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مقدمه
  

  
هاي انرژي، به عنصري حياتي درترين صورتمروزه انرژي الكتريكي به عنوان يكي از مطلوبا

هاي قدرت بسيار بزرگ و گسترده در كشورهايشده و براي تأمين آن سيستمزندگي بشر تبديل
دولت يا نهادهاي ةاز آغاز برعهد ،هامديريت و كنترل اين سيستم. مختلف جهان پديد آمده است

ها در اختيار بخش خصوصي بودهمالكيت آنها بوده و اگر هم به ندرتدولتي مانند شهرداريشبه
در اين ساختار، توليد، انتقال و. استبوده١و مجتمععموديي و كنترل آنساختار راهبراست،

پذيرد و اصطالحاً ساختاري انحصاري بهتوزيع انرژي الكتريكي منحصراً توسط يك نهاد انجام مي
يده استوار استاسيستم قدرت ارائه شده، بر اين ةبارربيشتر نظرياتي كه در گذشته د. رودشمار مي

  .هاي ذاتي انحصاري استق يك بخش خدماتي عمومي با ويژگيكه بخش بر
هاي محلي برق داراي حق انحصار در نواحي جغرافيايي معين، شركت٢در بازارهاي انحصاري

در قلمرو خود معموالً انحصار فروش كالن يا حتي٣بر اساس اين حق انحصاري، شركت برق. هستند
اگر چه شكل بيروني اين انحصار از جايي به جاي ديگر .خرد انرژي الكتريكي را در اختيار دارد

هاياما بنياد دروني آن اعطاي تمامي امتيازات و نيز تخصيص تمامي محدوديت ،متفاوت است
برق معموالً متعهدشركتايط،در اين شر. هاي برق استخدمات رساني عمومي انحصاري به شركت

و با٤قابليت اطمينانكتريكي را در سطح مشخصي ازكنندگان، انرژي التك مصرفاست كه براي تك
  .]١[بهايي كامالً كنترل شده، فراهم آورد

از٦اييدزمقررات ةدر صنايعي مانند حمل و نقل و مخابرات، ايد٥سازيتجربيات خصوصي
، مسايل ناشي از ناكارآمدي و عدمهادر بسياري از كشور. ]٢[تختدريج مطرح ساصنعت برق را به

                                                                                                                                                    
1- Vertically Integrated 
2- Monopoly Markets 
3- Electric Utilities 
4- Reliability 
5- Privatization 
6- Deregulation 



  
  
  

  
  
 
  

٢

مقدمه
  

سازي  برداري، صنعت را به سمت خصوصي گذاري و بهره هاي سرمايه ها در تأمين هزينه نايي دولتتوا
طبيعي مازاد  ةه عنوان نتيجب يايدز از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته نيز روند مقررات. سوق داد

ت پديد آمده در اين صنع  هاي متمركز و پرهزينه گذاري اي بود كه در پي سرمايه انرژي در دوره ةعرض
ها، همراه با  ويژه در بخش توليد و افزايش بازده نيروگاه بهبود فناوري به ،براين عالوه. ]٣[ بود

المللي و در پي آن  و گسترش تجارت بين ]٤[ ها به اين روند ياري رسانيده تر شدن آن كوچك
  .است نيز اين روند را تقويت كرده ]٣[ از منابع اوليهبهينه برداري  ضرورت بهره

هاي  در تمامي حوزهو زدايي در صنعت برق، خصوصاً  مقررات ،گذشته ةده سهدر طول   
هاي  توان اين روند را در حوزه كه امروز مي  به افزايش بوده است، چنان بازرگاني در سطح جهان رو

ها  خدمات مالي و پولي شركتمانند ي هاي گوناگون از خريد و فروش كاالهاي مختلف تا حوزه
رايط رقابت را هاي اقتصاد نشان داده و ش زدايي خود را در تمامي بخش اثر مقررات. ]٥[ حظه كردمال
ترين  با اين وجود، شايد بتوان گفت كه مهم. مالحظه و ماندگار ديگرگون ساخته است صورتي قابل به

تار ها حركت از سمت ساخ رساني رخ داده كه در آن هايي از خدمات ها در بخش اين دگرگوني
در بخش خدمات، . كم تا حدودي رقابتي انجام پذيرفته است انحصاري به سوي ساختارهايي دست

گاز ادامه يافت و امروزه بخش  و بازارهاي برق در ايي كه از مخابرات آغاز شده بوددز روند مقررات
حل گوناگون نيز اين روند در حال حاضر در مرا در كشورهاي. ]٥[ آب را نيز دربرگرفته است

كنند، در  زدايي را فراهم مي هاي حقوقي مقرارت كه برخي از كشورها زمينه درحالي. مختلف قرار دارد
در سطح درون بخشي  .نيز انجاميده است ١خردبرخي از كشورها اين روند به رقابتي شدن بازارهاي 

گرفته تا  هاي خدماتي از نيروي انساني هاي شركت نيز روند آزادسازي تقريباً در تمامي بخش
  .ريزي عملياتي و حتي تا سطح تعيين راهبردها، گسترش يافته است برنامه

مختصري از اين  ةتاريخچ ةپس از ارائ ،، براي شناخت عام بازارهاي برقمجموعهدر اين 

                                                
1- Retail Markets 
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مقدمه
  

فصل سوم . خواهيم پرداختدر فصل دوم هاي تأسيس اين بازارها  ، به بيان انگيزهدر فصل اول بازارها
در فصل چهارم، . ش به شناخت نهادهاي معمول بازارهاي برق اختصاص يافته استاز اين گزار

در  سرانجام. گذاري برق در بازارهاي آزاد، مختصراً توضيح داده شده است هاي گوناگون قيمت روش
زدايي در بازارهاي واقعي ارائه شده و  هايي از روندهاي اجرا شده براي مقررات نمونهفصل پنجم 

  .اند مورد بررسي قرار گرفته ي واقعي در سطح جهانترين بازارها ممهاز  برخي
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  تاريخچه )۱ـ ۱
زدايي را تجربه كرده است، به دليل مشكالت فراوان در  شيلي به عنوان نخستين كشوري كه مقررات

سپس در . رقابت را در بخش توليد صنعت برق پديد آورد ١٩٨٢ ها، در سال بكه و نيروگاهش ةادار

شد به سه بخش توليد، انتقال و توزيع  صنعت برق آرژانتين كه صنعتي ناكار آمد تلقي مي ١٩٩٢سال 

 اين تجربيات در كشورهاي ديگر آمريكاي. تقسيم شد و يك بازار رقابتي در بخش توليد آن پديد آمد

اتماال، السالوادور، پاناما و تاحدودي در برزيل و وجنوبي و مركزي مانند بوليوي، پرو، كلمبيا، گ

  .مكزيك نيز تكرار شد

در اروپا نيز كشور انگلستان آغازگر اين روند بود، اسكاتلند و ايرلند شمالي تجربيات انگلستان 

تدريج كشورهاي  جاد شده در كشور نروژ بهاسكانديناوي نيز بازار اي ةدر منطق. و ولز را دنبال كردند

 Nord Poolترين بازارهاي فعال جهان يعني  سوئد، دانمارك و فنالند را نيز دربرگرفت تا يكي از مهم

به روند باز شدن تدريجي  EC-92-96، با انتشار دستورالعمل ١٩٩٦پارلمان اروپا در سال . پديد آيد

و  ١٩٩٨اسپانيا در . كشور عضو، شتاب بخشيد ١٥تقال در ان ةبرق و دسترسي به شبكملي بازارهاي 

اكنون در حال  در بخش توليد بازاري كامالً رقابتي را ايجاد نمودند و اين روند هم ١٩٩٩هلند در 

  .است... گسترش به كشورهاي شرق اروپا مانند لهستان، روماني و 

زدايي در صنعت  نيز مقرارت) ٢و اونتاريا ١آلبرتا(هاي كانادا  در نيوزلند، استراليا و برخي از ايالت

اجرا  ةتدريج به مرحل ها پيشنهاد گرديد و به برق به عنوان روشي براي افزايش كارايي و كاهش هزينه

ها به  سازي را در بسياري از ايالت هاي مربوط به خصوصي آمريكا نيز قانون ةاياالت متحد. درآمد

به عنوان پيشگامان  ٣و مريلند ٢، نيوجرسي١، پنسيلوانيا٣يفرنياهاي كال تصويب رسانيد و نهايتاً ايالت
                                                
1- Alberta 
2- Ontario 
3- California 
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در كاليفرنيا از شتاب  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠هاي  زدايي در آن شناخته شدند؛ هر چند كه بحران سال مقررات

  .حركت به سمت مقررات زدايي تا حدودي كاست

طي مراحل گوناگون  هايي از آسيا و آفريقا نيز در حال اكنون در بخش ، همزدايي مقرراتروند   

در ... ، هند، سنگاپور و جنوبي ةژاپن، كرمانند وب شرقي جنآسياي كشورهاي صنعت برق در . است

قرار دارد و در برخي ديگر از كشورها، از جمله جمهوري اسالمي  زدايي مقرراتمراحل متفاوتي از 

  .ها و خصوصيات بومي در حال اجراست ايران نيز اين روند با ويژگي

  زدايي مقررات هاي  نهزمي )۱ـ ۲

  اقتصادي هاي زمينه )۱ـ ۲ـ ۱

بايد يك كاال ، قيمت و رضايت عمومي ٤اجتماعي هنظريات اقتصادي براي بيشينيه شدن رفا بر اساس

اقتصادي چندان  ةشد البته، اجراي عملي اين اصل اثبات. ]٦[ برابر باشدتوليد آن  ٥مرزي ةهزينبايد با 

  :توان دو روند را برگزيد ميبراي رسيدن به اين نتيجه . ساده نيست

برابر با  بهاييشده كه كاال را به  توليدكنندگاني كنترل گيري شده و شكل ايجاد ساختاري تنظيم •

  .مرزي و يا در حدود آن به فروش برسانند ةهزين

به عبارت ديگر  .اهدگزيدوخفرض كه توليدكننده خود همين قيمت را بر يشپتكيه بر اين  •

 .راي گزينش همين بها از سوي توليدكنندهايجاد روندي طبيعي ب

در به همين دليل . با تكيه بر فرض نخست شكل گرفته استبرق ساختار رايج صنعت   

                                                                                                                                          
1- Pennsylvania 
2- New Jersey 
3- Maryland 
4- Social Welfare 
5- Marginal Cost 
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بديهي است كه اگر اين . ودش براي اين كاال تنها يك توليدكننده درنظرگرفته ميساختار سنتي 

حداكثر تواند  نمي قرار دهد،يد آن مرزي تول ةانحصاري بهاي كاالي خود را برابر با هزين ةكنندتوليد

بر بازار، معموالً نهاد  انحصاري ةپس براي اجتناب از چيرگي اين توليدكنند. آورد دست هسود را ب

مرزهاي ها از  كه اين وضعيت انحصاري را كنترل و عدم تجاوز قيمت آيد به وجود مي ١اي كننده تنظيم

  .كند مياجتماعي را تضمين مجاز 

 ؛تار، به جهت تضميني بودن سود توليدكننده از كارآمدي مناسبي برخوردار نيستاما اين ساخ  

 و  در آن لحاظ نشده است ،شود مفهوم گزينش آزاد، كه در بسياري از كشورها مهم تلقي مي

بازار در جهت رسيدن به  ي مقررات كننده تنظيمنفوذ بر  هاي ذي گروه نيز قدرت چانه ،براين عالوه

ساختار انحصاري بر و درواقع به كاركرد باري داشته  اثرات زيانبسياري از كشورها سود بيشتر در 

  .اند  سودرساني به گروهي خاص تنظيم شده برايكه انجاميده است مبناي مقرراتي 

چرا «، اين پرسش كه ١٩٦٨با توجه به تمامي داليلي كه گفته شد، نخستين بار در سال   

پاسخي كه به اين پرسش داده شد، . مطرح گرديد» شده باشند؟ ظيمها بايد داراي ساختاري تن شركت

به عنوان نمونه، . ]٧[ دنشو نميها منجر  انحصاري به افزايش قيمت هايساختارتمامي آن بود كه 

مرزي منجر  ةد هزينح ها در ها و تثبيت آن تواند به كاهش قيمت رقابت بر سر حق انحصار، خود مي

ري صنعت ارسيد اما با به چالش كشيده شدن طبيعت انحص الب به نظر ميج  اين ايده ،اگرچه .شود

به عبارت ديگر، دورنماي . بيشتر مورد توجه قرار گرفت ،معاداشتن رقابتي عمومي و ج ةبرق، ايد

اي  هاي مرزي توليد به روشي طبيعي و در بازاري كامالً آزاد، انگيزه رسيدن به بهايي در حد هزينه

كننده  عالوه بر از ميان رفتن تنظيم ،ي است كه با اين روشهبدي. شمار آمد زدايي به قوي براي مقررات

بنابراين، هدف نهايي از  .دش فراهم ميمطلوب  ةبه نتيجامكان رسيدن   ،)هايش همراه با تمامي هزينه(

                                                
1- Regulator Entity 
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داشتن راهي طبيعي براي رسيدن به قيمتي در حد  اقتصاديِ ةآزاد سازي بازارهاي برق، انگيز

منظور از كارآمدي . بود) يعني بيشينيه كردن رفاه اجتماعي(هاي مرزي و البته افزايش كارآمدي  زينهه

در . هايي گوناگون از آن داشت توان دريافت اي است كه مي ي خاص از اين واژهيتنها معنا ،در بحث ما

آمدي نه تنها به كار ،آزادسازي بازارهاي برق ةتلقي كلي اقتصادي از كارآمدي، به خصوص در زمين

ثابت  كردن رفاه اجتماعي در يك وضعيت ايستا است بلكه فرآيند پوياي اصالح معني بيشينيه

ها را تا  قيمتنه تنها  ،رود كه رقابت به عبارت ديگر، انتظار مي. گيرد برميهاي توليد را نيز در هزينه

  .انجاميدبينابع نيز برداري كارآمدتر از م هاي مرزي كاهش دهد، بلكه به بهره حد هزينه

توان در رسيدن به دو هدف عمده  هاي اقتصادي ايجاد رقابت را مي به طور خالصه، انگيزه  

با پذيرفتن . كرد  هاي توليد جستجو سازي هزينه هاي مرزي و كمينه گذاري بر مبناي هزينه يعني قيمت

ماند، چرا كه  برق باقي نمي انحصاري صنعتساختار اي جز از ميان برداشتن  اقتصادي چاره ةاين ايد

هاي يك سيستم انحصاري تحت مقررات  هاي اجتماعي براي جبران هزينه صورت از دارايي در غيراين

  .هزينه خواهد شد

  فني يها  زمينه )۱ـ ۲ـ ۲

هاي انتقال بزرگ و   ، همراه با حضور شبكهاطالعاتپردازش  وبرق  توليد هاي هبهبود فناوري در حوز

در اين بخش به توصيف مختصري از هر . زدايي را فراهم آورد مقررات ملي شدنع ةزمين پيوسته، هم به

  .ايم يك از اين موارد پرداخته

ساختار انحصاري از  ةترين مشخص در صنعت برق، مهم :هاي پربازده كوچك نيروگاه) الف

از  ،ترتيب اين به .است ها چه بيشتر نيروگاه تر شدن هر بزرگ باهاي توليد  كاهش هزينهديدگاه فناوري 

خود را  كه آيد هاي كوچك فراهم مي هاي بزرگ امتيازاتي نسبت به نيروگاه نظر اقتصادي براي نيروگاه
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 ٢اي ههاي سرماي زينه، ه١برداري هاي بهره بر هزينه عالوه. ان داده استشروشني در صنعت برق ن به

روز  ، روزبههمان قرن هفتاد ةپايان ده از آغاز قرن پيش تا تقريباً) به ازاي هر مگاوات(ها نيز  نيروگاه

هاي  نيروگاه ةهشتاد، با توسع ةاما در ده. كاهش يافت اه تر شدن هرچه بيشتر نيروگاه همراه با بزرگ

براي  ،ها در آن سال .گازي، كه هم كوچك و هم پر بازده بودند اين روند متوقف شد ٣سيكل تركيبي

 ١٠٠٠، نياز به حداقل پذير رقابت رساندن آن به سطح و) مگاواتبر (ميانگين ثابت  ةكاهش هزين

 ١٠٠با يك نيروگاه گازي سيكل تركيبي  تنهاتوان  اما هم اكنون مي ،بود ينيروگاهمگاوات ظرفيت 

  .]٨[ مگاواتي به اين مرز رسيد

داد كه  كنندگان بزرگ صنعتي اين اجازه را مي ا مصرفي/اين روند به توليدكنندگان كوچك و  

ي دشوار راصاي صنعت انح در اين شرايط، حفظ امتيازات هزينه .تر وارد بازار توليد شوند ادهبسيار س

پردازند براي  هاي پايين به توليد برق مي د و دورنماي حضور تعداد زيادي بازيگر كه با هزينهونم مي

  .رسيد زدايي، كافي به نظر مي توجيه رقابتي كردن بازار و مقررات

كند،  توجيه مي را زدايي كه بازارهاي آزاد فني مقررات ةزمينديگر : تاژ باالخطوط انتقال ول) ب

تبادل قدرت الكتريكي هرچه بيشتر  ،هاي انتقال پربازده سيستم ةبا توسع. امكانات انتقال است وجود

 امكان فني ،ميان نروژ و آلمان kV٤٠٠به عنوان نمونه، اتصاالت جديد باالتر از . پذير شده است امكان

خود عنصري مهم در رقابت احتمالي ميان  خودي كند و به ل برق ميان اين دو كشور را فراهم مياانتق

  .رود شمار مي توليدكنندگان كشورهاي گوناگون به

پيشرفت  و درنگ رساني بي امكان اطالع ،بهبود فناوري اطالعات: بهبود فناوري اطالعات) پ

هاي الزم  و زيرساخت ر ساختوارا هم وين انرژي الكتريكينراه تبادالت  ،ها توان محاسباتي رايانه

                                                
1- Operational Costs 
2- Capital Costs 
3-  Combined Cycle Plants 
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ير ذپ مدت تا پيش از اين امكان انجام اين تبادالت مالي و كوتاه. براي تبادالت مالي بازار را فراهم كرد

  .نبود، چرا كه چنين تبادالتي نيازمند پردازش اطالعات فراوان در زماني بسيار كوتاه است

  هاي ديگر انگيزه )۱ـ ۲ـ ۳

عوامل مؤثر ديگري در حركت به سمت  ،هاي پيشين ذكر گرديد هايي كه در بخش ر انگيزهعالوه ب

طور دقيق مورد توجه قرار  زدايي، قابل بيان است كه اگرچه تاكنون به سازي و مقررات خصوصي

ها را يكي از عوامل مؤثر در  توان باور به آن اند اما در يك ديدگاه عمومي مي اثبات نشده يا نگرفته

