
1

مجموعه گزارش های فقر، نابرابری و تعارض منافع - 4

 بررسی وضعیت فقر انرژی، ناکارایی 
در تخصیص منابع و عوامل اثرگذار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( 
 جهاد دانشگاهی )مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه( 

دی ماه 1399

149





گزارش های فقر،نابرابری و تعارض منافع مجموعه 

کارایی   4. بررسی وضعیت فقر انرژی، نا
در تخصیص منابع و عوامل اثرگذار

تهیه شده در: 
کار و رفاه اجتماعی )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی(  وزارت تعاون، 

کمیت و جامعه(   جهاد دانشگاهی )مرکز توانمندسازی حا

دی ماه 1399



 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( 
جهاد دانشگاهی )مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه(

 تهیه کنندگان: فریدون اسعدی، جالل دهنوی

ارزیابی کنندگان: رضا امیدی، محمدحسین نعیمی پور، فهیمه بهرامی، تقی طزری

ناظر علمی: سیدهادی موسوی نیک

ناظر اجرایی: مریم واحدی

صفحه آرا: پیمان مقدم 

واژه های کلیدی: تعارض منافع، انرژی، برق، گاز، فقر، نابرابری، خصوصی سازی، ناکارآمدی

کارایی در تخصیص منابع و عوامل اثرگذار 4. بررسی وضعیت فقر انرژی، نا

ْفلی ِمَن الَّذیَن ال حیَلَۀ لَُهْم، َبَقِۀ السُّ اللَّ اللَّ ِفی الطَّ
خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند،

ْمنی، ِمَن الَْمساکیِن َو الُْمْحتاجیَن َو اَْهِل الُْبْؤسی َو الزَّ
و از کارافتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان امراضی که از پا 

درآمده اند،

َبَقِۀ قانِعاً َو ُمْعَتّراً. َفاِنَّ فی هِذِه الطَّ
در میان اینان کسانی هستند که روی سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت نفسشان 

مانع از سؤال است.

َواْحَفْظ لِلِّ َما اْسَتْحَفَظک ِمْن َحقِِّه فیِهْم.
بنابراین آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز.

امام علی )ع( )فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البالغه(



فهرست

7 .............................................................................................................. خالصه مدیریتی

9 ..................................................................................................................... 1- مقدمه

10 ...................................................................................................... کشور 2- جریان انرژی در 

11 .......................................................................................... 3- مبانی نظری و حقایق آشکارشده

3-1- مروری بر معیارهای فقر انرژی و نابرابری مصرف انرژی..................................................................... 11

3-2- رویکردهای اصلی در بررسی فقر............................................................................................ 12

17 ............................................................................. 3-3- شاخص های اقتصادی اندازه گیری فقر انرژی

21 ..................................................................................... 4- مطالعات پیشین در حوزه انرژی و فقر

21 ....................................................................... 4-1- مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

4-2- سایر مطالعات............................................................................................................. 33

5- تحلیل وضعیت طبقه  بندی و شناسایی چالش های نهادی............................................................... 35

35 ..................................................... 5-1- بررسی و طبقه بندی موضوعات و تحلیل مصادیق مشکالت نهادی

6- ارزیابی عملکرد قانون اصالح الگوی مصرف انرژی......................................................................... 40

41 ................................................. 7- جمع بندی در خصوص پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر

7-1- تخلفات فراوان در نحوۀ اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها.............................................................. 41

7-2- بی توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل )از جمله قانون توسعۀ حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون 

اصالح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای اصل 44(.................................................... 41

7-3- توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی.................................... 42

کارآمدی حوزه انرژی.................................................................... 42 7-4- بی توجهی به ریشه  های اصلی نا

44 ............................................... 8- خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در حوزه برق

47 ................................. کاهش یا بهبود فقر و نابرابری در حوزۀ مصرف انرژی 9- پیشنهادهای اصالحی نهادی برای 

47 ....................................................................................................... 9-1- تشکیل وزارت انرژی

49 ................................................................................ 9-2- ایجاد یک رگوالتور مستقل در صنعت برق

9-3- بازنگری در اجرای سیاست های اصل 44 و توسعه قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی.............................. 49

10- جمع بندی و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی................................................................................. 51

52 ........................................................................................................................ منابع



فهرست جداول 

14 ............................................................................................ جدول 1. مرزهای ناتوانی در تأمین هزینۀ انرژی

15 .......................................................... جدول 2. طبقه    بندی کاالها و خدمات برای محاسبه شاخص بهای مصرف کننده

20 ................................................................................. جدول 3. شاخص  های امنیت عرضه برق در سطح کشور

گاز طبیعی، فراورده های نفتی، بنزین،  به همراه درصد بهره مندی آن ها از یارانه انرژی و نسبت  جدول 4. سهم دهك های هزینه ای از یارانه 

28 ................................................................................................................. یارانه به هزینه کل خانوار

29 ........................................................................... جدول 5. چالش   ها و راهکارهای رونق تولید برق در سال 1398

فهرست نمودارها 

17 ............................................. نمودار 1. سهم هزینه های انرژی سالیانه یک خانوار شهری طی دوره سال های 1375 تا 1397

18 ............................................... نمودار 2. بررسی و مقایسه سهم هزینه  های انرژی برای دهک های اول و دهم در طول زمان

18 ................................................................. نمودار 3. سهم هزینه برق از بودجه خانوار به تفکیک دهک  های درآمدی

19 .................................................................. گاز از بودجه خانوار به تفکیک دهک  های درآمدی نمودار 4. سهم هزینه 

24 ........................................................... کلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو نمودار  5. فرایند اجرای سیاست های 

27 .............................................. گاز طبیعی در سال های 1387 تا 1395 نمودار 6. سهم بخش های مختلف اقتصادی از یارانۀ 

28 ...................................................... نمودار 7. درصد بهره مندی خانوار از یارانۀ انرژی و نسبت یارانه به هزینۀ کل خانوار



7

خالصه مدیریتی

گرم کردن و روشــنایی  کنونی ما محســوب می شــود. دسترســی به انرژی برای  »فقر انرژی« یکی از ابعاد بســیار مهم  فقر در جامعۀ 

که  کاالی خانوار از سوی دیگر، شاخص هایی هستند  گرم کردن آب و تهیۀ غذا از سویی و هزینۀ تمام شدۀ این انرژی در سبد  منزل، 

کنون آن چنان که باید و شاید به این ُبعد از فقر توجه نشده است. شاید  در تعیین وضعیت فقر و رفاه هر خانوار اثرگذارند. متأسفانه تا

کشــور ما نســبتًا ارزان اســت. اما با افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 و به تبع  که با وجود یارانه، انرژی در  یکی از دالیلش این باشــد 

که در صورت  گرفت  آن، ایجــاد تــورم و افزایــش قیمت حامل های انرژی، در حال حاضر، فقر انرژی را می توان مســئله ای مهم در نظر 

بی توجهی به آن ممکن است در آینده به بحرانی پیچیده و جدی تبدیل شود. 

گرفته شــده اســت. یکــی از تعاریف رایج، تعریف بر اســاس ســهم  بــرای فقــر انــرژی یــا فقــر ســوختی مؤلفه های متعــددی در نظر 

کنند، فقیر  گر خانوارها سهم درخور توجهی از درآمدشان را برای خدمات انرژی مصرف  هزینه های انرژی از سبد هزینۀ خانوار است. ا

گرفته اند. البته سهم انرژی فقط معیار اندازه گیری فقر  محسوب می شوند. برخی مطالعات خط مرزی این سهم را 10 درصد در نظر 

که در یک تعریف می توان آن ها  انرژی نیست و معیارهای دیگری نیز بر اساس رویکردهای درآمدی و قابلیتی به فقر ارائه شده است 

کرد: را به چهار دسته تقسیم 

1. معیارهای مهندسی )دسترسی به انرژی(؛

2. معیارهای اقتصادی )سهم هزینه های انرژی از سبد مصرف خانوار(؛

3. معیارهای امنیت عرضه انرژی )شامل دفعات و مدت زمان قطعی انرژی(؛

کارا(. 4. معیارهای توسعۀ پایدار )دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر و تجهیزات انرژی بر 

گرفتن ابعاد و معیارهای مختلف، فقر انرژی عبارت است از: »امنیت در عرضۀ انرژی )دسترسی باثبات به منابع انرژی(  با در نظر 

که سهم هزینه های انرژی در  کارا(، به نحوی  ک و تجهیزات انرژی بر  گرفتن دیدگاه های توسعۀ پایدار )دسترسی به انرژی پا با در نظر 

سبد هزینۀ خانوار بیشتر از 10 درصد نباشد.«

در ایران، ســهم هزینه های انرژی از ســبد مصرف خانوار )به طور متوســط( هیچ گاه بیشــتر از 7 درصد نبوده است. لذا با توجه به 

معیــار ســهم هزینه های انرژی از ســبد مصرف خانــوار، خانوارهای ایرانی فقیر نیســتند؛ اما نابرابری در این زمینه وجــود دارد، بدین 

که ـ مثالً ـ در ســال 1397، ســهم انرژی در ســبد خانوارهای دهک اول حدود 7 درصد و در سبد خانوارهای دهک دهم حدود  صورت 

که افزایش قیمت انرژی می تواند موجب سوق داده شدن خانوارهای  کرد  2.5 درصد بوده است. به این ترتیب می توان پیش بینی 

کیفیت انرژی نیز، در خصوص برق، طبق آمار شــرکت توانیر، در ســال 1397، تلفات  دهک اول به زیر خط فقر انرژی شــود. از لحاظ 

کل خاموشی هر مشترک )در تمام  کاهش داشــته اســت. همچنین  که نســبت به ســال 1396، 0.38 درصد  توزیع 10.41 درصد بوده 

که در سال 1396 به 6.81 دقیقه رسیده است.  بخش ها( در سال 1396، 2.20 دقیقه بوده 
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دربارۀ فقر انرژی و عوامل ساختاری و نهادی ایجاد آن در ایران، پژوهش درخور توجهی انجام نشده است. اما برخی مطالعات به مشکالت 

گزارش های  که موجب هدررفت منابع، اتالف نیرو یا افزایش هزینۀ تولید انرژی می شــود پرداخته انــد. در یکی از  کشــور  گاز در  صنعــت بــرق و 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه اش با این صنعت در سایر کشورها، وجود نهادهای 

مستقل و قدرتمنِد تنظیم گر از مهم ترین تفاوت ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورها معرفی شده است. از مهم ترین وظایف 

این نهاد می توان به تعیین کارشناسی ساختار تعرفۀ برق و نرخ های آن، ارزیابی هزینه های صورت گرفته و تطبیق هزینه های واقعی با قیمت 

کرد. همچنین این نهاد، نظارت ویژه بر بازار برق و مقررات مناسب را برای حفظ رقابت در بازار بر عهده خواهد داشت.  تمام شدۀ برق اشاره 

کم قضایی می تواند بر اجرای قوانین، نظارت ویژه داشته باشد و  عالوه بر آن، با قدرت اجرایی و تهیۀ اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محا

کارشناسی و رسیدگی به شکایات بازیگران مختلف بازار و شرکت های موجود در این صنعت باشد. مرجع 

که  گاز هســتیم  در ایران، با توجه به فقدان یک نهاد مســتقل تنظیم گر، شــاهد تعارض منافع درون و برون ســازمانی در صنعت برق و 

می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت انرژی و در نتیجه رفاه خانوارها تأثیرگذار باشد. از مهم ترین این تعارض ها تعارض منافع 

سازمانی بین وزارت نفت و نیرو است. در حال حاضر، نیروگاه ها و شبکۀ برق و آب کشور در حوزۀ اختیارات وزارت نیرو قرار دارند، اما سوخت 

نیروگاه ها را وزارت نفت تأمین می کند. این دو وزارتخانه در حوزۀ صادرات انرژی، ســوخت نیروگاه ها و قیمت آن دچار اختالف هســتند. از 

گاز نیز تعارض های مختلفی دیده می شود. ناهماهنگی و تعارض میان  سوی دیگر، بین منافع شرکت ملی نفت، وزارت نفت و شرکت ملی 

کارآمدی از سوی دیگر می تواند منجر به مشکالتی مانند افزایش قیمت انرژی یا قطعی آن شود.  بخش های مختلف از یک سو و نا

کند؛  برخی  کاهش فقر، دست پیدا  از سوی دیگر، قانون هدفمندکردن یارانه ها به دالیل متعددی نتوانست به اهداف خود، از جمله 

از این دالیل عبارت اند از: تخلفات فراوان در نحوۀ اجرای قانون، بی توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل )از جمله قانون توسعۀ حمل و 

نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای اصل 44(، توزیع منابع 

کارآمدی حوزۀ انرژی.  حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزۀ انرژی و بی توجهی به ریشه های اصلی نا

که در نهایت، با وجود  یکی دیگر از ریشه های وضعیت فعلی صنعت برق خصوصی سازی و تجدید ساختار ناقص این صنعت است 

افزایش پیچیدگی های مدیریت سیستم، به ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سیستم منجر نشده است. طی فرایند 

که نه تنها درآمد ناشی از فروش آن ها به  گذار شــدند، در حالی  خصوصی ســازی، نیروگاه ها به بخش های شــبه دولتی و بعضًا خصوصی وا

گذارشــده نیز بر عهدۀ وزارت نیرو  وزارت نیرو بازنگشــت، بلکه در برخی مواقع بازپرداخت وام های اخذشــده برای ســاخت نیروگاه های وا

گران تر از بازار برق  باقی می ماند. در نتیجه، وزارت نیرو ناچار شــد برق تولیدی نیروگاه ها را )که ســابقًا در مالکیت خود داشــت( به قیمت 

کــه تأثیر چندانی بر درآمــد وزارت نیرو  گــذاری نیروگاه ها ســبب افزایش هزینه های تولید برق شــد، در حالی   کنــد. بنابرایــن، وا خریــداری 

نداشت. این موضوع در نهایت سبب تعمیق بحران مالی و بی تعادلی منابع وزارت نیرو شد.

