمایه بخــش خصوصــی  ــد. ب ــه آزادســازی انجــام بده ــف هــم آن اســت ک ــک ســر دیگــر طی  ی

ــزی  ــد- آن چی ــه را تشــویق کن ــای دو جانب ــوژی، قرارداه ــه تکنول ــدت و دسترســی آزاد ب ــای بلندم ــق قرارداده از طری

ــق داشــته اســت.  ــا عملکــرد وزارت نیــرو تطاب ــن اســت کــه راهبــرد اول بیشــتر ب ــا ای ــدگاه م کــه نشــان می دهــد، دی

نمی دانیــم کــه آیــا در آینــده ایــن راهبــرد منجــر بــه جــذب ســرمایه خواهــد شــد یــا ایــن کــه ایــن چالــش عــدم تعــادل 

ــد؟  ــرق را تشــدید می کن ــت ب اقتصــادی صنع
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احمد داودی
 دبیر باشگاه نفت و نیرو

مشخصات فردی:
احمد داودی، متولد 1336

سوابق تحصیلی: 
کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی

سوابق شغلی و اجرایی:
1394- 1362: سازمان برنامه ریزی و بودجه:

- معاون و رییس امور انرژی
- رییس امور بنگاه های اقتصادی

- رییس امور زیربنایی
1394 تا کنون:

عضو و نایب رییس شورای رقابت
زمینه تخصصی: اقتصاد انرژی و اقتصاد بخش های زیرساختی
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ایجاد نهادهای مستقل رگوالتور و چالش های پیش روی صنعت برق
احمد داودی 

ســوابق بــازار و بازار ســازی در بخــش بــرق را مهنــدس مســعودی توضیــح دادنــد. اکنــون می پردازیــم بــه دوران اخیــری 

کــه وزارت نیــرو بــا اســتفاده از اختیــارات خــود، هیــأت تنظیــم بــازار را ایجــاد کــرد. مکانیزم هایــی کــه توســط وزارت نیرو 

برقــرار شــده، در نــوع و زمــان خــود، واقعــا حرکــت رو بــه جلــو و پیشــرفت بــوده اســت. البتــه بــه چالش هایــی برخــورد 

کــرده و موانــع و مشــکاتی هــم داریــم. ایــن بــازار از یــک ســو بایــد جوابگــوی تقاضــای رو بــه فزونــی مصــرف باشــد، از 

ســوی دیگــر بــا اقتصــاد ایــن بخــش کامــا درگیــر اســت و بایــد در چارچوب همیــن شــرایط اقتصــادی و فضــای اقتصادی 

ــا باشــد و فعالیــت کنــد. ایــن مســأله چالش هــای متعــددی را  کــه وجــود دارد، ادامــه حیــات بدهــد، زنــده باشــد، پوی

ایجــاد می کنــد کــه توضیــح دادنــد.

در فصــل نهــم قانــون اجــرای سیاســت های اصــل 44 قانــون اساســی کــه تصویــب و ابــاغ شــد، ترتیباتــی در کنــار ســایر 

فصــول کــه بــرای واگذاری هــا بــود مشــاهده می کنیــم. واگــذاری شــرکت ها، نیروگاه هــا یــا تأسیســات بخــش دولتــی بــه 

بخــش غیردولتــی یــا خصوصــی چگونــه انجــام شــد کــه بــرای خــود آن هــا هــم مقــداری مشــکل زا بوده اســت. آن قانــون، 

مکملــی هــم داشــت کــه بیایــد نهادســازی کنــد. نهادســازی کــه انجــام شــد ایــن بــود کــه شــورای رقابــت را ایجــاد کنــد 

ــت  ــی موضوعی ــرمایه گذار های خصوص ــی و س ــش خصوص ــود و بخ ــر می ش ــا فعال ت ــه بازاره ــدی ک ــای جدی ــا در فض ت

خیلــی جدی تــری نســبت بــه قبــل پیــدا می کنــد، وظیفــه تنظیم گــری و نظــارت بــر فعالیت هــا را انجــام دهــد. یکــی 

از اجــزای آن ترتیبــات ایــن بــود کــه رگوالتــوری و تنظیم گــری بخشــی تخصصــی ایجــاد شــود. حــاال چندیــن ســال از 

زمــان تصویــب آن قانــون گذشــته و یــک بــار هــم توســط شــورای رقابــت بــرای دولــت ارســال شــده امــا دولــت تصویــب 

نکــرده  اســت و بــاز هــم مجلــس یــک مکمــل داده کــه تکلیفــی باشــد. 

در هــر صــورت یکــی از راه حل هــا ایــن اســت کــه هــم در بخــش نفــت و گاز و پتروشــیمی  و هــم در بخــش نیــرو ایــن 

رگوالتوری هــا ایجــاد شــود. آقــای مهنــدس زنگنــه در افتتاحیــه فرمودنــد کــه بایــد بــا اندیشــه و فکــر بــرای برون رفــت 

ــد شــکل بگیــرد و راه  ــا فکــر و اندیشــه می توان از ایــن شــرایط مشــکل  راه حل هــای مناســب پیــدا کنیــم. ایــن فقــط ب

ــه جــا و صحیــح اســت. در کنــار آن طبــق بحث هایــی  حــل آن فقــط اســتفاده از فکــر و اندیشــه اســت. ایــن کامــا ب

ــد در تغییــر پارادایم هــا  ــم داشــته باشــیم. اندیشــه می گوی ــد تغییــر پارادای کــه در نشســت های بعــدی انجــام شــد، بای

بایــد بــه نهادهــای صاحــب اندیشــه و فکــر کــه مســتقل تر و فاصله دارتــر از دولــت و خــود حکومــت هســتند، اهمیــت 
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بدهیــم و آنهــا را بــه رســمیت بشناســیم. یکــی هــم همیــن نهادهــا یــا رگوالتوری هایــی اســت در کشــورهای مختلــف 

بــرای برخــورد، نظــارت یــا نظم دهــی بــه انحصاراتــی کــه وجــود دارنــد ایجــاد شده اســت. بخشــی از انحصــارات قانونــی 

اســت، بخشــی از انحصــارات ناشــی از مقیــاس انحصــار اقتصــادی Economy Monopolistic Scale اســت کــه در صنایع 

ــک  ــا ی ــا مجموع ــه این ه ــی می دهــد ک ــت امتیازات ــد. گاهــی هــم دول ــد شــرایط انحصــاری ایجــاد کن ــف می توان مختل

ــن اســت  ــد. یکــی از راه حل هــا ای ــد این هــا را تنظیم گــری می کنن ــد کــه رگوالتوری هــا می آین شــرایطی ایجــاد می کن

کــه چنیــن نهادهایــی راه انــدازی شــود. به خصــوص مجموعــه مجلــس هــم موافــق و همــراه بــا ایــن ایــده اســت و یــک 

بــار قانــون آن را تصویــب کــرد و وقتــی کــه دیــد دولــت بــا ایــن قانــون راه نمی آیــد، قانــون آن را اصــاح کــرد تــا یــک 

