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:چکیده

به همین دلیل . باشدیمنیروي مولد و محرکه بسیاري از صنایع دیگر شور، کصنعت برق یکی از صنایع بنیادي و استراتژیک
مستلزم سازي در صنعت برق خصوصیيهااجراي صحیح و کامل سیاستاز آنجا که . براي بخش خصوصی دارديادیزهاي جذابیت

بورس برق بعنوان یکی از ارکان اصلی در زمینه توسعه بازار یمطالعاتلذا ضرورت دارد،استبستر و شرایط مناسبسازي فراهم
ل قرار داده است و ضمن یه و تحلیت بازار بورس برق را مورد تجزین راستا مطالعه حاضر وضعیدر ا.ردیصورت پذسازي خصوصی

. ران ارائه داده استین بازار در ایتوسعه ايبراییچند کشور، راهکارهابورس يران  با بازارهایبورس برق اسه بازاریمقا
مت یاز جامعه با قیبه نییباشد، توان پاسخ گوید که در انحصار دولت میبخش تولکه ت استین واقعیايایگوحاضرنتیجه پژوهش

تر از حد انتظار نییصنعت برق پايوردهد که بهرهین پژوهش نشان میايهال دادهیه و تحلیتجز،یاز طرف. ن را نداردییمناسب و پا
جاد بستر یت داده شود و ایصنعت و توسعه بورس برق اهميسازیشود که به خصوصیشنهاد میپيوربهرهبهبود يلذا برا. است

.ردیمورد توجه قرار گران یاتوسعه بازار بورس برق يمناسب برا
بورس برق، صنعت برق، تجدیدساختار، بازار برق: کلیديهايواژه

06/07/1392: مقالهارسالخ یتار
05/09/1392: رش مقالهیخ پذیتار

فهیمه کیانیان: مسئول يسندهینام نو
میدان صنعت، انتهاي بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو: مسئول يسندهینوینشان
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ناصر شمس قارنه، فهیمه کیانیان

1392پاییز و زمستان4پژوهشی کیفیت و بهره وري صنعت برق ایران سال دوم شماره - نشریه علمی

مقدمه-1
صنعت برق در کشور ما یک بازار انحصاري است و تحت مدیریت دولت 

براي شکستن انحصار الزمست بستر بازار رقابتی ایجاد و . اداره می شود
. توسعه یابدبخش صنعت در بازارهاي ایران در فضاي رقابتی به ویژه 

در صورت رقابتی شدن آن، عرضه بازار برق یکی از بازارهایی است 
سازد، علت این سر میانرژي برق مورد نیاز جامعه را به شکلی کاراتر می

هاي تولیدکننده انرژي الکتریکی که در بازار رقابتی، شرکتامر اینست 
چون  ناچار به .کنند سهم بیشتري از بازار را کسب نمایندسعی می

همراستا با این .باشندتر میاسبارائه برق با کیفیت بهتر و با قیمت من
حرکت، جستجو براي یافتن روشهاي بهتر تولید انرژي الکتریکی و 

برق، به ضرورتی دستیابی به فناوري برتر و کاراتر براي تولید
این ضرورت به نوبه خود نیروي .ناپذیر تبدیل شده استاجتناب
ع جدید براي هاي تحقیق و توسعه مناباي براي شکوفایی فعالیتمحرکه

هاي خروج این لذا الزمست زمینه.تامین این دسته از نیازها خواهد شد
صنعت از انحصار و افزایش سهم بخش خصوصی بررسی و بستر الزم 

سازي در در این رابطه و به منظور توسعه خصوصی. آن فراهم شود
صنعت برق، تحقیق حاضر ابتدا بازارهاي معتبر برق دنیا و تاریخچه 

در ادامه ضمن تجزیه و تحلیل . نمایدبرق در ایران را بررسی میصنعت
ساختار صنعت برق  ایران، راهکارهاي مناسبی جهت ارتقاء بازار بورس 

]1.[کندصنعت برق در کشور ایران ارائه میسازيو خصوصی
بیان مسئله و ضرورت انجام موضوع- 2

به هم دهد که احتمالروند جاري در صنایع برق دنیا نشان می
هاي ملی کشورها و تشکیل بازارهاي مشترك بین آنها پیوستن شبکه

شاید بتوان قاطعانه گفت که طی چند سال آینده، بازارهاي . زیاد است
اروپاي مرکزي به یکدیگر پیوند خورده و تولید و مصرف برق در این 

.نواحی دیگر محدود به جغرافیاي ملی نخواهد بود
ار نخواهد بود که کشورهاي در حال توسعه، به بنابراین، دور از انتظ

ها و خصوص کشورهاي خاورمیانه از جمله ایران، با لحاظ ضرورت
در چنین . الزامات آینده، دست به ادغام بازارهاي برق خود بزنند

باید شرایط را براي صنعت برق به صورتی فراهم نمود شرایطی، اوالً می
هاي ایرانی را با رس انرژي، بنگاهسازي و با ورود به بوتا با خصوصی

شرایط حضور در بازار آشنا نماید، ثانیاً با استفاده از فرصت پیشگامی 
اي برق خاورمیانه یا آسیاي غربی را با در این عرصه، بورس منطقه