گفته شد، پیشنهادهای اصالحی نهادی برای کاهش یا بهبود فقر و نابرابری در حوزۀ مصرف انرژی عبارت اند از:  با توجه به آنچه 

کز تصمیم گیری، ایجاد یک رگوالتور مستقل در صنعت برق و بازنگری در اجرای  تشکیل وزارت انرژی برای مقابله با مسئلۀ تعدد مرا

سیاست های اصل 44 و توسعۀ قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی.
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1- مقدمه

در اقتصاد، فقر به محرومیت از رفاه تعریف شــده اســت. رفاه بر حســب مطلوبیت مشخص می شود و تابع مطلوبیت بر اساس 

کاالها و  کاالهــا و خدمــات تعریف می شــود. به عبارت دیگــر، تابع مطلوبیت، ترجیحــات افراد را دربارۀ ســبدهای مختلف  مصــرف 

ح می شود و مرزی  خدمات مشخص می کند. با توجه به تعریف محرومیت، دو جنبۀ مطلق و نسبی در شناسایی افراد فقیر مطر

کمتر از خط فقر داشــته باشــد، فقیر  که درآمدی  که »خط فقر« نام دارد. هر فردی  میان فقرا و ســایر افراد جامعه ترســیم می کند 

کفایت نکند  که درآمد یا مصرف وی برای تأمین حداقل نیازهای اساســی  کســی اطالق می شــود  محســوب می شــود. لذا فقیر به 

کانون تمرکز مطالعــات تجربی قرار  که به دنبــال دارد، در  )باقــری و همــکاران، 1386: 26(. فقــر بــا توجــه به پیامدهــای نامطلوبی 

کرده اند. اندازه گیری فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله مســئلۀ تعارِض  گرفته اســت و پژوهشــگران از زوایای مختلف آن را بررســی 

که یکی از مؤلفه های اصلی اندازه گیری  منافع، از مهم ترین این موضوعات محسوب می شود. در این میان، اندازه گیری فقر انرژی 

کمتر به آن توجه شــده اســت. یکی از دالیل بســیار مهم بررســی نکردن فقر  که دارد،  معیار فقر چندبعدی اســت، با تمام اهمیتی 

انرژی در ایران، پایین بودن قیمت نســبی انرژی به دلیل یارانه های همیشــگی این حوزه اســت. در هر حال، بررســی وضعیت فقر 

ح هایی از قبیل افزایش قیمت بنزین )در آبان 1398( یا سایر  انرژی و تبیین عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است، زیرا اجرای طر

حامل های انرژی می تواند آثار تورمی شــدیدی برای دهک های پایین درآمدی داشــته باشــد و به فقر انرژی منجر شــود. در این 

گزارش سعی شده است پس از شناسایی وضعیت فقر انرژی، نقش تضاد منافع بر آن بررسی شود. به عبارت دیگر، سعی خواهد 

شــد بــا ارائــۀ مصادیــق تضاد منافــع، آثار آن بر فقر انرژی بررســی و راهکارهای الزم ارائه شــود. بر این اســاس و بــا توجه به اهمیت 

گزاش عبارت است از: انرژی، هدف اصلی این 

1. شناسایی شاخص  های اندازه گیری فقر انرژی؛

2. اندازه گیری فقر انرژی در ایران با توجه به شاخص های مختلف شناسایی شده در بخش اول؛

کشور )عمدتًا صنعت برق( برگرفته از مطالعات مرکز پژوهش  های مجلس؛ کارایی در صنعت انرژی  3. شناسایی مصادیق نا

4. جمع  بندی و نتیجه گیری.
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کشور 2- جریان انرژی در 

که ســهم صادرات  کشــور در ســال 1396 در حدود 3.1 میلیارد معادل بشــکه نفت برآورد شــده اســت  جمع منابع اولیۀ انرژی 

و... از ایــن مقــدار، حــدود 1.25 میلیــارد و ســهم مصــرف داخلی از آن در حــدود 1.85 میلیارد بوده اســت )نمودار شــماره 12(. به 

کشــور، در مقایســه با تولید ناخالص داخلی و در قیاس با ســهم صادرات، بســیار زیاد اســت و  این اعتبار، مصرف داخلی انرژی در 

کشــور، صرف  گازی  که در آینده ای نه چندان دور، تمامی تولیدات نفتی و  کــه تداوم آن، اوضاعی را رقــم بزند  پیش بینــی می شــود 

مصارف توأم با اسراف کاری و غیربهینۀ داخلی شود.
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3- مبانی نظری و حقایق آشکارشده

که باید برای همگان در دســترس باشــد، محروم می کند. بزرگ ترین معضل  فقِر انرژی افراد را از یک ســطح اســتاندارد زندگی 

که بــا فقر انــرژی مواجه انــد و عرضه کننــدگان انرژی و  کســانی هســتند  مســیر تحقق بخشــی بــه حــق دسترســی همگانی به انرژی، 

بخش خصوصی عالقه ای به خدمت ر سانی به آن ها ندارند. در عصر حاضر، نیز فقر یکی از مشکالت اساسی جوامع بشری است و 

نشانۀ بارز توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. فقر ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی را به خطر 

می ا ندازد )راغفر و همکاران، 1392: ص 18-14(.

کامل، تعریف بر  گرفته شــده اســت. یکی از تعاریف رایج، و البته نا برای فقر انرژی یا فقر ســوختی مؤلفه های متعددی در نظر 

اساس سهم هزینه های انرژی از سبد هزینۀ خانوار است. مفهوم فقر انرژی با مفهوم فقر متداول تفاوت دارد و بدان مفهوم است 

کنند. برای نخستین بار، بوردمن1 )1991( فقر انرژی را  که خانوارها سهم درخور  توجهی از درآمدشان را برای خدمات انرژی مصرف 

که بیش از 10 درصد از درآمد خود را صرف مصرف  کرد. بر اساس تعریف وی، خانوارهایی  ج انرژی تعریف  در چارچوب آستانه مخار

انــرژی می کننــد، دچار فقر انرژی هســتند. در مطالعه بوردمن )1991( آســتانه 10درصدی، بر اســاس اینکه حدود دو برابر متوســط 

ج انرژی بود، انتخاب شد. سپس، از این تعریف به عنوان عمومی ترین تعریف فقر انرژی استفاده شد. بر اساس این تعریف،  مخار

کند، دچار فقر انرژی است. البته  ج تأمین سوخت منزل خود  گر خانواری مجبور شود بیش از 10 درصد از درآمدش را صرف مخار ا

کیفیت دسترســی به انرژی را در  به این دیدگاه )نگاه کردن به مســئله فقر انرژی فقط از منظر هزینه ای( انتقاداتی وارد اســت، زیرا 

نظر نمی گیرد. در ادامه، ضمن بررسی این شاخص، شاخص های دیگری نیز بررسی و معرفی شده است.

3-1- مروری بر معیارهای فقر انرژی و نابرابری مصرف انرژی
3-1-1- فقر انرژی

که ممکن اســت به صورت هــای مختلف تفســیر شــود. در اتحادیه اروپــا، فقر انــرژی به مثابه فقر  فقــر انــرژی اصطالحــی اســت 

ســوختی شــناخته می شــود؛ هرچند مفهوم دو اصطالح اندکی متفاوت اســت. این موضوع به یک مســئله اجتماعی و اقتصادی 

که از فقر به معنای سنتی آن متمایز است و از نیاز خانوارها برای تخصیص سهم نامناسبی از درآمد خود برای خدمات  اشاره دارد 

کشــورهای در حال توســعه، جنبه هایــی از قبیل دسترسی نداشــتن خانوارها به خدمــات انرژی مانند  انــرژی نشــات می گیــرد. در 

کارآمد برای تهیۀ انرژی مورد نیاز در خانه  ک یا نا الکتریســیته، اســتفاده از فناوری های قدیمی یا اســتفاده از ســوخت های خطرنا

کسیم و  ح می شود )ما گرمایش( مطر گرمایش و روشــنایی )مثاًل ســوزاندن چوب و بیومس ســنتی برای پخت   وپز و  برای پخت وپز، 

1  . Boardman
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همکاران2، 2016(.

کنند )هیلز3، 2012(. فقر  گرم  کافی  که نتوانند خانه های خود را به اندازه  کلی، خانوارهایی دچار فقر انرژی هستند  در تعریف 

کارآمدی انرژی در ارتباط با محل ســکونت خانوار اســت )مور، 2012(4، در  گرما و نا کافی نبودن انرژی برای تأمین  انرژی مربوط به 

کلینچ،  کارایی انرژی باشــد )هیلی و  کافی و  کشــورهای توســعه یافته ترکیبی از تعامل درآمد نا که ممکن اســت فقر انرژی در  حالی 

.5)2003

)پاچــوری  شــود  ح  مطــر انــرژی  مختلــف  منابــع  بــه  دسترســی  قالــب  در  می توانــد  توســعه  حــال  در  کشــورهای  در  انــرژی 

اســاس  بــر  اســت.  کــرده  تعریــف  انــرژی  ج  مخــار آســتانه  چارچــوب  در  را  انــرژی  فقــر   )1991( بوردمــن   .6)2004 اســپرینگ،  و 

در  دارنــد.  انــرژی  فقــر  می کننــد،  خانــه  انــرژی  صــرف  را  خــود  درآمــد  از  درصــد   10 از  بیــش  کــه  خانوارهایــی  وی،  تعریــف 

انتخــاب بــود،  انــرژی  ج  مخــار متوســط  برابــر  دو  حــدود  اینکــه  اســاس  بــر  10درصــدی  آســتانه   )1991( بوردمــن   مطالعــه 

کافی در دسترســی بــه خدمات انرژی  کرده اســت: فقــدان انتخاب های  شــد. بانک توســعه آســیایی فقر انــرژی را این گونه تعریف 

کیفیت عالی، ایمن و ســازگار با محیط زیســت برای حمایت از توســعه اقتصادی و انســانی  کافی، مقرون به صرفه، قابل اعتماد، با 

)ردی، 2000(. در تعاریف فاستر و همکاران )2000(، پاچوری و همکاران )2004( و بنش )2013( نیز تمرکز توأمان بر نیازها، توانایی  ها 

و محرومیت ها مشاهده می شود.

ج خانوار شاخص جامعی نیست و باید شاخص های دیگری  از این رو، درنظرگرفتن معیار سهم هزینه های انرژی از سبد مخار

گرفته شود. به عبارت دیگر، معیار مناسب برای اندازه گیری فقر انرژی می باید مشتمل بر مؤلفه هایی از  نیز به  طور مکمل در نظر 

کیفیت )ســهم انرژی های تجدیدپذیر  قبیل دسترســی به انرژی )ضریب نفوذ(، قیمت )ســهم هزینه انرژی از ســبد هزینه خانوار(، 

از ســبد انرژی مصرفی( و امنیت )تداوم و ثبات در عرضه انرژی( باشــد. این معیارها در ادامه و پس از تبیین رویکردهای اصلی در 

کاوی شده اند و شاخص   های مرتبط ارائه شده است. بررسی فقر انرژی به تفصیل وا

3-2- رویکردهای اصلی در بررسی فقر
در ایــن بخــش ســعی شــده اســت رویکردهای اصلی در بررســی فقــر مطالعه شــوند و از این طریــق تعریف جامعــی از فقر انرژی 

ارائــه شــود. در ادامــه، بــه دو رویکرد اصلی به مســئله فقر پرداخته شــده اســت: رویکرد درآمــدی و رویکرد قابلیتی. شــاخص های 

اندازه گیری فقر انرژی نیز در این مطالعه با توجه به این دو رویکرد و تعاریف ارائه شده در بخش  های قبل است.

2  . Maxim et al
3  . Hills
4.  Muir
5.  Healy  &Clinch 
6.  Pachauri & Spreng
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3-2-1- رویکرد درآمدی به فقر
محاســبه خــط فقــر در جهان از حدود صد ســال پیش آغاز شــده اســت. رویکردهــای درآمدی فقر اصواًل یک بعدی هســتند و 

فقط بر حســب درآمد یا مصرف ارزیابی می شــوند. بر اســاس تعریف بانک جهانی از رویکرد درآمدی به فقر، افرادی فقیر محســوب 

کفایت نکند. که درآمد آن ها برای تأمین نیازهایشان  می  شوند 

کرد.  در رویکرد درآمدی، تمرکز بر دسترسی به انرژی است. موضوع در دسترس بودن انرژی را از ابعاد مختلف می توان بررسی 

گروه های جامعه باید بتوانند انرژی مورد نیاز خود را به دست آورند. با وجود این،  نظر به اهمیت انرژی در توسعۀ انسانی، تمام 

ح می شود. دسترسی داشتن به انرژی، دست کم از ابعاد زیر مطر

که این  که: 1. دسترسی فیزیکی به منابع انرژی وجود داشته باشد  اول، دسترسی به انرژی برای تمام افراد جامعه؛ به این معنا 

گازرســانی به تفکیک برای مناطق شــهری و  مســئله را می توان با شــاخص هایی از قبیل ضریب نفوذ انرژی و بررســی برق رســانی و 

کردن از مصرف انرژی  که افراد خانوار با مدارا کرد؛ 2. ســهم انرژی در بودجۀ خانوار در حدی قابل توجیه باشــد  روســتایی بررســی 

کاربری عمومی دارد و  کردن خانوارها، توســعۀ انســانی محدود نشــود. این معیار  صرف  نظر نکنند و به این ترتیب در نتیجۀ مدارا

در محاســبات در بیشــتر مواقع از متوســط درآمد خانوار و متوسط هزینۀ انرژی استفاده می شود. برای این رقم متوسط یک تونل 

که در باالی  گروهی  کــه خانوارها از نظر ســهم هزینۀ انرژی در بودجــۀ خانوار باید در درون آن تونل باقــی بمانند.  تعریــف می شــود 

تونل قرار می گیرند، به ناتوانی در تأمین هزینۀ انرژی مبتال شده اند.

که همۀ خانوارهــا بتوانند انرژی مورد نیاز خود را  که وضعی ایجاد شــود  منظــر آرمانــی در خصوص انرژی قابل خرید این اســت 

کیفیت زندگی انسان ها را بهبود ببخشد و بر  کنند. در این وضعیت انرژی می تواند  گرم و راحت زندگی  بخرند و افراد در خانه های 

سالمت روحی و جسمی افراد تأثیر مثبت داشته باشد.