  :]٩[ اين عوامل عبارتند از .زدايي در سطح جهان دانست غاز روند مقرراتآ

  .بازرگاني خصوصي، كارآمدتر است •

به عبارت ديگر در ساختارهاي خصوصي، . ها وجود دارد تر سرمايه امكان حسابرسي دقيق •

 هاي دولتي گذاري هاي خود برخوردارند و سرمايه ران از تسلط بيشتري بر سرمايهاگذ سرمايه

 .اند و عمومي معموالً نامسؤول و پرهزينه

جغرافيايي يا نوع مصرف  ةديگر براساس ناحي بهاي انرژي در بازارهاي آزاد،. يكساني قيمت •

هاي مرزي توليد را  با هزينه برابري يكنندگان درواقع بها مصرف ةنيست و هم پذير تفكيك

از كيفيت است و نه هيچ عامل ها در اينجا تنها ناشي  تفاوت قيمت. پردازند براي آن مي

 .ديگري

با افزايش تعداد كشورهايي كه در سطح  .سازي و آزادسازي در سطح جهان روند جهاني •

اقتصادي براي  ةاند، اكنون ديگر حفظ ساختار بست  زدايي را اجرا كرده جهان، مقررات

 .شود روز به روز دشوارتر ميديگر كشورهاي 
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  ها كاستي )۱ـ ۳
از يك البته، هر .رفت شمار مي بهزدايي  مقررات گر توجيههاي  ها و ايده زمينهشد، چه تا كنون گفته  آن

  .ايم ها در اين بخش اشاره كرده كه به برخي از آن هايي است ها و كاستي داراي محدوديتها  اين ايده

هاي مرزي توليد  بر هزينهگذاري مبتني  تواند رقابت را محدود و از قيمت كه مي :١بازار قدرت •

  .يري كندگ پيش

گذاري كمتر معموالً داراي  هاي سرمايه هاي با هزينه نيروگاه: هاي مرزي افزايش هزينه •

ها محدود  گذاري به همين نيروگاه اگر سرمايه. برداري بيشتر هستند هاي مرزي بهره هزينه

 .گاه بهاي برق افزايش خواهد يافت آن ود،ش

يك از بازيگران ديگر خود را  زدايي، هيچ تبا مقررا :اطمينان قابليت مشكالت مربوط به •

طمينان قابليت اايجاد اين  ،ترتيب اين به. دانند طوركلي نمي به سيستماطمينان قابليت مسؤول 

هدف اصلي بازيگران بازار، كسب سود بيشتر است و كاستن از . شود دشوارتر مي

 .يشتر مورد توجه خواهد بود، احتماالً در بازارهاي رقابتي ب اطمينانقابليت استانداردهاي 

 ،با مقررات زدايي، برق نواحي كوچك كه پيش از اين ارزان بود:  برقمحلي افزايش بهاي  •

 .شود تر مي گران

اگرچه ممكن است از نظر ، گذاري آزاد در توليد برق سرمايه :حفاظت زيست محيطي •

براي تضمين ناآالينده بودن محيطي نيز  صرفه باشد، اما بازبيني شرايط زيست اقتصادي كامالً به

  .هاي جديد ضروري است نيروگاه

حفظ و  ،هاي قدرت المللي در سيستم با افزايش پيوندهاي بين :هاي ملي انرژي سياست •

 .دشو هاي انرژي در سطح ملي دشوار مي پايداري سياست

                                                
1- Market Power 
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  هـدمـمق )۲ـ ۱
بندي بازارهاي برق ارائه شده، اما مبناي تمامي اين  ي گوناگوني براي گروهها تاكنون روش

به عبارت ديگر، . و يا زمان بوده است ٢تبادلنوع ، ١ها يكي از سه عامل مهم رقابت بندي تقسيم

هاي زماني فعاليت قابل  بازارهاي برق بسته به ميزان رقابت موجود، ساختار تبادالت و دوره

ها به طور خالصه  بندي در اين بخش از گزارش اين تقسيم. هاي گوناگون هستند روهبندي به گ تقسيم

  .اند مورد بحث قرار گرفته

  پذيري رقابت )۲ـ ۲
هاي متفاوت  پذيري زدايي در صنعت برق، باعث پديداري بازارهايي با رقابت تجديد ساختار و مقررات

ها  توان آن گاه مي باشد، آن ها وجود در آنپذيري م بندي بازارها، سطح رقابت اگر معيار گروه. شده است

  : ]۱۰[ بزرگ تقسيم كرد ةدست چهاررا به 

ها توليد،  بازارهاي انحصاري برق، بازارهايي هستند كه در آن :انحصار در تمامي سطوح) الف

انتقال و فروش انرژي در انحصار يك شركت خصوصي، سازمان دولتي و يا نهادي وابسته به دولت 

زدايي در تمامي جهان، بر صنعت برق حاكم بودند، امكان  ين بازارها كه پيش از مقرراتدر ا. است

ها وجود دارد و هدف اصلي از آن معموالً چيزي  گذاري متمركز، كنترل شبكه و كاهش هزينه سياست

به عبارت ديگر در اين شرايط معموالً اهداف سياسي، اجتماعي مانند . غير از سود اقتصادي است

به عنوان هدف نهايي صنعت تعريف ... د سطح زندگي مردم، فراهم آوردن شرايط توليد بهتر و بهبو

  .شود مي

                                                
1- Competition 
2- Transaction 
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صورت  هاي توليدي به ها و شركت در اين نوع از بازارها، نيروگاه: رقابت در توليد) ب

به  كنند تا انرژي را به صورتي مطمئن و ارزان خصوصي در بازار فعالند و در رقابت با هم تالش مي

اين نهاد خريدار  ةانتقال و توزيع انرژي در اين نوع از بازارها بر عهد. يك نهاد كالن خريدار بفروشند

در اين بازارها، تبادالت نوعاً براساس قراردادهاي . است و امكان رقابت در بخش مصرف وجود ندارد

اما خطرپذيري . شود ين ميسيستم تأم ةالزم براي توسع ةپذيرد و در نتيجه هزين انجام مي ١جانبهدو

ها در  اي براي بهبود كاركرد نيروگاه شود و عمالً انگيزه كنندگان منتقل مي بازار و فناوري به مصرف

  .هاي قرارداد وجود ندارد دوره

گيرد كه در آن  در اين مدل، بازاري كالن براي انرژي شكل مي :٢رقابت در بازار كالن) پ

كنند،  و بهاي آن با يكديگر رقابت مي قداراليي به نام برق، بر سر مخريداران و فروشندگان كالن كا

توانند از ميان  برق خود برخوردارند و مي ةخريداران كالن انرژي از امكان انتخاب مستقيم فروشند

انرژي مورد نياز خود را مستقيماً برگزينند، هر چند كه اين  ةكنندگان كالن انرژي، تأمين كنند عرضه

  .كنندگان خرد وجود ندارد ي مصرفآزادي برا

رود، تمامي  ترين بازارها از حيث رقابت به شمار مي در اين مدل كه كامل: ٣رقابت خرد) ت

. انرژي مورد نياز خود را، خود برگزينند ةتوانند مستقيماً تأمين كنند مشتريان، چه خرد و چه كالن، مي

ندگان و امكان رقابت براي توليد كااليي كن در چنين ساختاري آزادي انتخاب براي تمامي مصرف

در اين نوع از بازارها، نوعاً . يا با كيفيت بيشتر براي تمامي توليدكنندگان فراهم است/ تر و ارزان

كنندگان خرد و  آيند كه امكان تبادل انرژي ميان مصرف نهادهاي واسطه يا كارگزاري نيز پديد مي

  .آورند توليدكنندگان را به وجود مي

                                                
1- Bilateral Contract 
2- Wholesale Market 
3- Retail Competition 
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  واع تبادالتان )۲ـ ۳
توان سه نوع  گاه مي بندي كنيم، آن ها گروه اگر بازارهاي برق را براساس نوع تبادالت انرژي در آن

  :اين سه نوع عبارتند از. متفاوت از بازارها را در سطح جهان از يكديگر تفكيك كرد

. دتنها يك خريدار حضور دار بازارهادر اين : ١حوضچهسيستم بازارهاي مبتني بر ) الف

كه با دريافت پيشنهاد قيمت از فروشندگان و با دولتي است  درواقع يك نهاد دولتي يا نيمه حوضچه

أمين با يك قيمت واحد تا تمعموال شروع از كمترين پيشنهادها، توان مورد نياز تمامي خريداران را 

اي است  رين فروشندهت اين قيمت يكسان در واقع پيشنهاد قيمت گران. فروشد مي ها به آن ،كامل تقاضا

منطق اقتصادي اين روش تخصيص سود  .شده از سوي او مورد نياز خريداران است كه توان عرضه

 . ]١١[ بيشتر به توليدكنندگان كارآمدتر است

طور  ، خريداران و فروشندگان بهبازارهادر اين : توان ةتبادالت دوسويبازارهاي مبتني بر ) ب

 البته ممكن است تمام. رسند شوند و بر سر قيمت با هم به توافق مي مي منفرد با يكديگر وارد مذاكره

در اختيار نهاد مديريت سيستم نيز قرار داده  جانبهدمشخصات اين قراردادهاي دو يا چن يا برخي از

ده در بيني ش پيش يهاسازوكارطور مجزا محاسبه و با  انتقال به ةها هزين در اين سيستم. شود

 .شود أمين مييا مصرف كنندگان ت/از سوي توليد و جانبها چندقراردادهاي دو ي

در اين روش، يك نهاد تجاري براي مديريت بازار از ): PX٢(تبادل توان بورس بازارهاي ) پ

. كند شود كه دقيقا مانند يك بازار سهام عمل مي بازار ايجاد ميدر  كنندگان شركتسوي دولت يا 

 ٢٣توان به قيمت  مگاوات ۳۳۰به من براي فردا ("كنند  اعالم مي PXخريداران نيازهاي خود را به 

من ("دهند  ارائه مي PXفروشندگان نيز پيشنهادهاي خود را به "). نياز دارمساعت  دالر بر مگاوات

فروشندگان و ). عرضه كنم ساعت دالر بر مگاوات ٤٠مگاوات توان به بهاي  ٥٠٠توانم  براي فردا مي
                                                
1- Pool Based Markets 
2- Power Exchange 
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اند و ديگر فروشنده يا خريدار منفرد به  حقيقتا وارد بازار شده PXتبادل تجاري با خريداران به هنگام 

طور ثابت و  الكتريكي به توانتبادل دقيقا مانند تبادل سهام در بازار بورس، بورس . آيند حساب نمي

 كنندگان شركتنام انرژي الكتريكي را محاسبه و در اختيار تمامي   روز كااليي بهبهاي  ،ه لحظهبلحظه 

بنابراين هر دو . پذيرد گذارد كه در واقع قيمت تمامي تبادالت تواني است كه در آن لحظه انجام مي مي

دالر بر  ٧/٣١ دانند كه بهاي نهايي برق در بازار به عنوان مثال مورد بحث ما مي ةخريدار و فروشند

بيشتر به اين بهاي نهايي هاي پيشنهادي خود را هرچه  است و بنابراين بايد قيمت ساعت مگاوات

 .]١٢[ نزديك كنند

در  سازوكارزمان از دو  گيري هم اگرچه تضادي ميان اين سه نوع بازار وجود ندارد، اما بهره

تبادل عالوه بر حضور بورس  برخي از بازارها،عنوان نمونه در  به. تر است هاي موجود معمولبازار

ميان  جانبهدر برخي ديگر از بازارها نيز تبادالت دو. ودش نيز مجاز شمرده مي جانبهتبادالت دو ،وانت

هاي كوچك از  كنندگان بزرگ مجاز دانسته شده اما براي شركت توليدكنندگان بزرگ با مصرف

  .استفاده شده است حوضچهساختار 

. تواند بسيار متفاوت باشد جزئيات اجرايي اين سه روش نيز در كشورهاي گوناگون، مي

در  جانبهميزان اطالعات منتشر شده از قراردادهاي دو جانبههاي با تبادالت دو ر سيستمعنوان مثال د به

بازارهاي گوناگون متفاوت است و در برخي از بازارها، با انعقاد هر قراردادي بايد ميزان، بها و 

ان در تو ةهاي زماني مبادل از سوي ديگر بازه. آن به اطالع دولت رسانده شودمكاني و زماني  موقعيت

صورت روزانه و  دادوستد تنها به ،وانتهاي  در بسياري از بورس. بازارهاي متفاوت، گوناگون است

. پذير است امكان جانبهشود و تبادالت بلندمدت تنها از طريق قراردادهاي دو ساعت انجام مي به ساعت

  .آمده است  )٢ـ١(در جدول اين بازارها هاي كليدي  ويژگي
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  ):٢ـ١(جدول 
  بازارهاي برقدر گوناگون تبادالت هاي كليدي ساختارهاي  يويژگ

 بهاي يكسان شناسد؟ آيا خريدار فروشنده را مي تعداد خريداران تبادلنوع 

 معموال آري يك حوضچه

 خير آري بسيار  جانبهتبادل دو

 آري خير بسيار وانتتبادل بورس 

  زماني فعاليت ةباز )۲ـ ۴
  :]۱۳[ توان به سه نوع تقسيم كرد زارهاي موجود برق را ميزماني تبادالت نيز، با ةبراساس دور

اين نوع  .انرژي ةدرنگ و درلحظ بازاري براي خريد و فروش بي: ١حقيقي ـ   زمانبازار ) الف

درنگ برق  بازار بي. اندازي شده است بازارها عالوه بر برق، براي گاز نيز در نقاط گوناگون جهان راه

در صورت حضور ساختارهاي مناسب براي هدايت . دقيقه فعال است هاي زماني تا چند در حوزه

اكنون  درنگ در سطح جهان، هم بيشتر بازارهاي فعال بي. توان چنين بازاري را سامان داد تبادالت، مي

برخوردار از  اين بازارها، به توليدكنندگان انرژيِ. كنند اينترنت استفاده مي ةد از شبكوبراي تبادالت خ

دهد تا به سرعت خريداران اين انرژي اضافي را بيابند، در چند  توليد اضافي، اجازه ميامكانات 

امكان . انرژي را تبادل كنندچند دقيقه  ةبه توافق برسند و نهايتا با فاصلها بر سر قيمت  ثانيه با آن ميلي

اين بازارها . ارددر اين بازار براي خريداران و فروشندگان، هردو، وجود دو پيشنهاد قيمت  ٢مذاكره

اين بازار، . شوند هم به صورت خصوصي، و هم توسط نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت مديريت مي

رود چرا كه اطالعات آن تقريباً  خطرپذير بسيار جذاب است و بازاري باز به شمار ميبازيگران براي 

  .شود تبادل انرژي براي عموم منتشر مي ةدر همان لحظ

                                                
1- Real-Time Market 
2- Negotiation 
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تر  به عبارت دقيق. ريزي آن روز آينده است برنامه ةبازار برقي كه محدود: ١پيش ـ بازار روز) ب

 ـ پيشرا بازار روز  آغاز مشخص زماني ةساعتي پس از يك نقط ۲۴ ةبازار انرژي براي يك باز

موجود را  ةهاي تجديدساختاريافت در اين بازار، كه سهم بيشتري از تبادالت انرژي در سيستم. نامند مي

ساعته  ۲۴ ة، پيشنهاد خود را براي يك دور)و مشتريان(توليدكنندگان  ،خود اختصاص داده است به

سپس اين پيشنهادات با توجه به ساختار بازار مورد ارزيابي قرار . كنند مربوط به روز بعد ارائه مي

ريزي، مقادير  مهبا پايان روند برنا. شود ميان عرضه و تقاضا براي روز بعد تعادل ايجاد مي گيرد و مي

هاي  كنندگان و نيز مصرف هر يك از متقاضيان همراه با قيمت انرژي در بازه توليد هر يك از عرضه

شود  كامالً مشخص مي) ساعت پس از آغاز به كار بازار ۲۴يعني (معموالً يك ساعتي براي روز آينده 

يك ساعت از ني خريد و فروش هاي زما در برخي از بازارها، دوره. رسد و به اطالع هر دو طرف مي

  .استبيشتر  و گاهي همكمتر 

هايي كه هنوز توليد  بازاري براي انرژي است كه در آن انرژي :انرژي ٢بازارهاي آتي) پ

 مبتني برتواند  روش دادوستد، بسته به نوع بازار مي. گيرند  اند، مورد خريد و فروش قرار مي نشده

زماني  ةدور. باشد جانبهدو مذاكراتيا به صورت /وورس هاي بازار ب روش براساسيا /وحراج 

داد و ستد در اين بازار براي . تواند از يك هفته تا ده سال و بلكه بيشتر تغيير كند دادوستد نيز مي

داد و ستد با بهاي آن به هنگام  ةفروشنده و خريدار هر دو خطرناك است، زيرا بهاي انرژي در لحظ

توانند  در ازاي اين خطر، فروشندگان مي. باشد) كمتر يابسيار بيشتر (متفاوت تواند كامالً  تحويل، مي

توانند با  اي خود را افزايش دهند و خريداران نيز مي از طريق فروش ظرفيت خود، دارايي سرمايه

ها، تضمين شده است، انرژي مورد نياز خود را تأمين  هايي كه در برابر افزايش ناگهاني قيمت قيمت

  .كنند
                                                
1- Day-Ahead Market 
2- Futures Markets 
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  مقدمه )۳ـ ۱
باعث ايجاد نهادهاي  ،عمودی آن به ساختار رقابتي ةدگرگوني صنعت برق و تغيير ساختار يکپارچ

توان اين  از يك ديدگاه كلي مي. مرتبط و متناسب با اين ساختار نوين هستند كه جديدي شده است

 براين عالوه .كردبندی  مديريتي بازار و بازيگران آن دسته ـ  تينهادها را به دو گروه مهم نهادهاي نظار

نهادهاي  ةعهد بررا نيز نبايد از نظر دور داشت كه گرچه مديريت آن  ١دو گروه، بازار خدمات جانبي

در  .طور جداگانه مورد توجه قرارگيرد ، بايد به٢دليل اهميت آن در امنيت سيستم نظارتي است، اما به

نهادهاي معرفي شده در اين بخش  ةكه شايد نتوان در تمامي بازارهاي جهان، هم تذكر دادپايان بايد 

  .اند بلكه، بسته به نوع بازار در هريك از بازارهاي واقعي برخي از اين نهادها تأسيس شده. كرد را پيدا

  مديريتينظارتي ـ نهادهاي  )۳ـ ۲
برخي از نهادهاي مديريتي . است لياصدو جهت  ايرابازارهاي برق دنهادهاي مديريتي در فعاليت 

، تضمين سالمت قانوني، بازارگذاري و نظارت بر كاركرد درست  قانون ةدر بازارهاي برق وظيف

اما گروه . عهده دارند هاي اجرايي و عملياتي آن را به نامه سياسي و اجتماعي بازار و تدوين آيين

ترين اين  شاخص .را برعهده دارندقدرت  مديريت سيستم ةديگري از اين نهادها از نظر فني وظيف