ــوه  ــد. جــا دارد ق ــد و موافقــت کن ــت ایجــاد کن ــرای دول ــر ب ــم الزامی ت ــر و کمــی  ه ــی پیشــرفته تر و کامل ت ورژن خیل

مجریــه هــم ایــن نهادهــای مســتقل از خــودش را بــرای فکــر و اندیشــه و راه حــل واقعــا بــه رســمیت بشناســد. شــورای 

رقابــت هــم بــا وزارت هــای نفــت و نیــرو مکاتبــه رســمی  کــرده و از آن هــا خواســته کــه یــک اظهارنظــر اولیــه بکننــد کــه 

آیــا رگوالتــوری بــرق بــرای وزارت نیــرو یــا انــرژی بــرای بخــش نفــت و گاز و پتروشــیمی درســت شــود؟ متأســفانه هنــوز 

پاســخ مثبتــی داده نشــده اســت. گویــا بــاز تمایــل ایــن اســت کــه اگــر می خواهــد انجــام شــود، بــه صــورت انــرژی و 

یکپارچــه نباشــد. گرچــه بســیاری کارشناســان صــاح می داننــد و بــه نفــع اقتصــاد بــازار و اقتصــاد انــرژی کشــور و ایــن 

بخش هــا می بیننــد کــه مــا یــک نهــاد داشــته باشــیم تــا از فضــای اقتصــادی و کســب وکار انــرژی مراقبــت کنــد. لیکــن 

بــا تفکیکــی کــه مــا االن داریــم، وزارت انــرژی درســت نشده اســت- گرچــه مجلــس خیلــی ســال پیــش کمیســیون انرژی 

درســت کــرده، ســازمان برنامــه و بودجــه از قبــل امــور انــرژی بــرای خــود تنظیــم کــرده و خواســته این هــا را یکپارچــه 

ببینــد- بــه هــر حــال در دولــت هنــوز این هــا جــدا دیــده می شــود و کســی حاضــر نیســت آن هــا را بــه هــم نزدیــک 

کنــد. ایــن فاصله هــا هــم گاهــی خســارت خیلــی زیــادی بــه کشــور وارد کــرده و می کنــد. در هــر صــورت چــه نهــادی 

ــن  ــی از بهتری ــم یک ــر می کن ــن فک ــد، م ــه باش ــا جداگان ــک از این ه ــر ی ــرای ه ــاد ب ــه نه ــد، چ ــرژی باش ــرای کل ان ب

راه حل هــا بــرای ســاماندهی فضــای کســب وکار، ایجــاد ایــن نهادهاســت. البتــه بــا مباحــث زیــاد کارشناســی کــه مفصــا 

برگــزار شــده، هــم وزارت نیــرو و هــم وزارت نفــت یــک ســری محدودیت هــا دارنــد. به خصــوص مشــکل بــازار و فضــای 

کســب وکار بــرق را عــرض می کنــم. حداقــل ســه چالــش مهــم از دیــد دوســتان وجــود دارد. همینطــور کــه آقــای مهندس 

زنگنــه گفتنــد در ایــن مباحــث و جلســات بایــد روی جزئیــات بحــث شــود، بحــث دقیــق و کارشناســی الزم اســت انجــام 

بشــود تــا راه حل هــای دقیــق و درســتی پیــدا شــده و بعــد یــک راه حــل توصیــه شــود.

یکــی از ایــن ســه چالــش مهــم ایــن اســت کــه وزارت نیــرو می پرســد اگــر مــن موضــوع را بــه ســازوکار بــازار و فضــای 

آزاد اقتصــادی بیــن فعــاالن بــازار واگــذار کنــم و وظیفــه و مســئولیت تأمیــن نیــرو کــه طبــق قانــون اساســی بــه عهــده 
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وزارت نیــرو اســت، دچــار مشــکل و چالــش شــد، جوابگویــی مــن بــه جامعــه چگونــه خواهــد بــود؟ چــون ایــن نهادهــای 

خصوصــی یــا مســتقل خیلــی جوابگویــی بــه جامعــه ندارنــد. ایــن یک مســأله اســت کــه بایــد در هــر راه حلی دیده شــود. 

ــه ای اســت. همانطــور کــه آقــای مهنــدس مســعودی  ــه ای، همــان سیاســت های حمایتــی و یاران ــه گون مســأله دیگــر ب

ــت.  ــیری هس ــیری و سردس ــق گرمس ــا مناط ــوزش ی ــاورزی و آم ــم در کش ــش ه ــد. مثال های ــروح تر دادن ــح مش توضی

ــد.  ــت کن ــی حمای ــا اجتماع ــادی ی ــای اقتص ــق و فعالیت ه ــار و مناط ــی اقش ــه از بعض ــل دارد ک ــه تمای ــت همیش دول

مجمــوع ایــن حمایت هــا هزینــه ای بــرای اقتصــاد آن بخــش ایجــاب می کنــد کــه مانــع توســعه ســرمایه گذاری اســت. 

یعنــی خــود ایــن کــه فشــار می آیــد و قیمــت و نرخ هــا را در یــک ســطح پایین تــری از آنچــه کــه اقتصــاد آن بخــش 

ــد در  ــا می توانن ــا اتفاق ــن نهاده ــت. ای ــرمایه گذاری اس ــعه و س ــع توس ــودش مان ــد، خ ــرار می ده ــد، ق ــاب می کن ایج

ــد،  ــی بخــش خصوصــی فعالیــت می کن ــه وقت ــن اســت ک ــد. موضــوع ای ــی کنن ــی خوب ــه شفاف ســازی خیل ــن زمین ای

ــدگان بخش هــای  ــاالن، نماین ــا مشــارکت همــه فع ــه صــورت بی طــرف و مســتقل و ب ــت، ب ــاد مســتقل از دول ــک نه ی

فعــال و کارشناســی قیمت هــای واقعــی را دربیــاورد و ســپس دولــت اگــر مایــل اســت بــا یارانــه و کمک هــای خــودش 

بخش هایــی را مــورد حمایــت قــرار بدهــد، آنجــا وارد شــود. دیگــر آن وقــت جایــگاه و موقعیــت دولــت اســت کــه بیایــد 

وارد شــود و حمایت هــای خــودش را ســاماندهی و ســازماندهی کنــد. در این صــورت اقتصــاد آن بخــش مســتقل واضــح 

و شــفاف می شــود. نهــاد مســتقل می توانــد اینجــا کمــک کنــد قیمــت تمــام شــده از تولیــد تــا توزیــع و نقطــه مصــرف 

بــرق در ســطح میانگیــن و در شــاخه های مختلــف مصــرف، در ســطوح مختلــف مصــرف را مشــخص کنــد. ایــن روش 

یــک مشــکل جدیــدی هــم بــرای وزارت نیــرو ایجــاد می کنــد. علــت ایــن اســت کــه وزارت نیــرو از یارانه هــای متقاطــع 

اســتفاده می کنــد. مثــا می گویــد بخــش تجــاری یــا بعضــی از بخش هایــی کــه می تواننــد قیمــت کامــل انــرژی بــرق 

مصرفــی خــود را پرداخــت کننــد، آن هــا حتــی بیشــتر پرداخــت کننــد؛ بــه نوعــی عــوارض یــا مالیــات هــم دارد به طــور 

غیرمســتقیم یــا غیرشــفاف اعمــال می کنــد و از آن ســو بــرای یارانه هــا، از همیــن تفاوتــی کــه آن طــرف بــاال می گیــرد، 

ایــن طــرف پایین هــا را تأمیــن می کنــد. ایــن یارانــه متقاطعــی اســت کــه از آن طــرف می گیــرد، از ایــن طــرف می دهــد. 