کند، عبارت است از: که می تواند این وضعیت را محقق  راهبردی 

کم درآمد جامعه؛  ● گروه های  کاربردی توسط  بهبود بهره وری انرژی حرارتی، به ویژه در خصوص انواع انرژی 

کیفیت زندگی اشخاص با استفاده از انگیزش های عملی؛  ● تالش برای بیشینه کردن 

کنند تا نهادهای   ● گروه های ذی نفع بتوانند منافع خود را هم راستا  که تمام  استفاده از رویکرد مشارکت به ترتیبی 

کمتری بر دوش بکشند. در این وضعیت، انواع مختلفی از نهادهای متکی  مسئول سالمت و خدمات اجتماعی بار 

به جامعه )community-based( می توانند فعال شوند. این وضعیت با توسعۀ پایدار سازگاری تام دارد؛

تشویق شمول اجتماعی و هدف گذاری بر نیازهای اجتماعی؛  ●

درآمیختن با سیاست ملی مبارزه با فقر در جامعه؛  ●

کاهش هزینه برای پایین آوردن فقر انرژی؛  ● استفاده از رویکرد 

هم راستایی با سیاست های سازگارشدن با تغییرات آب وهوایی دولت با هدف بهره گیری از محیط زیست.   ●

گروه ها با ترتیبات ویژه بتوانند به  که این  کم درآمد و آسیب پذیر به منابع انرژی؛ به این معنا  گروه های  دوم، دسترسی داشتن 
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انرژی دسترســی داشــته باشــند. از نظر مفهومی، موضوع دسترسی داشــتن و برخورداری از قدرت خرید انرژی بســیار ســاده دیده 

می شــود، ولی در عمل این مفهوم بســیار پیچیده است. در ساده ترین شــکل، دسترسی داشتن، در قالب آسیب پذیری خانوارها 

)Household vulnerability( تعریف می شود. این آسیب پذیری به شکل های مختلف بروز می کند.

کــه ارتبــاِط به نســبت ملموســی بین فقــر انــرژی و آســیب پذیری در برابر انــرژی در  بررســی های بانــک جهانــی نشــان می دهــد 

کــه حتی با وجــود حمایت های یارانــه ای، قادر  کم درآمد این اســت  کشــورهای جهــان وجــود دارد. یکــی از مشــکالت خانوارهــای 

کارآمد از منظر  کاالهــای نا کنند. فقر ســبب می شــود این خانوارها  کارایی انرژی خوبی دارند خریداری  که  نیســتند محصوالتــی را 

کنند و در نهایت هزینۀ انرژی آن ها به مراتب بیش از خانوارهای داراتر است. انرژی را همچنان مصرف 

که توانایی  کشــورهای مختلف اســتفاده می شــود، روند درصد خانوارهایی اســت  که برای قابل خرید بودن انرژی در  معیاری 

که  پرداخت صورت حســاب انرژی مصرفی خود را در جریان تغییر قیمت انرژی از دســت می دهند. به این ترتیب، دیده می  شــود 

که خانــوار بتواند افزایش  کارایــی انرژی در حدی نباشــد  گر افزایش  فقــر انــرژی و قابل خرید بــودن انــرژی دو روی یــک ســکه اند. ا

که توان پرداخت صورت حساب انرژی را ندارند و بنابراین  کار افزایش درصد خانوارهایی است  کند، حاصل  قیمت انرژی را جذب 

که افزایش قیمت انرژی با انتظار  کشورهایی  کاهش جدی مصرف، رفاه و توسعۀ انسانی را از دست می دهند. در  کردن و  با مدارا

کاهش داده می شــود، ناتوانی در  گاه  کارایی انرژی افزوده نمی شــود، و حتی  محدودشــدن مصــرف خانوارها انجام می شــود ولــی 

تأمین انرژی مورد نیاز به صورت عارضۀ عمومی بروز می کند.

گر  کلــی، وقتــی هزینۀ انرژی به بیش از 10 درصد بودجۀ خانوار برســد، خانوار با وضعیت فقر انرژی مواجه می شــود. ا در حالــت 

هزینۀ انرژی به بیش از 15 درصد بودجۀ خانوار برسد، خانوار در وضعیت فقر جدی انرژی )severe energy poverty( قرار می گیرد، 

 extreme( گــر نســبت هزینــۀ انــرژی بــه بودجــۀ خانوار به دســت کم 20 درصد برســد، خانــوار متحمل وضعیت فقــر وخیم انــرژی و ا

که آیندۀ خانوارها به طور جدی تهدید می شود. energy poverty( می شود. حالت اخیر وضعی است 

کرده است. در جدول شمارۀ 1 برخی  که مرزهای ناتوانی را در تأمین هزینۀ انرژی مشخص  محاسبات مختلفی هم وجود دارد 

از این محاسبات نشان داده شده است.

جدول 1. مرزهای ناتوانی در تأمین هزینۀ انرژی

گرمایشبرقمرجع محاسبه

10 تا 15%بانک جهانی )2002(

10%سازمان جهانی بهداشت )2004(

20%10%آی پی ای )IPA( انرژی )2002(

15%سازمان ملل متحد، ای سی ای

10%دولت بریتانیا

6%دولت ایاالت متحد آمریکا
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که در این محاسبه، هزینۀ سوخت استفاده شده در بخش  نکتۀ حائز اهمیت در خصوص محاسبه خط فقر انرژی این است 

که در جدول  حمل ونقل لحاظ نمی شــود و هزینه ســوخت برای حمل ونقل در محاسبه شــاخص بهای مصرف کننده )همان طور 

شمارۀ 2 نشان داده شده است( در سرفصل دیگری با عنوان حمل ونقل می آید.

کاالها و خدمات برای محاسبه شاخص بهای مصرف کننده جدول 2. طبقه    بندی 

گروه ضریب اهمیتنام 

کی ها و آشامیدنی ها 25.51خورا

0.37دخانیات

کفش ک و  4.62پوشا

گاز و سایر سوخت ها 37.05مسکن، آب، برق، 

4.33اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

7.83بهداشت و درمان

8.9حمل ونقل

2.3ارتباطات

2.07تفریح و امور فرهنگی

2.03تحصیل

1.82رستوران و هتل

3.17کاالها و خدمات متفرقه

منبع: بانک مرکزی

3-2-2- رویکرد قابلیتی به فقر7
که عالوه بر محرومیت مادی، محرومیت های  گزارش سال 2001ـ2000 خود مفهوم فقر را به نحوی گسترش داد  بانک جهانی در 

غیرمادی همچون محرومیت از آموزش و بهداشــت، آســیب پذیری، در معرض خطر بودن و بی پناهی را در بر می گرفت. نداشــتن 

که افراد را از داشــتن زندگی مطلوب محروم می کند. به اعتقاد آمارتیا ســن8، چنین  آموزش و بهداشــت از محرومیت هایی اســت 

که به آن ها اعتقاد  محرومیت هایی، قابلیت های انســان را محدود می کند و آزادی وی را برای زندگی کردن بر اســاس ارزش هایی 

که  کلی، در رویکرد قابلیتی به فقر، آن را بر حســب شــاخص های انســانی و اجتماعی ارزیابی می کنند  دارد، ســلب می کند. به طور 

گــذار از قانــون هدفمنــدی  7  . ایــن بخــش برگرفتــه از مطالعــه »مدیریــت بــازار انــرژی؛ ســند ملــی انــرژی و پیش نویــس اولیــه قانــون مدیریــت بــازار انــرژی )بــه همــراه الگــوی 
یارانه هــا بــه قانــون مدیریــت بــازار انــرژی(« تهیه شــده توســط فیــروزه خلعتبــری )1395( اســت. 

8.  Amartya Sen
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کافی و مســکن مناســب، به خدمات بهداشــتی، آموزشــی و مشــارکت در تصمیم گیری ها نیز  در آن ها عالوه بر دسترســی به تغذیه 

توجه می شود.

ک را می تــوان از مصادیق فقر انرژی برشــمرد. از این رو، انرژی  گونه دسترسی نداشــتن به انرژی پا در خصــوص فقــر انــرژی، هر 

می باید برای عموم بر مبنای عدالت بین نسلی در زمینۀ انرژی در دسترس و دارای ارزش خریدن باشد. 

که در ادامه به آن اشــاره شــده اســت، فقط بر ســهم هزینه های انرژی از سبد هزینۀ خانوار  بنابراین، تعاریف انرژی از فقر انرژی 

تمرکــز نــدارد و دربرگیرنــدۀ مباحــث درآمــدی و قابلیتــی اســت. از ایــن رو، در پایان ایــن بخش، تعریف فقــر انرژی با توجــه به ابعاد 

مختلف آن ارائه می      شود.

در یک تعریف، معیارهای اندازه    گیری فقر انرژی به چهار دسته تقسیم می شود:

1. معیارهای مهندسی )دسترسی به انرژی(؛

2. معیارهای اقتصادی )سهم هزینه های انرژی از سبد مصرف خانوار(؛

3. معیارهای امنیت عرضه انرژی )شامل دفعات و مدت زمان قطعی انرژی(؛

کارا(. 4. معیارهای توسعۀ پایدار )دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر و تجهیزات انرژی بر 

بــا توجــه بــه توضیحات ارائه شــده در این بخش، معیارهــای اندازه گیری فقر انرژی می باید متشــکل از معیارهــای اقتصادی و 

که در بخش بعد  ک و همچنین تجهیزات انرژی بر با بهره وری انرژی فراوان باشد  دسترسی خانوارها به انرژی های تجدیدپذیر و پا

با جزئیات بیشتر ارائه شده است. 

با درنظرگرفتن ابعاد و معیارهای مختلف، فقر انرژی عبارت است از:

امنیــت در عرضــۀ انــرژی )دسترســی باثبــات بــه منابــع انــرژی( بــا درنظرگرفتــن دیدگاه هــای توســعۀ پایدار 

که ســهم هزینه های انرژی در ســبد هزینه  کارا(، بــه نحوی  ک و تجهیــزات انرژی بر  )دسترســی بــه انــرژی پا

خانوار بیشتر از 10 درصد نباشد.

که تعریف ارائه شده از فقر  کرد  در ادامه، شــاخص های اندازه گیری فقر انرژی بررســی شــده اســت. البته باید به این نکته اشاره 

کشورهای  که عمدتًا در  گزارش بر اساس متون علمی و مبانی نظری موجود است و در مطالعات دیگر  انرژی، برداشت مؤلفان این 

توســعه یافته انجام شــده، چنین تعریف و شــاخص هایی بررســی نشده اســت. در ایران با توجه به در دسترس بودن و ارزان بودن 

کّمــی )ضریــب نفــوذ و ســهم هزینه انرژی از ســبد هزینــه خانوار( بــرای اندازه گیــری فقر انرژی شــاخص های  انــرژی، شــاخص های 

کرد )عرضه پایدار انرژی، سهم انرژی های  کیفی را نیز بررسی  کّمی، شاخص های  کنار شاخص های  مناسبی نیستند و می باید در 

کارا(. در بخش های بعدی به این موضوع اشاره می شود  تجدیدپذیر از سبد انرژی خانوار و دسترسی خانوارها به وسایل انرژی بر 

که آمارهای منســجمی در خصوص شــاخص های ارائه شــده در این بخش در دســترس نیســت، اما هدف این بخش ارائه تعریف 

جامع و دقیقی از فقر انرژی است.
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3-3- شاخص های اقتصادی اندازه گیری فقر انرژی
3-3-1- سهم هزینۀ انرژی از سبد هزینۀ خانوار

گروه اول از شاخص های اندازه گیری فقر انرژی، سهم هزینه های انرژی از سبد مصرف  که در بخش قبل اشاره شد،  همان طور 

خانوار را بررســی می کند. این بررســی می تواند برای ســبد انرژی همۀ خانوارها باشــد یا به تفکیک ســهم از سبد انرژی خانوارها به 

تفکیک دهک های درآمدی یا تفکیک مناطق جغرافیایی باشد.

در نمــودار 1، ســهم هزینه هــای انــرژی ســالیانه یــک خانــوار شــهری طی دوره ســال های 1375 تا 1397 بررســی شــده اســت. 

که در نمودار مشخص است، سهم هزینه های انرژی از سبد مصرف خانوار ایرانی )به طور متوسط( هیچ گاه بیشتر از 7  همان طور 

درصد نبوده است؛ لذا با توجه به معیار سهم هزینه های انرژی از سبد مصرف خانوار، خانوارهای ایرانی فقیر نیستند.

نمودار 1. سهم هزینه های انرژی سالیانه یک خانوار شهری طی دوره سال های 1375 تا 1397

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

البته بررســی ســهم هزینه انرژی در ســبد مصرف خانوار، به طور متوســط چندان دقیق نیست و می باید این سهم به تفکیک 

برای دهک های مختلف محاســبه و اندازه گیری شــود. به این منظور، ســهم هزینه انرژی از ســبد هزینه خانوار برای دهک اول و 

دهم در نمودار شماره 2 مقایسه شده است.
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نمودار 2. بررسی و مقایسه سهم هزینه  های انرژی برای دهک های اول و دهم در طول زمان

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

گاز، این محاســبات انجام شــدند و در قالب  بــه منظــور تعییــن دقیق تر ایــن وضعیت در خصوص دو فــراوردۀ انرژی زای برق و 

گاز از بودجه خانوار به تفکیک دهک    های درآمدی  نمودارهای زیر نمایش داده شــدند. در نمودارهای 3 و 4 ســهم هزینه  برق و 

ارائه شده اند.

نمودار 3. سهم هزینه برق از بودجه خانوار به تفکیک دهک  های درآمدی
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گاز از بودجه خانوار به تفکیک دهک  های درآمدی نمودار 4. سهم هزینه 

کمتر از 10  گرچه سهم هزینه های انرژی از سبد هزینه خانوار به طور متوسط  که از نمودارهای باال مشخص است، ا همان طور 

درصد است، این عدد برای خانوارهای واقع در دهک های پایین درآمدی سهمی نزدیک به 10 درصد دارد و افزایش قیمت برق 

گاز باعث انتقال دهک های درآمدی اول و دوم به زیر خط فقر انرژی می    شود. و 

3-3-2- شاخص های فنی اندازه گیری فقر انرژی
در شــاخص های فنــی، فقــط دسترســی بــه انرژی و ضریب دسترســی بخش هــای مختف به انــواع انرژی بررســی و اندازه  گیری 

کیفیت دسترسی به منابع انرژی را اندازه گیری نمی  کند. می شود. این شاخص معیار چندان دقیقی نیست، زیرا 

3-3-3- شاخص های اقتصادی اندازه گیری فقر انرژی با توجه به مفهوم امنیت عرضه
کیفیت دسترســی به انــرژی می پردازد. بــه عبارت دیگر، دسترســی به انــرژی به تنهایی معیار  گــروه ســوم شــاخص ها به برآورد 

کیفیت دسترســی به انرژی )عرضه باثبات و بدون قطعی( نیز بررســی شــود. به این  مناســبی برای ارزیابی فقر انرژی نیســت و باید 

که در بین آن ها، شــاخص دفعات قطع سیســتم )SAIFI(9 و شــاخص مدت زمان قطع  منظور شــاخص های مختلفی وجود دارد 

سیستم )SAIDI(10 رایج ترند.