كارکرد مناسب آن بر كاركرد ديگر نهادها نيز كامال  است كه) ISO( ٣بردار مستقل سيستم بهره ،ها نهاد

   .اثرگذار است
 را تعيين،  ٤هاي انتقال تعرفه ؛عهده دارد بردار مستقل سيستم، درواقع كنترل شبكه را به بهره

بلندمدت نيز  هاي گيري تصميم و درريزي  برنامهرا اي  دورهو نگهداري  يرتعم، را حفظ امنيت سيستم
                                                
1- Ancillary Services 
2- System Security 
3- Independent System Operator 
4- Transmission Tariffs 
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انتقال، توليدكنندگان،  مالكان سيستماز بازيگران بازار نظير  بايد ISOكارکرد  .كند همكاري مي

را براي سيستم انتقال مستقل باشد تا بتواند دسترسي عادالنه به  هاي توزيع و كاربران نهايي شركت

  .فراهم نمايدران كارب ةهم

براي حفظ امنيت   سيستم و كاهش بارگذاري منابعيا برخي از  همهريزي توليد  و برنامه كنترل

، از )سيستم فركانسا و حفظ عرضه و تقاضدر تعادل ايجاد انتقال،  رفع تراكم در سيستم( آن

 ةهمرا براي ب هاي اقتصادي مناس سيگنال ISO براين، عالوه .است ISOها و اختيارات  وليتؤمس

جديد با  گذاري در منابع و سرمايهاز منابع مؤثر  ةشوق استفادتا م كند، ارسال ميبازار بازيگران 

  .هاي كمتر باشد محدوديت

هر يك از اين انتخاب  كه پيشنهاد شده است ISOتاكنون دو ساختار مهم براي  ي،كلطور به

به حفظ امنيت انتقال بيشتر ساختار كه  نخستيندر . داردبستگي  ISOو اختيارات  فاهدابه  هاساختار

به حداقل موارد فني مورد نياز محدود  ISO، ساختار توجه دارد قدرتبرداری از سيستم  بهرهدر 

 مدل، در اين. ]۱۴[ شود از هر نوع دخالت در موارد اقتصادي مرتبط با بازار منع مي ISOشود و  مي

ISO  اصلي از كاركرد هدف . ندارد بازاردر  يشو هيچ نق هدد را انجام ميريزي انتقال  برنامهISO  در

  .كم استات آن اختيارسيستم انتقال و  امينت، حفظ اين ساختار

عنوان يك  بهازار اين ب. شود نيز افزوده مي) PX( تبادل توانبازار   ISOبه  ،در ساختار دوم  

است غيرانتفاعي ستقل، غيردولتي و م يهادكه در بخش پيش نيز اشاره شد، ن ساختار اقتصادي، چنان

در  ١بازار ةقيمت تسوي. استهاي خريد و فروش برق  مزايدهاجرای  ا، ببازار رقابتيمركزي براي كه 

رخي از ر بد .دشو محاسبه ميخريداران و فروشندگان انرژي  ٢پيشنهادي هاي براساس قيمتاين نهاد 

 .هستند از هم ي جدايها نهاد ،دو ولي اين شود ه ميادار ISOتشکيالتي شبيه با  PXکه  ا آنبها، بازار
                                                
1- Market Clearing Price 
2- Price Bids 
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هر  ةو تقاضاي روزان ها هاي هزينه براي توليدكننده دادهبسياري ازجمله  اطالعاتبازار بايد بازيگران 

ها، با بيشينه  اختيار داشتن اين دادهدربا  و او دنقرار ده ISOخريدار يا مصرف كننده را در اختيار 

توليد واحدها و بهاي برق را مشخص و  ةبرنام بازار، كنندگان شركت ةكردن رضايت عمومي هم

انتقال نيز  ةمديريت بازار خدمات جانبي و شبک. كند هاي تراکم و تلفات انتقال را تعيين مي  هزينه

  . است ISO ةمعموال برعهد

  نهادهاي تجاري )۳ـ ۳
  :موجود در بازارهاي برق عبارتند ازترين نهادهاي تجاري  مهم

از و نگهداري برداری  بهرهكت توليد، شركتي است كه شر: )GENCO( ١رکت توليدش) الف

باشد و يا ها برخوردار  خود از مالكيت نيروگاهتواند  مياين شركت،  .واحدهاي توليد را برعهده دارد

هاي توليد و مشتريان اين كاال از طريق  ارتباط ميان شركت. برداري كند تنها از واحدهاي توليد بهره

هاي توليدي  شركت .شود و قراردادهاي بلندمدت انرژي يا توان برقرار مي مدت كوتاه هاي بازار

ها از ديگر  توان راکتيو و ذخيره نيز هستند و كاركرد آن ةكنند تأمين يهابر توان حقيقي، گ عالوه

طريق  ازتواند  مييك شركت توليدي . هاي انتقال مستقل است و شرکت ISOنهادهاي بازار مانند 

بزرگ و  مشتريانآن را به  انرژي خود را بفروشد و يا از طريق بازار ،جانبهدو يا چندقراردادهاي 

  .خريداران كالن عرضه كند

 ISOکه از سوي (معين زماني  ةدر يک باز شركت يواحدهاي توليدتعمير و نگهداري  ةبرنام  

هاي  گي با ديگر توليدكنندگان برنامهنيز پس از هماهن او .برسد ISOبايد به اطالع  )شود مشخص مي

  .كند تعمير ونگهداري را به آنان اعالم مي

                                                
1- Generation Company 
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. بيشينه استسود رسيدن به  شركت توليدي اساسي و نخستين هر هدفدر بازار رقابتي برق،   

مدت براي ورود به بازارهاي مختلف، همين  هاي بلند يا كوتاه ريزي بنابراين معيار نهايي آن در برنامه

ها نيز مستقيما  البته بديهي است كه در اين صورت، خطرات ناشي از اين برنامه .ايي استسودگر

  .خواهد بودخود شركت متوجه 

جايي انرژي الكتريكي از  يك شركت انتقال، جابه ةوظيف): TRANSCO( ١شركت انتقال) ب  

استفاده . باالست كنندگان، در ولتاژهاي هاي توزيع براي عرضه به مصرف هاي توليد به شركت شركت

چنان در اختيار مالكان اوليه باقي  است، اما مالكيت آن هم ISOاز امكانات شركت انتقال تحت كنترل 

جغرافيايي  ةبرداري از سيستم انتقال در هر ناحي ي و بهرهرو نگهدا ساخت، مالكيت، تعمير. ماند مي

يك از نهادهاي ديگر بازار وابسته  ها نبايد به هيچ اين شركت. يك شركت انتقال است ةخاص برعهد

. راهي عادالنه براي تمامي تبادالت توان فراهم آورندشاهباشند تا بتوانند با ايجاد امكان دسترسي آزاد، 

نيز  ها هاي آن شود و هزينه ها از سوي نهادهاي دولتي تدوين مي مقررات حاكم بر كاركرد اين شركت

  .گردد ميها تأمين  از راه افزودن بر صورت حساب

گيري از تجهيزات و امكانات خويش،  هاي توزيع با بهره شركت): DISCO( ٢شركت توزيع) پ

ن ايبر نگهداري و عالوه ،ايجاد. كنند مي پخشجغرافيايي خاص،  ةانرژي الكتريكي را در يك محدود

هايي با سيستم ن ةتوزيع به عنوان راه پيوند مصرف كنند  هاي شبكه قابليت اطمينانبرداري و حفظ  بهره

توان   حفظ كيفيت و توزيع ةهاي شبك اين نهاد در برابر خاموشي. شركت توزيع است ةانتقال، برعهد

اي و خدمات جانبي ديگر نيز  حفظ سطح ولتاژ، تعمير و نگهداري دوره. ارسالي نيز پاسخگو است

  .بخشي از وظايف يك شركت توزيع است

                                                
1- Transmission Company 
2- Distribution Company 
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نصري نسبتاً جديد در صنعت برق ها، ع شركتاين  ):RETAILCO( ١فروش شركت خرده )ت

يك شركت . شوند فروشي فعال مي خرده ةروند كه با كسب مجوز حقوقي در زمين شمار مي به

توان الكتريكي و ديگر خدمات الزم براي تأمين نيازهاي مشتريان خود را خريداري،  ،فروش خرده

تواند  فروش مي خرده. كند ش عرضه ميهاي مختلف باهم تركيب و براي فرو ها را به صورت سپس آن

  .كنندگان درارتباط باشد طور غيرمستقيم با مصرف ها به كننده از طريق جمع

هم  حقيقي يا حقوقي كه مشتريان را به صورت يك گروه خريدار با يشخص: ٢جمع كننده) ث

كننده  جمع. دشو كند و به اين ترتيب به عنوان يك خريدار نسبتاً كالن وارد بازار مي تركيب مي

ساختار  ،گاه گه. فروش باشد خردههاي  شركتتبادالت مشتريان و  ةتواند مانند يك كارگزار، واسط مي

، كه در اين صورت بايد از شود شبيه ميفروش  خرده هاي شركتبه كننده تا حدودي  يك جمع

  .برخوردار باشد فروشي خردهمجوزهاي الزم براي 

وقي كه به صورت يك واسطه در بازار دادوستد انرژي حقيقي يا حق يشخص: ٣كارگزار)ج

كارگزار در انرژي دادوستد شده، نقشي ندارد و خريد يا فروشي انجام . كند الكتريكي فعاليت مي

  .كند تسهيل مي عمل دادوستد را ،پيوند ميان خريدار و فروشنده ةدهد، بلكه به عنوان يك حلق نمي

كه با كسب مجوزهاي الزم، اما بدون در اختيار حقيقي و حقوقي  يشخص: ٤بازارياب) چ

بازارياب . رساند داشتن تجهيزات فيزيكي، توان الكتريكي را خريداري و آن را مجدداً به فروش مي

كند و مجبور است خدمات انتقال را براي كاالي خود  كالن عمل مي ةمعموالً به شكل يك فروشند

  .بخرد

و يا سيستم توزيع ) مشتري بزرگ(كه به سيستم انتقال نهايي برق،  ةكنند مصرف: ٥مشتري) ح
                                                
1- Retail Service Company 
2- Aggregator 
3- Broker 
4- Marketer 
5- Customer 
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ناچار انرژي را از  به ١كننده مصرف ،عمودي ةدر ساختار يكپارچ. متصل است) مشتري كوچك(

اما . كند ميانحصار در منطقه برخوردار است، به بهايي كه او تعيين كرده، خريداري   شركتي كه از حق

با  تواند هاي محلي نيست، بلكه مي بور به خريد خدمات از شركتمشتري مج ،در بازارهاي كامالً آزاد

دادوستد شده و برق يا خدمات مورد نياز خود  واردكنندگان توان مستقيماً  توليدكنندگان يا ديگر تأمين

  .را خريداري كند

  بازار خدمات جانبي )۳ـ ۴
بيش از آزاد با حركت صنعت برق به سمت ايجاد رقابت در تمامي سطوح، خدمات گوناگوني كه 

شد، هم اكنون به صورت مجزا  هاي برق تأمين مي سازي به صورت به هم پيوسته از سوي شركت

برق ضروري  ةبرداري مطمئن از شبك به خدماتي كه عالوه بر انرژي، براي بهره. ]١٥[ شود ارائه مي

رت است و كنترل سيستم قد ةاين خدمات، بيشتر در حوز. ]١٦[ شود است، خدمات جانبي گفته مي

. ]١٧[ گيرد هاي كل توليد و انتقال را دربرمي هزينهاز % ١٠هاي آن به طور ميانگين در حدود  هزينه

  :خدمات جانبي معموالً عبارتند از

هاي انتقال  ريزي، كنترل و توزيع بار به صورتي كه بر اساس هماهنگي ميان شركت برنامه •

 .ها به دقت مشخص باشد از آن ميزان ورود و خروج بار از نواحي كنترلي هر يك

 .وتيكنترل ولتاژ و تأمين توان راك •

 .تغييرات مصرف لحظه به لحظةگيري  آن با پي  و تنظيمفركانس كنترل  •

كنترلي و  ةل در هر ناحينتقاتصحيح ساعت به ساعت عدم تطابق انرژي ورودي به سيستم ا •

 .ي در همان ناحيهميزان بار مصرف

                                                
1- Consumer 
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با امكان ورود نسبتاً سريع به (و غيرچرخان ) ريورود فو با( ١هاي چرخان تأمين ذخيره •

  .هاي غيرمنتظرهپيشامدبرداري مطمئن و پوشش به  براي بهره) سيستم

                                                
1- Spinning Reserves 
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  مقدمه )۴ـ ۱
. ال و خدمات در آن استگذاري كا ترين مباني بازارهاي برق، چگونگي قيمت بدون ترديد يكي از مهم

در اين . كاالي اين بازار، انرژي الكتريكي و خدمات موجود در آن، انتقال و توزيع اين انرژي است

گذاري انرژي و خدمات انتقال در بازارهاي متفاوت مورد  هاي قيمت بخش به طور مختصر، روش

از پرداختن به جزئيات  توجه به اين نكته ضروري است كه در اين بحث. بررسي قرار گرفته است

  .ايم گذاري بسنده كرده هاي قيمت اجتناب شده است و تنها به بيان نكات اصلي در روش

  ١گذاري مبتني بر حراج قيمت )۴ـ ۲
در اين نوع از . پذيرد انرژي انجام مي ةگذاري بر اساس حراج ساد در بسيار از بازارهاي برق، قيمت

شود و اثرات آن، يعني  ري حراج چشم پوشي ميگذاري از وضعيت شبكه به هنگام برگزا قيمت

هاي انرژي افزوده  بعد به قيمت ةظرفيت محدود انتقال خطوط شبكه و نيز تلفات توان در آن در مرحل

پذيرد و محدوديت انتقال و تلفات آن هريك به  اين كار نيز معموالً در دو مرحله انجام مي. شود مي

هاي بعدي به توصيف مختصري از هر يك از اين مراحل  زيربخش. شود طور جداگانه محاسبه مي

  .گذاري اختصاص يافته است قيمت

  حراج انرژي )۴ـ ۲ـ ۱

سازي رضايت عمومي خريداران و  ها از طريق آن، بهينه هدف از برگزاري حراج انرژي و تعيين قيمت

هدف آن  شود كه تابع سازي اجرا مي براي اين كار، معموالً يك روند بهينه. فروشندگان هر دو است

ضرب  مشتري برابر حاصل ٢اضافيدرآمد . ]١٨[ مشتري و فروشنده استاضافي مجموع درآمد 

                                                
1- Auction-Based Pricing 
2- Surplus  
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ضرب پيشنهاد توليد  حاصل ،فروشنده اضافي و درآمد اومصرف پذيرفته در بهاي پيشنهادي  پيشنهاد

بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر . است) با عالمت منفي( اوپذيرفته در بهاي پيشنهادي 

شود درآمد  چه بيشينيه مي گاه، آن مرزي خود را پيشنهاد نكنند آن ةفروشندگان قيمتي برابر با هزين

تساوي توليد و مصرف يا عرضه و تقاضا  ،سازي قيد اصلي اين بهينه. ها خواهد بود ظاهري آن اضافي

مجاز توليد نيز  ةكمينعالوه بر اين قيود فني ديگر مانند مقادير بيشينيه و . بازار است ةتسوي ةدر نقط

  .بايد در اين مسأله لحاظ شود

سازي، ميزان توليد تمامي ژنراتورها و مقدار مصرف تمامي بارها،  بهينه ةداد اين مسأل برون  

 كنندگان شركتي، ميزان دريافت و پرداخت ساز پس از بهينه. هاست همراه با بهاي متناظر با آن

  :ذيردپ براساس يكي از دو روش زير انجام مي

پركاربردترين روش در بازارهاي برق موجود در جهان، برگزاري : ]۱۹[ حراج تك قيمتي) الف

و  پيش روز ـ، زمان ـ حقيقيهاي  بازار(هاي تك قيمتي انرژي در تمامي بازارهاي توسعه يافته  حراج

قيمت و ) گانو بسته به ساختار بازار فروشند(تمامي خريداران كه  در اين روش پس از آن. است...) 

پيشنهادي خود را به بازار اعالم كردند، مدير بازار، با شروع از كمترين ) مصرف(مقدار توليد 

برخورد اين دو منحني، بهاي بازار را  ةدهد و نقط هاي عرضه و تقاضا را شكل مي پيشنهادها، منحني

ابر با قيمت پيشنهادي به عبارت ديگر، قيمت نهايي انرژي در اين نوع از حراج بر. كند تعيين مي

در بازارهايي كه تبادالت . ترين توليدي است كه براي برآوردن تقاضاي بازار مورد نياز است گران

بيني  كنندگان انرژي، از مقادير پيش پذيرد، به جاي پيشنهاد مصرف اي انجام مي حوضچهها به روش  آن

كنندگان، تعيين  توليد ةدار با منحني عرضشود و محل برخورد اين مق انرژي مورد نياز استفاده مي ةشد

كنندگان پرداخت و توسط تمامي  قيمت نهايي و واحدي است كه از سوي تمامي مصرف ةكنند

  .اصول اين روش را نشان داده است )۴ـ۱(شكل . شود توليدكنندگان دريافت مي
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  قيمتي اصول حراج تك :١)۴ـ۱(شكل 

  
  هادپرداخت براساس پيشناصول  :)۴ـ۲(شكل 

عبارت ديگر، با اين روش بيشترين  به. ترين امتياز اين روش، كارآمدي اقتصادي آن است مهم

براين،  عالوه. ترين پيشنهاد قيمت را داده است گيرد كه كم اي قرار مي كننده سود در اختيار توليد

را امكان ترين كاستي اين روش  از سوي ديگر، بايد مهم. مديريت تبادالت در اين روش آسان است

  ها از پيشنهادات توليدكنندگان بزرگ حاضر در بازار دانست گيري قدرت بازار و اثرپذيري قيمت شكل

                                                
  .تقاضاي بار سيستم است Pdي مرزي سيستم و  هزينه SMC در اين شكل و شكل بعدي - ١
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هاي چيره  عنوان يكي از راه گذاري با اين روش، به قيمت]: ۲۰[ ١پرداخت براساس پيشنهاد) ب

تنها . ن استاصول اين روش با روش پيشين يكسا. شدن بر قدرت بازار مورد توجه قرارگرفته است

پس از . كنندگان است هاي توليدكنندگان و مصرف ها و پرداخت تفاوت اين دو روش در ميزان دريافت

نهايي بازار، بهاي دريافتي توليدكنندگان يكسان   برگزاري حراج و تعيين پيشنهاد برنده و قيمت

پيشنهاد خودش پرداخت در اين روش به هر توليدكننده دقيقاً بهايي برابر با ميزان . نخواهد بود

ها تعداد  دشواري اصلي در اين بازار دشواري تطبيق آن با بازارهايي است كه در آن. شود مي

زيرا برگزاري حراج، باعث پديد آمدن مقداري درآمد (كنندگان زياد است  توليدكنندگان و مصرف