ایــن مســاله بــه مکانیــزم جدیــدی نیــاز دارد. در حــال حاضــر همــه درآمدهــای بــرق بــه صــورت میانگیــن بــه خزانــه 

ــازی  ــت شفاف س ــی قیم ــی وقت ــرد. ول ــرار می گی ــرو ق ــرکت های وزارت نی ــار ش ــرجمع در اختی ــورت س ــه ص ــز و ب واری

شــود، در وضعیــت جدیــد دولــت بایــد بــا بودجــه خــود، هــر جــا را کــه می خواهــد کمــک بدهــد کمــک کنــد، هــر جــا را 

هــم نــه، بــا قیمــت واقعــی بــا آن حســاب کنــد. ایــن موضــوع یــک مکانیــزم جدیــد می خواهــد. امیدواریــم ایــن پویایــی 

و انعطــاف در دســتگاه های مــا باشــد کــه تغییــر پارادایــم را بپذیرنــد و دنبــال کننــد. االن در پتروشــیمی  واقعــا مشــکل 

ــن شــود.  ــی تعیی ــا چــه منطق ــزم ی ، چــرا و ب ــا چــه مکانی ــد قیمــت خــوراک ب ــی کســی االن نمی دان وجــود دارد یعن
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ــی  ــا ترتیبات ــدارد. این ه ــزم روشــنی ن ــز مکانی ــع نی ــا و صنای ــوراک نیروگاه ه ــن خ ــوراک پاالیشــگاه ها و تامی قیمــت خ

اســت کــه فعــاالن بخــش خصوصــی یــا جــذب ســرمایه خارجــی و داخلــی حتمــا بایــد بداننــد و روشــن باشــد کــه مثــا 

ــد  ــه خواه ــت و پتروشــیمی چگون ــرای صنع ــا، ب ــرای نیروگاه ه ــرآورده ب ــا ســوخت، گاز، نفت خــام، ف ــن خــوراک ی تأمی

بــود. در حــال حاضــر نــرخ ارز چندگانــه بــرای خــوراک و محصــوالت پتروشــیمی مشــکل ایجــاد کــرده اســت. اینهــا یــک 

ــری  ــای تنظیم گ ــد راه حل ه ــم، بای ــور کنی ــه ســامت عب ــی ب ــرایط بحران ــن ش ــر از ای ــد. اگ ــی می خواه تنظیم گری های

را پیــدا کنیــم کــه شــفافیت داشــته و امــکان آینده نگــری و برنامه ریــزی را فراهــم کنــد و در نتیجــه بــه بخــش نفــت 

و نیــروی کشــور امــکان جــذب ســرمایه بدهــد تــا بــا ایــن ذخایــر عظیــم، بیشــترین ارزش افــزوده و بیشــترین اســتفاده 

را بــرای مملکــت داشــته باشــیم. حتــی اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی یــا ســرمایه گذاری خارجــی حتمــا نبایــد 

در قالــب ارائــه تســهیات باشــد بلکــه می تواننــد ســرمایه گذاری کننــد و از شــرایط مناســبی کــه اینجــا اســت اســتفاده 

کننــد. ایــن شــفافیت کامــا الزم اســت. مــن فکــر می کنــم ایجــاد نهادهــای مســتقل -کــه البتــه ناگزیــر بــه رفتــن بــه 

ــای  ــد در فضــای کســب وکار یکــی از راه حل ه ــد انعطــاف  اســت- می توان ــد و نیازمن ــای جدی ــم و روش ه ســوی مفاهی

کارآمــد باشــد. عنــوان کلــی ایــن گردهمایــی هــم بهبــود فضــای کســب وکار بــرای اســتفاده از تــوان شــرکت ها و صنایــع 

داخلــی اســت و ارتقــاء فضــای کســب و کار ایــن نهادهــای مســتقل می توانــد در ایــن زمینــه راه گشــا باشــد. 
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 تصویر کالن صنعت برق و راهکارهای برون رفت از وضع موجود 
سید علی حسینی 

ضرب المثلـی در ادبیـات انگلیسـی هسـت کـه می گویـد درختـان نبایـد مانـع از دیدن جنگل بشـوند. مناسـب بـود که در 

ایـن پنـل یـک تصویـر کان )Big Picture( از وضعیـت اقتصادی صنعت برق ارائه و سـپس در مورد عوامـل دخیل در این 

موضـوع صحبـت می شـد. آمـار و ارقـام موجود در صنعت برق نشـان دهنده آن اسـت کـه تصویر کان اقتصـاد این صنعت، 

چنـدان تصویـر مطلوبـی نیسـت. بـه عنـوان نمونـه آقـای دکتـر چیتچیـان در اواخـر دوران وزارت خـود در یـک مصاحبـه 

تلویزیونـی گفتنـد: روزی کـه مـن به عنـوان وزیر نیرو شـروع به فعالیت کـردم، بدهی این صنعـت 22 هزار میلیـارد تومان 

بـود و در حـال حاضـر بالـغ بـر 32 هـزار میلیـارد تومـان اسـت. حـاال بـه طور مشـخص بیـان نکردند کـه ایـن بدهی فقط 

بدهی هـای بخـش دولتـی اسـت، یـا شـامل بدهی هـای بخـش خصوصی هم می شـود. اگـر شـامل بدهی بخـش خصوصی 

هـم باشـد بـه نظر می رسـد عـدد خیلی بزرگ تر از آنچه بیان شـده اسـت،  باشـد. ضمن این کـه در آن مقطـع، قیمت دالر، 

حـدود 3 هـزار تومـان بـود. بـا تحـوالت ارزی اخیـر و بـا توجه به اینکـه بدهـی نیروگاه هایی که درچند سـال اخیر سـاخته 

شـده اند عمدتـا ارزی اسـت، اعـداد و ارقام خیلی بیشـتر از مقدار ذکر شـده خواهد بـود. پس تصویـر کان از اقتصاد صنعت 

بـرق، تصویـر چندان مناسـبی نیسـت و باید واقعـا برایش چاره ای اندیشـید. 