شــاخصSAIFI  وSAIDI  شــاخص های تعریف شــده، معمواًل در بازۀ زمانی یك ساله محاسبه می شــوند، ولی می توانند در هر 

9  . System Average Interruption Frequency Index
10  . System Average Interruption Duration Index
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گرفته می  شود. گزارش بازۀ زمانی مورد مطالعه یك سال در نظر  بازۀ دلخواه نیز محاسبه شوند. در این 

1. شــاخص دفعات قطع سیســتم )SAIFI(؛ عبارت است از مجموع تعداد قطعی های مشترکان در یك سیستم به تعداد 

کل مشترکان در دورۀ زمانی مطالعه؛ 

2. شــاخص متوســط زمان قطعی سیستم )SAIDI(؛ عبارت اســت از مجموع زمان قطعی های مشترکان در یك سیستم 

کل مشترکان در دورۀ زمانی مطالعه. به تعداد 

گاز وجود ندارد و متأسفانه آمارهای موجود برای برق به تفکیک مناطق و استان  های  آمار مرتبط با این شاخص ها در خصوص 

کشوری در جدول شمارۀ 3 ارائه شده است. مختلف در دسترس نیست. آمارهای 

کشور جدول 3. شاخص  های امنیت عرضه برق در سطح 

درصد رشد سال 97 به 1397139696تغییر در سال 1397

0/38-0/3810/4110/79-درصدتلفات توزیع

میلیونانر ژی توزیع نشدۀ ناشی از بخش توزیع
کیلووات ساعت

-5263268-1/9

7491105356210/4کل انر ژی توزیع نشده )کل بخش  ها(

دقیقهزمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع
1/8-0/031/621/65-در روز

4/616/812/20209/5کل زمان خاموشی هر مشترک )کل بخش  ها(

منبع: سالنامه آماری صنعت برق، توانیر، 1397
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4- مطالعات پیشین در حوزه انرژی و فقر

4-1- مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
4-1-1- پیشنهادهایی برای بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه ها  )1392( 11

گزارشــی با عنوان »پیشــنهادهایی برای بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه ها« قانون هدفمندکردن  خلعتبری )1392( در 

که قانــون هدفمندکردن یارانه ها به اهدافــی از قبیل ارتقای  کرده اســت. نویســنده نتیجه می گیرد  یارانه هــا و تبعات آن را بررســی 

کاهــش بهــره وری انرژی نرســیده اســت و به تغییرات ســاختاری نیــاز دارد تا بتوان دســتاوردهای حاصــل از آن را  امنیــت انــرژی و 

کرد. مهم ترین ایراد های وارد بر قانون هدفمندکردن یارانه ها عبارت اند از: ردیابی و تأیید 

1. نداشتن منطق نظری تعیین قیمت معیار؛

2. ساخت و ارتباط قیمتی بین قیمت سوخت  های جانشین؛

3. نحوۀ تغییر و تحول قیمت ها پس از افزایش های نخست؛

گزینش یارانه  های جدید؛ 4. منطق 

گردش مالی در اقتصاد برای جلوگیری از تورم؛ کنترل  5. منطق و سیاست  های 

6. چگونگی حرکت اقتصاد از نقطه شروع اجرای این قانون تا زمان خاتمه قانون و پس از خاتمۀ آن؛

7. توزیع منابع بین اولویت های جدید و هدفمندشده برای دریافت یارانه؛

8. باقی    ماندن ابهام دربارۀ خانوارها.

که از محل منابع آزادشده انجام می شود، باید در راه افزایش بهره وری انرژی در تولید ملی  به عقیدۀ نویسنده، پرداخت هایی 

ک، بهبود زندگی مردم، تأمین امنیت عرضه  گســترش اســتفاده از انرژی های پا و توســعه پایدار، به ویژه در بخش محیط  زیســت، 

کنار آن برخی از عارضه های ناشــی از آالیندگی هم جبران شــود. از این رو  کشــور مصرف شــود و در  انرژی و متعادل ســازی اقتصاد 

کلی ترین شــاخص بیان مدیریت دولت برای رســیدن به مســیر بهینه سازی استفاده از  شــاخص عملکرد معماری انرژی به عنوان 

کّمی  گیرد، شــاخص های  انــرژی بــرای توســعه پایدار، باید محاســبه و اعالم شــود. وقتی نگرش فعال به بخش انــرژی مد نظر قرار 

کلیــدی در محور امنیت، دسترســی به  کارایــی الزم را ندارنــد و نیازمنــد بررســی شــاخص عملکرد معماری انرژی هســتند. عوامل 

منابع انرژی و قابل خرید بودن انرژی عبارت اند از:

که با معیار شاخص تنوع عرضه ارزیابی می شود؛ 1. تنوع عرضه انواع انرژی 

که به منابع  کیفیت انرژی قابل خرید برای جامعه در ســه ُبعد:  الف. درصدی از جامعه  2. ســطح دسترســی به انرژی و 

کیفیــت انرژی  کننــد؛ ب.  مختلــف انــرژی دسترســی دارنــد و می تواننــد بــا درآمدهــای خــود از آن انرژی  هــا اســتفاده 

865177/http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show  :.11  . برای مطالعه بیشتر نک
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که برای پخت وپز از سوخت های جامد استفاده می کنند.  عرضه شده به مردم؛ ج. درصدی از جامعه 

کشــور به منابع انرژی اندازه گیری می شــود. به این ترتیب ســهمی از  که با معیار وابســتگی  3. خودکفایی در زمینۀ انرژی 

کاربرد معیار اندازه گیری پیدا می کند. که از راه واردات تأمین می شود،  کشور  انرژی مصرفی 

گزارش، قانون هدفمندسازی یارانه ها و نحوه اجرای آن یکی از عوامل ایجاد تعارض منافع بین سازمانی و بین بخشی  در این 

و ایجاد فقر انرژی برشمرده شده است.

کل  کمیِت انرژی الزم است الزامات مورد نیاز در هر یك از دو طرف عرضه و تقاضا و نیز در  برای انجام درست و دقیق وظیفه حا

گی های  کشــور از ویژ که منابع انرژی  جامعه مشــخص شــود. بنا به تعریف، الزامات مورد نیاز در طرف عرضه انرژی ایجاب می کند 

زیر برخوردار شود:

1. بســیار فــراوان )Abundant(؛ 2. در دســترس بودن بــرای عمــوم )Affordable( بــر مبنای عدالت بین نســلی در زمینه انرژی و 

.)Clean( ؛ 5. دارای امینت عرضه)Diverse( ؛ 4. متعدد و متنوع)Clean( ک دارای ارزش خریدن؛ 3. پا

کامل تر باشد، طرف عرضه انرژی از موقعیت مستحکم تری برای رویارویی با تحول بلندمدت  گی ها  هر قدر دستیابی به این ویژ

ج دربارۀ طرف عرضه،  کشور، نقطه شروع حرکت با خواسته های مندر کنونی انرژی در  برخوردار خواهد شد. با عنایت به وضعیت 

گسترده  ضروری باشد. تفاوت مشهودی دارد و به  نظر می رسد برای دستیابی به وضعیت مطلوب در این زمینه تالشی 

4-1-2- خصوصی سازی در صنعت برق
که مرکز پژوهش های مجلس در سال  گزارشــی با عنوان »کمیســیون انرژی وظایف، اختیارات و اولویت های پیشــنهادی«،  در 

کــرد، بــه وظایــف و اختیارات وزارت نیــرو به عنوان ایجاد بســترهای الزم بــرای فعالیت هــای بخش های خصوصی،  1399 منتشــر 

کشــور، جذب ســرمایه های خارجی  تعاونی و عمومی در همه عرصه ها اشــاره شــده اســت. از وظایف وزارت نیرو در محور امور برق 

کشور است. ح     های تولید و انتقال برق در سراسر  و داخلی و ایجاد زمینه های الزم برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طر

کــه بــه قراردادهای مشــارکت عمومی خصوصــی اختصــاص دارد، دســتگاه های اجرایی  از طرفــی در تبصــرۀ 19 الیحــۀ بودجــه 

ح های جدید، نیمه تمام و آمادۀ بهره برداری یا در  کشــور و دارایی خود برای اجرای طر کل  مکلف شــده اند از محل منابع بودجۀ 

گذاری یا مشــارکت با بخش های خصوصی، تعاونی و شــهرداری ها و دهیاری و با بخش های  حــال بهره بــرداری از طریق قرارداد وا

گروه سه  ح های بنگاه ها و فعالیت های  کنند. به عالوه، وفق این تبصره دولت مجاز است در اجرای طر خصوصی و تعاونی اقدام 

کلی اصل 44 قانون اساسی با استفاده از قراردادهای »مشارکت عمومی خصوصی« استفاده  ماده )2( قانون اجرای سیاست های 

که مرکز پژوهش های  کشــور، از قبل نیز بحث شــده اســت، به طوری  کند؛ هرچند دربارۀ مشــارکت بخش خصوصی در حوزۀ برق 

کید بر بخش توزیع برق(«  گذاری شــرکت های توزیع برق به بخش خصوصی )با تأ گزارشــی در ســال 1392 با عنوان »وا مجلس در 

ح زیر است: که نتیجۀ آن به شر به بررسی روند خصوصی سازی در بخش توزیع برق پرداخته است 

1. به  منظور تحقق اجرای اهداف اصل 44 قانون اساســی در صنعت برق، بخش توزیع اهمیت درخور توجهی دارد، به 
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کســب و کار در بخــش توزیع بر دیگر فرایندهای خصوصی ســازی صنعت برق )عالوه  بر بخش  که بهبود فضای   طــوری 

گذاری شــرکت های توزیــع قرار دارد، مانند انتقال  گزینه های متفاوتی پیش روی وا تولیــد( تأثیــر می گذارد. از  این  رو، 

کشور، استانداری  ها، شهرداری ها، بخش خصوصی، تعاونی یا ترکیبی از آن ها؛ آن به وزارت 

که در نهایت دستیابی به مدل  کمیتی است  کسب و کار و اعمال امور حا گذاری، چگونگی بهبود فضای  2. نکته مهم تر از وا

کمیــت دربارۀ تأمین برق مطمئن  مطلــوب )بازتعریــف رابطه دولت ـ بازار( را فراهم ســازد و از طرف دیگر، دغدغه های حا

و پایــدار مرتفــع شــود. در فراینــد خصوصی ســازی بخــش توزیع، مجزاســازی بخش های متفــاوت آن )ماننــد بازرگانی و 

کسب و کار و ایجاد فرصت های رقابتی بیشتر تلقی می شود. سیم داری( خود به  عنوان عامل اصلی بهبود فضای 

کاالهای عمومی و پیامدهای خارجی(  که در برخی موارد )مانند  آنچه در این چند دهه شاهد آن بوده ایم، این واقعیت است 

کــه غالبًا توصیه هــای مداخله  بازارهــا بــا شکســت مواجــه خواهند شــد، از  ایــن  رو اقتصاددانان و سیاســت مداران را بر آن داشــته 

کارکنان  مستقیم دولت در اقتصاد را چاره مشکالت بدانند، بدون توجه به اینکه آیا انگیزه های الزم درون دیوان ساالری دولتی و 

کاالهای عمومی  دولت برای بهبود عملکرد وجود دارد یا خیر. نظریه های موجود همواره دولت را به عنوان جایگزین بازار در موارد 

که اقــدام »محلی ـ جمعی«  )ماننــد بهداشــت، دفاع، محیط زیســت، شــبکه برق( به رســمیت می شــناخت، چون فرض بــر آن بود 

کی دوام آورنده و ماندگار باشند. کاالهای عمومی یا منابع اشترا ناممکن است تا تشکل های داوطلبانه برای ارائه 

کــه واحدهای دولتــی متمرکز عملکرد ناموفقی داشــته اند،  از  ســوی دیگــر، وقتــی تجربیــات دهه های 1960 و 1970 نشــان داد 

که چگونــه مجموعه ای از  کردند و این بار توصیه شــان بدون توجه بــه این نکته بود  اقتصاددانــان توصیــه بــه »خصوصی ســازی« 

انگیزه های خصوصی به  وجود آورند تا عملکرد و پاسخگویی را در راستای منافع بلند مدت عمومی افزایش دهد. نتیجۀ این درك 

گذشت دو دهه خواست خصوصی سازی همچنان به  نادرست در تاریخ خصوصی سازی ایران هم درخور تأمل است، زیرا پس از 

دولتی فربه دلبسته ایم و اخیرًا هم از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی رهسپاریم. چارۀ مالکیت در شرکت های توزیع ایران، با 

وجود رانت های اقتصادی، بی شك بازار است.

چنانچــه مداخلــه دولــت به  معنای اســتقرار نهادهای تنظیم مقررات بخشــی در صنایع انحصاری مانند توزیع پذیرفته شــده 

اســت، در واقــع ایــن امر به  معنای روبه روشــدن با انبوهی از قوانین و مقررات اســت. در این  صورت تفاوتــی میان تنظیم مقررات، 

خ ها بر یك شرکت خصوصی یا دولتی، وجود ندارد. خصوصًا اعمال نر

کشور با رویکرد  گزارشی در سال 1391 با عنوان »نگاهی به خصوصی سازی صنعت برق  همچنین مرکز پژوهش های مجلس در 

کشــورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  تجارب جهانی« روند خصوصی ســازی در صنعت برق را بر اســاس تجربیات 

کشورهای عضو  ح اســت: آزادسازی، در  که نتیجه آن بدین شر کرده اســت  OECD در زمینه خصوصی ســازی صنعت برق بررســی 

ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی، چنــدان در دســتیابی به اهــداف اصلی حذف نظــارت دولتی مؤثــر نبوده اســت، بلکه اثر 

معکوس نیز داشته است. از جمله این گونه آثار می توان به قیمت های گزاف، کارایی کم و ثابت، استفاده کم از انرژی تجدیدناپذیر، 

کرد. کافی در ظرفیت تولید و زیربنای شبکه و تجربۀ تلخ برای مشترکان، به خصوص مشترکان بخش صنعت، اشاره  سرمایۀ نا
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که بدین شرح  گزارش بررسی شده بود  کشــورهای در حال توســعه نیز در این  گروه  تجربۀ خصوصی ســازی در صنعت برق ایران، در 

که در تاریخ 31 تیر 1387 دولت آن را برای اجرا به وزارت  است: سیستم برق ایران در اجرای سیاست  های ذیل اصل 44 قانون اساسی 

ج در ماده )2( قانون اجرای سیاست های  کرد، به سوی خصوصی شدن حرکت می کند. بر اساس حکم مندر امور اقتصاد و دارایی ابالغ 

گذاری آن امکان پذیر نیست و در اختیار دولت باقی  گروه ســوم تلقی می شــود و وا کلی اصل 44 قانون اساســی، شــبکه انتقال برق جزو 

گذاری و خصوصی شــدن هســتند. البته شــرکت های مجزای  که ســایر بخش ها اعم از تولید و توزیع برق مشــمول وا می ماند. در حالی 

کلی سیســتم برق ایران دولتی اســت و برای فعالیت  گذاری هســتند، اما به طور  که در آســتانۀ وا تولید و توزیع منطقه ای وجود دارند 

ایستگاه های قدرت خصوصی پیش بینی هایی نیز شده است. ولی فقط 20 درصد از برق به طور خصوصی تولید می     شود.

کلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو نمودار  5. فرایند اجرای سیاست های 
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گذاری  گذاری بوده اســت، امــا با وجود اینکه نحــوه وا کنــون نیروگاه هــای بــرق بــه بخش خصوصی در حال وا از ســال 1389 تا

گره گشــا نبوده، بلکه در صورت اســتمرار  گرفته، متأســفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها  صــد در صــد قانونــی انجام 

که  کشــور اســت  گذاری یکی از نیروگاه ها در  گــذاری بــه همیــن روش بــرای وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود. مصداق عینی آن وا وا

کند. هزینه  گــذاری وزارت نیــرو ناچار اســت برای خرید یک ســال برق از همین نیــروگاه 400 تا 600 میلیارد ریــال پرداخت  پــس از وا

که بر اســاس قانون، خریدار بخش خصوصی باید  گذاری، حدود 100 تا 120 میلیارد ریال بوده اســت  ســالیانه این نیروگاه پیش از وا

کند، حال آنکه وزارت نیرو برای خرید  کشــور واریز  کل  بهای خرید نیروگاه را مســتقیمًا از طریق ســازمان خصوصی ســازی به خزانه 

کیلووات ساعت  گذاری این نیروگاه ها هزینه تولید هر  گزافی می پرداخت. یعنی قبل از وا برق تولیدی از همین نیروگاه باید هزینۀ 

گذاری، ایــن رقم به 220 ریال افزایش یافته اســت. لذا با  که پس از وا کمتــر از 40 ریال بوده اســت، در حالــی  بــرق بــرای وزارت نیــرو 

گزاف بودجه مازاد برای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی نیازمند خواهد  توجه به موارد اشاره شده، وزارت نیرو به مبالغ 

که امکان تخصیص آن نیز مقدور نیست. شد 

گزارشی دیگر از مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394، عملکرد وزارت نیرو )بخش برق( در سال های 1389ـ1392 بررسی  در 

گزارش، علت موفق نشــدن وزارت نیرو بی تکلیفی این وزارت در ارائه و انجام برنامه های مدون دانســته شده  شــده اســت. در این 

که سال به سال رو به افزایش  کمبود ظرفیت منجر شده است  است. از طرفی عدم ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق به ایجاد 

کاهش تلفات و اســتفاده بهینه از انرژی جبران شــود و بخــش دیگر به   کمبــود ظرفیــت می تواند به وســیله  اســت. بخشــی از ایــن 

افزایش سرمایه گذاری نیاز دارد.

در خصوص تلفات شــبکۀ برق محاســبات ارائه شــده توســط وزارت نیرو، این وزارت با جمع کردن برخی انشــعابات غیرمجاز و 

کاهش تلفات برداشــته اســت؛ هرچند به دلیل اهمیت موضوع شــبکه باید برنامه ای  گام هایی در جهت  برخــی اقدامــات مربوط 

کشور و به صورت واقع       بینانه تهیه شود. کنترل و مدیریت تلفات با درنظرگرفتن وضعیت  کاهش،  مشخص برای 

گســترش اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر انجام داده اســت؛ اما تا رسیدن سهم  وزارت نیرو فعالیت های مختلفی در بخش 

انرژی  هــای تجدیدپذیــر بــه میــزان مطلــوب راه بســیاری باقی مانده اســت. برای راه انــدازی نیروگاه  هــای بادی، خورشــیدی و... 

کان مشــکالت فنــی وجــود دارد و وابســتگی ایــن فناوری هــا به منابــع خارجی نگرانــی زیادی  ایجــاد می کنــد. در بخش ایجاد  کمــا

زیرســاخت های مالی و اقتصادی، فعالیت های مناســبی به صورت دســتورالعمل و مصوبه انجام شــده اســت. در صورت تضمین 

گسترش این  خرید برق با قیمت مناســب و همچنین ایجاد ســازوکار مناســب برای خرید برق، امکان اســتقبال بخش خصوصی و 

صنعت وجود دارد.

در مجموع، طی ســال های 1389 تا 1392 سیاســت های وزارت نیرو در بخش برق بیشــتر بر توســعه و استفاده از انرژی های نو 

خ رشــد و متوسط رشد برق تولیدشده از انرژی های نو طی سال های یادشده  متمرکز بوده و پیگیری این سیاســت ســبب شده نر

که با توجه  بیشتر از انرژی های حرارتی باشد. حال آنکه دولت برای پیگیری و تحقق این سیاست باید یارانه نیز پرداخت می کرد 

کشور و بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی سیاست مناسبی نبوده است. به اوضاع نامناسب اقتصاد 
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4-1-3- یارانه انرژی در ایران
گزارشــی بــا عنوان »دربارۀ یارانــۀ انرژی در ایــران: یارانۀ پنهان و مالحظات آن«، ســهم  مرکــز پژوهش هــای مجلــس )1398( در 

بخش ها و دهک های مختلف هزینه ای از یارانۀ انرژی در ایران را با هدف نشان دادن تصویری شفاف از مصرف حامل های انرژی 

کرده است. براساس نتایج این مطالعه: در اقتصاد ایران و برآورد تقریبی یارانۀ پنهان بررسی 

1. با توجه به ســهم خانوار از مجموع یارانۀ هیدروکربوری در ســال های 1384 تا 1395، بیش از ســه چهارم یارانۀ ضمنی 

هیدورکربوری به غیرخانوار اختصاص داشــته و در واقع انرژی ارزان مهم ترین روش حمایت دولت از بخش تولید در 

ایران است. لذا هرگونه سیاست گذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر 

بخش تولید است؛

کمتریــن ســهم و نیروگاه هــا بیشــترین ســهم را از یارانــۀ هیدروکربوری  کشــاورزی در ســال های 1384 تــا 1395  2. بخــش 

کشــور در ســال 1395، نیروگاه ها بــا 33 درصد، بخش  داشــته اند. از مجمــوع یارانــه هیدروکربورهای مصرف شــده در 

خانگــی بــا 24 درصــد، بخش صنعــت با 21 درصد و بخــش حمل و نقل با 15 درصد به ترتیب بیشــترین ســهم ها را به 

کشور  خود اختصاص داده اند. در نتیجه، اولویت سیاست گذاری در خصوص یارانۀ انرژی، نخست  باید نیروگاه های 

و سپس بخش خانگی باشد؛

3. ســهم بنزیــن از مجمــوع یارانــۀ فراورده هــای نفتــی، 8 درصــد و ســهم نفــت گاز حــدود 68 درصــد اســت. بنابرایــن 

کاهش یارانۀ انرژی در اولویت های بعدی قرار می گیرد؛ سیاست گذاری دربارۀ بنزین با هدف اصالح و 

کمتر اســت، نســبت یارانۀ انرژی به   4. به رغــم آنکــه ســهم دهــك اول از یارانــۀ انرژی 5/06 درصد بوده و از ســایر دهك ها 

که معیشت دهك اول به  کل خانوار در این دهك، با 15 درصد بیشترین مقدار را شامل می شود، به آن معنی  هزینۀ 

نسبت سایر دهك ها به مراتب به یارانۀ انرژی وابستگی بیشتری دارد؛

5. از مجمــوع 87/6 میلیــون لیتــر بنزیــن مصرفی در روز در ســال 1396، ســهم خودروهای شــخصی و وانت ها به ترتیب 

53/4 و 18/4 میلیون لیتر در روز است. ضمن اینکه سهم موتور سیکلت ها نیز 5 میلیون لیتر در روز است. در  واقع،  

کســی های اینترنتی( فقط 60 درصد مصرف بنزین را به  خودروهای ســواری )شــامل خودروهای شخصی، دولتی و تا

خود اختصاص داده اند و سیاست گذاری صحیح درباره بنزین مستلزم توجه به این موضوع است؛

که با  گازوئیــل، بــرق، بنزین و آب بــه ترتیب برابر با 19/4، 12/8، 13/6، 10/5، 0/6 اســت  گاز،  6. در ســال 1397، یارانــۀ 

گاز طبیعی ســوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع  کســر مبلغ 7/66 میلیارد دالر یارانۀ 

کرد. حدود 49/24 میلیارد دالر می توان برآورد 
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گاز طبیعی در سال های 1387 تا 1395 نمودار 6. سهم بخش های مختلف اقتصادی از یارانۀ 

کشور، سال1395، ص 547. مأخذ: ترازنامه هیدروکربوری 

4-1-4- توزیع یارانۀ انرژی در دهك های هزینه ای
که توزیع یارانــۀ ضمنی در میان طبقات  پــس از تفکیــك میزان یارانه در بخش های مختلف اقتصادی، ســؤال دیگر این اســت 

که  کســی  کاالیی مانند بنزین،  مختلــف جامعــه چگونه اســت؟ آیــا واقعًا ثروتمندان یارانۀ بیشــتری دریافت می کننــد؟ مثاًل دربارۀ 

که  کسی  گران تر ســوار می شــود؟ مشــخص است  که خودروی  کســی  بیشــتر با خودرو تردد دارد، یارانۀ بیشــتری دریافت می کند یا 

بیشــترین تردد را با خودروی شــخصی یا حتی عمومی دارد، از یارا نۀ بیشــتری برخوردار است. البته برای دقیق ترکردن این بحث، 

گرفت و نه صرف مقدار پیمایش شده را، زیرا مصرف  که هر شــخص از وســیلۀ شــخصی اســتفاده می کند در نظر   باید مدت زمانی را 

که پیمایش بیشــتر بــه معنای مصرف  گفت  خــودرو در شــرایط ترافیکــی مختلــف، مقادیــر متفاوتــی دارد و نمی توان به طور قاطع 

سوخت بیشتر است.

گــزارش مؤسســۀ مطالعــات بین المللــی انــرژی میــان دهك هــای  وضعیــت توزیــع یارانه هــای ســوخت در ســال 1395، طبــق 

گاز بخش خانگی،  کمترین سهم از یارانۀ حامل های انرژی در  هزینه ای، به تفکیك حامل انرژی، به  صورت جدول و نمودار است. 

فراورده هــای نفتــی در بخــش خانگی، بنزین در بخــش حمل و نقل و  در بخش حمل و نقل مربوط به دهك اول با 5 درصد اســت. 

که در حدود 14/82 درصد از  بیشــترین بهره مندی از یارانه در تمامی حامل ها )به غیر از ( مربوط به دهك دهم اســت، به طوری 

گروه تعلق دارد. کل یارانه انرژی به این 
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گاز طبیعی، فراورده های نفتی، بنزین،  به همراه درصد بهره مندی آن ها از یارانه انرژی و نسبت  جدول 4. سهم دهك های هزینه ای از یارانه 

کل خانوار یارانه به هزینه 

بهره مندی
دهك هزینه ای

گاز طبیعی در 
بخش خانگی

فراورده های نفتی در 
بخش خانگی

بنزین در بخش 
حمل و نقل

 در بخش 
حمل و نقل

درصد بهره مندی خانوار 
از یارانه انرژی

نسبت یارانه به 
كل خانوار هزینه 

5/385/331/260/565/0615دهك اول

7/46/263/202/416/8913دهك دوم

8/258/764/136/658/1413دهك سوم

97/816/136/928/6412دهك چهارم

9/999/457/8111/699/9012دهك پنجم

10/029/108/9114/5710/0211دهك ششم

11/8011/8412/2716/2211/9911دهك هفتم

11/3413/6614/6316/0211/999دهك هشتم

12/3812/0816/7614/4212/568دهك نهم

14/4315/7124/8710/5414/825دهك دهم

مأخذ: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، 1398.

کل خانوار نمودار 7. درصد بهره مندی خانوار از یارانۀ انرژی و نسبت یارانه به هزینۀ 

مأخذ: همان.



29

گاز طبیعی و فراورده های نفتی در جدول 5 نشــان داده شــده اســت. بیشــترین  درصد بهره مندی دهك های مختلف از یارانه 

کمترین آن مربوط به دهك اول با 5 درصد اســت. همچنین  گاز طبیعــی مربــوط به دهــك دهم با 15 درصد و  بهره منــدی از یارانــه 

دهك دهم 16 درصد یارانۀ فراورده های نفتی و دهك اول 5 درصد آن را شامل می شوند.