تواند از به دنبال آن کشور ایران می. مرکزیت ایران به دنیا معرفی نمود
بویژه، وضعیت امروز کشورهاي . رداین فرصت نهایت استفاده را بب

برايآسیاي میانه، فرصت مناسبی براي رشد صنعت برق از این مسیر
لذا این پژوهش به دنبال شناسایی و ارائه . آوردکشور ایران فراهم می

گیري راهکارهایی جهت تسریع روند تجدیدساختار صنعت برق و شکل
. باشدهر چه بهتر بورس برق در ایران می

ارهاي معتبر برق دنیاباز- 3
بازار برق نورد پول-1- 3

المللی در تجارت الکتریسیته این بازار برق به عنوان اولین بازار برق بین
شود که هم زمان با آغاز تجدید ساختار در بازار برق کشور شناخته می

.تدریجاً شکل گرفت1990-91نروژ طی سالهاي 
پایی از نقطه نظر اندازه، ترین بازار اروبازار برق نوردپول، پیشرفته

پذیري و شفافیت در عملکرد است و به جهت برخورداري از انعطاف
توان علت این شهرت را می. سازوکاري پویا و کارا شهرت جهانی دارد

در ایجاد محیطی امن و مطمئن براي مشتریان با ایجاد شفافیت در 
ابل از طریق ها و ایجاد جو اعتماد متقبیان اطالعات مربوط به هزینه

گذاري در این همچنین قانون. رسانی دقیق و به موقع دانستاطالع
]  7و6و5و4و3و2.[سیستم تجدید ساختار یافته کامالً پویاست

بازار برق کالیفرنیا- 2- 3
این .شوداز بازار کالیفرنیا همواره به عنوان آزادترین بازار برق یاد می

جازه یافتند تا با شجاعت بدان دلیل است که طراحان  در این سیستم ا
پروایی بیشتري دست به اعمال تغییرات اساسی در فضاي تجاري و بی

این موضوع سبب گردیده است که این سیستم .صنعت برق بزنند
. تجارب بسیار نابی ناشی از اعمال تغییرات ساختاري داشته باشد

]14و13و12و11و10و9و8[
بازار برق استرالیا- 3- 3

به منظور نظارت و مدیریت بازار برق ملی 1996سالبازار برق ملی در
.و همچنین توسعه بازار و بهبود مستمر عملکرد بازار تاسیس شد

کدام یک ، اعضاي بازار برق ملی بوده و هر ایالت6دولتهاي محلی
بازار برق ملی به . کنندنماینده به کمیته بازار برق ملی معرفی می

با وضع کردن عوارض بر بازیگران، صورت غیرانتفاعی اداره شده و
]22و21[.دهدبرداري شبکه را پوشش میهاي اداره خود و بهرههزینه

بازار برق انتاریو- 4- 3
2002در سال بازار برق رقابتی انتاریو واقع در ایالت انتاریو کشورکانادا 

از یکیخود را آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان رسمی تیفعال
در . مشغول به کار استیشمالکايیهاي برق آمربازارنیترمطرح

، بخش دولتی ایالت انتاریو قانون تجدید ساختار در 2004دسامبر 
]28و27.[صنعت برق را تصویب نمود

امجیبازار برق پی-5- 3
عمدهیاست که به منظور هماهنگیارگان انتقال محلکام یجیپی

. اندازي شده استراهایکلمبالتیاز ایو بخشالتیا13در یفروش
ست ايکنندهمیتنظیارگان انتقال محلکیعنوان بهام جیپینقش

امجیپی. انتقال برق را اداره کندستمیسطرفیکه به طور مستقل و ب
را یشمالکايیمرکزي در آمرعیتوزشبکهنیاعتماد بزرگترتیقابل

به با هدف اتصال و 1927در سال امجیپیشرکت .کندیمنیتضم
حوضچه توان در جهان نیبه عنوان اولد،یاشتراك گذاشتن منابع تول

را براي نیآنالستمیسنیاولپی جی ام1962در سال. شدلیتشک
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تجزیه و تحلیل بازار بورس برق و ارائه راهکارهایی براي توسعه این بازار در ایران

1392پاییز و زمستان4پژوهشی کیفیت و بهره وري صنعت برق ایران سال دوم شماره - نشریه علمی

را درانرژيتیریمدستمیسنیاولنیهمچن. نصب نموددیکنترل تول
ستمیانرژي، عملکرد ستیریمدستمیس(.اندازي نمودراه1968سال 

نی، اول1996درسال ).سازدیمریاي امکان پذانتقال را به صورت لحظه
.شداندازيراهام جیپیاعضاي شبکهاستفادهبرايتیساوب

]31و30و29و28[
تحلیل و بررسی-6- 3

دهد که این بازارها عالوه بـر  مطالعه بازار بورس برق در جهان نشان می
سرعت زیادي در حال بااي از تجارت کشورها،در بر گرفتن سهم عمده

اسـفند مـاه سـال    19در کشور ما بازار بورس برق در . باشندتوسعه می
با توجه به سهم قابـل توجـه بـرق در    ] 34.[استاندازي شدهراه1391