بـرای شـفاف تر شـدن وضعیـت ایـن صنعـت در قیاس با سـایر صنایع شـاید مقایسـه آمـاری قیمت سـایر کاالهـا با قیمت 

کاالی بـرق بتوانـد تصویـر جامع تـری از وضعیت موجـود ارایه نماید. به عنوان مثال براسـاس قیمت هایی کـه در بورس کاال 

در سـه ماهه منتهی به شـهریور سـال 1396 کشـف شـده اسـت، قیمت سـبد میلگرد مخلوط هر کیلوگرم 1.735 تومان 

بـوده کـه در تابسـتان سـال 1397 ایـن عدد با رشـد 97 درصدی به 3.412 تومان رسـیده اسـت. همچنیـن قیمت مفتول 

مس با رشـد 47 درصدی از هر کیلوگرم 25.621 تومان در شـهریورماه سـال 1396 به 37.735 تومان در تابسـتان سـال 

1397 افزایـش یافتـه اسـت. در ایـن دوره نیـز قیمـت تیرآهـن از 2.267 تومـان در هـر کیلوگـرم بـا 46 درصـد افزایش به 

3.320 تومـان رسـیده اسـت. ایـن در حالی اسـت که قیمت های جهانی ایـن محصوالت مثل مس و آلومینیـوم در این دوره 

نوسـانات قابـل توجهـی نداشـته اند بـه نحوی که در آگوسـت 2018 آلومینیوم 6 درصد رشـد داشـته، مس حـدود 4 درصد 

کاهش و روی نیز 12 درصد کاهش قیمت داشـته اسـت. این در حالی اسـت که از شـهریورماه به بعد با آزاد شـدن سـقف 

رقابـت و نوسـان مجـاز در بـورس کاال، قیمـت فـوالد و مس و سـایر فلـزات حدود 50 درصد رشـد دیگر را نیز شـاهد بود.

در خصــوص کاالی بــرق، میانگیــن تعرفــه بــرق در تابســتان 1396 بــرای مصــارف صنعــت و معــدن، 56.600 تومــان در 
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هــر مــگاوات ســاعت بــوده  اســت. ایــن رقــم در تابســتان 1397،  60.600 تومــان در هــر مــگاوات ســاعت شــده کــه حدودا

7 درصــد افزایــش داشــته اســت. میانگیــن قیمــت  بــرق فــروش نیروگاه ها در بــازار برق شــرکت مدیریت شــبکه بــرق ایران 

در ســه ماهــه تابســتان 1396، 71.200 تومــان بــه ازای هر مگاوات ســاعت بوده که در تابســتان 1397 بــه 78.000 تومان 

رســیده اســت و بــا وجــود پیــک قیمت هــا در تابســتان نهایتــاً حــدود 10 درصــد افزایــش در قیمت بــرق را شــاهد بوده ایم. 

مقایسـه رشـد ارزش سـهام شـرکت های فعـال در حوزه های مرتبط بـا کاالی بـرق در دوره التهابات ارزی نیـز به عنوان یک 

سـیگنال اقتصـادی می توانـد دیـد بهتـری نسـبت بـه عملکـرد این صنعـت ارایه دهـد. با توجـه به اینکـه فـوالد و مس دو 

کاالی اساسـی مورد اسـتفاده در صنعت برق هسـتند، تغییرات قیمتی سـهام شـرکت های فوالد مبارکه، مس و دو نیروگاه 

در اینجـا مورد مقایسـه قرار گرفته اسـت: سـهام شـرکت فـوالد مبارکـه در تاریـخ 20 شـهریورماه 1396، 190 تومان بوده 

کـه بـا رشـد 169 درصـدی در شـهریورماه 1397 به 512 تومان رسـیده اسـت. سـهم شـرکت ملـی مس ایران نیز با رشـد 

حـدود 100 درصـدی در دوره مذکـور از 211 تومـان به 411 تومان رسـیده اسـت. از طرفی سـهم نیـروگاه دماوند در دوره 

فـوق 791 تومـان بـوده که در 20 شـهریور 1397 با رشـد تنها 8 درصدی به 854 تومان رسـیده اسـت امـا در همین دوره 

سـهام نیـروگاه کهنـوج بـا کاهش 20 درصـدی از 807 تومان به 649 تومان رسـیده اسـت.

ایــن نشــان دهنده وضعیــت کان صنعــت بــرق بــه لحــاظ پارامترهــای اقتصــادی بــازار اســت کــه تصویــر مطلوبــی بــه 

نظــر نمی رســد و بایــد بــرای ایــن موضــوع فکــر اساســی کــرد. مهم تریــن تبعــات ایــن وضعیــت شــاید ایــن اســت کــه 

بدهــی صنعــت بــرق بــه شــدت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. ایــن موضــع ریســک های خیلــی زیــادی را بــرای ایــن صنعت 

و بــا توجــه بــه نقــش اساســی بــرق بــه عنــوان موتــور محــرک اقتصــادی کشــور، بــرای کل کشــور در پــی خواهــد داشــت. 

ــاخت های  ــازی زیرس ــال و بازس ــوط انتق ــعه خط ــروگاه ، توس ــاخت نی ــرمایه گذاری در س ــف س ــورد تضعی ــن م مهم تری

قدیمــی  ایــن صنعــت اســت؛ بــرای مثــال اشــخاصی کــه بخواهنــد در ســاخت نیــروگاه ســرمایه گذاری کننــد، قطعــا بــا 

فضــای موجــود رغبتــی نخواهنــد داشــت. بــه لحــاظ انگیزه هــای مدیریتــی و جــذب نیــروی کار نیــز همیــن وضعیــت 

صــادق اســت. در حــوزه تامیــن مالــی نیــز وضعیــت چــه در بــازار ســرمایه و چــه در بــازار پــول بــرای پیشــبرد طرح هــای 

توســعه ای صنعــت بــرق ســخت تر شــده اســت. اگــر نتــوان بــرای ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی فکــری کــرد، متعاقــب 

ــرق و  ــاالنه تقاضــای ب ــش س ــا افزای ــه ب ــا اینک ــود کم ــتفاده نم ــد اس ــای خــوب و جدی ــوان از تکنولوژی ه ــاید نت آن ش

نیــاز بــه اضافــه شــدن ظرفیــت تولیــد بــرق، احتمــال خاموشــی  در دوران پیــک مصــرف بــرق نیــز افــزوده خواهــد شــد.

در راســتای پیشــبرد برنامه هــا و اهــداف تعییــن شــده در حــوزه بــرق جــا دارد دولــت محتــرم و وزارت نیــرو بــه طــور 

مشــخص بــه اســتفاده از ظرفیــت بخــش غیردولتــی و بهره منــدی از اصــل رقابــت در صنعــت بــرق توجــه کننــد و ایــن 

موضــوع بــه منظــور رشــد و توســعه ایــن صنعــت اجتناب ناپذیــر اســت. یعنــی هــر چــه ســریعتر بایــد بــرای ایــن وضعیــت 
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فکــری کــرد و چــه بــه لحــاظ قیمتــی و چــه بــه لحــاظ مالکیتــی و مدیریتــی بایــد اجــازه داد کــه ایــن صنعــت حداکثــر 

ــا انجــام ایــن  بهرهبــرداری را از ســاختار غیردولتــی قیمت هــای رقابتــی داشــته باشــد. کمــا اینکــه کشــورهای دیگــر ب

اقــدام، گام هــای رو بــه جلویــی در ایــن صنعــت برداشــته اند. بــرای مثــال در همســایگی مــا کشــور ترکیــه قــرار دارد کــه 

در آن بخــش خصوصــی در خریــد و فــروش کاالی بــرق فعــال اســت و بخــش دولتــی از ایــن امــر کامــا منــع شــده اســت. 