کــم خانوار از یارانۀ هیدروکربــوری، اولویت سیاســت گذاری دربارۀ یارانۀ ضمنی  باید نخســت در نیروگاه های  بــا توجه به ســهم 

گرفته اســت.  کشــور و ســپس در بخش خانگی باشــد. همچنین بیش از ســه  چهارم یارانۀ ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار تعلق 

کاماًل به  کنش تولیدکنندگان به تغییر قیمت انرژی  در واقع انرژی ارزان مهم ترین روش حمایت دولت از تولید در ایران اســت و وا

کنونی، افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان به افزایش قیمت  امکان فنی، مالی و اقتصادی آن ها وابســته اســت و در شــرایط 

کاهش تولید منجر خواهد شد. محصوالت و در صورت نداشتن امکان افزایش قمیت،  به 

4-1-5- چالش ها و راهکارهای رونق تولید برق
گزارشــی بــا عنــوان »چالش هــا و راهکارهــای رونــق تولیــد در ســال 1398؛ بخش برق«  مرکــز پژوهش هــای مجلــس )1398( در 

ح زیر است. که نتایج آن به شر کرده  راهکارهای افزایش رونق تولید در حوزه برق را بررسی 

جدول 5. چالش   ها و راهکارهای رونق تولید برق در سال 1398

نوع خالصه راهکارچالش
اقدام

دستگاه  اجرایی 
مربوطه

كمیسیون تخصصی 
مرتبط در مجلس

كوتاه  مدت

توقف پروژه  ها
خ ارز  گهانی نر اصالح قراردادها و جبران هزینه های ناشی از افزایش نا
و فلزات، ارائه تسهیالت به بخش خصوصی و اختصاص یارانه سود 

تسهیالت به این بخش
اجرایی

بانک مرکزی
وزارت صمت

وزارت نیرو

کمیسیون اقتصادی 
کمیسیون صنایع و معدن

مشکالت پیِش  روی صادرات 
خدمات فنی و مهندسی

پوشش ریسك های غیرتجاری ارائه تسهیالت مالی و خدمات بانکی 
وزارت صمتاجراییبین المللی برای نقل وانتقال پول دیپلماسی اقتصادی

وزارت خارجه
کمیسیون ویژه

کمیسیون اقتصادی

تحریک تقاضا از طریق تأمین منابع موردرکود در بازار
ح    های توسعه ای صنعت برق کمیسیون انرژیوزارت نیرواجرایینیاز طر

عدم تمایل و به      کارگیری
تجهیزات ساخت داخل

صنعت برق

پوشش ریسك  های عملکردی تجهیزات و
وزارت نیروتقنینیاصالح نظام خرید تجهیزات وزارت نیرو

کمیسیون انرژیبیمه

میان  مدت

نبود ثبات در مقررات
صادرات و واردات

ایجاد هماهنگی میان دستگاه   های
ذی ربط و اصالح فرایندهای مقررات گذاری

تقنینی
اجرایی

بانك مرکزی
گمرك

وزارت صمت
وزارت نیرو

کمیسیون صنایع و 
معادن

کمیسیون ویژه حمایت
تولید

مدیریت تأمین نهاد های
تولید

ایجاد هماهنگی میان دستگاه  های
ذی ربط و ایجاد سازوکارهای شفاف و

یکپارچه
اجرایی

بانك مرکزی
گمرك

وزارت صمت
وزارت نیرو

کمیسیون صنایع و 
معادن

کمیسیون ویژه حمایت
تولید
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نوع خالصه راهکارچالش
اقدام

دستگاه  اجرایی 
مربوطه

كمیسیون تخصصی 
مرتبط در مجلس

قراردادهای یك جانبه
وزارت نیرو

اصالح قراردادهای وزارت نیرو و تسهیم
کارفرمایان و بخش خصوصی کمیسیون انرژیاجراییریسك بین 

کمیسیون ویژه

پایین بودن حقوق ورودی
تجهیزات مشابه

تولید داخل

گمرکی باال برای برخی تعیین حقوق 
که مشابه داخلی دارند، برای کاالهایی 

مدت موقت پنج  ساله
اجرایی

وزارت صمت
گمرك

وزارت نیرو

کمیسیون انرژی
کمیسیون ویژه

بلندمدت

کارآمد مکانیسم نا
قیمت گذاری

محاسبه قیمت تمام شده برق
کمیسیون اقتصادیبانك مرکزیاجراییتغییر ساختار تعرفه برق

نبود امکانات آزمون
استاندارد برای برخی

کاالهای تولیدی در
صنعت برق

سرمایه  گذاری برای توسعه شبکه
آزمایشگاه   های مرجع

انعطاف    پذیری در استانداردها متناسب با
شرایط اضطراری و وضعیت  های خاص

اجرایی
سازمان ملی

استاندارد ایران
وزارت نیرو

کمیسیون انرژی
کمیسیون صنایع و 

معادن

کلیدی و مشکالت مالی صنعت برق 4-1-6- مسائل 
کلیدی و مشکالت مالی صنعت برق و اصالحات مورد  گزارشی با عنوان »بررسی مسائل  مرکز پژوهش های مجلس )1397( در 

که حاصل آن نتایجی بر اساس نظرات خبرگان و سندیکای صنعت برق به منظور  کرده  نیاز« مشکالت مالی صنعت برق را بررسی 

ح زیر است: عبور از مشکالت و بحران های ایجادشده است. اولویت های اجرایی و راهبردی آن به شر

1. اصالح نظام قیمت گذاری برق؛

2. افزایش سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای صنعت برق؛

کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق؛ 3. بهینه سازی و 

4. پرداخت مطالبات شرکت های بخش خصوصی؛

5. جبران افزایش قیمت نهاده ها در قراردادهای جاری و آتی؛

6. مدیریت عرضه و تقاضای فلزات و مواد خام در بازار؛

کاال، خدمات و انرژی برق توسط بخش خصوصی. 7.  رفع موانع قانونی و مبادالت پولی برای صادرات 

4-1-7- هدفمندسازی یارانۀ برق
گزارشــی بــا عنــوان »نکاتــی در رابطــه بــا مصــرف و هدفمندســازی یارانــۀ بخــش برق«  مرکــز پژوهش هــای مجلــس )1389( در 

ح زیر است: که نتایج آن به شر کرده است  هدفمندسازی یارانۀ برق را بررسی 

گسترده ای از سرمایۀ ثابت  کشور بسیار زیاد است و بخش  1. تلفات و مصارف داخلی شبکه برق )تولید، انتقال و توزیع( 

و جاری شبکه را هدر می دهد؛
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کشــورهای ســرمایه محور(، دســتگاه های اجرایی در تأمین برق خودکفا نیســتند و  کشــورهای جهان )حتی  2. در بیشــتر 

برای تأمین منابع مالی خود به دولت ها متکی اند )حداقل در بخش ســرمایه گذاری ایجاد نیروگاه ها، خطوط انتقال 

یا توزیع(؛

گسترده  ای از سرمایۀ ثابت  کشور بسیار زیاد است و بخش  3. تلفات و مصارف داخلی شبکۀ برق )تولید، انتقال و توزیع( 

و جاری شبکه را هدر می دهد؛

کشور باید اصالح شود تا هزینه   های  4. ساختار اداری، مالی و اقتصادی، تشکیالتی، فنی و... دستگاه های اجرایی برق 

سربار و مازاد آن به حداقل ممکن برسد.

تور مستقل در صنعت برق 4-1-8- ضرورت تأسیس رگوال
گزارشــی با عنوان »ضرورت تأســیس رگوالتور مســتقل در صنعت برق« عوامل بحران زای  مرکز پژوهش های مجلس )1398( در 

گزارش، ریشــۀ تمام این بحران هــا را در بخش های سیاســت گذاری و مدیریتی  کرده اســت. در این  داخلــی صنعــت برق را بررســی 

می بیند  و راه حل پایدار و عملی بهبود وضعیت موجود را اصالح و توســعه قوانین و مقررات و توســعه ســاختارها و نظامات اجرایی 

می  داند.

کشورها، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند  گزارش با بررســی ســاختار صنعت برق ایران و مقایســه آن با این صنعت در ســایر 

کشــورها می دانــد. از مهم ترین وظایــف این نهاد  تنظیم گــر را از مهم تریــن تفاوت هــا میــان ســاختار صنعــت بــرق در ایران با ســایر 

خ هــای آن، ارزیابی هزینه هــای صورت گرفته و تطبیــق هزینه های واقعی با  کارشناســی ســاختار تعرفۀ برق و نر می تــوان بــه تعیین 

کرد. همچنین این نهاد نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناســب را برای حفظ رقابت در بازار  قیمت تمام شــدۀ برق اشــاره 

کم قضایی می تواند بر اجرای قوانین  بر عهده خواهد داشت. نیز با قدرت اجرایی و تهیۀ اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محا

کارشناســی و رسیدگی به شــکایات بازیگران مختلف بازار و شــرکت های موجود در این صنعت  نظارت ویژه داشــته باشــد و مرجع 

باشد.

کشورها  کشورهای مختلف بوده و به موفقیت تجدید ساختار در این  نهاد تنظیم مقررات از مهم ترین ارکان تجدید ساختار در 

کرده اســت. متأســفانه در ایران چنین نهاد قدرتمند و مستقلی وجود ندارد و وزارت نیرو یا نهادهای وابسته به آن  کمک شــایانی 

که ســهم بزرگی از تولید و بهره برداری سیســتم  که به ایجاد مســئله تعارض منافع دامن بزنند. از آنجا  این وظیفه را بر عهده دارند 

کشــور در اختیــار وزارت نیرو اســت، این نهادها به هیچ وجه صالحیــت انجام وظایف یک نهاد تنظیم گر مســتقل و قدرتمند  بــرق 

را ندارنــد. همچنیــن شــورای رقابت، دیگر نهاد موجود در این زمینه، در شــرایط فعلی برای اجرای مقــررات در این حوزه و اعمال 

کافی را ندارد. بنابراین این شــورا نقش نهاد تنظیم  مقررات مســتقل یــا ارکان رقابت را به خوبی اجرا  کارآمــدی  دیدگاه هــای خــود، 

کشــور احساس می شود و اصلی ترین راه حل برون رفت از وضع موجود  نکرده اســت. با این تفاســیر خأل چنین نهادی به شدت در 

کارا بــرای این صنعت  را بــرای صنعــت بــرق می تــوان ایجاد نهــاد قانون گذار و تنظیم گر مســتقل و قوی و همچنین توســعۀ قوانین 

گی ها و چالش های تأمین انرژی برق در ایران بررسی شده است.  گزارش ویژ دانست. در فصل اول 
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کــرد. منظور از  عوامــل مؤثــر بر مشــکالت صنعــت برق را می توان به دو دســته عوامــل خارجی و عوامل داخلی12 تقســیم بندی 

ج از اختیار صنعت برق اســت و تغییر وضعیت آن هــا در اختیار مدیران این حوزه نیســت.  که خــار عوامــل بیرونــی، عواملــی اســت 

ج از حوزه تصمیم گیری  که اصالح یا تغییر آن ها خار خ ارز، مشــکالت ناشــی از تحریم ها، تورم و... از عواملی اســت  مثاًل تغییرات نر

خ تعرفه ها، اجرای ناقص فرایند تجدید ســاختار، نبود  مدیــران صنعت برق اســت. از ســوی دیگر، عوامــل داخلی مانند تعیین نــر

که مدیران و تصمیم گیران صنعت  کارایی نامطلوب در سطح سیستم و... از عواملی است  برنامه مشخص برای تسویه بدهی ها، 

کمیســیون انــرژی و دولت( می تواننــد بر آن ها تأثیر بگذارند. با توجه به توضیحات فوق، بررســی ریشــه های  بــرق )در وزارت نیــرو، 

ج اســت؛ لذا فقط ریشــه های داخلی آن در این بخش مرور می شــود. در همین راســتا،  گزارش خار خارجی بحران از حوصله این 

عوامل زیر را می توان به  عنوان ریشه های داخلی بحران موجود برشمرد:

خ تکلیفی برق، و در نتیجه تأمین نشــدن هزینه های جاری و ســرمایه گذاری شــبکه بــرق از طریق اخذ  1. پایین بــودن نــر

بهای برق از مشترکان؛

2. بدهی هــای عظیــم وزارت نیــرو )و شــرکت توانیــر بــه  عنوان متولی شــبکه( بــه ســرمایه گذاران، نیروگاه ها و شــرکت های 

خصوصی و پیمانکاری؛

گذاری های غیراصولی )و بعضًا غیرقانونی( دارایی های اصلی صنعت برق در بخش تولید و توزیع؛ 3. وا

4. تغییرات ســاختاری ناقص در صنعت برق و عدم تشــکیل نهاد های اصلی مورد نیاز در یک سیســتم تجدید ســاختار 

شده؛

گذار از وضعیت فعلی به ســمت وضعیت مطلــوب و در نتیجه ادامۀ رویکرد  5. نبــود نقشــۀ راه و برنامه ریــزی مدون برای 

گذشته با وجود تمام معایب آن. اشتباه 

خ هــای تکلیفی برق اســت. در این بین،  کارشناســی نر یکــی از ایرادهــای ســاختاری صنعــت برق در ایــران، بحث عدم تعیین 

خ های تعرفۀ  کارشناسی مربوط( در عمل تأثیر چندانی در تعیین نر کارشناسی وزارت نیرو )یا شورای رقابت و دیگر نهاد های  بدنه 

که پاســخگوی نیاز های جاری و ســرمایه گذاری  خ تعرفۀ برق طوری تعیین شــده  برق ندارند. از  این  رو برای ســال های طوالنی نر

صنعت برق نبوده اســت. این موضوع در نهایت به زیان انباشــته شــدید )بیش از 30.000 میلیارد تومان( در ســاختار شرکت توانیر 

منجر شده است. شایان ذکر است وزارت نیرو و شرکت توانیر به  عنوان بازوی حکومت در بخش برق، متولی بهره برداری و توسعه 

کشور است و از این ناحیه متحمل هزینه هایی می شود. زیرساخت انرژی الکتریکی 

کمتر از قیمت تمام شــدۀ برق امکان اخذ مســتقیم بهای برق مصرفی از مشــترکان  خ های تکلیفی  دولت از ســویی با اعمال نر

خ تکلیفی و قیمت تمام شــدۀ برق عمل  را از وزارت نیــرو ســلب می کنــد و از ســوی دیگــر به تعهد خــود در پرداخت مابه التفــاوت نر

که ادامه چنین  نمی کند. در چنین اوضاعی عدم تعادل منابع مالی، بدهی های عظیم وزارت نیرو را سبب می شود. بدیهی است 

کاوی دقیــق ریشــه های اصلــی بحــران موجــود در صنعــت بــرق پرداختــه  12  . شــایان ذکــر اســت محقــق ایــن پــروژه، در پژوهــش دیگــری بــا مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــه وا
است.



33

گر اصالح نشــود، افت مــداوم خدمات صنعت بــرق و قطعی پی در پی برق مشــترکان را  رویکــردی در بلند مــدت ممکــن نیســت و ا

سبب خواهد شد.