بودجه کشور و بویژه با عنایت به تغییرات آب و هـوا در جهـان و لـزوم    
اي به توجه ویژهاهمیت دادن به مشکالت تولید برق در آینده، الزمست 

از طرفی با توجه به فراهم شـدن ورود بخـش   . بازار برق در کشور بشود
تر بـازار  گیري گستردهآید که شکلخصوصی به این صنعت، به نظر می

تـر  بورس برق در کشور اجتناب ناپذیر باشد که در ادامه بصورت جزیی
.پردازیمبه این موضوع می

بازار برق ایران-4
اي از مراحـل تجدیـد سـاختار    ن با هدف پیمـودن مرحلـه  بازار برق ایرا

مسـئوالن  . آغاز بـه کـار کـرده اسـت    1382صنعت برق کشور در سال 
وزارت نیرو و دولت ایران، اصالح ساختار صنعت برق کشور را فرآیندي 

:اندمشتمل بر چهار مرحله کلی زیر دانسته
هاي تولید، انتقال و توزیعتفکیک بین بخش.1
ی رقابتی که در آن انـرژي الکتریکـی عرضـه و    ایجاد محیط.2

.خریداري شود
بازنگري در مقررات و قوانین ناظر.3
]33و1[سازي کامل خصوصی.4

هـاي بسـیاري صـورت    جهت اجرایی شدن هر یک از این مراحل تالش
. هایی از آن اجرایی گردیده استپذیرفته است و قسمت

م هر یـک از مراحـل   در این پژوهش به بررسی این روند و ضرورت انجا
.حاصل از اجراي آنها بیان خواهد شدفوق و نتیجه

روش تحقیق و تحلیل آماري- 5
بررسـی  . اي تهیـه گردیـد  مقطعی، پرسشـنامه -در یک مطالعه توصیفی

عضو هیات علمی با سابقه و صاحب 120گیري از نظرات جامعی با بهره
جهت . رسیدنظر صنعت برق صورت گرفت و روایی پرسشنامه به تایید 

بررسی هر چه بهتر پرسشنامه سواالت طرح شده در سه بخش به طـور  
مهمتـرین عـواملی کـه باعـث رشـد و      . مجزا مورد بررسی قـرار گرفـت  

باشـند در ایـن   پیشرفت صنعت برق بوده و به عنوان عوامل کلیدي می
بخش اول به عوامل موثر اختصـاص داده شـده   . سه بخش لحاظ گردید

اندازي آن در رات توسعه بورس برق و تحوالتی که راهاین بخش اث. است
از جملـه  . دهـد صنعت برق ایجاد خواهد نمود را مورد پرسش قرار مـی 

:توان بهمهمترین این عوامل می

حضور کشورهاي الزم جهت بین المللی کردن و ایجاد بستر -1
،همسایه در بورس انرژي

بـه نفـع   آزادسازي قیمت برق هم به نفع تولیدکننده و هـم  -2
،مصرف کننده

فراهم ساختن امکان دسترسی به شـبکه بـرق کشـور بـراي     -3
متقاضیان اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور خرید، فروش 

در بورس) ترانزیت برق(جایی و جابه
ایجاد اصل بازیافت انرژي به عنوان معیار اقتصادي-4

.اشاره نمود
این بخش بـه  . دهدمیبخش دوم عوامل تاثیر پذیر را مورد بررسی قرار

بررسی تـاثیراتی کـه ایجـاد بـورس بـرق بـر صـنایع، تولیدکننـدگان،         
ایـن  . کندکنندگان و تاسیسات برق خواهد گذاشت را تحلیل میمصرف

:بخش به مسائلی از قبیل
،کاهش تلفات شبکه و سرقت برق-1
،ایجاد قراردادهاي متنوع در بورس انرژي-2
مدیریت ریسک در اثر شفافیت سازي اطالعات، -3
،کشف قیمت واقعی برق-4
بهبود راندمان نیروگاهها-5

.پردازدمی
نهایتاً بخـش سـوم عوامـل زیرسـاختی را مـورد بحـث و بررسـی قـرار         

این بخش نیز به بررسی قوانین و مقررات حاکم در صنعت برق . دهدمی
:ازبرخی از عوامل زیرساختی عبارتند . پردازدمی

،وضع قوانین و مقررات جدید و ضمانت اجرایی قوانین-1
اصالح قوانین و مقررات در جهت اداره صنعت برق به شـکل  -2

، هاگذاري و تعرفهبنگاههاي اقتصادي و اصالح نظام قیمت
، افزایش تولید نسبت به مصرف-3
ارتقاء کارآمدي نهادهاي تنظیم مقـررات در صـنعت بـرق و    -4

بینـی شـده در قـانون    اي مشابه پیشهماهنگی آنها با نهاده
، 44هاي اصل اجراي سیاست

،خصوصی سازي بخش تولید-5
. استقالل مالی شرکتهاي توزیع-6

بندي جهت ارزیابی مقطعی و در نهایت بررسی کلـی نظـرات   این دسته
خبرگان این صنعت در پاسخگویی به پرسشنامه در نظـر گرفتـه شـده    