  .دهد اصول اين روش را نشان مي )۴ـ۲(شكل ). اضافه خواهد شد

  ٢ممديريت تراك )۴ـ ۲ـ ۲

در مديريت . آيد دست مي هانتقال ب ةفوق بدون توجه به ظرفيت محدود شبك ها و مقادير توليد قيمت

وجي ژنراتورها يا تغيير بار هاي تغيير خر شود تا مجموع هزينه  تالش ميمعموالً ،انتقال ةتراكم در شبك

سازي، قيود ظرفيت  نهدر اين كمي. ]٢١[ كمينه شود) ناشي از بروز تراكم در شبكه(كنندگان  مصرف

هاي شبكه نيز مورد توجه قرار  تعادل توان در تمامي گره ،شود و عالوه بر آن انتقال مدل مي ةشبك

افزايش بار و توليد، ميزان  يا/وهاي كاهش  سازي نيز عالوه بر هزينه بهينه ةداد اين مسأل ونرب. گيرد مي

  .هاي متصل به شبكه استتغيير در بار يا توليد براي تمامي ژنراتورها و بار

انتقال مثالً  ةهايي ديگري نيز براي مديريت تراكم در شبك راه ،عالوه بر تغيير توليد و بار  

هاي ثابت انتقال  عنوان هزينه بهنيز بايد را ها  هاي آن كه هزينه وجود دارد FACT٣استفاده از ادوات 

كه مبناي  پيشنهاد شده است ي تراكمها ههزين ةهاي ديگري نيز براي محاسب البته روش .نظر گرفتدر
                                                
1- Pay as Bid  
2- Congestion Management 
3-Flexible Alternative Current Transmission 
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] ٢٤[و ] ٢٣[و ] ٢٢[ به مراجع به عنوان نمونه(سازي ذكر شده است  كمينه ةها همان مسأل تمامي آن

  ).مراجعه شود

  هاي تلفات تخصيص هزينه )۴ـ ۲ـ ۳

تلفات را  ةتوان هزين  ، اكنون مييعني بهاي انرژي و قيمت تراكم قيمت پيشين ةمؤلفدو  ةپس از محاسب

پذيرد كه  هاي گوناگون انجام مي اين كار نيز به روش .يز به عنوان سومين مؤلفه بر اين مقادير افزودن

انتقال  ةدر تمامي خطوط شبكها معموال محاسبات پخش بار و تعيين مقادير تلفات  مبناي تمامي آن

عنوان  رار نگرفته بهترين ژنراتوري كه توليد آن در بازار مورد استفاده ق ارزان ،در اين مرحله .است

اين روند، يعني انتخاب ژنراتورهاي بعدي، ادامه  ،شود و در صورت نياز درنظر گرفته مي شين مبنا

ترين بهاي پيشنهادي براي انرژي كه در تأمين تلفات مورد استفاده قرار گرفته  درنهايت، گران. يابد مي

اي كه نهايتا  بهاي تلفات و ميزان هزينهپس از تعيين . شود عنوان بهاي تلفات شبكه انتخاب مي به

شود، سهم هريك از ژنراتورها و بارها در  تلفات به ژنراتور شين مبنا پرداخت مي ةعنوان هزين به

  .شود ها دريافت مي متناظر از آن ةتلفات محاسبه و هزين

  گذاري مبتني بر پخش بار بهينه قيمت )۴ـ ۳
امي ژنراتورهايي كه در يك ساعت خاص در در اين روش پس از اجراي حراج، با مشخص شدن تم

پيشنهاد (توليد  ةپذيرد كه هدف از آن كمينه كردن هزين شبكه قرار دارند، يك پخش بار بهينه انجام مي

شوند و  فرض مي در اين پخش بار بهينه، بارها ثابت. ]۲۵[ از سوي توليدكنندگان است) قيمت

شود كه با افزايش سطح  اي مدل مي هاي هزينه نحنيپيشنهادات قيمت فروشندگان معموالً به صورت م

و  حقيقيسازي، معادالت برابري توان  قيود اين كمينه. يابند توليد، به صورت يكنواخت افزايش مي

، محدوديت انتقال توان از خطوط، )كامل ACپخش بار (هاي شبكه  راكتيو در تمامي شين
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سازي، ميزان توليد هر  داد اين بهينه برون. است هاي توليد ها و محدوديت هاي ولتاژ شين محدوديت

هاي شبكه است، كه در آن  در تمامي شين) LMP( ١يك از ژنراتورها، همراه با قيمت محلي مرزي

  .تراكم و تلفات نيز لحاظ شده است ةهزين

هاي انتقال از توليد و  گذاري مبتني بر حراج، عدم تفكيك هزينه در مقايسه با روش قيمت  

اما در عوض، به . رود گذاري به شمار مي ها يكي از امتيازات اين روش قيمت هم زمان آن ةمحاسب

آيد،  پديد مي ٢تجاري ة، در اين روش يك افزود(LMP)هاي محلي مرزي  دليل طبيعت محلي قيمت

به عبارت ديگر، در روش مبتني بر حراج هيچ پرداخت . كه در روش مبتني بر حراج وجود ندارد

هاي انتقال از طريق  بلكه هزينه. شود امكانات انتقال پرداخت نمي ةه فراهم كنندمستقيمي ب

هاي  گذاري مبتني بر پخش بار بهينه، در دوره گردد، ولي در قيمت هاي تثبيت شده، تأمين مي پرداخت

تجاري مورد بحث مستقيماً در اختيار  ةهاي مشتريان، از طريق افزود تراكم، بخش مهمي از پرداخت

البته در هر دو صورت، بيشتر درآمدهاي انتقال ناشي از همان . گيرد هاي انتقال قرار مي كتشر

  .هاي تثبيت شده است پرداخت

  هاي انتقال تأمين هزينه )۴ـ ۴
هـا اشـاره شـد، از     هـاي پيشـين بـه آن    هاي تراكم و تلفات كه در بخش انتقال، عالوه بر هزينه سيستم

گـذاري و   هـاي ثابـت سـرمايه    ها هزينه ترين آن ار است كه مهمهاي گوناگون ديگري نيز برخورد هزينه

هـا   هاي گوناگوني براي تـأمين ايـن هزينـه    راه. سيستم است ةوسعتهاي الزم براي  و هزينهبرداري  بهره

  .ايم ها پرداخته طور بسيار مختصر به برخي از آن تاكنون پيشنهاد شده است، كه در اين بخش به

                                                
1- Locational Marginal Price 
2- Merchandising Surplus 
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هاي  هزينه ةدر اين روش نرخ خدمات انتقال از تقسيم مجموع :]٢٦[ ١روش تمبر پستي) الف

بهاي هر تبادل نيز با توجه به . آيد وات به دست ميهر مگاانتقال بر تقاضاي اوج سيستم به ازاي 

در اين روش، بهاي . شود نسبت آن به توان اوج مصرفي سيستم با يك تناسب ساده محاسبه مي

الكتريكي توليد با مصرف و يا ميزان واقعي بار تحميل شده  ةقل از فاصلاستفاده از سيستم انتقال، مست

  .هزينه انتقال نيست ةبار در محاسب به همين دليل نيازي به محاسبات پخش. بر تجهيزات انتقال است

يك  ةدر اين روش، ميان مديريت انتقال و كاربر آن توافقي در زمين :٢روش مسير قرارداد) ب

هر چند كه اين مسير، ممكن است با مسير واقعي (شود  ي انتقال توان، حاصل ميمسير قراردادي برا

هاي  پس از تعيين اين مسيرهاي قراردادي، تمامي يا بخشي از هزينه). انتقال توان بسيار متفاوت باشد

 بردار شبكه بايد از تمامي براي اين كار، بهره. شود انتقال اين مسير خاص از كاربران آن دريافت مي

 .تبادالت آگاهي داشته باشد

در اين روش، در گام نخست بخشي از بار در هر يك از  :]٢٧[ ٣روش مگاوات ـ مايل) پ

خطوط شبكه كه ناشي از يك تبادل خاص است، براساس محاسبات پخش بار تعيين و سپس 

ديگر  به عبارت. شود تخصيص هزينه براساس نسبت اين بخش از بار خط به كل بار خط، محاسبه مي

بهاي انتقال هر يك از تبادالت براساس ميزان استفاده از ظرفيت انتقال به صورت تابعي از ميزان توان 

اين روش داراي چند  .شود آن توان و طول اين مسير، محاسبه مي ةانتقال يافته، مسير طي شد

  .يافت] ۲۸- ۳۰[توان در  ها را مي ، كه توضيحات آنخانواده است هم

 ةدر اين روش، معيار پرداخت هزين: ]٢٨[ ٤گذاري براساس جهت جريان قيمتروش ) ت

پديد آمده از يك تبادل خاص با جهت جريان خالص گذرنده از هر يك از  جرياني جهت همانتقال، 

                                                
1- Postage-Stamp  
2- Contract Path 
3- MW-Mile  
4- Counter-Flow 
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ها جرياني در خالف جهت جريان  عبارت ديگر، به مشترياني كه مصرف آن به. مسيرهاي انتقال است

 ةمقداري از هزين يگاهگيرد و حتي  اي تعلق نمي ، هزينهآورد ال پديد ميخالص گذرنده از مسير انتق

شود كه كاهش جريان خالص گذرنده از  شود، زيرا در اين روش فرض مي ها پرداخت مي انتقال به آن

 .مسير، براي كل سيستم سودمند است

و در  وندش ضرايب توزيع براساس پخش بارهاي خطي، محاسبه مي :]٣٤-٣١[ ضرايب توزيع) ث

توان  از سوي ديگر، مي .گيرند هاي انتقالي مورد استفاده قرار مي تعيين تقريبي تأثير توليد و بار بر توان

. هاي مربوط به انتقال بين كاربران مختلف نيز استفاده كرد تخصيص پرداختاز همين ضرايب براي 

  :اين ضرايب عبارتند از

اين ضرايب ميزان تغيير توان گذرنده از خطوط در  :)Aضرايب ( ١ضرايب توزيع جابجايي توليد ـ

هاي مختلف بر  با استفاده از اين ضرايب، تأثير توليد شين .دهند پي تغيير جزئي توليد را نشان مي

  .يابد ها تخصيص مي سيستم انتقال سنجيده و بر همين اساس هزينه

هاي  ابي تأثير توليد بر تواناين ضرايب براي ارزي: )Dضرايب ( ٢توزيع توليديافتة  تعميمضرايب  ـ

جاكه اين  ازآن. توانند داراي مقادير منفي نيز باشند ، بنابراين ميدنشو تعريف مي يافته حقيقي انتقال

اي ه ها تنها براي توان توان از آن ، ميشوند محاسبه مي DCهاي  ضرايب با استفاده از پخش بار

 .استفاده كرديافته  حقيقي انتقال

   

  

  

  
                                                
1-Generation Shift Distribution Factors 
2- Generalized Generation Distribution Factors 
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  انتقال ةهاي تخصيص هزين روش :)٤ـ١(جدول 
  مالحظات ها براساس پرداخت بار پخش كاربرد روش
 ــــ توليد يا بارتوان حقيقي  تمبر پستي

 توان مبادله شده ةدامن •
 ١متوسط پيوندي ةهزين •

مبتنــي برفــرض اســتفاده از 
 تمام سيستم انتقال

 ــــ توان حقيقي توليد يا بار مسير قرارداد
 له شدهتوان مباد ةدامن •
 متوسط پيوندي ةهزين •

مبتنــي برفــرض اســتفاده از 
يك مسير قـراردادي معـين   

 براي انتقال

  DC/AC توان حقيقي توليد يا بار مايل –مگاوات 
 توان مبادله شده ةدامن •
 مسير پيموده شده توسط توان مبادله شده •
 پيموده شده توسط توان مبادله شده ةفاصل •

ــره  ــرايط به ــه ش ــرداري  ب ب
بســتگي ) تمتركيــب سيســ(

 دارد

 توان انتقالي افزايشي DC توان حقيقي توليد يا بار  Aضرايب 
به تركيب سيستم، انتخاب 

هاي  جهت توانو  مبناشين 
 انتقالي وابسته است

 كل توان انتقالي DC توان حقيقي توليد يا بار   Dضرايب  
ــره  ــرايط به ــه ش ــرداري  ب ب

 بستگي دارد

 كل توان انتقالي DC توان حقيقي توليد   C  ضرايب
ــره  ــرايط به ــه ش ــرداري  ب ب

 بستگي دارد

  بيالك
توليد يا و راكتيوتوان حقيقي 

 كل توان انتقالي DC/AC بار
ــره  ــرايط به ــه ش ــرداري  ب ب

  بستگي دارد

  كرشن
توليد يا  و راكتيو توان حقيقي

 كل توان انتقالي DC/AC  بار
ــره  ــرايط به ــه ش ــرداري  ب ب

  بستگي دارد

 

ني يگزيبا جا Dتعريف اين ضرايب شبيه به ضرايب : )Cضرايب ( ٢زيع بارتو ةيافت تعميمضرايب  ـ

. كنند هاي انتقالي خطوط مشخص مي سهم هر بار را در تواناين ضرايب، . استجاي توليد  بار به

يك  رساني خدمات ةدر محدود ٣فوق توزيع ةشبكهاي  با استفاده از اين ضرايب، معموال هزينه

  .شود تقسيم ميداران از آن بر شركت توزيع ميان بهره

سهم كاربران انتقال در استفاده از سيستم انتقال، تعيين  ها،  در اين روش: ٤هاي رديابي روش) ج

هاي ثابت آن  گذاري انتقال و بازيابي هزينه توان براي قيمتهاي رديابي را مي روش. ]٣٩-٣٥[ شود مي

                                                
1- Embedded Cost  
2- Generalized Load Distribution Factors 
3- Subtransmission 
4- Tracing  
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  . ها هستند هاي مشهورتر اين روش نمونه ٢كرشنو  ١دو روش رديابي بيالك.  كار برد به

  .طور خالصه نشان داده است ها را به اين روش ةهاي برجست  ويژگي )٤ـ١(جدول 

  

  
 

  

  

                                                
1- Bialek 
2- Kirschen  
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۵۵  
   بازارهاي واقعيبازارهاي واقعيبازارهاي واقعي

  ااههه   ها و آموزهها و آموزهها و آموزه   ويژگيويژگيويژگي
  

  

  ااه ها و آموزه ويژگي: بازارهاي واقعي  ))۵۵
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  مقدمه )۵ـ ۱
اختصاص يافته ر سطح جهان دزدايي  اين فصل از گزارش به توصيف مختصري از روند مقررات

از ميان بازارهاي فعال در سطح جهان، پس از اشاره به وضعيت صنعت اين توصيف،  ةبراي ارائ. است

، با توضيح بيشتر بازار آرژانتين زدايي مقرراتعنوان پيشتازان  برق در كشورهاي آمريكاي جنوبي به

هاي  ارهاي فعال در سطح جهان با ويژگيترين باز عنوان يكي از مهم بازار كشورهاي شمال اروپا به

ايم كه  سپس به بازار برق بريتانيا پرداخته. مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است به خودمخصوص 

ترين بازارهاي برق در سطح جهان است و تاكنون تقريبا تمامي ساختارهاي بازار  مورد توجه يكي از

هاي بازارهاي فعال برق در كانادا و اياالت متحدة  ژگيپس از بيان وي نهايتاً .را تجربه كرده است

 هاي بحرانترين  ترين بازارها كه دچار يكي از بزرگ عنوان يكي از پيچيده بازار برق كاليفرنيا بهآمريكا، 

توصيف شده است و در پايان، به بيان روند تر  به شكلي مفصلگرديد،  صنعت برق در سطح جهان

  .ايم پرداختهر كشورهاي استراليا و كرة جنوبي برق دگيري بازارهاي  شكل

  زدايي پيشتاز در مقررات: آمريكاي جنوبي )۵ـ ۲
داد تحوالت صنعت برق در سراسر آمريكاي التين بوده  ي رخها دهه ،ميالدي هشتاد و نود ي ها دهه

سازي و تجديدساختار  صيخصو ةرا در زمين ها شيلي آغازگر اين تحوالت بود كه نخستين گام. است

هاي  وضع تعرفه و آرام آرام گسترش يافتها  اين دگرگوني ةدامن ،برداشت ۱۹۸۲ در سالصنعت برق 

 ١شركت اندزا. مناسب، رشد اقتصادي نسبتا سريع و دولت باثبات، اين تحوالت را به ثمر رسانيد

گذار خارجي سهام صنعت برق شيلي را خريدند و با گذشت  هاي سرمايه همراه با برخي از شركت

  .سراسري فراهم آمد ةزمان، امكان رقابت ميان پنج شركت توليد قدرت در شبك
                                                
1- Endesa 
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آرام آرام در را ادامه داد و اين روند سازي  روند خصوصي، دولت آرژانتين ۱۹۹۲در سال   

. تكرار شد بوليوي، پرو، كلمبيا، گواتماال، السالوادور، پاناماديگر كشورهاي منطقه مانند برزيل، 

طور  توان به مي ،زدايي مقررات انعنوان آغازگر بهرا ند در كشورهاي آمريكاي جنوبي مشتركات اين رو

  :]۴۰[ صورت زير بيان كرد خالصه به

 ؛از يكديگر تفكيك شدند فعال در بازاراي تجاري نهاده عنوان هاي توليد، انتقال و توزيع به بخش ـ

خود را توليد و قيمت نهادهاي شپي موظف شدند تاي توليد ها شركتبخش توليد رقابتي شد، يعني  ـ

رت مركزي، توليد را صو بردار مستقل حوضچه به تا بهره به يك ساختار حوضچه مانند بفرستند

 ؛كند ميان مشتريان تقسيم 

سادگي به  توانستند به براي همه فراهم آمد، يعني توليدكنندگان مي ورود آزادانه به بازار توليدامكان  ـ

البته ساخت نيروگاه . بپردازندهاي حرارتي، بادي و خورشيدي  يروگاهنبرداري از  ساخت و بهره

 نيازمند مجوز دولتي است؛هنوز هم كشورهاي آمريكاي التين  ةهمآبي، در 

مورد نياز برق  ،مدتبلندبراساس قراردادهاي موظف شدند تا  توزيعمحلي  هاي شركت ـ

 ؛را تأمين كنندكنندگان  مصرف

 ؛گذاري برگزيده شد مبناي قيمت عنوان بهمرزي سيستم  ةهزين ـ

يعني درصورت آزمون ناموفق توليد براي  شكل گرفت،ارايي بر محور كانتقال  گذاري قيمت ـ

فته پاداش در نظر گربراي او  ،سطح كارايي معينيابي به  جريمه و در صورت دست ،توليدكننده

 ؛شد 

  .غيرقابل فروش اعالم گرديد انتقال و توزيع هاي مجوزهاي مربوط به دسترسي آزادانه به شبكه ـ

سازي در كشور شيلي با ديگر  تذكر اين نكته بد نيست كه از جهت منابع مالي، خصوصي

با تكيه بر سازي صنعت برق  خصوصيدر شيلي، . كشورهاي منطقه تاحدودي متفاوت بوده است

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



۵۵    
  ها ها و آموزه ويژگي: بازارهاي واقعي

  
  