کــه بــه  طــور مســتقیم از عــدم تعــادل هزینه ـ درآمــد حاصــل می شــود، زیــان انباشــتۀ باال در ســطح  یکــی از مشــکالت اساســی 

گذشــته  صنعــت بــرق اســت. در چنین اوضاعی عــالوه  بر منابع جاری و ســرمایه گذاری باید منابع جدیدی با هدف پوشــش زیان 

گســتردۀ زیان انباشــته عالوه  بر اختالل در برنامه های توســعۀ سیســتم تأثیر مخربی بر فعالیت پیمانکاران و  تأمین شــود.13 حجم 

شــرکت های مهندســی فعال در صنعت برق می گذارد. از ســوی دیگر، حجم باالی بدهی ها مانع جدی در جذب ســرمایه گذاری 

که شــبکه بیش از هر زمان دیگری نیازمند ســرمایه گذاری بخش  بخش خصوصی در صنعت برق اســت. به بیان دیگر، در اوضاعی 

خصوصی اســت، بخش خصوصی تمایلی به ســرمایه گذاری در صنعت برق ندارد، زیرا از پرداخت منظم و بلند مدت ســود حاصل 

از ســرمایه گذاری های خود مطمئن نیســت.14 بنابراین، برنامه ریزی بلند مدت برای تســویه بدهی ها یکی از نیازهای اصلی شبکه 

کار قرار بگیرد. برق است و باید به  عنوان پایۀ جذب سرمایه گذاری خصوصی و توسعه سیستم در دستور 

کرد.  ک تریــن بحــران صنعــت بــرق را بایــد در نبود نقشــۀ  راه جســت وجو  در انتهــا، شــاید عمیق تریــن، پیچیده تریــن و خطرنا

که این مشکالت  که مشــکالت ســاختاری و عملیاتی در بسیاری از ســازمان های دنیا رایج است. بدیهی است  واقعیت این اســت 

به صــورت یک شــبه و دســتوری حــل نمی شــوند و حل وفصــل آن هــا نیازمند زمــان طوالنی و ســازوکار اصولی اســت. بــا این حال، 

مدیران، برنامه ریزان و سیاســت گذاران این سیســتم ها با تشــکیل اتاق های فکر اقدام به برنامه ریزی و اصالح ســاختار در جهت 

رفع مشکالت پیش روی سیستم می کنند. اجرای این برنامه ریزی ها عالوه  بر بهبود وضعیت سیستم در طول زمان، اطمینان و 

اعتماد سرمایه گذاران را به آینده سیستم به ارمغان می آورد و آن ها را به سرمایه گذاری در آن صنعت تشویق می کند.

4-2- سایر مطالعات
متأســفانه بــا توجــه به اینکــه مرکز پژوهش هــای مجلس مطالعه مســتقیمی در این حوزه انجام نداده اســت، ســایر مطالعات 

کشور، متناسب با ابعاد پروژه بررسی می شود. انجام شده در 

که در داخل  پژوهش ها در زمینه فقر انرژی در ایران بســیار اندک  هســتند. شــاید مطالعه نجیبی )1393( تنها پژوهشــی باشد 

کشــور در حــوزه فقــر انرژی انجام شــده اســت. نجیبی )1393( در مطالعه ای شــاخص فقر انــرژی چندبعدی و بررســی ارتباط آن با 

کرده است. برای محاسبه شــاخص ها از داده های استانی مربوط به  شــاخص توســعه انســانی را در اســتان های ایران اندازه گیری 

سرشماری های 1385 و 1390 و برای بررسی ارتباط شاخص فقر انرژی چندبعدی و شاخص توسعه انسانی از میانگین داده ها طی 

ــا اســتقراض مســتقیم از بانک هــا تأمیــن شــده اند، مشــمول بهــره و جریمــه تأخیــر نیــز  کــه از طریــق فــروش اوراق قرضــه ی 13  . در ایــن میــان برخــی از بدهی هــای توانیــر 
می شــوند.

ــا ســرمایه  کیــد فراوانــی شــد و نیروگاه هــای متعــدد در مقیاس هــای مختلــف ب ــرژی الکتریکــی تأ ــه حــوزه تولیــد ان ــر ورود بخــش خصوصــی ب گذشــته، ب 14  . در ســال های 
خصوصــی تجهیــز و بهره بــرداری شــد. بــا وجــود ایــن، پرداخــت هزینــۀ خدمــات نیروگاه هــای بــزرگ در حــال حاضــر، تأخیــر طوالنــی )بعضــًا بیــش از یــک ســال( دارد و در 

ــراوان همــراه اســت. ــر و عــدم قطعیــت ف ــا تأخی ــر ب کوچک مقیــاس و تجدید پذی خصــوص نیروگاه هــای 
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که در مجموع، متوسط فقر انرژی چندبعدی  این دو ســال و مدل داده های تابلویی اســتفاده شــده اســت. نتایج بیانگر آن است 

کاهش  و متوســط شــدت فقر انرژی چندبعدی طی دورۀ بررسی شــده در استان های ایران افزایش و متوسط بروز فقر در استان ها 

که ارتباط بین فقر انرژی چندبعدی و شدت فقر انرژی چندبعدی با شاخص توسعۀ  یافته است. در نهایت، نتایج نشان می دهد 

انسانی مثبت و با بروز فقر انرژی چندبعدی منفی است.

محمــدی و همــکاران )1386( بــه اندازه گیــری حداقــل معــاش در اســتان ایــالم پرداخته اند. در مطالعــۀ مذکور، با اســتفاده از 

ک، لوازم و اثاث، بهداشــت و درمان و ســایر در دوره  کی  ها، پوشــا کاالیی خورا گروه  ج خطــی، حداقل معاش پنــج  سیســتم مخــار

زمانی 1374 تا 1383 محاسبه شده است. بدیهی ترین نکته در خصوص حداقل معاش محاسبه شده، روند افزایش آن در دورۀ 

بررسی شــده اســت. رونــد صعودی شــاخص قیمت هــا از دالیل اصلی این افزایش محســوب می شــود. با مقایســه حداقل معاش 

ک، لوازم و اثاث، مسکن،  کی ها، پوشا که بیشترین حداقل معاش به سایر و پس از آن به خورا کاالیی مشخص می شود  گروه های 

خ  بهداشــت و درمان اختصاص دارد. میزان افزایش حداقل معاش در ســال های بررسی شــده متفاوت بوده اســت. همچنین، نر

رشد متوسط ساالنه حداقل معاش در برنامه دوم 17 درصد و در برنامه سوم 11 درصد بوده است.

کرده انــد. در مطالعه مذکور رابطۀ بین مصرف انرژی و فقر در  آقایــی و رضاقلــی زاده )1395( رابطۀ مصرف انرژی و فقر را بررســی 

ایران در دوره زمانی 1368 تا 1394 بررســی شــده اســت. نتایج نشــان می دهد افزایش مصرف انرژی به صورت مســتقیم منجر به 

کاهش فقر شده است. به عالوه، مصرف انرژی با تأثیرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، به طور غیرمستقیم نیز 

کاهش فقر و نابرابری در  ح هدفمندی یارانه ها بر  کافی مبنی بر تأثیرگذاری مثبت طر کاهش فقر مؤثر است. همچنین، شواهد  در 

کشور به هنگام تدوین سیاست های تأثیرگذار بر  که سیاست گذاران اقتصادی  اقتصاد ایران وجود ندارد و بنابراین، انتظار می رود 

کنند. ح هدفمندی یارانه   ها، به پیامدهای مختلف ناشی از آن توجه  بخش انرژی، همانند اجرای مراحل تکمیلی طر
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5- تحلیل وضعیت طبقه  بندی و شناسایی چالش های نهادی

5-1- بررسی و طبقه بندی موضوعات و تحلیل مصادیق مشکالت نهادی
5-1-1- برخی مصادیق تعارض منافع در وزارت نیرو

کارشناســی، برخی مصادیق تعــارض منافع در وزارت نیرو و ســازمان ها و شــرکت های  کنــده و در محافــل رســمی و  بــه طــور پرا

که  وابســته، ارائه شــده اســت. مثاًل دکتر محمد فاضلی معتقد اســت یکی از مصادیق بسیار بزرگ تعارض منافع زمانی بروز می کند 

کاهــش اختیارهای خود تصمیــم بگیرند. برای نمونه قانــون توزیع عادالنــه آب در ایران، برای  سیاســت مداران بخواهنــد دربــاره 

گســترده ای داده اســت. بســیاری معتقدنــد همین اختیارها  کشــور به وزارت نیرو اختیارهای بســیار  دخــل و تصرف در منابع آبی 

مســبب بســیاری از مصائــب و پیدایــش مشــکالت حاد مدیریــت منابع آب در ایران اســت. تعــارض منافع را می تــوان در دو زمان 

کرد: وقتی شــرکت های مهندســی و پیمانکاری در عمل دولتی یا خصوصی درباره طراحی و اجرای پروژه های  به خوبی مشــاهده 

که به زیان خودشــان اســت تصمیم  عمرانــی تصمیــم می گیرنــد؛ و وقتی سیاســت مداران درباره سیاســت ها، برنامه ها یا اقداماتی 

که به ســمت این وزارتخانه ســرازیر  می گیرند. تعریف و تصویب پروژه های بزرگ عمرانی در حوزۀ نیرو، با توجه به بودجۀ هنگفتی 

که برای پیمانکاران بزرگ  می کند )که بودجه بیشتر یعنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر و امکان فساد بیشتر(، عالوه بر منافعی 

کارفرما منافع فردی دارد، از قبیل مزایا، ســفرها، اضافه کاری ها،  طرف قرارداد ایجاد می کند، برای مســئوالن وزارت نیرو به عنوان 

حق مأموریت و نظارت بر پروژه ها و... . بدین ترتیب زمینۀ تعارض منافع را برای تصمیم گیران فراهم می کند.

گزارشــی با عنوان »ضرورت تأســیس رگوالتور مســتقل در صنعت برق« عوامل بحران زای  مرکز پژوهش های مجلس )1398( در 

خ تعرفۀ برق و غیرکارشناســی بودن آن، بدهی های انباشتۀ وزارت  کرده اســت، مانند: پایین بودن نر داخلی صنعت برق را بررســی 

گذاری های غیراصولی دارایی های اصلی صنعت برق، تغییرات ناقص ســاختاری در صنعت برق و نبود نقشــۀ  که ناشــی از وا نیرو 

گزارش ریشــۀ تمام این بحران ها را بخش های سیاســت گذاری و  گذار از وضعیت فعلی اســت. این  راه و برنامه ریــزی مــدون بــرای 

مدیریتی دانســته اســت و راه حل پایدار و عملی بهبود وضعیت موجود را اصالح و توســعه قوانین و مقررات و توســعۀ ســاختارها و 

کرده است. نظامات اجرایی معرفی 

کشورها، وجود نهادهای مستقل و  گزارش، با بررســی ســاختار صنعت برق ایران و مقایســه اش با این صنعت در ســایر  در این 

قدرتمند تنظیم گر از مهم ترین تفاوت ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورها معرفی شده است. از مهم ترین وظایف 

خ هــای آن، ارزیابی هزینه های صورت گرفتــه و تطبیق هزینه های  کارشناســی ســاختار تعرفۀ برق و نر ایــن نهــاد می توان به تعیین 

واقعی با قیمت تمام شــدۀ برق اشــاره داشــت. همچنین این نهاد نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناســب را برای حفظ 

کم قضایی می تواند بر  رقابت در بازار بر عهده خواهد داشت و نیز با قدرت اجرایی و تهیۀ اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محا

کارشناســی و رســیدگی به شــکایات بازیگران مختلف بازار و شرکت های موجود در این  اجرای قوانین نظارت ویژه داشــته و مرجع 

صنعت باشد.
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کمک شایانی به موفقیت تجدید ساختار  کشورهای مختلف بوده و  نهاد تنظیم مقررات از مهم ترین ارکان تجدید ساختار در 

کرده اســت. متأســفانه در ایران چنین نهاد قدرتمند و مســتقلی وجود ندارد و وزارت نیرو یا نهادهای وابســته به  کشــورها  در این 

که ســهم بزرگــی از تولید و بهره برداری  که این خــود به ایجاد تعارض منافع دامن می زند. از آنجا  آن ایــن وظیفــه را بــر  عهــده دارند 

کشــور در اختیار وزارت نیرو اســت، ایــن نهادها به هیچ وجه صالحیــت انجام وظایف یک نهاد تنظیم گر مســتقل و  سیســتم بــرق 

کافی به  منظور  کارآمدی  قدرتمند را ندارند. همچنین شــورای رقابت به  عنوان دیگر نهاد موجود در این زمینه، در شــرایط فعلی 

اجرای مقررات در این حوزه و اعمال نظرات خود را ندارد. بنابراین این شــورا نقش نهاد تنظیم  مقررات مســتقل یا ارکان رقابت را 

کشــور احساس می شــود. اصلی ترین راه حل برون رفِت صنعت برق  به خوبی اجرا نکرده اســت. لذا خأل چنین نهادی به شــدت در 

کارا برای این صنعت دانســت. در  از وضع موجود را می توان ایجاد نهاد قانون گذار و تنظیم گر مســتقل و قوی و نیز توســعۀ قوانین 

گی ها و چالش های تأمین انرژی برق در ایران بررسی شده است. گزارش ویژ فصل اول 

تأمین پایدار و اقتصادی انرژی الکتریکی از الزامات توسعه است و نقش انکارناپذیری در رفاه شهروندان دارد. اهمیت تأمین 

که ایجاد اختالل در این سیستم می تواند موجب خسارات سنگین اقتصادی شود. از سوی  پایدار انرژی الکتریکی به حدی است 

دیگر، شبکۀ برق محملی برای تولید، انتقال و مصرف انرژی های تجدیدپذیر آینده )مانند بادی، خورشیدی، برق آبی و...( است 

ک ایفا می کند. و از این لحاظ نقش انکارناپذیری در حرکت از سوخت های فسیلی به سمت انرژی های پا

کشورها  با وجود اهمیت فراوان و توسعۀ نه چندان قابل قبول صنعت برق، در حال حاضر، این صنعِت پایه در مقایسه با سایر 

خ انــدک در تعرفه های بــرق، تصمیم های اشــتباه باالدســتی15، بی ثباتی مدیریــت و تغییرات  در وضعیــت مناســبی قــرار نــدارد. نر

کارآمدی اقتصادی سیســتم و بدهی های سرســام آور در وزارت نیرو )در جایگاه متولی شبکه برق( شده  ســاختاری ناقص ســبب نا

که در حــال حاضر در حــدود 30.000 میلیارد تومــان برآورد می شــود، موجب تأخیر  اســت. حجــم عمــدۀ بدهی های ایــن صنعت، 

در پرداخــت هزینه هــای بــرق تولیــدی بــه نیروگاه هــا و تعویق در اجرای برنامه های توســعۀ سیســتم شــده اســت. از ســوی دیگر، 

کوچک مقیاس،  پرداخت نشــدن معوقــات پیمانــکاران و ســرمایه گذاران خصوصــی، به ویــژه در نیروگاه هــای بــزرگ و نیروگاه هــای 

موجب مشکالت عدیده ای برای این شرکت ها شده است.