هـاي تکمیلـی در   پرسشـنامه آوري و درج اطالعـات پس از جمع. است
.شودبه تشریح و بررسی موضوع پرداخته میSPSSافزار نرم
ها و جامعه آماريشیوه گردآوري داده-6

اي انجام گردیده و سـپس بـا اسـتفاده از تکنیـک     ابتدا بررسی کتابخانه
گیري از نظرات اعضـاي  به بررسی مطلب با بهرهدلفی و مقیاس لیکرت

. هیات علمی با سابقه و صاحب نظران صنعت برق  پرداخته شده اسـت 
با آنکه تعداد افراد خبره در صنعت برق که در این پژوهش مـا را یـاري   

،باشدکم میهمانند نظرات مشاوران عالی و یا مدیران ارشد اند رسانده
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ن داراي باالترین ضـریب و ارزش در نظـر   نظرات این گروه از متخصصا
.باشدقابل مشاهده می) 1(گرفته شده است که این مورد در نمودار

نظرات خبرگان صنعت برق) 1(نمودار 

تجزیه و تحلیل -7
بـراي  . بنـدي گردیـد  سواالت پرسشنامه براساس نظرات خبرگان رتبـه 

انگین و هاي آمـار توصـیفی شـامل میـ    ها از شاخصخالصه کردن داده
انحراف معیار و براي محاسبه روایی از شـیوه آمـاري تحلیـل عـاملی و     
همبستگی بین ابعاد، روایی محتوا و روایـی همزمـان اسـتفاده گردیـده     

ارائـه شـده   ) 2(و نمـودار  ) 1(در جدول هاي آمارينتایج تحلیل.است
ش از روSPSSها با استفاده از نرم افزار براي سنجش پایایی داده.است

.آلفاي کرونباخ استفاده گردید

جمع امتیازها و میانگین نمرات هر گروه در پرسشنامه) 1(جدول 
جمع 
امتیاز

متوسط 
انحراف واریانسمیانگیننمره

معیار
1157796.486.435.672.38عوامل موثر

تاثیرعوامل
12614105.125.265.642.37پذیر

عوامل 
705258.777.352.331.53زیرساختی

مجموع 
31243202.086.055.692.39عوامل

مقایسه میانگین و واریانس سواالت پرسشنامه) 2(نمودار 

پرسشـنامه تکمیـل شـده وارد نـرم افـزار      120هـاي  بدین منظور داده
تمـامی  . انـد ها مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه     داده. گردیده است

باشـند کـه ایـن نشـان از پایـایی      مـی 0.78باالي سواالت داراي آلفاي 
پـس از گـزینش تمـام سـواالت     . باشدپرسشنامه و اعتبار باالي آن می

پرسشنامه به بررسی گروهی سواالت مرتبط با هر بخش پرداخته شـده  
.قابل مشاهده است)3(و نمودار ) 2(در جدول نتایج این بررسی. است

گانه در پرسشنامهآلفاي کرونباخ عوامل سه) 2(جدول 

مقادیر آلفاي کرونباخ عوامل سه گانه در مقایسه) 3(نمودار 
پرسشنامه 

شـود آلفـاي   مـی مشـاهده  ) 3(و نمـودار  ) 2(همانطور کـه در جـدول   
کرونباخ عامل سوم، عوامل زیرساختی  بزرگترین آلفاي ایـن مجموعـه   

این نتیجه نشان از میزان اهمیت این عامل نسـبت بـه دیگـر    . باشدمی
دهد کـه عوامـل زیرسـاختی نقـش اساسـی در      عوامل است و نشان می

ارتقـاء کارآمـدي نهادهـاي    دهـد کـه   نتایج نشان می. صنعت برق دارند
قررات در صنعت بـرق و همـاهنگی آنهـا بـا نهادهـاي مشـابه       تنظیم م

نیاز به تغییـرات  44هاي اصل بینی شده در قانون اجراي سیاستپیش
اساسی دارد چرا که هنوز این اصل در صنعت برق کشور اجرایی نشـده  

. است
اما براي ورود بخش خصوصی به این صنعت چه شرایطی الزم است؟

هـاي  که در صـنعتی انحصـاري و بـا قیمـت    توان گفت به طور قطع می
تعیین شده به شیوه دستوري که فروش کاال یا خدمات تولید شـده در  
بــازار رقــابتی و بــر اســاس قیمــت واقعــی امکــان پــذیر نباشــد، هــیچ 

نگرش به بـرق بـه عنـوان    . اي حضور نخواهد یافتگذار منطقیسرمایه
بادلـه ایـن کـاال در    انـدازي بازارهـاي م  کاالي قابل خرید و فروش و راه
بـه بعـد، بـر همـین مبنـا شـکل       1980کشورهاي دیگر از ابتداي دهه 

سـازي، اصـالح   در صنعت برق، حرکت به سمت خصوصـی . گرفته است
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ن داراي باالترین ضـریب و ارزش در نظـر   نظرات این گروه از متخصصا
.باشدقابل مشاهده می) 1(گرفته شده است که این مورد در نمودار
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بـراي  . بنـدي گردیـد  سواالت پرسشنامه براساس نظرات خبرگان رتبـه 