ایــن ســاختار شــاید بــه عنــوان الگویــی باشــد کــه بتــوان در ایــران هــم از آن جــواب گرفــت. البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع 

نیــز توجــه داشــت کــه در کشــور بــه لحــاظ ســاختار قانونــی و مقرراتــی واقعــا تکلیــف بــه اســتفاده از ســازوکارهای رقابتی 

وجــود دارد. بــرای مثــال آخریــن مصوبــه قانونــی، قانــون برنامــه ششــم توســعه اســت کــه در مــاده 44 آن بــه صراحــت 

ــن تکلیــف  ــرق اســتفاده کننــد. ای ــرای تعییــن قیمــت ب ــازار ب ــت مکلــف شــده اند کــه از ســازوکار ب وزارت نیــرو و دول

ــد. در سیاســت های اصــل 44، ــون دور می کن ــداف قان ــه اه ــتیابی ب ــا را از دس ــر در اجــرای آن م ــی اســت و تأخی قانون

در سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی و در سـایر قوانیـن مربوطه بر اسـتفاده از توان بخـش خصوصی و بازار تأکید موکد شـده  

اسـت امـا متأسـفانه در نهادهـای مختلـف و به طور خـاص در صنعت بـرق بحث تأخیـر در اجرای قانون ماحظه  می شـود؛ 

به طـور مثـال در خصـوص فـروش بـرق یـا معاملـه مصرف کننـدگان بـزرگ مصوبه ای توسـط هیـات دولت در سـال 1395 

تصویـب شـده اسـت و از تیرمـاه 1396 ایـن معامـات در بـورس انـرژی ایـران شـروع شـده و هـم بـه لحـاظ نیروگاه های 

متقاضـی فـروش و هـم بـه لحـاظ متقاضیـان خریـد توسـعه نسـبتاً خوبـی هـم پیـدا کرد امـا متأسـفانه بـا ایجـاد موانع و 

محدودیت هایـی ورود ایـن مصرف کننـدگان بـه بـورس بـا چالش مواجه شـده اسـت. 

طـی سـال های اخیـر صنعـت بـرق در بـازار سـرمایه ورود پیدا کـرده اسـت و تاکنـون نیروگاه های زیـادی در بازار سـرمایه 

پذیرفتـه شـده اند و سـهام  آنهـا  در ایـن بـازار معاملـه می شـود، سـهامداران  آنهـا  قطعـا عاقه منـد هسـتند همانطـور که از 

فرصت هـای بـازار و از سـهامی  کـه در سـایر شـرکت ها دارند منتفع می شـوند، از سـهام حـوزه  نیروگاهی نیز منتفع شـوند. 

صنعـت بـرق بـه لحـاظ تأمیـن مالی از بازار سـرمایه، مـوارد زیـادی را تجربه کرده  اسـت. این فضـا برای صنعت بـرق وجود 

دارد. صنعـت بـرق بـا توجـه بـه اهمیـت اسـتراتژیک تولیـد بـرق بایـد به لحـاظ اقتصـادی بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرد. 

بیشـترین انگیـزه بـرای سـرمایه گذاران باید بـرای سـرمایه گذاری در این بخش باشـد و باید حمایت های عملی بیشـتری از 

سـرمایه گذاران در ایـن صنعـت به عمـل آید. همچنیـن چون فرصت برای صادرات برق به کشـورهای همسـایه وجـود دارد، 

بخـش خصوصـی می توانـد بـا انعطاف بیشـتری در ایـن حوزه وارد شـود و ضمـن افزایش حجم صـادرات آن را سـاماندهی 

کنـد. در جایـی کـه دولـت دارد بـرق را صـادر می کنـد و بـه لحاظ وصـول مطالبـات و پیگیری آن مشـکاتی وجـود دارد، 

قطعـاً اگـر بخـش خصوصـی وارد ایـن حـوزه شـود، چه به لحـاظ وصـول مطالبات، چـه حجم و میـزان فروش و گسـترش 

ایـن کسـب وکار مزایایی بـه وجود خواهـد آمد. 
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محمدعلی وحدتی
 رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق

مشخصات فردی:

محمد علی وحدتی، متولد1331

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه شیراز، 1353

فوق لیسانس مدیریت دولتی، 1372 

سوابق شغلی و اجرایی:

1356 -1354: مربی فنی الکترونیک، دانشگاه شیراز

1356-1362: مسوول توزیع، برق ناحیه یزد

1363 و 1362: سرپرست، مرکز گسترش تولیدی و عمرانی یزد 

1363 و 1362: سرپرست، مرکز گسترش تولیدی و عمرانی یزد 

1363-1365: مسوول نوسازی- عضو هیات مدیره، شرکت برق منطقه ای یزد

1365-1372: شهردار یزد )همزمان عضو هیات مدیره برق یزد(، وزارت کشور

1376-1372: مشاور فنی مدیر عامل و مجری طرح نیروگاه یزد، شرکت توانیر 

1376-1383: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، شرکت برق منطقه ای خراسان 

1381-1385: عضو هیات مدیره )همزمان با مسوولیت برق خراسان و شرکت مدیریت شبکه(، شرکت توانیر

1383-1385: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، شرکت مدیریت شبکه برق ایران

1385-1387: مدیر عامل، شرکت توانیر 

1387-1393: عضو هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب )صبا( 
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1389 تا کنون: مدیرعامل، شرکت انرژی گستر جم 

1395 تا کنون: رییس هیات مدیره، سندیکای شرکت های تولید کننده برق 

1395 تا کنون: عضو هیات مدیره، شرکت مپنا 

بعضی از فعالیت های جنبی در مقاطع مختلف:

عضو هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران  

عضو کمیته تخصصی برق و انرژی در تدوین سند چشم انداز وزارت نیرو  

عضو شورای راهبردی خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 وزارت نیرو  

عضو شورای پایائی شبکه برق کشور  

عضو هیات امنای پژوهشگاه نیرو  

عضو شورای سیاست گذاری مجله ستبران  
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 راهبردهای پیشنهادی برای اصالح سیاست ها، 
ساختار و مقررات بازار برق ایران 

محمدعلی وحدتی 

بـا توجـه بـه مباحثـی کـه توسـط دوسـتان مطـرح گردیـد و با فرصـت کمی کـه مانـده، از ایـن زمان محـدود بـرای طرح 

چالش هـای صنعـت بـرق صرفـاً از نگاه تولیدکننـدگان غیردولتی که حدود 60 درصد از تولید برق کشـور را دارند، اسـتفاده 

می کنـم. بنابرایـن از بعضـی اسـایدها بـه دلیل اینکـه در مباحث دوسـتان بود عبـور می کنم. 