 
  

٤٢

 ةگذاران خارجي زمين ، سرمايههاي داخلي انجام گرفت ولي در كشورهاي ديگر سرمايه

راهبري و تعيين نتيجه درو  ان كالن صنعت برق شدنددار سهامفراهم آوردند، را  سازي خصوصي

  .دست گرفتند صنعت را به ةراهبردهاي بلندمدت توسع

براي نمونه، . توجه بوده است قابل جنوبيزدايي در كشورهاي آمريكاي  نتايج حاصل از مقررات

افزايش  ۱۹۹۶در سال % ۷۵به  ۱۹۹۲سال  در %۴۷ از هاي حرارتي آمادگي نيروگاهدر كشور شيلي 

دالر بر  ۳۰ حدود ساعت به دالر بر مگاوات ۵۰-۶۰از كالن انرژي ، قيمت فروش يافت

پيدا كرد  كاهشساعت  ۲ساعت به حدود  ۵ه قطع برق از بزمان پاسخ رسيد، ميانگين ساعت  مگاوات

 امشخصنيز در بخش توزيع  .]۱۲[ افتافزايش ياي  قابل مالحظهمقدار انرژي به  و ميزان توليد

  :توان به نتايج زير اشاره كرد مي

در يك ) برق هاي قبض صنق و برق دزدي(تجاري  و تلفات فني يعني مجموعتلفات برق، 

به همين ميزان سال در طول سه تلفات برق در آرژانتين  .ه استشدهفت ساله در شيلي نصف  ةدور

هر كيلووات برق كاهشي نسبتا خوب را نشان ليد، انتقال و توزيع تو يها هزينهمجموع كاهش يافته و 

زدايي در اين كشورها بهبود كارآمدي سيستم بوده  مقررات ةترين نتيج عبارت ديگر، مهم به .دهد مي

  .تاس

 نـيـتـبازار برق آرژان )۵ـ ۲ـ ۱

 ۴۰ دو شـركت توليـدي دولتـي بـزرگ بـه     . هاي توليد، انتقال و توزيع را از يكديگر جـدا كـرد   بخش

تجهيـزات و  . ها، مالك تنها يك نيروگاه بودنـد  شركت توليد قدرت رقيب تبديل شد كه بسياري از آن

شـركت توزيـع شـكل     ۱۸اي خصوصي انتقـال قـدرت فروختـه شـد و     ه هاي انتقال به شركت دارايي

   .كردند خارجي فعاليت مي هاي  ها با جذب سرمايه البته، بيشتر اين شركت. گرفت
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  جانبهبازاري مبتني بر تبادالت دو: شمال اروپا )۵ـ ۳
كشور ايسلند نيز . گيرد بازار برق در شمال اروپا، كشورهاي نروژ، سوئد، فنالند و دانمارك را دربرمي

جغرافيايي، تاكنون در بازار انرژي اين  ةدليل فاصل رود، ولي به مي شمار اگرچه از اين كشورها به

ن در صنعت برق، ميان اين كشورها قراردادهاي پيش از تحوالت نوي. كشورها وارد نشده است

سو به  از يك جانبههمين تبادل و انتقال دو. تبادل و انتقال انرژي وجود داشته استاي براي  جانبهدو

كاري با يكديگر ها در هم كشورهاي همكار و از سوي ديگر به تعميق تجربيات آن ةثبات منابع تغذي

اي  و منطقهجنبه فراملي به آن و  بيرون بردهملي  ةاز حوزرا حي ريزي و طرا برنامه ةمسأل ،انجاميده

هاي  گيري شركت شكلسرعت به  رقابتي شدن بازار انرژي در اين كشورها به، درنتيجه .استداده 

باعث كاهش  سو براين، از يك عالوه. انجاميده استالمللي فعال در صنعت توليد و انتقال انرژي  بين

از  در اين بخش. شده استقيمت برق خانگي از سوي ديگر افزايش و  محسوس قيمت برق صنعتي

  گرفتهمورد بحث قرار اختصار  شمال اروپا بهكشورهاي صنعت برق در ساختار و تحوالت  ،گزارش

  .است

  بازار گيري شكل )۵ـ ۳ـ ۱

بيشتر به شكل (شركت برق  ٢٠٠، حدود زدايي صنعت برق نروژ، پيش از مقررات: ]٤١[ نروژ) الف

كه از طريق شبكه انتقال سراسري دولتي، مصرف جمعيت  گرفت را دربرمي) ي برق شهريها شركت

مند بودند و هاي توليد، نوعا از منابع توليد آبي بهره اين شركت. نمود ميليون نفري آن را تأمين مي ٥/٤

  .شدند اداره مي  و عمودي پارچهيكساختاري  با 

با توجه به الگوي كشورهايي مانند كشور را  ، قانون انرژي نروژ صنعت برق١٩٩١در سال   

  :در ساختار جديد. م كرديستقعمودي  ةبه سه مولفآرژانتين و شيلي 
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  .قرار گرفترقيب و مستقل  شركتچندين دراختيار وليد بخش ت •

  .باقي ماند انحصاريصورت  ههاي انتقال و توزيع ب شبكهمديريت  •

  .شد يقابترفروشي  خرده •

كه ساختار  مديريت آنوزارت انرژي و منابع آبي نروژ و به بازار تنظيم روابط و نظارت 

كه قبل از  ٢استاتكرافت. سپرده شد ١جورينگتنبه سام بود، حوضچهصورت  تبادالت آن به

دست  هاز بازار توليد را ب% ٣٠رفت، حدود  شمار مي به يتوليد شركتترين  تجديدساختار بزرگ

 سراسري ةشبكاز برداري بهره. پخش شد، يتر توليد هاي كوچك ميان شركتبازار  ةماند باقيگرفت و 

هاي استاتنت، موسوم به  بعدها يكي از زير شاخه. واگذار شد ٣اف اس ماركت به شركت استاتنت انتقال

) تبادل توان نوعي بورس(كل بازار برق از برداري  و بهرهاندازي  اهرول ؤمس ٤اس يا ماركت استاتنت

با ژنراتورهايي كه  جانبهموظف شدند كه از طريق قراردادهاي دو ٥رق شهريهاي ب شركت. گرديد

  .درا بخرنژي انر، ندها بود لك آناتر م پيش

بيشتر د، شو ميتعيين حراج  به روش مبتني برانرژي بهاي برخالف بازار برق انگلستان كه   

نيز  توانتبادل بورس  براين، عالوه. است جانبهقراردادهاي دوبه شكل نروژ مبادالت در بازار برق 

ي كه موفق به فروش انرژي از طريق توليدكنندگانتا شده اندازي راهشبكه،  پايايي براي بهبود امنيت و

، بتوانند دست آورند بهسود بيشتري  ٦اي لحظهدر بازار  خواهند ييا م/شوند و نمي جانبهدو دادوستدهاي

شود، يك بازار  نروژ، كه استاتنت ماركت نيز ناميده مي توانتبادل بورس  .ركت كننداشمدر اين بازار 

) سال ٣با افق زماني تا ( ٧آتيبراي حفظ پايداري شبكه، و يك بازار ) هساعت ٢٤افق زماني كار با (آني 

                                                
1- Samkjorington 
2- Stat Kraft 
3- Statnett Market SF 
4- Statnett Market AS 
5- Municipal Utilities 
6- Spot 
7- Futures 
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بازار مالي نهايتا به ، ه بوداندازي شد نروژ راه در تنها ١٩٩٣اين بازار كه در سال . استرا دربر گرفته 

هر چهار كشور در آن صورت توان كه مبادالت  اين منطقه تبديل شد،توان كشورهاي تبادل بورس 

يك شركت ( ٢استاتنت و اسونسكاكرافتنت ١در حال حاضر اين بازار در مالكيت مشاع. گرفت مي

  .شود يده مينام NordPoolو  قرار دارد) انتقال ايالتي

براي تضمين پايداري ( ٣زار تنظيمبا ساعته،٢٤ اي لحظهازار ب: است داراي سه ركناين بازار 

نخست دو بازار مبادالت فيزيكي توان در . آتيو بازار ) مدت خريدهاي بسيار كوتاه كمك شبكه به

از كل بازار % ٢٥. با هدف مقابله با نوسانات قيمت ايجاد شده استنيز  آتيبازار . گيرد صورت مي

 جانبهصورت دو هبهم هنوز در آن ادالت قدرت مب بيشتر، اما است NordPoolاختيار ردشمال اروپا 

  .شود انجام مي

بهاي آن در  افزايشكاهش قيمت برق صنعتي و  ،پيامد تحوالت ساختاري صنعت برق نروژ

د، برگزيننمطلوب خود را  ةاند كه توليدكنند  توانسته مين امشترك ةهمگرچه ا. ه استبودخانگي  بخش

. اند كار را انجام دادهاين ) صنايع(ن بزرگ اوليدكننده، تنها مشتركتغيير ت ةبودن تعرفعلت باال  اما به

مالك را  گيري هاي اندازه هزينهاما گيري هستند  نصب تجهيزات اندازه مسؤولكنندگان بزرگ،  مصرف

گيري ساعت  نصب دستگاه اندازه دو راهاز يكي توانند  كنندگان كوچك ميمصرف. دكن شبكه تأمين مي

  . را برگزينند بار ردةعمومي بر مبناي الگوهاي خت بهاي برق پردابه ساعت و 

تحت تأثير نرخ تورم قرار نگرفته و تقريباً ثابت  ،سازي خصوصيدر پي قيمت برق خانگي 

 پاياييآن در بازار برق، از اتالف منابع آب جلوگيري و انرژي دليل مهار آب و فروش  هب. مانده است

بازار  همين داليل باعث سرمشق شدن. مانده است باقيابل قبول ق يقدرت، تقريباً در سطح ةشبك

                                                
1- Jointly Owned 
2- Svenska Kraftnat 
3- Regulation Market 
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  .ه استبودميان بازارهاي دنيا در  پذيرفتني آنو ثبات و اطمينان  منطقهكشورهاي براي ديگر روژ ن

مطالعات و واگذاري مسؤوليت با زدايي در صنعت برق سوئد،  آغاز روند مقررات :]۴۲[ سوئد) ب

بود، در سال  دولتي با ساختار ايالتي كه شركتي نيمه ١سونسكا كرافتنتركت اندازي بازار برق به ش راه

برق افتتاح شد و خريداران اين امكان را يافتند تا  عمالً  ۱۹۹۶در سال اين بازار  .همراه بود ۱۹۹۲

اين شركت نيمه دولتي، شريك نروژ در . مورد نياز خود را از توليدكنندگان رقابتي خريداري كنند

NordPool  انرژي الكتريكي در . استشكل دادهسوئدي را ـ  يك بازار مشترك نروژياست كه

  .شود توليد مياي  هاي آبي و هسته نيروگاه عمدتا درسوئد، 

از % ٤٥ حدود، براين عالوهكه  استبزرگ  ةتوليدكنند ٧توليد در اختيار % ٩٤نزديك به   

رود، داراي  شمار مي هها ب ترين اين شركت رگكه بز ٢واتنفال. بخش توزيع را نيز دراختيار دارند

  .حتي بيرون آن نيز در حال تجارت استست و در اروپا و ا يالملل در سطح بيني يها فعاليت

نيز مانند نروژ به كاهش بهاي انرژي براي  و آزادسازي بازار در سوئد زدايي مقررات

ن خانگي است؛ چرا كه مشتركيده اانجام ن خانگيامشترك و افزايش آن برايصنعتي كنندگان  مصرف

  .را برگزينندخود  ةتوليدكنند ،كم ةو با هزينادگي س بهتوانند  نمي

 ١٩٩٨تا پاييز  زدايي روند مقرراتو يافت گشايش  ١٩٩٥در سال  كشور فنالند بازار ]:۴۳[ فنالند) پ

 ةافي، توليدكنندهاي اض هزينه پرداختكنندگان توانستند بدون  و از آن پس مصرف رسيد، به پايان

 ٣گريد فين نام دولتي به انتقال به يك شركت نيمه ةشبكاز ي بردار بهرهيريت و مد .خود را برگزينند

 ١٩٩٨اين شركت در سال . بودو دولت  برقع، توليدكنندگان ايصن كه مالكيت آن دراختيار سپرده شد

در سوئد انتقال سونسكاكرافتنت را به شركت آن فنالند را خريد و نيمي از سهام  تبادل توان بورس

                                                
1- Svenska Kraftnat 
2- Vattenfall 
3- Fingrid 
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فنالند از  .رود شمار مي به NordPoolاساساً شاخه فنالندي ) El - Ex(بورس برق فنالند . فروخت

اي  فسيلي و هستههاي  در نيروگاهآن الكتريكي ژي بيشتر انربهره است و  منابع انرژي طبيعي تقريباً بي

طور  فنالند بهاست و  اين كشور معمولدر ) تريكيانرژي گرمايي و الك( ١توليدي هم. شود مي وليدت

  .رود شمار مي هانرژي ب ةواردكنندكلي يك 

كشورهاي صنعتي دانمارك با ديگر در ساختار مالكيت موجود دليل تفاوت  هب ]:٤٤[ دانمارك) ت

در دانمارك . ، پيوستاند كه صنعت برق را آزاد كردهديرتر به جمع كشورهايي  اين كشور، شمال اروپا

  و به اندازي يا بيشتر راه ١٠٠ GWh ةمصرف ساالن كنندگاني با صرفبازار برق را براي م ١٩٩٩سال 

  .صنعت برق را رقابتي كرداز % ٩٠  عمالً  اين ترتيب

ي غيرانتفاعي است و ساختاراين كشور داراي قانون اساسي دانمارك، صنعت  اساسبر  

 مازاد درآمد .چندان زياد نيستها  ارند، اما درآمد آندبرخور يهاي فراوان ييدارااز چند صنايع هر

اين براساس . يابد اختصاص ميهاي غيرانتفاعي  تعاونييا ها  شهرداريمانند هاي عمومينهادبه صنايع 

خود، تحت  ةنوب بهنيز ها  اين شركت و انتقالهاي  هاي توليدي در مالكيت شركت شركت ،قانون

اين ساختار . استها  شهرداري ةها نوعا برعهد مديريت آنند كه هاي توزيع قرار دار لكيت شركتام

گذاران بيرون از  سرمايهنتوانسته است و  منجر شدهزدايي  به سمت مقرراتحركت به كندي ، قانوني

ائتالف و ادغام در ميان هايي به شكل  تالشحال،  با اين .كندترغيب بازار دولت را براي حضور در 

مجزا است كه  نتقالا ةها، دانمارك داراي دو شبك براين ويژگي عالوه. شودميصنايع توليدي مشاهده 

نمارك را زير دا، ٢٠٠٠در سال  NordPoolهمين دليل، اگرچه  به. كند برق را دشوار ميترانزيت 

  .گذاري ايجاد كرده است قيمت ةدو ناحي اما پوشش گرفته

يلي، زغال سنگ، نفت و گاز طبيعي هاي فس ، از سوختالكتريكي انرژي بيشتردر دانمارك   

                                                
1- Co-generation 
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محيطي، در حال گسترش  زيستمالحظات  دليل نيز به باداز انرژي توليد توليدي و  هم. شود تامين مي

  .است

  ارزيابي )۵ـ ۳ـ ۲

  :توان به نكات زير اشاره كرد در ارزيابي وضعيت بازار برق در شمال اروپا مي

ف مطرح بوده اهدا ترين ي از مهميك عنوان هاندازي بازار، ب سازي كه از ابتداي راه خصوصي •

در سطوح مختلف تحت مالكيت  برق هنوز همتحقق نيافته است و صنعت  طور كامل به هنوز

  .عمومي قرار دارد

 بخش توليد. اندازي بازار بوده است دردسترس يكي ديگر از نتايج راه ةظرفيت ذخيركاهش  •

گذاري خصوصي براي  ه سرمايهچراك ؛حفظ كند صرفمبا را  گامي خود همنتوانسته است 

، گيرد برداري قرار مي مورد بهره ندرت بهمي ندارد و ئكه مصرف دا اي ايجاد ظرفيت ذخيره

و  شود منجر ميهاي جديد  ساخت نيروگاه ةانگيزبه كاهش  مسألههمين . نيست سودآور

آن  ةع عرضتا قوانيني را براي مقابله با كمبود انرژي از راه قطها را واداشته است  دولت

 .]٤١[ تدوين كنند

اند با به  توليد كنندگان توانسته ،برق اندازي بازار ها در پي راه قيمتباوجود كاهش نسبي   •

دست  به، سود مناسبي ي قديميها تعمير نيروگاهبازيابي و نيز  و تعويق انداختن ساخت

 .آورند

انحراف سالمت بازار  موارد باعثاز ، در برخي در بخش توليدهاي مالياتي دولت  سياست •

اين . اشاره كردهاي مالياتي دولت نروژ  سياست توان به عنوان نمونه مي به. شده است

 همةتر تنظيم شده و براي نمونه  با سه كشور ديگر سختگيرانهمقايسه در ها  سياست
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هاي محلي به  را به شهرداري خود توليد% ١٠آبي را موظف كرده تا  برقهاي توليد  شركت

از راه فروش همين انرژي در بازار به ها  شهرداري ي،گاهكه  تمام شده بفروشند ةهزين بهاي

 .]٤١[ اند سودي فراوان دست يافته

هاي برق بازار نشان داده  نيز اثر خود را بر قيمتسازي كشورهاي اروپايي  د و يكپارچهااتح •

آلمان و هلند دسترسي  به بازارهاي اند تا در اين مسير كشورهاي شمال اروپا كوشيده. است

با مالكيت مشترك هر  آلمان و هلند به نروژ براي اين كار، خطوط انتقال الزم ميان. دنپيدا كن

 هاي اين قاره شمال اروپا از ديگر بخشقيمت برق در اگرچه . استاحداث شده  سه كشور،

 و نهايتاً سازي قيمت برق فرايند يكسان اما همين اتصال و پيوند احتماال بهر است، كمت

 .انجاميدخواهد ها در كشورهاي شمالي اروپا  افزايش قيمت

پيوستن به بازار  نيز در پي درياي بالتيك، يعني ليتواني، لتوني و استوني ةكشورهاي حوز •

اروپاي غربي  به به روسيه بكاهند وخود اند تا از وابستگي  بودهشمال اروپا كشورهاي 

هاي  با ايجاد شركتو  آغاز شده ٢٠٠٢در سال ند و استوني فنالاين كار با پيوند . وندنديبپ

 همراه بوده استدر اين كشورها اي اقتصادي صنعت برق ه چند مليتي و نوسازي زيرساخت

]٤٣[ . 