انگین و هاي آمـار توصـیفی شـامل میـ    ها از شاخصخالصه کردن داده
انحراف معیار و براي محاسبه روایی از شـیوه آمـاري تحلیـل عـاملی و     
همبستگی بین ابعاد، روایی محتوا و روایـی همزمـان اسـتفاده گردیـده     

ارائـه شـده   ) 2(و نمـودار  ) 1(در جدول هاي آمارينتایج تحلیل.است
ش از روSPSSها با استفاده از نرم افزار براي سنجش پایایی داده.است

.آلفاي کرونباخ استفاده گردید

جمع امتیازها و میانگین نمرات هر گروه در پرسشنامه) 1(جدول 
جمع 
امتیاز

متوسط 
انحراف واریانسمیانگیننمره

معیار
1157796.486.435.672.38عوامل موثر

تاثیرعوامل
12614105.125.265.642.37پذیر

عوامل 
705258.777.352.331.53زیرساختی

مجموع 
31243202.086.055.692.39عوامل

مقایسه میانگین و واریانس سواالت پرسشنامه) 2(نمودار 

پرسشـنامه تکمیـل شـده وارد نـرم افـزار      120هـاي  بدین منظور داده
تمـامی  . انـد ها مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه     داده. گردیده است

باشـند کـه ایـن نشـان از پایـایی      مـی 0.78باالي سواالت داراي آلفاي 
پـس از گـزینش تمـام سـواالت     . باشدپرسشنامه و اعتبار باالي آن می

پرسشنامه به بررسی گروهی سواالت مرتبط با هر بخش پرداخته شـده  
.قابل مشاهده است)3(و نمودار ) 2(در جدول نتایج این بررسی. است

گانه در پرسشنامهآلفاي کرونباخ عوامل سه) 2(جدول 

مقادیر آلفاي کرونباخ عوامل سه گانه در مقایسه) 3(نمودار 
پرسشنامه 

شـود آلفـاي   مـی مشـاهده  ) 3(و نمـودار  ) 2(همانطور کـه در جـدول   
کرونباخ عامل سوم، عوامل زیرساختی  بزرگترین آلفاي ایـن مجموعـه   

این نتیجه نشان از میزان اهمیت این عامل نسـبت بـه دیگـر    . باشدمی
دهد کـه عوامـل زیرسـاختی نقـش اساسـی در      عوامل است و نشان می

ارتقـاء کارآمـدي نهادهـاي    دهـد کـه   نتایج نشان می. صنعت برق دارند
قررات در صنعت بـرق و همـاهنگی آنهـا بـا نهادهـاي مشـابه       تنظیم م

نیاز به تغییـرات  44هاي اصل بینی شده در قانون اجراي سیاستپیش
اساسی دارد چرا که هنوز این اصل در صنعت برق کشور اجرایی نشـده  

. است
اما براي ورود بخش خصوصی به این صنعت چه شرایطی الزم است؟

هـاي  که در صـنعتی انحصـاري و بـا قیمـت    توان گفت به طور قطع می
تعیین شده به شیوه دستوري که فروش کاال یا خدمات تولید شـده در  
بــازار رقــابتی و بــر اســاس قیمــت واقعــی امکــان پــذیر نباشــد، هــیچ 

نگرش به بـرق بـه عنـوان    . اي حضور نخواهد یافتگذار منطقیسرمایه
بادلـه ایـن کـاال در    انـدازي بازارهـاي م  کاالي قابل خرید و فروش و راه
بـه بعـد، بـر همـین مبنـا شـکل       1980کشورهاي دیگر از ابتداي دهه 

سـازي، اصـالح   در صنعت برق، حرکت به سمت خصوصـی . گرفته است
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ن داراي باالترین ضـریب و ارزش در نظـر   نظرات این گروه از متخصصا
.باشدقابل مشاهده می) 1(گرفته شده است که این مورد در نمودار

نظرات خبرگان صنعت برق) 1(نمودار 

تجزیه و تحلیل -7
بـراي  . بنـدي گردیـد  سواالت پرسشنامه براساس نظرات خبرگان رتبـه 

انگین و هاي آمـار توصـیفی شـامل میـ    ها از شاخصخالصه کردن داده
انحراف معیار و براي محاسبه روایی از شـیوه آمـاري تحلیـل عـاملی و     
همبستگی بین ابعاد، روایی محتوا و روایـی همزمـان اسـتفاده گردیـده     

ارائـه شـده   ) 2(و نمـودار  ) 1(در جدول هاي آمارينتایج تحلیل.است
ش از روSPSSها با استفاده از نرم افزار براي سنجش پایایی داده.است

.آلفاي کرونباخ استفاده گردید

جمع امتیازها و میانگین نمرات هر گروه در پرسشنامه) 1(جدول 
جمع 
امتیاز

متوسط 
انحراف واریانسمیانگیننمره

معیار
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تاثیرعوامل
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عوامل 
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مقایسه میانگین و واریانس سواالت پرسشنامه) 2(نمودار 

پرسشـنامه تکمیـل شـده وارد نـرم افـزار      120هـاي  بدین منظور داده
تمـامی  . انـد ها مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه     داده. گردیده است