در ردیابـی چالش هـای فعلـی موجـود ابتدا باید اشـاره کرد که همزمـان با راه انـدازی فرآیند تجدید سـاختار در صنعت برق 

و حتی بعد از آن، قانون باالدسـتی شـفاف و جامع تنظیم نشـد. این در حالی اسـت که در بخش مخابرات، سـازمان تنظیم 

مقررات بر اسـاس قانون تشـکیل شـده  اسـت. در زمان تجدید سـاختار برق، قانون سـازمان برق ایران را داشـتیم که تنظیم 

آن بـه سـال 1346 برمی گـردد و همچنـان بـه آن اسـتناد می شـود. سیاسـت های کلی اصل 44 و مـاده چهار قانـون برنامه 

سـوم نیـز کـه بحـث تجدید سـاختار در آن ها ذکر شـده اسـت، شـامل توصیه های کلـی می باشـند. این در حالی اسـت که 

بـا نگاهـی بـه تجربـه جهـان در می یابیـم در تمامی کشـورها زمانی کـه تجدید سـاختار برق صـورت پذیرفته اسـت، قوانین 

مـدون، مشـخص، جامـع و مانع نیز تهیه شـده اسـت؛ مسـاله ای کـه ما حتی در شـرایط فعلی نیـز از خا آن رنـج می بریم. 
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ــا آن رو بــه رو هســتیم، مربــوط بــه تناقض هــای رفتــاری دو وزارت خانــه اصلــی نفــت و نیــرو در  چالــش دیگــری کــه ب

زمینــه تصمیم هــای کان مربوطــه بــه فعــاالن بخــش تولیــد بــرق اســت کــه آســیب های ناشــی از ایــن رفتــار متناقــض، 

ــی از ایــن دســت ذکــر می شــود. دامن گیــر بخــش خصوصــی نیروگاهــی کشــور شــده اســت. در ادامــه نمونه های

بــرای مثــال می تــوان بــه تغییــر بی برنامــه قیمــت ســوخت اشــاره کــرد. در بعضــی ســال ها قیمــت ســوخت نیروگاه هــا 

ــرا  ــود. زی ــر ب ــا بســیار مؤث ــان نیروگاه ه ــش راندم ــن مســاله در افزای ــم شــده اســت و ای ــارس تنظی ــج ف ــوب خلی ــا ف ب

تاثیرگــذاری قیمــت ســوخت، توجیه پذیــری طرح هــای اصــاح و بهینه ســازی در بــرق را ممکــن می کــرد امــا در یکــی 

دو ســال اخیــر قیمــت ســوخت تــا 10 و 50 ریــال کــم شــده اســت. ایــن تغییــرات بی ثبــات کــه بــدون هماهنگــی انجــام 

شــده و بــه تناســب تصمیم هــای مســئوالن تغییــر می کنــد، در واقــع بــر وضعیــت نیروگاه هــا بســیار تأثیرگــذار اســت. 

ــا  ــا 20 درصــد اســت، ب ــرای یــک متــر مکعــب گاز، موجــب می شــود نیروگاهــی کــه راندمانــش 18 ی قیمت10ریــال ب

نیروگاهــی کــه راندمانــش 55 درصــد اســت، تفــاوت زیــادی از بعــد ســوخت در نــرخ برقشــان دیــده نشــود. در حالــی کــه 

در تمــام دنیــا حــدود 50 درصــد قیمــت بــرق مربــوط بــه هزینــه ســوخت اســت. در شــرایط فعلــی ایــران، قیمت ســوخت 

تقریبــا یــک صــدم و شــاید کمتــر در قیمــت بــرق تأثیــر دارد کــه باعــث شــده هیچ گونــه اســتفاده از تکنولوژی هــای نــو 

در نیروگاه هــا بــا ایــن روش توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد.

 یکــی دیگــر از عــدم هماهنگی هــا کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود، تاش هــای صــورت گرفتــه در زمینــه راه انــدازی نهــاد 

تنظیم گــر مســتقل بخــش بــرق اســت. بــرای راه انــدازی ایــن نهــاد دو ســال تــاش صــورت گرفــت کــه طــی آن وزارت 

نیــرو بــا شــورای رقابــت بســیار همراهــی کــرد، آیین نامــه ای نوشــته شــد و در ارکان دولــت هــم پیگیــری آن پیــش رفــت 

امــا آنچــه منجــر بــه بی ثمــر مانــدن ایــن تــاش شــد، طــرح تاســیس نهــاد رگوالتــوری بخــش نفــت در کنــار بخــش 

بــرق بــود کــه بــه دلیــل عــدم موافقــت وزارت نفــت، عمــا هــر دوی مــوارد منتفــی شــد و تــا بــه امــروز هنــوز قــادر بــه 

تاســیس نهــاد رگوالتــوری یــا تنظیم کننــده مســتقل در بخــش بــرق نشــده ایم. ســاختار فعلــی شــامل هیــأت تنظیــم 

بــازار بــرق اســت کــه بــر اســاس دســتورالعمل مصــوب وزارت نیــرو تنظیــم شــده و هیــچ پایــه قانونــی نــدارد. ایــن هیــات 

هفــت عضــو دارد کــه پنــج عضــو آن کارمنــد وزارت نیــرو هســتند و تمــام اعضــاء بــا حکــم وزیــر نیــرو منصــوب می شــوند. 

بــه عبــارت دیگــر هیــات فــوق رگوالتــوری اســت کــه اعضــای آن کا کارمنــدان یــک وزارت خانــه هســتند. در چنیــن 

شــرایطی چــه کســی انتظــار دارد کــه بــه عنــوان یــک رگوالتــور مســتقل بتواننــد عمــل بکننــد ضمــن آنکــه حتــی قوانین 

تصویبــی آن، هــر جــا کــه منافــع اقتضــا می کنــد، اجــرا نمی شــود. از آســیب های ناشــی از فقــدان رگوالتــور مســتقل، 

ــا نظــر وزارت  تدویــن و تنظیــم مقــررات بــر اســاس ترجیــح و مصلحــت بخــش دولتــی اســت. نرخ هــا و تعرفــه بــرق ب

نیــرو تعییــن می شــود زیــرا مســئوالن مربوطــه خــود قانون گــذار و مجــری هســتند. نتیجــه ایــن سیســتم اداره کــردن 
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شــرایط، اســتیصال بخــش خصوصــی اســت کــه بــا آن هــا ســر و کار دارد. 

بایــد اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه ایــن چالش هــا و در ادامــه پیگیری هــا بــرای راه انــدازی ایــن نهــاد، مجــددا بــه عنــوان 

قانــون، مجلــس تاســیس آن را تکلیــف کــرد. امیــد اســت کــه در ایــن برهــه زمانــی بــا توجــه بــه عــدم تلفیــق رگوالتــوری 

بــرق و نفــت، بخــش بــرق انشــاءاهلل بــه نتیجه برســد.
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مشــکل دیگــری کــه نیــاز بــه پرداختــن دارد، عــدم اجــرای کامــل قوانیــن موجــود اســت کــه بــه مصادیقــی از آن اشــاره 

می شــود. در مــاده 6 قانــون حمایــت از صنعــت بــرق و همچنیــن مــاده 90 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 ،

آمــده اســت چنانچــه دولــت بــه  هــر دلیــل قیمــت فــروش کاالهــا یــا خدمــات بنگاه هــای مشــمول واگــذاری یــا ســایر 

بنگاه هــای بخــش غیردولتــی را بــه قیمتــی کمتــر از قیمــت بــازار تکلیــف کنــد، دولــت مکلــف اســت مابه التفــاوت قیمــت 