 مانند(محيطي  زيستالمللي  بت به معاهدات بيننسبندي  تالش كشورهاي شمال اروپا در پاي •

نكات قابل ذكر است كه تأثير مهمي بر بازار برق اين  از ديگردر امور بازار برق ) پيمان كيوتو

با تدارك ظرفيت توليد تا  ه استدر همين راستا، سوئد متعهد شد. كشورها داشته است

 هاي و به شركت داز مدار خارج كن ٢٠١٠اي خود را تا سال  تجهيزات هسته ةجانشين، هم

و براي دليل فقر منابع انرژي  هبفنالند كشور ، عكسبر. بپردازدغرامت  فعال در اين عرصه،

هاي ناشي از  اي است كه البته آلودگي هاي هسته يروگاهندر حال ساخت كاستن از واردات آن 
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دليل توليد حاصل از  هدانمارك ب .نخواهد داشت داكسيدكربن را به صورت حا گاز دي

هم كرده كه فرا اين منطقهي براي كشورهاي سودمنداي  هاي فسيلي، جايگزين منطقه سوخت

اين وضعيت اگرچه براي . كاهدببحران توليد آبي از تواند  هاي خشك و كم باران مي در سال

اكسيدكربن را كه حدود  هاي دي هآاليند  اين كشور امكان صدور انرژي را فراهم آورده، اما

اين كشورها  هرحال، به .شود، افزايش داده است آن از منابع سوخت فسيلي ايجاد مي% ٤٨

هاي  سياست به توان در اين زمينه مي. اند نشان داده) دمانند با(هاي پاك  وجه زيادي به انرژيت

اصالح قوانين به  نيز و) مانند كاهش ماليات(اين نوع از انرژي كنندگان  تشويقي براي مصرف

  .]٤٢[ اشاره كردها  اين انرژيبراي تسهيل رقابت در جهت بازار 

هاي بزرگ و  ادغام شركت. كالت فرارروي صنعت جديد استتعديل نيروي كار يكي از مش •

 ةها يا تنزل رتب به بيكاري برخي از كارمندان اين شركت هاي چندمليتي شركت گيري شكل

، براي افزايش سود خويش هاي تجاري برق هديگر بنگاسوي از . ها منجر شده است كاري آن

و  يهاي غيرضرور با كاهش هزينهترتيب و به اين كنند  مياز نيروي كار مفيد استفاده تنها 

 ةمجموع. دهند ميرا ارتقا خود تحت مديريت  ةمد، بازدهي اقتصادي مجموعانيروهاي ناكار

در مدت براي نمونه در نروژ  .انجاميده استكشورها اين نرخ اشتغال در اين داليل به كاهش 

 .]٤١[ است كاهش يافته% ١٣ت سال، اشتغال شه

  ]۴۵[ پر فراز و نشيببازاري : ابازار برق بريتاني )۵ـ ۴
سازي صنعت برق در  خصوصي. زدايي در اروپا است صنعت برق بريتانيا، از پيشگامان مقررات

آغاز شد و در سه مرحله، نخست در انگلستان و ولز، سپس در اسكاتلند و نهايتاً در  ۱۹۹۰سال 
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به چهار نهاد تبديل  ١زي توليد برق، هيأت مركزدايي با شروع مقررات. ايرلند شمالي به سرانجام رسيد

دولتي  ة، يك توليدكنند)٣و پاورژن ٢نشنال پاور(دو شركت خصوصي توليد : شد كه عبارت بودند از

، بعد ةدر مرحل. بردار مستقل سيستم عنوان بهره به )NGC٥(شبكه ملي و شركت ) ٤نوكليرالكتريك(

در  ها اين شركت. خصوصي شدند )REC٦( اي شركت برق منطقه ۱۲هاي محلي برق، در قالب  هيأت

  .ندآي مي شمار بهمحلي انحصاري برق  ةهاي كشور، توزيع كنند بخشبرخي از 

 اين ساختار امابود  توان ةسيستم حوضچ، بريتانيابازار برق  تبادالت در نخستينِساختار 

أمان توليد و قيمت توپيشنهادهاي  توليدكنندگان، توان ةدر ساختار حوضچ. ه استتغيير كرد اكنون هم

را يك روز زودتر  مورد نياز ةبيني شد بار پيشنيز اي  هاي برق منطقه شركت. كردند خود را عرضه مي

براي روز بعد  يساعت نيم هاي در بازهها  بيني پيشپيشنهادها و اين . ندداد مي بازار قرار مدير در اختيار

اطالع مدير بازار و به شد  ميآن از پيش تعيين  ، بار و توزيع جغرافياييبنابراين. پذيرفت انجام مي

  .درسي مي

افزايشي قيمت برحسب ميزان توليد هاي  پيشنهاد توليد وقيمت توليدكنندگان به شكل منحني

با  همراه  يساعت نيم ةبازدر هر  هاژنراتورآمادگي توليد هر يك از  ،ها اين منحنيبراساس . دوش ارائه مي

 عرضه و تقاضا، مقداربا دريافت  )NGC(بازار مديربنابراين . شود يين ميمتناظر آن توليد تعقيمت 

 از روز بعد يساعت نيمهاي  در بازهرا همراه با بهاي مرزي انرژي  بندي توليد هر ژنراتور زمان ةبرنام

شود  نظر مي از قيود انتقال صرف ، نخستريزي در اين برنامه. آورد به اجرا درمي و سپس كند تعيين مي

 ةبرنامدر صورت لزوم، تلفات انتقال،  ةتخصيص هزين ةسپس با اجراي مديريت تراكم و برنام و

                                                
1- Central Electricity Generating Board 
2- National Power 
3- PowerGen. 
4- Nuclear Electric 
5- National Grid Company 
6- Regional Electric Company 
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در  بهاي توليد در سطح سيستم يكسان است و . شود هاي متناظر اصالح مي برداري و قيمت بهره

افزوده به مشتري تخصيص  ةنياز به منابع توليد جديد براي رفع تراكم سيستم انتقال، هزينصورت 

. شود انجام مي ١)OFGEM( و برق بر سيستم توسط هيأت تنظيم بازارهاي گازنظارت . يابد مي

اين سقف قيمت  .محدود به سقف قيمت است اي هاي برق منطقه شبكه و شركتملي شركت فعاليت 

ضريب اصالح  در ٢)RPI(شاخص قيمت خرده فروشيضرب  شود، حاصل نشان داده مي RPI-xكه با 

x ةشبك بردار و بهره مالكنوان ع شركت ملي شبكه به. شود يأت تنظيم بازار تعيين ميهت كه توسط اس 

 تأمينو دريافت توان،  براي گسيلاتصال به شبكه،  هاي تعرفههاي خود را از طريق  هزينه انتقال،

. دگيرن ميرا دربرثابت و متغير  ةلفؤتعريف شده و دو م ٣اي هناحي صورت هاي انتقال به تعرفه. كند مي

متغير  ةلفؤشود و م به شبكه پرداخت مي تمامي نهادهاي متصلثابت تعرفه بطور مساوي توسط  ةلفؤم

همواره  NGC درآمد، نهايتا. تواند مثبت يا منفي باشد و مي بستگي داردشين مكاني ، به موقعيت آن

، يرهاي شمالژنراتو) است جنوب به شمالاز اً كه نوع( به هنگام بروز تراكم در شبكه. مثبت است

، به دليل تأثير يكه ژنراتورهاي جنوب حال آن كنند، ميبردار پرداخت  به بهره را استفاده از شبكه ةهزين

ها،  از اين تعرفههدف . )نمبتني بر جهت جريا ةتعرف( گيرند جايزه مي NGC، از انتقال ةشبك درمثبت 

  . تقال استان ةهاي مطلوب شبك حضور در موقعيتبه گذاران  ترغيب سرمايه

وري به ازاي هر نفر  بهرهو يافتند درصد كاهش  ۶۰تا كاركنان نيروگاهي زدايي،  در پي مقررات

نيز اي  هاي برق منطقه شركت وشركت ملي شبكه كاري  بازده .يافته است بهبوددرصد  ۷۵حدود 

به ي حتو  رداختندبريتانيا پصنعت برق گذاري در  به سرمايهگذاران خارجي  سرمايه .فزايش يافته استا

افزايش قدرت و نفوذ برخي از باعث ين امر هم. تن دردادندمالكيت مشترك بخشي از صنايع برق 

                                                
1- The Office of Gas and Electricity Markets 
2- Retail Prices Index  
3- Zonal 
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در ها  برخي از اين شركتگذاري  سرمايه هيأت تنظيم را وادار كرد تاو  ي گرديدهاي توليد شركت

  .ر نشوندبرخورداقيمت بازار را ممنوع كند تا از توانايي كنترل هاي حساس  نيروگاه

در  .مورد تجديد نظر قرار گرفت ۲۰۰۱در سال ها  دليل بروز برخي از كاستي بهاين ساختار 

شركت  ودانحصار توليد از  ،انگلستان و ولز بهسكاتلند ساختار نوين، عالوه بر اتصال سيستم قدرت ا

. سترش يافت، بيرون رفت و رقابت در توليدگفسيلي هاي سوختبا استفاده از توليد بزرگ خصوصي 

جداشدن از  حالفزاينده، در  اي گونه ادغام گرديد و بخش توزيع بهكالن در بخش توليد  ١خرد ةعرض

نيز، مدير ) NETA٢(نوين تجارت برق ين ساختار در ا. هاي تازه است خرد و تشكل در گروهفروش 

البته قراردادهاي  .دكن ميو خريدار و فروشنده را تعيين  سويهتبازار را  يساعت نيمهاي  بازهبازار در 

پيشنهادهاي خريد  سوداگران و  بازار روز بعد استدر كنار بورس توان، كه . معتبر است نيز  جانبهدو

عرضه ) فروشان خرده( مصرف، توليدكنندگان ةدورد، چهار ساعت پيش از نفرست ميو فروش را به آن 

نياز به ص يشخپس از تبردار سيستم  بهره. نندك اعالم مي مدير بازاربه ار خود را ظي مورد انت)تقاضا(

 يفعال شوند، برابازار اين ي كه مايلند در يز ژنراتورهاتوليد و مصرف، اتعادل توان اضافي براي 

ساعت جلوتر،  ۴در اين بازار دادوستد اين عدم تعادل، . آورد ميبه عمل دعوت ايجاد اين تعادل 

از را  مورد نيازنبي اج خدماتتراكم، مديريت سيستم براي  بردار بهرهبراين،  عالوه. شود ميانجام 

  .گذارد فروشان مي آن را به حساب خرده ةو هزين خرد همين بازار مي

  :توان در موارد زير خالصه كرد برق بريتانيا را ميبازار  نخستينِاختار سداليل ناكارآمدي 

  .توان ةطراحي ضعيف حوضچ ـ

  .بازار توليدتمركز شديد  ـ

  .بودن تقاضاي نرقابت ـ
                                                
1- Retail Supply 
2- The New Electricity Trading Arrangements 
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 .كالن برقثرت قراردادهاي موقت در بازار ك ـ

 ةدر زمينحضور و رقابت در بازار سازوكارهاي عالوه بر ناآشنايي بازيگران بازار برق با 

جريمه پرداخت سازوكار  :تر دانست توان نقش دو عامل را برجسته هاي اين ساختار مي كاستي

شمرده  نخستينساختار كاستي اساسي ين نخست ،رو احتمال قطع با ١شده براساس ارزش بار قطع

از سوي ديگر امكان د و نك تشويق مي، كمبود توليد را گذاري جديد جاي سرمايه هبزيرا  ،شود مي

كليدي و ، يعني مالكان ژنراتورهاي نفوذ توسط توليدكنندگان پرقدرت و ذيرا بازي گرفتن بازار  به

ديگر اين ساختار، پرداخت نامطلوب ويژگي  .آورد ميفروشي فراهم  احتكار و كماز راه حساس، 

اقتصادي بازار و نيروي تواند به بروز  است، كه مي )قيمتي حراج تك(حراج برندگان يكسان به تمامي 

 پرداخت براساس ةشيو ،نوين در ساختار گذاري قيمت ةشيو. منجر شود ر قيمتبتأثيرگذاري توليد 

  .توان نيست ةود به حوضچد محدبراين دادوست است و عالوهپيشنهاد 

ظرفيت به مگاوات  ۲۰۰۰۰نزديك به  ساختار نوين، بازهم پيش از جايگزيني  ،ها اين ةهمبا 

گذاري بيش از  سرمايه ،هاي انحصاري سيستم هاي كاستييكي از  كهجا از آن. سيستم افزوده شدتوليد 

 اندكي دقتبا . كاستي از ميان بروداين ) ارباز(رفت كه در مدل رقابتي  در توليد بود، انتظار مي اندازه

تورم  ،رونق اقتصادي توان نتيجه گرفت كه مياندازي بازار،  راه آغازدر انگلستان اقتصادي  وضعيت در

برق،  كالن باالي فروشبهاي گذار خارجي، و از سوي ديگر  پذيرش سرمايه امكان سياسي كم،

به  خطرپذيري اندكسوداگران با  بنابراين،. بود هوردتجارت برق فراهم آبراي مساعد  اي زمينه

ظرفيت بر ند، بودرقيب  بر بازار بي در چيرگي برق، كه بزرگ و دو شركت  پرداختندبرق  دادوستد

انرژي  توانستند تنها مي هاي توزيع از ديگر سو، شركت .افزودندتوجهي  قابلتوليد خود را به ميزان 

تأمين اي ها بر به اين شركتساخت نيروگاه صدور مجوز پي در . اين دو شركت بخرندخود را از 

                                                
1- Value of Lost Load 
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فزايش ظرفيت توليد روند ا توليدي بزرگ، هاي و كاستن از چيرگي شركت خودنيازهاي بخشي از 

هاي گازي و  ساخت نيروگاه بهبود فناوري ،گازبهاي ديد با كاهش شهاي بعد،  در سال .شد ريعتس

شدت افزايش  هاي جديد به نيروگاه قدرت رقابت خت،افزايش بازده و كاهش مصرف سودرنتيجه 

 انجاميد و بروز % ۲۰سطح  تاهاي بزرگ  درصدي شركت ۸۰قدرت نفوذ يافت وهمين امر به كاهش 

  .ها به همراه آورد ها را براي آن بحران مالي شركت

ون ه است و تاكنگذاري شد شكالت پايهاين م ةكاستن از دامنبراي نوين تجارت برق، ساختار 

از   شمال اروپاكاليفرنيا و برزيل و بازارهاي موفق كشورهاي  ةزد بحرانبازارهاي مقايسه با در 

  .كاركردي نسبتا موفق برخوردار بوده است

  پيچيدگي و بحران: كاليفرنيا )۵ـ ۵

  تاريخچه )۵ـ ۵ـ ۱

آمريكا همواره  ةبرخالف بيشتر كشورهاي دنيا، توليد و توزيع انرژي الكتريكي در اياالت متحد

شده است كه تنها در بازار خرد  انجام مي طولي ةهاي خصوصي با ساختار يكپارچ شركت يلةوس به

ايالت آمريكا از اين قاعده ترين  كاليفرنيا نيز به عنوان پرجمعيت. اند كرده تحت قوانين ايالتي عمل مي

  :شده است برق آن توسط سه شركت بزرگ خصوصي تأمين مي% ۸۰مستثنا نبوده و تقريبا 

  شمالي ايالت؛ ةدر نيم PG&E١ شركت

 كه بيشتر نواحي جنوبي ايالت را تحت پوشش داشته است؛ SCE٢ شركت

  .استداشته ه برعهدرا گو  ديه كه خدمات انرژي در شهر سان SDG&E٣شركت 

                                                
1- Pacific Gas and Electric 
2- Southern California Edison 
3- San Diego Gas and Electric 
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ترين  استثنايي بوده است كه انرژي آن توسط بزرگ ١آنجلس در اين ميان تنها وضعيت شهر لس

هاي برق دولتي  شركتالبته . شود تأمين مي DWP٢ام اياالت متحده، يعني شركت برق دولتي در تم

  .ترند ديگري نيز در اياالت متحده وجود دارد كه همگي از اين شركت كوچك

  زدايي گذاري و تنظيم بازار پيش از مقررات قانون )۵ـ ۵ـ ۲

هاي  هاي خصوصي تحت نظر كميسيون شركت گذاري و نظارت بر عملكرد شركت قانون

عهده دارد،  هاي برق را به تعيين نرخ ةتنها وظيف اين نهاد، نه. شود انجام مي) PUC٣( اليفرنياعمومي ك

كند، استانداردهاي كاري و كارآمدي را تدوين  هاي صنعت نظارت مي بلكه تقريبا بر تمامي بخش

بر تمام  ههاي توليد و انتقال را برعهده دارد و عالو گذاري در بخش كند و تعيين چگونگي سرمايه مي

  .كند هاي الزم را اعمال مي جويي هاي اوليه را كنترل و صرفه ها، تركيب سوخت اين

هاي ساخت  درنظرگرفتن هزينه هاي توليد و توزيع، با و براساس هزينه PUBبهاي برق توسط 

معقول ها در سطح  هاي شركت بر تأمين هزينه كه عالوهشود  اي تعيين مي گونه اين بها به. شود تعيين مي

 ها نيز در حد معقول داران آن سهام ةنرخ برگشت سرماي) كند ها كامال نظارت مي بر آن PUBكه (

ها را  عضو است كه فرماندار ايالت آن ۵كميسيون، خود داراي . ثابت بماند %)۱۵تا  ۱۰معموال بين (

اطالع و مشورت گذاري در اين كميسيون با  هاي قانون تمامي جنبه. گزيند سال برمي ۶براي مدت 

، از شهروندان، نهادهاي مدني، نفع هاي ذي اي كه نمايندگان تمامي طرف گونه شود، به عمومي انجام مي

هاي مربوط  توانند در بحث ها مي ها و متخصصان آن محيطي، مديران عامل شركت هاي زيست سازمان

  .شركت و نظرات خود را به بحث بگذارند

 كميتة: گذاري به دولت فدرال واگذار شده است هاي قانون ز بخش، تنها يكي اها گذشته از اين
                                                
1- Los Angeles 
2- Los Angeles Department of Water and Power  
3- Public Utilities Commission 
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ها و  هاي انتقال و تبادل توان ميان شركت تنظيم نرخ وظيفة) FERC١( تنظيم انرژيفدرال 

بسيار محدود است، زيرا اوال  FERCاين وجود، نقش با . را برعهده دارد ٢توليدكنندگان غيرشركتي

ها و دستورات  شود، تعرفه ها مديريت مي ده در ايالت توسط شركتبخش كالني از انرژي مورد استفا

FERC مردمي الزم مانند مقررات  از پشتوانةPUB تصميمات آن  براين، برخوردار نيست و عالوه

كيلومتر  ٣٦٠٠بيش از  ايالت نكنندگان اي آن از مصرف شود كه فاصلة معموال در واشنگتن گرفته مي

هاي عمومي  هاي شركت با تصويب قانون تنظيم سياست .كاهد ت آن مياست و از اثرگذاري تصميما

ها را وادار به خريد انرژي از  جويي بيشتر، شركت سازي و صرفه كه براي تشويق خصوصي ١٩٧٨در 

هدف اساسي از اين . ، بر نقش قوانين فدرال افزوده شدكرد مي ٣هاQFتوليدكنندگان غيرشركتي يا 