باشـند کـه ایـن نشـان از پایـایی      مـی 0.78باالي سواالت داراي آلفاي 
پـس از گـزینش تمـام سـواالت     . باشدپرسشنامه و اعتبار باالي آن می

پرسشنامه به بررسی گروهی سواالت مرتبط با هر بخش پرداخته شـده  
.قابل مشاهده است)3(و نمودار ) 2(در جدول نتایج این بررسی. است

گانه در پرسشنامهآلفاي کرونباخ عوامل سه) 2(جدول 

مقادیر آلفاي کرونباخ عوامل سه گانه در مقایسه) 3(نمودار 
پرسشنامه 

شـود آلفـاي   مـی مشـاهده  ) 3(و نمـودار  ) 2(همانطور کـه در جـدول   
کرونباخ عامل سوم، عوامل زیرساختی  بزرگترین آلفاي ایـن مجموعـه   

این نتیجه نشان از میزان اهمیت این عامل نسـبت بـه دیگـر    . باشدمی
دهد کـه عوامـل زیرسـاختی نقـش اساسـی در      عوامل است و نشان می

ارتقـاء کارآمـدي نهادهـاي    دهـد کـه   نتایج نشان می. صنعت برق دارند
قررات در صنعت بـرق و همـاهنگی آنهـا بـا نهادهـاي مشـابه       تنظیم م

نیاز به تغییـرات  44هاي اصل بینی شده در قانون اجراي سیاستپیش
اساسی دارد چرا که هنوز این اصل در صنعت برق کشور اجرایی نشـده  

. است
اما براي ورود بخش خصوصی به این صنعت چه شرایطی الزم است؟

هـاي  که در صـنعتی انحصـاري و بـا قیمـت    توان گفت به طور قطع می
تعیین شده به شیوه دستوري که فروش کاال یا خدمات تولید شـده در  
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نگرش به بـرق بـه عنـوان    . اي حضور نخواهد یافتگذار منطقیسرمایه
بادلـه ایـن کـاال در    انـدازي بازارهـاي م  کاالي قابل خرید و فروش و راه
بـه بعـد، بـر همـین مبنـا شـکل       1980کشورهاي دیگر از ابتداي دهه 

سـازي، اصـالح   در صنعت برق، حرکت به سمت خصوصـی . گرفته است
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بازار و تغییر ساختار آن با ایجاد رقابت و از بین بردن انحصـار بـه سـه    
:نتیجه مثبت خواهد انجامید

تولید انرژي و تقاضاي انرژي دستیابی به توازن بهتر بین ظرفیت) 1(
افزایش کارایی در سیستم قدرت ) 2(
نهـایی مصـرف کننـدگان    اي در قیمـت هاي منطقـه کاهش تفاوت) 3(

.مناطق مختلف
اندازي بازار برق ایران، نقطـه عطـف و بـارزترین دسـتاورد     تشکیل و راه

در واقـع  . شـود تغییرات سـاختاري صـنعت بـرق ایـران محسـوب مـی      
اندازي چنین بازاري، دروازه ورود ایران به مجموعه کشورهایی است راه

که ساختار سنتی تولید، انتقال و توزیع برق توسط دولـت و فـروش آن   
شده به مردم را کنـار گذاشـته و وارد مرحلـه تولیـد و     به قیمت تعیین

با اصالح و تکمیل ساز و کار این بازار، فرایند . اندتوزیع رقابتی برق شده
سـازي  تجاري کردن محصول برق در ایران و زمینه الزم براي خصوصی

ارتقاء کارآمدي نهادهـاي تنظـیم مقـررات در    . آن به بلوغ خواهد رسید
بینی شده در قانون نگی آنها با نهادهاي مشابه پیشصنعت برق و هماه

نیاز به تغییرات اساسی دارد چرا که هنوز 44هاي اصل اجراي سیاست
. این اصل در صنعت برق کشور اجرایی نشده است

اصالح قوانین و مقررات جهت اداره صنعت بـرق بـه شـکل بنگاههـاي     
باشد که این معنـاي  میهاگذاري و تعرفهاقتصادي و اصالح نظام قیمت

سازي بازار برق در ایران است که چنـدین سـال اسـت در دسـت     پیاده
باشد، البته پیشـرفتهاي خـوبی هـم در ایـن زمینـه بوقـوع       مطالعه می

سازي قـرار گرفتـه   پیوسته و در برخی نقاط بصورت پایلوت مورد پیاده
.است

ت فعلـی  کلیه ساختارهاي موجود بر مبنـاي مقـررا  از طرفی از آنجا که
هـا و  اند، اصالح مقررات موجـود در صـنعت بـرق دشـواري    شکل گرفته
ــدگی ــنعت     پیچی ــن ص ــول در ای ــاد تح ــن ایج ــادي دارد لک ــاي زی ه

انــدازي بــورس بــرق بــراي منــافع متقابــل ناپــذیر اســت و راهاجتنــاب
کننده و تولیدکننده اهمیت زیادي دارد و الزمست به آن توجـه  مصرف

هـاي  رابطه با توجه به تجزیه و تحلیل دادهدر این. جدي معمول گردد
توان به نکاتی اشاره نمود و نقـاط قـوت و ضـعف آنـرا     صورت گرفته می