تکلیفــی و هزینــه تمــام شــده را تعییــن و از محــل اعتبــارات و منابــع دولــت در ســال اجــراء، پرداخــت یــا از بدهــی ایــن 

بنگاه  هــا بــه ســازمان امــور مالیاتــی کســر کنــد. همچنیــن در مــاده 6 قانــون حمایــت از صنعــت بــرق ذکــر شــده اســت 

کــه ایــن پرداخــت بایــد هــر ســه مــاه یکبــار صــورت گیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون غیــر از یــک فاصلــه زمانــی 

کوتــاه کــه اشــاره خواهــم کــرد، ایــن قانــون اجــرا نشــده  اســت. انباشــت بدهــی 30 هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــه 

صنعــت بــرق کــه اشــاره شــد، ناشــی از همیــن مشــکل اســت.
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مــورد دیگــری کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، بنــد »د« مــاده 133 قانــون برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی اجتماعــی 

کشــور اســت کــه در آن ذکــر شــده وزارت نیــرو مجــاز اســت در طــول برنامــه نســبت بــه افزایــش تــوان تولیــد بــرق 

ــی  ــم از داخل ــی و خصوصــی اع ــی، تعاون ــای عموم ــرمایه گذاری بخش ه ــق س ــگاوات از طری ــزار م ــج ه ــا بیســت و پن ت

ــه ســاخت،  ــداول ســرمایه گذاری از جمل ــای مت ــا به صــورت روش ه ــه ی ــی شــرکت های تابع ــع داخل ــا مناب و خارجــی ی

ــده  ــد آم ــن بن ــره ای ــد. در تبص ــدام نمای ــال)BOT( اق ــرداری و انتق ــاخت، بهره ب ــرف )BOO ( و س ــرداری و تص بهره ب

اســت کــه ســهم بخش هــای خصوصــی و تعاونــی از میــزان 25 هــزار مــگاوات مذکــور در ایــن بنــد، حداقــل 10 هــزار 

ــر از 1.000  ــال 1394 کم ت ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــگاوات. ای ــل 5.000 م ــالیانه حداق ــی س ــت یعن ــگاوات اس م

ــرای  ــی ب ــدار شــده  اســت. ســال1395، حــدود 2.300  و ســال 1396 چــون نگران ــد وارد م ــگاوات نیروگاه هــای جدی م

خاموشــی وجــود داشــت، حــدود 2.400 مــگاوات ظرفیــت جدیــد در تولیــد بــرق ایجــاد شــده اســت. در طــی ســال های 

برنامــه پنجــم در هیــچ ســالی 5.000 مــگاوات افزایــش ظرفیــت جدیــد تولیــد نداشــته-ایم. در نتیجــه ایــن افــت رشــد 

ــارا  ــده اجب ــام ش ــت تم ــان سال هاس ــر مفیدش ــه عم ــی ک ــرو از نیروگاه های ــرق، وزارت نی ــد ب ــرمایه گذاری در تولی س

اســتفاده می کنــد. در مــواردی کــه کمبــود بــرق وجــود دارد از مــردم خواســته می شــود کــه کم تــر مصــرف کننــد یــا 

مجبــور می شــوند خاموشــی اعمــال کننــد کــه در تابســتان ســال جــاری نمونــه اش را شــاهد بودیــم. اگــر بــا همیــن روال 

ــود.  ــد ب ــا خواه ــی بیشــتر از این ه ــد نگران ــرود، ســال های بع پیــش ب
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مــورد ســومی کــه در زمینــه مســاله عــدم اجــرای کامــل قوانیــن حائــز اهمیــت اســت، بــه اصــل 44 مربــوط اســت کــه 

ــای  ــه بخش ه ــی مشــمول صــدر اصــل 44 ب ــای دولت ــذاری 80 درصــد از ســهام بنگاه ه ــه شــده اســت واگ در آن گفت

خصوصــی، شــرکت های تعاونــی ســهامی عــام و بنگاه هــای عمومــی غیردولتــی مجــاز اســت کــه بنگاه هــای تأمیــن نیــرو 

بــه  اســتثنای شــبکه های اصلــی انتقــال بــرق در ذیــل ایــن بنــد ذکــر شــده اند. ایــن رقــم در شــرایط فعلــی حــدود 50 درصد

اســت. هرچنــد کــه میــزان تولیــد بــرق بخــش غیردولتــی حــدود 60 درصــد اســت امــا هنــوز بــه رقــم 80 درصد نرســیده 

و متوقــف شــده  اســت. در حالیکــه نیروگاه هــای فعــال در بخــش خصوصــی تولیــد بــرق جدیدتــر بــوده و راندمــان  باالتــر و 

در نتیجــه عملکــرد بهتــری دارنــد. همچنیــن بــه تازگــی نامــه ای از سرپرســت محتــرم وزارت اقتصــاد و دارایــی به ریاســت 

محتــرم جمهــوری نوشــته  شــده و در آن بــه صــورت مفصــل تشــریح شــده اســت کــه دولــت قــادر بــه پرداخــت پــول 

نیروگاه هــای خصوصــی نیســت و ایــن  نیروگاه هــا در وضعیــت نامناســبی قــرار دارنــد. در انتهــای نامــه پیشــنهاد شــده 

اســت کــه تاکنــون 23 هــزار مــگاوات بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده امــا بــرای واگــذاری باقــی ظرفیــت اقــدام نشــود. 

رئیس جمهــوری محتــرم در پاســخ بــه ایــن نامــه گرچــه ایــن پیشــنهاد را بــرای میان مــدت قابــل قبــول ندانســتند، امــا 

بــرای کوتاه مــدت آن را بامانــع عنــوان کــرده و بــرای اقــدام بــه ســازمان برنامــه و بودجــه محــول کردنــد. یعنــی واگــذاری 

ــای  ــف طلب ه ــن تکلی ــدم تعیی ــد ع ــه بای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــی منتف ــرایط فعل ــده در ش ــی مان ــای باق نیروگاه ه

انباشــته شــده نیروگاه هــا را نیــز بــه ایــن شــرایط اضافــه کــرد. 

مــورد دیگــری کــه بــه لحــاظ قانونــی بایــد بــه آن اشــاره کــرد، تکلیفی اســت کــه وزارت نیــرو مطابق قانــون دســتورالعمل 

بنــد )و( مــاده 133 برعهــده دارد کــه ســالیانه نــرخ خریــد بــرق را متناســب بــا تورم و نــرخ ارز تعدیــل کند. از ســال 1394 

هیــأت تنظیــم بــازار تصمیــم گرفتــه و تــا امــروز قیمــت را ثابــت نگــه داشــته  اســت. نیروگاه هــای خصوصــی بــه اجبــار 

بــه دیــوان عدالــت اداری نیــز رفتــه و حکــم گرفتنــد کــه ایــن کار خــاف قانــون اســت امــا همچنــان وزارت نیــرو بــر 

ــد.  تشــخیص خــود پافشــاری می کن

بایــد توجــه داشــت تمامــی ایــن چالش هــا فــارغ از تغییــرات جدیــد نــرخ ارز اســت. نــرخ ارز مــورد اســتفاده بــرای صنعــت 

بــرق تــا امــروز مشــخص نشــده اســت. بــه تازگــی نامه نگاری هایــی میــان وزیــر محتــرم نیــرو و رئیــس کل محتــرم بانــک 

مرکــزی ایــران بــا محــور تعییــن نــرخ ارز مــورد اســتفاده نیروگاه هــا صــورت گرفتــه اســت زیــرا بــر اســاس تغییــر نــرخ 

ارز بایــد نــرخ خریــد بــرق هــم تغییــر کنــد. پاســخ ایشــان شــرایط جدیــد را مشــخص می ســازد. پیــش از آن همــه مــا 

بــر اســاس وضعیــت قبلــی اینجــا بحــث می کنیــم.
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مســاله دیگــری کــه از دیــد تولیدکننــدگان غیردولتــی حائــز اهمیــت بســیار زیــاد اســت، در حــوزه اقتصــاد بــرق اســت. 