تركيب ) ٥ـ١(شكل  .هاي تجديدپذير بود برداري از انرژي بهره توليدي و قانون تشويق هم

  .دهد زدايي نشان مي توليدكنندگان حاضر در صنعت را تاپيش از مقررات

  

  
  ]٤٦[ زدايي وضعيت توليد در ايالت كاليفرنيا پيش از مقررات ):٥ـ١(شكل 

                                                
1- Federal Energy Regulatory Commission 
2- Non-utility Generators 
3- Qualified Facilities 
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  زدايي در كاليفرنيا مقررات )۵ـ ۵ـ ۳

  افزايش تقاضا و بها: نود ةده آغاز) الف

عنوان يكي از نتايج رشد سريع اقتصادي ايالت، نياز به ساخت و  نود ميالدي به ةر آغاز دهد

ها در  گاه قيمت نود، گه ةده ةدر ميان .شد روشني احساس مي هاي توليد جديد به برداري از ظرفيت بهره

هاي  روگاهباالي ساخت ني ةكه ناشي از هزين ،رسيد كاليفرنيا به باالترين سطح در تمامي كشور مي

از اهميت بيشتري  ١٩٧٨اي بود كه در پي اجراي قانون سال  محيطي اي و مشكالت زيست هسته

ها  اين وجود، قيمتبا . ساخت تر را محدود مي هاي ارزان برخوردار شده بود و استفاده از سوخت

شمار  ت بهبازتابي از اين حقيقتاحدودي تر بود و حداقل  كم ٢نيويوركو  ١نيوانگلند هنوز هم از

كه شرايط جغرافيايي آن  ،گيرد را دربرميآنجلس  شهري بزرگي مانند لسمناطق  اين ايالترفت كه  مي

در نتيجه، دولت ايالتي مجبور است . محيطي خطرناك برخوردار است پديداري شرايط زيست ةاز زمين

ميل كند و همين باعث ها تح هاي اوليه بر شركت سوخت ةاي را در زمين گيرانه تا شرايط نسبتا سخت

 .ها است افزايش قيمت

  زدايي آغاز تفكيك خدمات و مقررات) ب

. صادر كرد ١٩٩٥در سال  PUCبود كه اجراي تفكيك  العملزدايي دستور نخستين گام مقررات

ي صنعت، يعني ها هر يك از بخش ةها خواسته شده بود تا هزين اساس اين دستورالعمل از شركتبر 

  .ها را از يكديگر جدا كرد شفاف كنند تا در صورت نياز بتوان آنرا  توزيع توليد، انتقال و

در اين سيستم . دادتدريج جاي خود را به كارآمدي  بهگذاري  قانونگرايي در  زمان، هزينه هم

بخشيد كه با  هاي بازارگرا بهبود مي گيري از انگيزه ها و خدمات را با بهره گذار هزينه جديد، قانون

مدت  هاي كوتاه ها را به يكباره و با استفاده از روش شدند تا هزينه ها تشويق مي ها شركت آن توجه به

                                                
1- New England 
2- New York 
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  .]٤٧[ دست آرند كاهش دهند تا سود بيشتري به

  ١٩٩٦ قانون) پ

  :]٤٧[ تغييرات پديدآمده در پي اجراي اين قانون عبارت بودند از

مركزي  عنوان به )PX( فرنيابورس قدرت كالي: ها بورس كالن قدرت ـ اجباري براي شركت •

ها  تمامي شركت ، كهايجاد شد ساعتي ٢٤ي ها غيرانتفاعي براي خريد و فروش برق در بازه

بهاي پرداختي به فروشندگان برابر باالترين . فروش برسانند بايد برق خود را در اين بازار به

تبادالت داراي طبيعتي تمامي در اين بازار جا كه  از آن تعيين شد وپيشنهاد خريدار نهايي 

عبارت ديگر مركز به . ها قرار گرفت مبناي تنظيم قيمت FERCدستورالعمل كالن هستند، 

 .به شهر واشنگتن منتقل شده استپس از اجراي اين قانون  گيري ثقل تصميم

پس از اجراي : ندشتدااما توزيع را نگاه  ندختفرو اي خود را  هاي غيرهسته ها نيروگاه شركت •

هاي با سوخت فسيلي به توليدكنندگان  روند عمومي واگذاري و فروش نيروگاهانون، اين ق

در . دردنكها به اين كار اقدام  و تقريبا تمامي شركت فتگرشتاب  غيرشركتيخصوصي 

. دردنك هاي توزيع خود مقاومت مي هاي خريد بخش ها در برابر درخواست عوض، شركت

دليل حفظ . ندردكچنان حفظ  اي و آبي هم هاي هسته گاهبراين، كنترل خود را بر نيرو عالوه

، هرچند كه شكل تنظيم بازار از شده در سيستم توزيع نيز همين است ساختار تنظيم

چنان  سيستم انتقال، هم. است هگرا تبديل شد يياگذاري كار ريزي مجتمع سيستم به نرخ برنامه

) ISO( بردار مستقل سيستم ي از آن به بهرهبردار ماند و كنترل و بهرهها باقي  دراختيار شركت

برداري روز به روز سيستم  كه بايد بهرهديگري ؛ نهاد غيرانتفاعي و خصوصي گرديدواگذار 

به عبارت ديگر، اين مديريت نيز از كاليفرنيا به . مديريت كند FERCتحت نظر قدرت را 

خطوط انتقال قديمي به مورد نياز گيري در  واشنگتن منتقل شد و به اين ترتيب تصميم
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 .ديردگيا زمان و مكان ساخت خطوط جديد نيز از كنترل محلي خارج /بازسازي و

  
 زدايي بازار برق كاليفرنيا پيش و پس از مقررات :)٥ـ٢(كل ش

سال كه براي  ٤مدت  ها به درصدي ماليات كاهش ده: د، رقابت خركننده تثبيت قيمت مصرف •

كنندگان  شد، اثري بر پرداختي مصرف ش خصوصي، اجرا ها از سوي بخ تسهيل خريد شركت

افزوده هاي استاندارد  ها بخشي تحت عنوان هزينه حساب آن ، زيرا به صورتشتنهايي ندا

هاي غيراقتصادي تجديدپذير  هاي درازمدت ساخت نيروگاه هزينه كه هدف از آن پوشش ،شد

كننده تا  بيت سطح قيمت براي مصرفنهايي، تث ةنتيج. بوداي جديد  هاي هسته و نيز نيروگاه
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از سوي ديگر به . ودبها  گذاري شركت هاي سرمايه هزينه برگشت ، يعني تا زمان٢٠٠٢سال 

در رقابت . هاي تعديل نيروي انساني را نيز جبران كنند تا هزينه داده شدها اجازه داده  شركت

برق خود را از طريق  ةكنند ند عرضهستتوان كنندگان مي مصرف. شدسطح بازار خرد نيز اعمال 

فعاليت  كنندگان اين عرضهعنوان  بههاي توزيع  شركت و تخاب كنندنا جانبهقراردادهاي دو

 .در بازار شروع كردند خود را

هاي دولتي  در اين ساختار جديد به شركت: ندماند چنان مجتمع باقي  هاي دولتي هم شركت •

در  .كز و شركت در بازار يكي را برگزيننداز ميان حفظ ساختار متمر تاد ش  اجازه داده

ها  ند برق خود را از جاي ديگري بخرند و آنستتوان ها مي صورت ورود به بازار، مشتريان آن

هاي  تمامي شركتتقريبا . ندبود نيز از حق فروش برق در خارج از قلمرو خود برخوردار

هاي آشكاري  نون نيز تفاوتاك هم. ندكرددولتي بدون استثنا ساختار متمركز خود را حفظ 

 )٥ـ٢(شكل . وجود دارد كاليفرنيابرق هاي بازار  ها با ديگر بخش ميان كاركرد اين شركت

 .دهد زدايي را نشان مي هاي ساختاري ناشي از مقررات تفاوت

  زدايي نخستين نتايج مقررات )۵ـ ۵ـ ۴

  :مدت عبارت بودند از زدايي در كوتاه ترين نتايج حاصل از مقررات مهم

نتايج فوري اين تجديدساختار كامل : خردبردن مشتريان تجاري و فروپاشي رقابت سود  •

هاي  توانستند پيمان مشتريان بزرگ صنعتي مي. ها بود ها و موفقيت اي از شكست آميزه

بخرند و بنابراين  PXكه برق مصرفي خود را از  اي با توليدكنندگان ببندند يا آن جانبهدو

مشتريان . تر استفاده كنند در بازار در جهت خريد انرژي ارزان توانستند از توان خود مي

هاي  تر و خانگي نيز اگرچه از نظر فني از همين حق برخوردار بودند و در آغاز تالش كوچك
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ها براي دراختيار گرفتن سهمي از بازار خانگي انجام پذيرفت، اما  اي از سوي آن گسترده

هاي اتمي و  گذاري در نيروگاه سرمايهه در جهت هايي ك ها و هزينه درصدي نرخ۱۰كاهش 

حساب برق مصرفي  و در حدود يك سوم از  صورت(شد  ها تحميل مي پذير بر آن تجديد

خود از بازار بيرون روند و  باعث شد تا اين مشتريان خودبه) داد ها را تشكيل مي آن

خانگي بازار چيره  بر بخشعمال پس از مدت كوتاهي  DP٢يا  ١انروني  مانند يها واسطه

دست  زدايي به اي از مقررات در نتيجه، مشتريان خانگي و تجاري كوچك هيچ نتيجه. شوند

. داد ها كاهشي را از خود نشان مي برق آن ة، چرا كه نه رقابتي وجود داشت و نه هزيننددنياور

هاي  ه هزينههايي از ايالت ك تنها بخش. حتي آغاز نيز نشد درواقعخرد در كاليفرنيا رقابت 

ها كم بود تا حدودي از  آن ةاي و تجديدشوند هاي هسته گذاري در نيروگاه الزم براي سرمايه

هاي استاندارد تا سال  تمام هزينه ٣گو ديه سن كه در طوري اين تجديدساختار بهره بردند، به

گروه ديگري كه از اين . تأمين شده بود قانوني،سال پيش از مهلت  ۳، يعني ۱۹۹۹

فرصت خريد اين كنندگان انرژي سبز بودند كه  ديدساختار تاحدودي بهره بردند، مصرفتج

 .ها فراهم آمد نوع از انرژي به بهايي نسبتا كم براي آن

جديدي از  ةمجموع ،زدايي با اجراي مقررات: هاي بزرگ چندمليتي به بازار شركت دورو •

اگرچه . خريدندهاي برق  شركت ها را از  نيروگاهو هاي خصوصي وارد سيستم شدند  شركت

اما بدون استثنا همگي در كشورهاي ديگر نيز فعاليت  ها همگي آمريكايي بودند اين شركت

بر اياالت متحده در كشورهاي ديگر مانند آرژانتين، برزيل،  عالوه SC٤عنوان مثال  به. كردند مي

ي از ديگر كشورهاي جهان شيلي، فنالند، آلمان، انگليس، چين، اندونزي، استراليا و بسيار

                                                
1- Enron 
2- Duke Power 
3- San Diego 
4- Southern Company 
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سهم هر يك از انواع توليدكنندگان بازار برق  )٥ـ٣(شكل . هاي توليد برق است مالك نيروگاه

 .]٤٦[ دهد نشان ميزدايي  كاليفرنيا را دو سال بعد از آغاز مقررات

كاركرد بازار در آغاز بسيار خوب  ،ها از ديدگاه شركت: هاي خصوصي شركت ةرونق و توسع •

اي كه در مدت كوتاهي توانستند عالوه بر فراهم آوردن منابع الزم براي  گونه به ؛بود

دست  خود را تأديه كنند و سود مناسبي به ةهاي گردآمد خويش، بدهي ةهاي توسع  برنامه

 SCEميليارد دالر و سود خالص  ۹در دو سال نخست درحدود  PG&Eدرواقع سود . آورند

 .]٤٧[ ليارد دالر بوده استمي ٧زماني بيش از  ةين دورمدر ه

  
  زدايي وضعيت توليد پس از مقررات )٥ـ٣(شكل 

شروع به كار بازار كاليفرنيا  ةهاي اولي توان سال چه گفته شد نمي با وجود آن: مشكالت اوليه •

توان  هايي در قيمت برق رخ داد كه مي ها جهش در اين سال. هايي بدون حادثه دانست را سال

هاي بعد دانست، هر چند كه به دليل تثبيت  تر در سال دادهاي مهم وع رخوق ةها را نشان آن
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با اين وجود، برخي از . كوچك چندان از اين پيشامدها متأثر نشدندمشتريان  ،ها قيمت

ها واقعا قطع  پذير آن براي نخستين بار دريافتند كه برق ارزان قطع) نه در كاليفرنيا(مشتريان 

 .وشي را تحمل كنندها بايد خام شود و آن مي

  چيرگي توليدكنندگان بر بازار: ۲۰۰۰سال  )۵ـ ۵ـ ۵

 ها بهاري گرم و نخستين خاموشي) الف

تقاضاي . رخ نمودند ۲۰۰۰مي  ۲۲ها در پي بروز بهاري گرم در  نخستين مشكالت و دشواري

ها بسياري از ژنراتور كه درحالي ؛مطبوع افزايش يافت ةهاي تهوي دليل استفاده از سيستم انرژي به

دردسترس سيستم تا مرز  ةظرفيت ذخير. اي از مدار بيرون بودند دورهو نگهداري  تعميرانجام  دليل به

از بردار مستقل سيستم براي پيشگيري از فروپاشي كلي سيستم انتقال  كاهش يافته بود و بهره% ۵

اين . نندها خواست تا برق برخي از مشتريان بزرگ خود را در كاليفرنياي شمالي قطع ك شركت

ها را براي برق پرداخت  بخشي از گروهي بودند كه در طول سال كمترين نرخ ،كنندگان بزرگ مصرف

، از برق خود يهاي اوليه متعهد شده بودند كه در صورت بروز شرايط بحران نامه كردند و طي توافق مي

سانتيگراد رخ  ةرجد ۳۷ژوئن با هوايي به گرماي  ۱۴نخستين خاموشي سراسري در . پوشي كنند چشم

  .]٤٨[ هاي فروش كالن انرژي افزايش تصاعدي خود را آغاز كرد داد و قيمت

 ها درصدي قيمت۷۰۰افزايش ) ب

هاي برق  قيمت. مشابه سال پيش بود ةدر پايان ماه ژوئن، قيمت برق ده برابر قيمت آن در دور

كه  طوري افزايش يافته بود؛ بهدرصد نسبت به سال پيش  ۵۰۰تا  ۴۰۰باري نيز بين  هاي كم در دوره

درصد را نسبت به مدت مشابه سال  ۷۰۰بهاي ميانگين انرژي الكتريكي در اين ماه افزايشي در حدود 

تنها اندكي  ۲۰۰۰تقاضاي ميانگين براي برق در سال  ،كه در اين ميان جالب آن. داد قبل نشان مي
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). ۵ـ۴شكل ( بود ۱۹۹۹كمتر از سال  ۲۰۰۰حقيقت اوج مصرف در سال در . بيشتر از سال پيش بود

توان با افزايش بهاي گاز چندان مرتبط دانست، زيرا اگرچه  ها را نمي از سوي ديگر، اين افزايش قيمت

حدي  داد اما اين افزايش به شده مقداري افزايش را نشان مي توصيه ةعنوان سوخت اولي بهاي گاز به

درواقع شايد بتوان گفت كه افزايش بهاي  .هاي برق باشد تبرابر شدن قيم ۷گر  نبود كه بتواند توجيه

  .]٤٩[ گاز، خود يكي از نتايج افزايش بيش از حد بهاي برق در بازار كالن بود

   PG&E و SCE ضررهاي بزرگ براي) پ

با توجه به تثبيت . بزرگ را از بين برد ةهاي دوگان سود شركت ،افزايش ناگهاني بهاي برق

اين دو شد،  شروع به كار بازار محسوب مي ةنام تريان خرد كه بخشي از توافقها در سطح مش قيمت

و  خود بپردازند ةشركت از يك سو مجبور بودند بهاي بسيار بيشتري براي انرژي كالن خريداري شد

. انتقال دهندكنندگان خرد خود  ها را به مصرف توانستند حتي بخشي از اين هزينه از سوي ديگر نمي

ها به هيأت تنظيم بازار در  هاي آن روشني خود را در گزارش عيت بحراني اين دو شركت بهنهايتا وض

ژوئن برابر  ۳۰اعالم كرده بود كه زيان شركت تا  SCEدر اين گزارش،  .نشان داد ۲۰۰۰سپتامبر  ۲۵

  .]٤٧[ميليارد دالر بوده است  ۹۷/۱آگوست برابر  ۳۱و تا  ۱/۱جوالي برابر  ۳۱ميليون دالر، تا  ۶۴۴

اين وضعيت واقعا به يك بحران تبديل شد و مقادير اين ضررهاي بزرگ تا  ۲۰۰۱با آغاز سال 

هر دو شركت خواستار شناور شدن . ميليارد دالر در اين دو شركت افزايش يافت ۱۲و  ۱۰مرز 

  . ورشكستگي بودند ها شدند، چرا كه در آستانة قيمت
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  .در بازار كاليفرنيا ۲۰۰۰و  ۱۹۹۹ژوئن  ۲۹در روزهاي و قيمت برق  تقاضا ةمقايس :)۵ـ۴(شكل 
  افزايش شگرف درآمد توليدكنندگان) ث

هاي مشتريان و  زدايي را در كاليفرنيا، انتقال شگرف دارايي ترين اثر مقررات شايد بتوان مهم

ت شرك ۴براي را  درآمدهايي از اين افزايش  نمونه )۵ـ۵(شكل . ها به توليدكنندگان دانست شركت

  .]٤٧[ ها است گذاران آن سرمايه ةالعاد دهد، كه به معني سود فوق نشان ميتوليدي 

  گسترش بحران) ج

. آمده در كاليفرنيا در نواحي ديگر ساحل غربي نيز احساس شد تدريج آثار وضعيت پيش به

  WSCC٢ كه پيش از اين( WECC١تر به نام  بزرگ پيوستة هم كاليفرنيا، خود بخشي از يك سيستم به
                                                
1- Western Electricity Coordinating Council   
2- Western Systems Coordinating Council 
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 ايالت غربي آمريكا را همراه با بخشي از شبكة ١٤هاي انتقال  است كه پيوند ميان شبكه) شد ناميده مي

از برق مصرفي خود را % ٢٥تابستان حداكثر تا  اگرچه كاليفرنيا در دورة .كند مديريت ميانتقال كانادا 

شود و به همين دليل  عكوس ميكند، اما در زمستان اين روند م از ديگر اعضاي اين شبكه دريافت مي

پيوسته  هم سرعت به ديگر نواحي اين سيستم به ها در بازار كالن انرژي كاليفرنيا به بحران قيمت

  .گسترش يافت

  