: شوددر ادامه به ذکر این نکات پرداخته می. مورد بررسی قرارداد
آزادسازي قیمت برق هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف -1

ورس بـرق و تجدیـد سـاختار    از اهداف تشکیل بباشد و یکیمیکننده
واقعی شـدن ارزش انـرژي و ورود   از طرفی. رودصنعت برق به شمار می

اقدامی اجتناب ناپـذیر اسـت   گذاريآن در معامالت اقتصادي و سرمایه
. که باید به آن توجه جدي بشود

اندازي بازار بـرق و  استقالل مالی شرکتهاي توزیع یکی از لوازم راه-2
ه همین دلیل صاحب نظران این صنعت به واگذاري ب. بورس انرژي است

ورزند چرا که در حال حاضر این این بخش به بخش خصوصی تاکید می
شـواهد نشـان   . گـردد بخش زیر نظر دولت بوده و توسط دولت اداره می

سالهاي اخیر تالشهاي فراوانی صورت پذیرفته و اخیـرا  دهد که طیمی

اي توزیـع بطـور کامـل مسـتقل     شـرکته 92نیز اعالم شده که در سال 
.خواهند

وضع قوانین و مقررات جدید و ضمانت اجرایی قـوانین بررسی روند-3
دهد که تغییر و تحـول در قـوانین   با توجه به سیر تحول آن نشان می

به کندي صورت پذیرفته و نیاز به بازنگري اساسـی در ایـن حـوزه را    
. داریم

از دیگر مواردي ار اقتصاديیجاد اصل بازیافت انرژي به عنوان معیا-4
هـاي قـدیمی   در حال حاضر دستگاه. است که باید به آن توجه داشت

گردد و تولید و توزیع انرژي باعث از بین رفتن و هدر رفتن انرژي می
بعـالوه  . شـود نیاز به تجدید نظر در خرید و بازسازي آنها احساس می

چرخـه تولیـد و   جلوگیري از هدر رفتن انرژي و راههاي بـازنگري در  
در حـال حاضـر بازیافـت    . باشدتوزیع از دیگر راههاي این موضوع می

باشد هر چند به دلیل انرژي جزء یکی از منابع مهم انرژي در دنیا می
در ایـران، اسـتفاده از ایـن منبـع     موجود بودن ذخـایر بـزرگ انـرژي   

. اقتصادي نیست
هـا بـه   یروگـاه دهد که تعداد کمـی از ن نتایج این مطالعه نشان می-5

لکن تا در جهت خصوصی سازي . بخش خصوصی واگذار گردیده است
. ها به بخش خصوصی توجه بیشتري معمول گـردد و واگذاري نیروگاه

سازي بخش تولیـد از نظـر اقتصـادي بـراي     بدیهی است که خصوصی
صنعت برق داراي صرفه خواهد بـود زیـرا مـالکین خصوصـی نهایـت      

هـا بـا   بـرداري از نیروگـاه  هـا و بهـره  زینهکاهش هتالش خود را براي
. حداکثر راندمان را بکار خواهند بست

بین المللی کردن و ایجاد بستر حضور کشورهاي همسـایه در  جهت -6
، مشارکت کنندگان در بورس باید کفایت الزم را در عمل بورس انرژي

به تعهدشان داشـته باشـند کـه ایـن خـود از طریـق تعهـدات مـالی         
لـذا در  . گـردد حت عنوان سپرده یا ودیعه اولیه میسـر مـی  بازیگران ت

صورت اطمینان از عملکرد صحیح بـازیگران، بـه طـور حـتم حضـور      
مؤثرتر و بیشتر بازیگران سبب افزایش تعامالت مـالی و ثبـات بیشـتر    

ضـمن اینکـه امکـان حضـور کشـورهاي همسـایه       . گرددبازار برق می
خواهد بود که در نتیجـه آن از  تر شبکه انتقال نیازمند اتصال منسجم

از طرفـی،  . نظر فنی قابلیت اطمینان شبکه را بهبود خواهـد بخشـید  
وري بورس المللی کردن بورس انرژي سبب پویایی و افزایش بهرهبین

خواهد شد هرچند این مسئله نیازمند زیرساختهاي فنی جهت اتصال 
ریـف شـده   شبکه ایران به کشورهاي همسایه با ظرفیتهاي از پیش تع

. باشدمی
هاي متصـل بهـم و رعایـت    برداري شبکهمسائل فنی از دیدگاه بهره-7

نکات ضروري جهت حفظ امنیت و پایداري شـبکه و تـامین بـرق بـا     
.کیفیت از نیازمندیهاي این مسئله است

راهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور براي متقاضیان ف-8
ترانزیـت  (جـایی  فـروش و جابـه  دولتی و غیر دولتی به منظور خرید، 

دهنده این واقعیـت اسـت کـه هـر چـه شـبکه       نشان در بورس) برق
تر باشد امکان تبادل توان با قابلیت اطمینان باالتر و به دور از منسجم
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در این رابطه . امکان قدرت بازار توسط تولیدکنندگان مهیا خواهد شد
مالت کـه در  الزمست به این نکته توجـه داشـت کـه بسـیاري از معـا     