ــه پرداخــت بدهــی  ــوده و در نتیجــه، وزارت نیــرو قــادر ب در ســال های گذشــته همــواره هزینه هــا بیشــتر از درآمدهــا ب

خــود بــه بخــش خصوصــی نبــوده اســت.

تصویــر صفحــه بعــد، مربــوط بــه ســرمایه گذاری دولتــی در بخش هــای تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق اســت. بخــش آبــی 

رنــگ نیروگاه هــا و تولیــد، زرد بخــش انتقــال و ســبز بخــش توزیــع را نشــان می دهــد. تنهــا در ســال 1387 میــزان قابــل 

توجهــی ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه  اســت. بــه ایــن دلیــل کــه در ســال1386 و 1387 دولــت مابه  التفــاوت قیمــت 

تکلیفــی بــرق بــا قیمــت واقعــی  آن را پرداخــت می کــرد و در قوانیــن بودجــه ایــن دو ســال نیــز آمــده اســت امــا بعــد از 

ســال 1387رقــم مربــوط بــه مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی بــرق بــا قیمــت واقعــی آن در قانــون بودجــه ذکــر نشــده و بــه 

صنعــت بــرق پرداخــت نشــد.  در اواخــر ســال 1389 قانــون هدفمنــدی اجــرا شــد کــه تــا حــدی نرخ هــا را بــاال بــرد. امــا 

همزمــان بــا آن تکلیــف کردنــد کــه بخشــی از درآمــد صنعــت بــرق بــرای یارانه هــای نقــدی پرداخــت شــود. در بخــش 

تولیــد نیــز ســرمایه گذاری کــه در بخــش دولتــی شــده از ســال 1387 بســیار نزولــی اســت.
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نمــودار رســم شــده در تصویــر زیــر بــر اســاس آمــار وزارت نیــرو اســت. مطابــق شــکل زیــر ســرجمع ظرفیت هــای ایجــاد 

شــده دولتــی و خصوصــی از ســال 1389 بــه بعــد کاهشــی بــوده  اســت. در حالیکــه مقــرر بــوده ســالیانه 5.000 مــگاوات 

ظرفیــت جدیــد ایجــاد شــود، فقــط در یــک ســال 5.000 مــگاوات احــداث شــده و در ســال های بعــد ایــن مقــدار بســیار 

کم تــر بــوده  اســت. علــت وجــود چنیــن رونــدی را بایــد در کاهشــی بــودن قیمــت واقعــی بــرق جســتجو کــرد. 
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بخــش ســبز رنــگ نمــودار تصویــر زیــر کــه رونــد افزایشــی دارد، بیانگــر قیمــت اســمی بــرق اســت. زمانــی کــه متوســط 

تعرفه هــا را بــا شــاخص قیمــت ســال 1383 تعدیــل می کنیــم، منحنــی زرد حاصــل می شــود کــه فقــط در ســال 1390 

کــه هدفمنــدی اجــرا شــد، افزایــش معنــادار می یابــد و از ســال  1393 بــه بعــد بــا یــک روند بســیار اندک افزایشــی اســت. 

ــاح  ــدم اص ــن ع ــد و همچنی ــش تولی ــه بخ ــاوت ب ــت مابه التف ــدم پرداخ ــی از ع ــای کان ناش ــدن بدهی ه ــته ش انباش

ــه همیــن دالیــل، بخــش خصوصــی دیگــر  نرخ هــا، طرح هــای نیروگاهــی را از توجیــه خــارج کــرده  اســت. از طرفــی ب

حاضــر بــه خریــد نیروگاه هایــی کــه عرضــه می شــوند نیســت همانطــور کــه در نامــه وزیــر اقتصــاد هــم ذکــر شــده اســت. 

ایــن شــرایط نــه تنهــا بخــش تولیــد بلکــه باقــی فعــاالن بخــش بــرق را هــم تحــت فشــار قــرار داده  اســت.

 

پیشنهادات سیاستی برون رفت از وضع موجود

اصــاح ایــن شــرایط نیازمنــد قانــون جامــع و مانعــی اســت کــه ابعــاد اقتصــادی و فنــی مســأله را دیــده، توســعه فضــای 

رقابتــی را مدنظــر داشــته، در میان مــدت از ثبــات برخــوردار بــوده و حتمــا نقــش رگوالتــوری در آن لحــاظ شــده باشــد. 
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در شــرایطی کــه رگوالتــوری مســتقل تشــکیل شــود، امیــد اســت از یــک طــرف نــرخ و شــرایط خریــد و فــروش بــا رعایت 

مصالــح عمومــی دیــده شــود کــه منجــر بــه حفــظ همزمــان منافــع ســرمایه گذار و ســرمایه پذیر شــود و از طــرف دیگــر، 

فضــای رقابتــی در خریــد و فــروش بــرق در بــازار و بــورس بــرق ایجــاد شــود. ضمــن آنکــه در مــواردی کــه اختافــی پیش 

می آیــد قضــاوت غیــر جانبدارانــه صــورت گیــرد. 
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در زمینــه پیشــنهادات اصاحــی در زمینــه اقتصــاد بــرق، طبیعــی اســت کــه صنعــت بــرق قیمــت تمام-شــده تولیــد خود 

را بایــد دریافــت کنــد. اگــر بنــا بــه تصمیــم دولــت یــا مجلــس دریافــت قیمــت از مــردم ممکــن نباشــد، دولــت بایــد از 

منابــع عمومــی  ایــن رقــم را پرداخــت کنــد. از دیگــر اصاحاتــی کــه بایــد صــورت گیــرد، مربــوط بــه ســاز و کارهایــی 

اســت کــه حجــم معامــات بــورس را افزایــش دهــد. اگــر بنــا باشــد بخــش خصوصــی بــرق را بــه وزارت نیــرو بفروشــد، 

ــرق، اصــاح اقتصــاد  ــد ب ــر باشــد و هــم قیمت گــذار و هــم رقیــب در تولی ــرو هــم تنظیم گ در شــرایطی کــه وزارت نی

بــرق ممکــن نخواهــد بــود. از دیگــر پیشــنهاداتی کــه اگــر بــرای بخــش خصوصــی پیــش بیایــد می توانــد راهگشــا باشــد، 

بحــث صــادارت بــرق اســت.  
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