  
ارقام برحسب ميليون ( ۲۰۰۰و  ۱۹۹۹هاي  درآمد چند نيروگاه بزرگ كاليفرنيا در سال ةمقايس :)۵ـ۵(شكل 

  ).دالر

صوصي در اين شرايط جديد ديگر مجبور نبودند كه برق خود را جاكه توليدكنندگان خ ازآن

با . كردند تا برق را به باالترين بهاي پيشنهادي به فروش برسانند فقط به كاليفرنيا بفروشند، تالش مي

بردار سيستم كاليفرنيا اجازه داد تا محدوديت بهاي برق را از  به بهره FERCداد بحران در كاليفرنيا،  رخ

جاكه  و از آن ساعت كاهش دهد دالر بر مگاوات ۲۵۰و نهايتا تا  ۵۰۰ساعت به  ر بر مگاواتدال ۷۵۰
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توانستند توان خود  ميبردار سيستم كاليفرنيا نبودند، توليدكنندگان  هاي ديگر تحت مديريت بهره ايالت

بهاي  ۲۰۰۰مبر سال دسا ۷عنوان مثال در  به. ها صادر كنند را با بهايي بسيار بيشتر از اين به آن ايالت

انتقال برق به  ةزمان تعرف ساعت رسيد و هم دالر بر مگاوات ۱۲۰۰به بيش از  ١ارگون ةانرژي در ناحي

  .]٤٧[ساعت بود  دالر بر مگاوات ۱۵۴اين ناحيه درحدود 

  تعطيلي صنايع براي سود بردن از فروش برق) چ

صنايع آلمينيوم به تعطيلي  ترين كارخانجات مانند در اين شرايط خاص، برخي از پرمصرف

اعالم كرد كه با اخراج كاركنان خود و تعطيلي  ٢كيسرآلمينيوم  ةعنوان نمونه، كارخان به. كشانده شدند

اين . ]٤٧[ ميليون دالر تنها از راه فروش برق دست يابد ۵۲تواند به سودي معادل  كارخانه مي

و به بهايي بسيار كمتر از قيمت بازار خريده  ها برقي را كه از طريق قراردادهاي درازمدت كارخانه

  .فروختند بودند، اكنون با چند برابر قيمت در بازار مي

از سوي ديگر، بسياري از كارخانجات صنعتي در اثر اين افزايش قيمت، ورشكست يا وادار به 

 اخوشايندنامطمئن آن اثري ن ةچرا كه افزايش بهاي برق و عرض. هاي توليد خود شدند تغيير سياست

همين مسأله تاكنون به  .گذارد بر همه چيز، از صنايع بزرگ تا فراهم كنندگان خدمات اينترنت مي

  .ورشكستگي بسياري از كارخانجات كوچك و بزرگ انجاميده است

  دولت فدرال از واحدهاي توليد اضطراريبرداري  بهره) ح

اموشي در كاليفرنيا يعني هاي ديگر افزايش احتمال خ فروش برق به ايالت ةتنها نتيج

بنابراين دولت فدرال ناچار شد تا از تمامي واحدهاي اضطراري . ترين ايالت آمريكا بود پرجمعيت

ها بسيار  برداري از آن ، حتي ژنراتورهاي كوچك گازي كه با افزايش قيمت گاز، بهرهغرب ةتوليد ناحي

  . ليفرنيا بفروشندبخواهد تا توليد خود را در  بازار كا، شد گران تمام مي
                                                
1- Oregon 
2- Kaiser 
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  ]FERC ]۵۰ هاي واكنش) خ

زدايي از صنعت برق از  كه پيش از اين گفته شد كنترل بازار براساس قانون مقررات چنان هم

خود به غيرواقعي  FERCكه  باوجودي. قرار گرفت FERCحالت محلي خارج شد و عمال در اختيار 

خواست هيأت تنظيم بازار كاليفرنيا مبني بر اذعان داشت، از پذيرش درها  و غيرعادالنه بودن قيمت

ها، كاهش  نخستين گام اين نهاد براي كنترل قيمت. ها سرباز زد بازگرداندن سود اضافي شركت

 ۲۵۰و سپس  ۵۰۰ساعت به  اتودالر بر مگا ۷۵۰ها در دومرحله از سطح  باالترين سطح مجاز قيمت

، تمامي اين مرزها برداشته شد و درعوض از تمامي ۲۰۰۰نهايتا در دسامبر . ساعت بود دالر بر مگاوات

در  ،ساعت را دالر بر مگاوات ۱۵۰توليدكنندگان خواسته شد كه داليل فني پيشنهاد قيمت باالتر از 

و البته  كننداقدام به فروش برق  FERCاعالم و تنها با مجوز  FERCكتبا به  ،صورت چنين پيشنهادي

به اين ترتيب با برداشته شدن تمامي مرزها، بهاي ميانگين . نداشتند ها نيز از چنين كاري ابايي شركت

  .ناگاه افزايشي قابل مالحظه يافت انرژي در ايالت به

  رقيب برق دولتي ـ قهرمان بي )د

 ةبا اجتناب از تجرب DWPعنوان مثال،  به. هاي دولتي بسيار بهتر بوده است وضعيت شركت

تر اقدام  هاي قديمي برخي از نيروگاهبه خريد و بازسازي انرژي،  بيني بحران زدايي و با پيش مقررات

كنندگان خود، اضافه  ها براي مصرف ريزي دقيق توانست عالوه بر حفظ سطح قيمت و با برنامه كرد

فروشد و البته همان بهايي را كه ديگر هاي خصوصي ب به ديگر شركت PXدر توليد خود را نيز 

نهايي، افزونگي بزرگ در تراز مالي شركت بود كه منجر  ةنتيج. ريان بگيردگرفتند، از مشت ها مي شركت

  .ها شد به كاهش بهاي برق مصرفي مشتريان خرد آن

هاي برق دولتي با ساختار يكپارچه،  ترين شركت عنوان يكي از موفق به DWPموقعيت كنوني 

و تصميمات مناسب هاي بلندمدت  گذاري البته بيش و پيش از هر چيز ديگري مديون سياست
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صد سال پيش، سياست كلي شركت  گيري اوليه در حدود يك از زمان شكل. گذاران آن است سرمايه

ترين سطوح  تاكنون همواره يكي از پايين ۱۹۴۰و از سال  است تكيه بر توليد ارزان برق آبي بوده

هاي خصوصي  ه شركتك اي ، يعني در دوره۱۹۹۹تا سال . استارائه كرده در كل كشور برق را قيمت 

در ادامه . كردديه أهاي خود را ت بيش از نيمي از بدهي DWPورشكستگي قرار داشتند، ديگر در مرز 

هاي قديمي عالوه بر سرعت  ها و بازسازي نيروگاه نيز با فروش اضافه توليد خود به ديگر شركت

و ساله  ۱۰اي  ده و برنامهمگاوات به ظرفيت توليد خود افزو ۹۶۰هاي خود،  بدهي ةبخشيدن به تأدي

 مگاوات ديگر به ظرفيت توليد خويش را نيز تعقيب كرده است ۲۹۰۰براي افزودن ميليارد دالري  ۷/۱

]٤٧[.   

  گيري نتيجه )۵ـ ۵ـ ۶

طور خالصه تاريخچه، ساختار و نتايج كوتاه و بلندمدت اجراي  در اين بخش از گزارش، به

ترين بازارهايي  پيچيدهعنوان يكي از  به آمريكا ةمتحد زدايي در ايالت كاليفرنياي اياالت روند مقررات

هاي صنعت برق در  ترين بحران عنوان بازاري كه يكي از مهم و نيز به كه تاكنون طراحي و اجرا شده

توجه به وضعيت اين بازار و . ، مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفتتمام جهان را تجربه كرده است

عنوان منبعي براي ارزيابي شرايط بازار  به تواند برداري از آن مي بهرههاي موجود در طراحي و  كاستي

براين از شرايط واقعي پديدآمده  عالوه .هاي احتمالي آن تلقي شود برق ايران و برطرف كردن كاستي

صنعت رقابتي برق و اصالح  ةتوان در جهت افزودن بر دانش كارشناسان فعال در زمين در اين بازار مي

  .ي موجود بهره جستساختارها

  چند بازار واقعي ةمقايس )۵ـ ۶
تا  )۵ـ۱(هاي  گيري از جدول اي ميان بازارهاي ذكر شده با بهره در پايان اين بحث، مقايسه
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زدايي نشانوضعيت صنعت برق را در آغاز روند مقررات )۵ـ۱(جدول. انجام پذيرفته است )۵ـ۴(

در. نابع توليد و مصرف آورده شده استجزئيات بيشتري از وضعيت م )۵ـ۲(در جدول. دهدمي

ي،حاي طرهاي در حوزهزداينيز وضعيت صنعت پس از مقررات)۵ـ۴(و)۵ـ۳(هايجدول

  .برداري و مالكيت مورد توجه بوده استبهره

  
  ):۵ـ۱(جدول

در آغاز اصالحات  صنعتوضعيت
  UK Pool  UK NETAبرزيل  كاليفرنيا  نروژ  

ظرفيت توليدنياز به
ظرفيت  خيرضافيظرفيت ا  جديد

  زياد  زياد  ضافيا

غير مناسب  كافيضافيظرفيت اضافيظرفيت ا  سيستم انتقال
  براي رقابت

مندنياز
  گذاريسرمايه

سيستم(ظرفيت مالي
  محدود  خطر تنظيم  خوب  خوب  خوب  )قديمي

  سريع  متوسط  كم  كم  كم  تقاضارشد
كنندگان تحتمصرف

  بخشي  همه  همه  همه  همه  پوشش

  اساسي  ناچيز  ناچيز  ناچيز  ناچيز  مبود سوختك
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  ):۵ـ۲(جدول 
  برق ـ ساختار منابع صنعتهاي  ويژگي

  UK Pool  UK NETA برزيل  كاليفرنيا  نروژ  
  روبه رشد  باال  متوسط/پايين  متوسط متوسط  حساسيت تقاضا به آب و هوا

  باال  متوسط  باال خير خير  هواآب و به  عرضهحساسيت 
  محدود قابل مالحظه  قابل مالحظه  پوشي قابل چشم  پوشي قابل چشم  بيرونيهاي  بكهبه ش اتصال

  گازي  گازي  ؟  گازي  گازي  توليد جديد
  باال  متوسط  كم  كم  كم  تقاضارشد 

  محدود  زياد  بسيار زياد  متعدد  محدود  قيود زيست محيطي
  
  
  

  ):۵ـ۳(جدول 
  هاي طراحي بازار كالن برق ويژگي

  UK pool UK NETA  برزيل  كاليفرنيا  ژنرو  
  ۱۹۹۷  ۱۹۹۸  ۱۹۷۲ـ۹۲ـ۹۵ ۲۰۰۱ ۱۹۹۰  گيري شكلزمان 
  الزامي  الزامي  اختياري اختياري الزامي  اختياري/ الزامي

  )ضروري(الزمه  غيرمجاز  مجاز  مجاز  مجاز قراردادهاي پوششي 
  ضروري% ۸۵>  ناچيز  %۷۵  %۹۰>  %۹۰>  استفاده از قراردادها

  زياد  زياد  زياد  ۵>  ۲- ۳  كليدي توليدكنندگانتعداد 

پرداخت براساس   قيمتي تك  گذاري قيمت
 پيشنهاد

  ناظر بازار  قيمتي تك  قيمتي تك

  ممكن  ممكن  ممكن  ممكن  ممكننا  از سمت مصرفقيمت پيشنهاد 
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  ):۵ـ۴(جدول 
  برق مالكيت و ساختار صنعت

  UK pool UK NETA  برزيل  كاليفرنيا  نروژ  
  خصوصي  يخصوص  عمومي خصوصي خصوصي  مالكيت

  ناممكن  جزيي  جزيي  ناممكن ممكن  انفروش خردهبراي توليد 

 كاربران ةهم  كاربران ةهم  كاربران ةهم  كاربران بزرگ رقابت سطح 
كاربران  ةهم
)۲۰۰۵(  

  تنظيم ناشده  داراي سقف  تنظيم شده  تنظيم ناشده  تنظيم شده  خردكاربران  هاي قيمت

  در سطح جهان گيري بازارهاي در حال شكل )۵ـ ۷
گيري هستند، از  در حال شكلويژه در آسيا و اقيانوسيه  ازارهايي كه در نقاط گوناگون جهان بهب

ها وجود داشته  گيري آن نخست از جهت ضرورتي كه در شكل. آيند شمار مي دو جهت قابل توجه به

خش به بنابراين در اين ب .اند گيري با آن روبرو بوده شكل ةاست و دوم از حيث مشكالتي كه در دور

  .ايم ها پرداخته توصيف مختصر برخي از آن

شمار  اقيانوسيه به ةترين بازارهاي منطق بازار برق استراليا يكي از موفق: ]۵۱[ استراليا) الف

يك شركت آمريكايي در  وسيلة بهو در پي خريداري سيستم انتقال  ۱۹۹۸اين بازار در سال . رود مي

هاي توليد، انتقال  گيري اين بازار، تفكيك بخش شكل ةن مرحلنخستي. شده استاندازي  راه ۱۹۹۷سال 

تأمين امنيت . است هاي توزيع برق بوده هاي توليد و نيز شركت و توزيع و ايجاد رقابت ميان شركت

شركت ملي مديريت بازار برق  انتقال به نهادي به نام ةريزي شبك سيستم و هماهنگي و برنامه

)NEMMCOسپرده شده است) ١.  

هاي برق  هيأت ةصنعت برق عمال برعهد مديريت زدايي، تا پيش از مقررات: ]۵۲[ هند )ب

. شدند اداره ميو با ساختاري عمودي  گذاري مركزي ايالتي بود كه همگي تحت نظر يك هيأت قانون

                                                
1- National Electricity Market Management Company 
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دولت فعاليت خصوصي در  ۱۹۹۱از سال . سه شركت بزرگ توليدي نيز تحت مالكيت دولت بودند

هاي خارجي و تسهيالت بانك جهاني  ها با جذب سرمايه تشويق كرد و برخي از ايالتبخش توليد را 

و  سازي و تجديدساختار رسماً خصوصي ۲۰۰۴در سال . هاي خصوصي را آغاز كردند  ساخت نيروگاه

  .براساس قانون آغاز شده است

. شود مي اي با ساختار عمودي اداره شركت منطقه ۱۰صنعت برق ژاپن توسط : ]۵۲[ژاپن ) پ

كنندگان  مصرف ۲۰۰۰، از سال با اين حال .ها داشته است آزادسازي بازار در ژاپن تأثير كمي بر قيمت

  .اند فروشندگان مورد نظر خود را برگزينند بزرگ توانسته

به تشويق دولت در صنعت برق  ۱۹۹۲بخش خصوصي از سال : ]۵۲[اندونزي ) ت

اند و با  گرفتهتدريج شكل  ليدكنندگان مستقل قدرت بهاز اين سال، تو. گذاري كرده است سرمايه

هاي مالي كشور، برخي از اين  دليل بحران البته به. اند قراردادهاي بلندمدت امضا كرده ،مشتريان

ها، بهاي  هاي بسيار براي جبران خسارت آن توليدكنندگان دچار زيان شدند كه دولت پس از كشمكش

  .برق را اندكي افزايش داد

هاي اخير دو تغيير بزرگ را تجربه كرده  صنعت برق اين كشور، در سال :]۵۳[ الندنوز) ث

سودآور، مديريت صنعت را  تجاري بنگاهعنوان يك  يك تعاوني بزرگ ملي به ۱۹۸۷در سال . است

اين تعاوني تقسيم و بخش توليد آن جدا شد و اين تفكيك، با جدايي  ۱۹۹۶در سال . برعهده گرفت

اكنون بازار فروش كالن برق در اين كشور  هم. تكميل گرديد ۱۹۹۸ال و توزيع در سال دو بخش انتق

  .شود شكل گرفته است و توسط يك شركت استراليايي مديريت مي

اكنون در بسياري ديگر از مناطق جهان نيز تحت  زدايي هم سازي و مقررات روند خصوصي

اما . ل اجرا و در مراحل اجرايي گوناگون استيا در پي تصميمات ملي در حا/المللي و فشارهاي بين

ويژه در كشورهاي آسيايي با توفيق  و به كشورهاي در حال توسعهبازار در  ةرسد كه تجرب نظر مي به
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توقف اين روند در كشورهايي مانند تايلند، سنگاپور، تايوان و سريالنكا . چنداني همراه نبوده است

كشورهايي مانند هند و كاميابي يا ناكامي اين روند در  ةدرباراوري د .دهد اين ناكامي را نشان مي

براساس تجربيات موجود  .هنوز زود است، اند ادامه داده واندونزي نيز كه اين روند را آغاز كرده 

اي و  هاي ملي ـ منطقه هاي قدرت بيش از همه بر سياست هاي آتي در سيستم توان گفت كه توسعه مي

توان در اين ميان از نقش نهادهاي مالي و پولي  ر خواهد بود و البته نميكاركردهاي مالي استوا

هاي دولتي نيز بر  براين، سياست عالوه. هاي آن نيز غافل بود المللي مانند بانك جهاني و سياست بين

حال  خصوص در كشورهاي در گيري درست بازارهاي برق بسيار مؤثر است و به كاركرد و شكل

بخش خصوصي و  بنابراين. ها از وحدت رويه و ثبات الزم برخوردار نيستند ، اين سياستتوسعه

گذاران خارجي تمايل چنداني براي مشاركت در اين بازارها از خود نشان  تر از آن سرمايه مهم

هاي بزرگ چندمليتي به سمت كشورهاي غيرآسيايي،  هاي شركت همين امر به سوق سرمايه. اند نداده

  .روپاي شرقي انجاميده استاز جمله كشورهاي ا
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  گيري نتيجه
هاي   ها و زمينه بازارهاي برق، انگيزه ةاطالعاتي عمومي در زمين ةدر پي ارائ نوشتهاين 

نام برق يا  گذاري كااليي به قيمت ةدر اين بازارها و نحوگيري اين بازارها، نهادهاي موجود  شكل

ها نظري در اين زمينه،   يان مجمل و كوتاه ديدگاهدر اين مسير، پس از ب. انرژي الكتريكي بوده است

هاي برخي از بازارهاي عملي و واقعي موجود در سطح جهان نيز مورد بررسي  مشخصات و ويژگي

هايي كه اين بازارها در سطح كالن و خرد با  ها و بحران ، دشواريها امتيازات، كاستي. قرار گرفته است

ها و مسيري كه تاكنون  گيري آن ر از چگونگي شكلاي مختص اريخچهاند، همراه با ت ها روبرو بوده آن

صنعت و  يساختارهاي  كاستيتواند در ارزيابي و تكميل  اند يا در حال پيمودن آن هستند، مي پيموده

توان از  ، ميگام عنوان نخستين براين، به عالوه. كار گرفته شود بازار برق جمهوري اسالمي ايران به

در جهت آشنايي اوليه با بازار برق كه براي تدوين هر سندي در اين زمينه  شتهنومحتواي اين 

  .ضروري است، استفاده كرد
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