گیـرد تنهـا در مقابـل عقـد     فضاي بـورس یـا فرابـورس صـورت مـی     
قراردادهایی همچون قرارداد آینده، قرارداد پیش فروش، قرارداد خرید 

باشـد و  مـی ... و فروش تضمینی، فروش تضمینی و خرید تضمینی و 
. بردار سیستم میسر خواهد شدسازي آنها با نظر بهرهعملیاتی

اندازي بورس انرژي و تعامالت انرژي با کشـورهاي  اهطبیعتا زمانی ر-9
همسایه داراي جاذبه اقتصادي خواهد بـود کـه امکـان ارزآوري و بـه     

تنهـا از طریـق   ایـن ویژگـی  . عبارت دیگر صادرات انرژي فراهم باشد
افزایش حجم تولید نسبت به مصرف و صدور مـازاد تولیـد امکانپـذیر    

وصی سـازي بـرق و راه انـدازي    خواهد بود که بستر آن از طریق خص
.شودبورس برق به راحتی فراهم می

در حال حاضر بخش تولید با افزایش تقاضاي مصرف مواجه اسـت  -10
ها با هر قیمتی برق را عرضه نمایند بخش مـدیریت مجبـور   و نیروگاه

به تهیه آن است چرا کـه در سـاعات پیـک مواجـه بـا کسـري بـرق        
هاي فرسوده ان تولید، بازسازي بخشاز طریق افزایش راندام. باشدمی

توان به افـزایش ایـن رونـد    هاي زود بازده میو افزایش تعداد نیروگاه
.کمک کرد

از . کنـد در حال حاضر قیمت برق را بخـش دولتـی تعیـین مـی    -11
هاي تولید سعی در پایین نگـه  طرفی، دولت با پرداخت یارانه به بخش

ها، رقابـت در بخـش   با آزادسازي قیمت. داشتن قیمت واقعی برق دارد
پذیري، مـدیران بخـش تولیـد    یابد و با افزایش رقابتتولید افزایش می

. نماینـد هاي تولیدي بـرق مـی  سعی در تغییر سیستم تولید و دستگاه
هـاي تولیـدي و   شود کـه ضـمن کـاهش هزینـه    ن تغییر موجب میای

افزایش راندمان تولید، شرایط الزم جهـت افـزایش رقابـت در تعیـین     
قیمت و افزایش صادرات برق فراهم شود و از طریق این رقابت قیمـت  

. گرددواقعی برق تعیین می
گیرينتیجه-8

است کـه  سازي در صنعت برق از جمله مباحث مهم و اساسی خصوصی
از چند سال گذشته تا کنون به طور جدي مطرح و در سالهاي اخیـر از  

سـازي و  تجارب جهانی خصوصـی .اهمیت بیشتري برخوردار شده است
دهد که سیاستگذاران برخی از کشورهاآزادسازي صنعت برق نشان می

گذاري و احداث مولدهاي برق، را بـه بخـش خصوصـی واگـذار     سرمایه
هـاي توسـعه خـود قـرار     سازي را در صـدر برنامـه  وصیاند یا خصنموده
هر یک از کشورها از یک سو با توجه به ساختار حکـومتی و از  . اندداده

سوي دیگر وضع اقتصادي و اجتماعی جامعه نسبت به واگذاري بخشی 
نتایج . اندهاي متفاوتی داشتهریزياز خدمات دولتی به خصوصی برنامه

قعیت آشکار است کـه تغییـرات بنیـادي در    تحقیق حاضر گویاي این وا
این صنعت در کشور اجتناب ناپذیر است و از ضروریات بهبود و افزایش 

توان بـه ایـن نکتـه اشـاره     در این رابطه می. این صنعت استوريبهره
هاي این صنعت نمود که متاسفانه علیرغم افتتاح بورس انرژي، وابستگی

لتـی همچنـان وجـود دارد و ایـن     هـاي دو به بودجه دولتی و وابسـتگی 

این امـر جـز   . رودوابستگی مانع جدي براي رشد این صنعت بشمار می
.باشدپذیر نمیدر سایه خصوصی سازي کامل صنعت برق امکان

اي که در مبحث بورس انرژي و بازار برق شایان توجه است تعیین نکته
بیعتا قیمت برق و تداوم سرویس دهی مناسب و مطمئن است چراکه ط

گیري از منابع تولید متفاوت و کنندگان مختلف برق به دلیل بهرهتامین
ها با ساختار متفاوت امکان تهیه انرژي با کیفیتهاي مختلف را نیز شبکه

دهی برق بر مبناي کیفیـت انـرژي موضـوعی    لذا قیمت. خواهند داشت
نـده  هـاي آی در نهایت اینکه سـال . است که نیاز به تامل و تحقیق دارد

مهم خواهد بـود  . براي صنعت برق خواهند بودقطعا سالهاي با اهمیتی
هاي صنعت برق آگـاه  کنندگان الکتریسته از پیشرفتي مصرفکه همه

باشند و براي همخوانی با تجدید سـاختار راهکارهـاي دقیقـی را مـورد     
.ارزیابی قرار دهند
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