5-1-1-1- تعارض منافع سازمانی بین وزارت نفت و نیرو
گذشته، همواره دچار تعارض منافع سازمانی بوده اند. این  به نظر می رســد مســئوالن وزارتخانه های نفت و نیرو در دهه های 

کرده اند. در موارد  کشــور، هر یک منافع ســازمانی خود را دنبال  کالن  دو وزارتخانه در بســیاری از اوقات، با چشم پوشــی از منافع 

کشور در حوزۀ  توجه برانگیزی، برنامه های این دو وزارتخانه در تعارض با هم قرار دارد. در حال حاضر، نیروگاه ها و شبکه برق و آب 

اختیــارات وزارت نیــرو قرار دارند، اما ســوخت نیروگاه هــا را وزارت نفت تأمین می  کند. این دو وزارتخانه در حوزۀ صادرات انرژی نیز 

رقیــب هم محســوب می شــوند .عالوه بر این دربارۀ ســوخت نیروگاه ها و قیمــت آن نیز بین دو وزارتخانه اختــالف نظر وجود دارد. 

ــه   ــرق حرارتــی( و خصوصی ســازی ناقــص ب ــرق )هماننــد تأســیس شــرکت مادر تخصصــی ب ــه و تغییــرات بی برنامــه در ســاختار صنعــت ب 15  . ماننــد اســتخدام های بی روی
ــذاری غیرکارشناســی دارایی هــا. گ همــراه وا
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که صادرات برق، باعــث رونق اقتصادی و  کرده و اســتدالل می کند  در ایــن ســال ها، وزارت نیــرو، همــواره از صادرات برق حمایت 

گاز دفــاع می کند و می گوید صــادرات برق،  کشــور می شــود. در عــوض، وزارت نفت همــواره از صادرات  ایجــاد اشــتغال در مرزهای 

گاز بسیار بیشتر از صادرات برق است.  گاز به نیروگاه ها داده می شود و سود صادرات  که در قالب سوخت   صادرات یارانه ای است 

کالن انرژی، محقق نشــدن قانون هدفمندکردن یارانه ها  نمونه ای از تبعات این تعارض منافع ســازمانی در اجرای سیاســت های 

کشور افزوده  برای افزایش بازدهی نیروگاه ها است. بر اساس قانون مذکور می باید هر ساله حداقل یک درصد به بازده نیروگاه های 

که تا پنج ســال از زمان اجرای این قانون به بازده 45 درصد برســد. اجرای پروژه های افزایش بازدهی نیروگاه  می شــد، به طوری 

گرچه راهکارهــای مختلفی برای تأمیــن مالی انجام این گونــه پروژه ها وجود  مســتلزم ســرمایه گذاری فــراوان در این حوزه اســت. ا

کشور استفاده نشده است. کنون از این ظرفیت برای افزایش بازدهی نیروگاه   های  دارد، تا

کشور باعث می شود  کشور است، افزایش بازده نیروگاه های حرارتی  که وزارت نفت مکلف به تأمین سوخت نیروگاه های  از آنجا 

کشــور تحویل دهد و از این لحاظ به ســود وزارت نفت اســت؛ اما وزارت نفت اجازه  کمتری به نیروگاه های  وزارت نفت، ســوخت 

کشــور وزارت نیرو اســت، اما این وزارتخانه با توجه  دخالت و تصمیم گیری در این حوزه را ندارد. از طرف دیگر، متولی نیروگاه های 

کشــور خالی اســت، بلکه انگیزۀ  بــه مشــکالت عظیــم مالی نه تنها دســتش از ســرمایۀ الزم برای افزایش بــازده نیروگاه های حرارتی 

چندانــی بــرای ســرمایه گذاری در این حوزه ندارد؛ زیرا ســود حاصــل از افزایش بازده نیروگاه ها بیش از جیــب وزارت نیرو، به جیب 

کرد )مصداق تعارض درآمدـ وظایف(. وزارت نفت می رود. مصادیق متعددی از تعارض منافع را در سطوح مختلف می توان احصا 

کید شده است تا از ظرفیت بخش خصوصی هم در تحقق این  در بحث صادرات برق هم، به رغم آنکه در برخی قوانین بر آن تأ

که بین وزارت نیرو و بخش خصوصی وجود دارد، این موضوع عماًل اجرا نمی شود.  هدف استفاده شود، به دلیل تعارض منافعی 

گروه 3 فعالیت های اقتصادی  کلی اصل 44 قانون اساســی، فعالیت شــبکه های اصلی انتقال برق جزو  وفق قانون سیاســت های 

گروه ســه منحصراً در اختیار دولت اســت. در  تلقی شــده، لذا ســرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت و بنگاه های مشــمول 

که سهام آن 100 درصد متعلق به دولت  حال حاضر، شبکه های اصلی انتقال برق در مالکیت شانزده شرکت برق منطقه ای است 

گی انحصاری دارد، مالکان آن می باید وفق  )شــرکت توانیر( اســت. از طرف دیگر با توجه به اینکه شــبکه های اصلی انتقال برق ویژ

قوانیــن وزارت نیــرو از جمله قانون ســازمان برق، شــرایط دسترســی عاری از تبعیض برای اســتفاده از شــبکه  بــرق را برای همگان 

کنند. به عالوه، با توجه به ضعف مقررات پایش و مراقبت از ســوء اســتفاده از وضعیت اقتصادی مســلط، شــرکت های برق  فراهم 

منطقه ای با توجه به اینکه ســهامدار و مالک آن، یعنی توانیر، ذی نفِع در صادرات برق اســت، در تضاد منافع برای دسترســی آزاد 

به شبکه قرار می گیرند و از این جهت این فرض به سادگی می تواند نقض شود، بدون آنکه نهاد تنظیم مقررات )رگوالتور یا شورای 

رقابــت( متوجه این رفتار ضدرقابتی شــود؛ لذا بخش خصوصی با ریســک عدم دسترســی آزاد به شــبکۀ انتقال بــرای ترانزیت برق 

مواجــه می شــود، مگــر آنکه تمامــی بازیگران صادرات برق )اعــم از دولتی و غیردولتــی( در یک فرایند رقابتــی )مزایده( در خصوص 

کنند. این مسئله از مصادیق آشکار تعارض درآمد ـوظایف است. در حال حاضر صادرات  استفاده از ظرفیت خط صادراتی شرکت 

ح افزایش  برق در  انحصار دولت )شــرکت توانیر( اســت؛ و بر اســاس دســتورالعمل تعیین شــرایط و روش صادرات برق و ابالغیۀ طر

صادرات برق و توسعۀ بازار آن:
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گواهی استفاده از ظرفیت   1. برگزاری مزایدۀ استفاده از ظرفیت خط صادراتی به انتخاب برنده منجر نشود، وزارت نیرو 

کرد؛ خط )خطوط( صادراتی مربوط را برای توانیر صادر خواهد 

کلی اصل 44 قانون اساســی تلقی می شود، لذا  گروه دو قانون سیاســت های  کشــور نیز جزو فعالیت های  2. نیروگاه های 

کشــور در اختیار دولت )شــرکت توانیر( قــرار دارد. از طرف دیگــر، وزارت نیرو مدعی  مالکیــت 20 درصــد از نیروگاه هــای 

اســت بــرق صادراتــی ایــران از منابع غیرفســیلی )آبــی و تجدیدپذیر( تأمین می شــود و ســوخت مصرفــی در نیروگاه ها 

ارتباطــی بــا صــادرات برق نــدارد؛ اما برای بررســی این موضوع نســبت خالص صــادرات برق به تولید برق آبی نشــان 

کــه خالــص صــادرات بــرق بیش از تولید برق آبی بوده اســت )بیشــتر از 60 درصــد(. از این رو دولــت از امتیاز  می دهــد 

سوخت یارانه ای برای صادرات برق برخوردار است و به تبع می تواند سهم بازاری )market share( بیشتری نسبت به 

بخش خصوصی به دست آورد )مصداق تعارض درآمدـ وظایف(؛

3. شرکت توانیر )به مثابه نمایندۀ دولت در صادرات برق( ضرورتی به شرکت در مزایدۀ خط ندارد و از امتیاز شرکت نکردن 

کســب وکار در هزینه های مبادالتی ناظر به آن در مقایســه  با بخش خصوصی برای پیشنهاد  در مزایده و صرفه جویی 

به طرف خارجی نیز برخوردار است؛

4. توانیــر همــواره از تضمیــن تأمیــن برق شــبکه برخوردار اســت، ولی بخــش خصوصی می بایــد وفق مفاد دســتورالعمل 

که  کند  صــادرات بــرق به دلیل مشــکالت شــبکه در صورت عدم تأمین برق طــرف خارجی صرفًا خســاراتی را دریافت 

ضوابط و قواعد آن نامشخص است )مصداق تعارض اتحاد قاعده گذارـ مجری(؛

5. بخش خصوصی برای ایفای تعهدات مالی در قبال ترانزیت برق و اســتفاده از ظرفیت خطوط صادراتی می باید برای 

کند، حال آنکه توانیر چنین الزامی ندارد )مصداق تعارض اتحاد قاعده گذار   ـ مجری(؛ ارائه تضامین مالی اقدام 

ح صــادرات بــرق اســت و بــر اســاس ابالغیۀ شــمارۀ  6. توانیــر )به مثابــه ذی نفــع اصلــی صــادرات بــرق( خــود مجــری طــر

خ ترانزیت،  خ 1393/12/27 وزیــر نیرو، در خصوص اجرای برنامه های بازاریابی، تعیین نر 93/53312/30/100 مــور

تعیین کف قیمت صادراتی و تعیین هزینه های اجتماعی نیز اقدام می کند )مصداق تعارض اتحاد قاعده  گذارـ مجری(.

موارد فوق، حداقل امتیازهای دولت )شــرکت توانیر( به عنوان رقیب بخش خصوصی برای صادرات برق اســت. می باید وفق 

گروه  که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی  کلی اصل 44 قانون اساسی، هر امتیازی  ماده 8 قانون اجرای سیاست های 

گــروه دو )از جمله احداث نیروگاه( ماده 2 قانون مزبور مقرر می شــود، عینًا و بــا اولویت برای بنگاه  یــک )از جملــه صــادرات برق( و 

گرفته شــود؛ اما در حال حاضر، دولت عمدۀ  یا فعالیت اقتصادی مشــابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در نظر 

امتیازات را در مقایســه با بخش خصوصی، برای صادرات برق دارد. از این رو بخش خصوصی با ریســک رقیب قدرتمندی به  نام 

توانیر مواجه است.

که در معرض تعارض قــرار می گیرد، می توان  کلی، با توجه به منشــأ شــکل گیری تعــارض و موجودیتی  ایــن مصادیــق را به طور 

کرد. دسته بندی 



39

گاز 5-1-1-2- تعارض منافع شرکت ملی نفت، وزارت نفت و شرکت ملی 
کمیت جمهوری اســالمی می تواند بر تمامــی فعالیت های  بــا توجــه بــه قوانین اشاره شــده، وزارت نفت بــه عنوان نماینــدۀ حا

گاز و نفت را به هر یك  کند و برای مثال، بخش توسعۀ باالدستی ذخایر  کمیت  گاز اعمال حا باالدستی و پایین دستی حوزه نفت و 

گرچه دســت شرکت ملی نفت برای حضور در بخش باالدستی  کند. از طرف دیگر ا از شــرکت های تابعه یا شــرکت های دیگر محول 

گذاشــته شــده اســت، ورود این شــرکت به هر یــک از این حوزه هــا، به صورت  گاز طبیعی( باز  و تجــارت نفــت )اعــم از نفــت خــام و 

گاز )یا هر شرکت تابعه دیگر( نیز با اخذ مجوز  گزینه به گزینه منوط به مجوز وزارت نفت است. بنابراین از منظر قانونی، شرکت ملی 

کند؛ به بیان دیگر حضور این شرکت در هر یک از بخش های  گاز ورود  از وزارت نفت می تواند در بخش باالدستی و تجارت نفت و 

مذکور منع قانونی ندارد.

گاز همراه نفت( را انجام می دهد. این شرکت،  گازی مستقل و  کشور )گاز میادین  گاز  در حال حاضر شرکت ملی نفت برداشت 

گاز غنی  گاز تحویل می دهد.16 پس از پاالیش  گازی به شرکت ملی  گاز استحصال شده از میدان را در زمان ورود به پاالیشگاه های 

گاز می شود و مطابق برنامه به مصارف مختلف از جمله بخش خانگی/ گاز سبك وارد شبکۀ سراسری خطوط لوله  در پاالیشگاه، 

گاز  تجاری، نیروگاه ها، بخش حمل ونقل )سی.ان.جی(، بخش صنعت و صادرات تخصیص می یابد. همچنین قسمت دیگری از 

گاز طبیعی، پس  سبك مجدداً برای تزریق به میادین نفتی، به شرکت ملی نفت تحویل داده می شود. در خصوص بحث تجارت 

کنون این  گاز، هم ا گاز و جابه جایی های متعدد این شرکت بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی  از شکل گیری شرکت ملی صادرات 

گاز به  گاز و صادرات  گاز به روش خط لوله در اختیار شرکت ملی  شرکت منحل شده و مطابق آخرین ابالغیۀ وزارت نفت، صادرات 

گاز طبیعی توســط دو مجموعه  کنون مدیریت تولید و مصرف  روش ال.ان.جی در اختیار شــرکت ملی نفت قرار دارد.17 بنابراین ا

که در برخی مــوارد ناهماهنگی میان این دو مجموعه، مشــکالتی را،  گاز( انجــام می پذیرد  مجــزا )شــرکت ملــی نفت و شــرکت ملی 

گاز به میادین نفتی به  گاز صنایع و عدم تزریــق  گاز در زمســتان، به دنبال دارد و بعضًا موجــب قطع  به ویــژه در ایــام پیــك مصــرف 

گاز اســت؛ در حالی  که  گاز بخش هــای مختلف بر عهدۀ شــرکت ملی  میــزان مــورد نیــاز شــده  اســت. در واقع در حال حاضــر تأمین 

گاز در اختیار شرکت ملی نفت است. برداشت 

در حــال حاضــر، وزارت نفــت هماهنگــی میــان این دو مجموعــه و برنامه ریزی و سیاســت گذاری برای هر یك از این دو شــرکت 

گاز طبیعــی را تصویب و به دو شــرکت زیرمجموعه ابالغ  را انجــام می دهــد. وزارت نفــت در ابتــدای هر ســال برنامــۀ تولید و مصرف 

کم رنگ ایران  گازی و نقش  گاز، توســعه میادین  می کند. به  عقیدۀ برخی از صاحب نظران وجود برخی مشــکالت در زمینۀ تأمین 

گاز  که مسئلۀ تدوین اساسنامۀ شرکت ملی  گاز متأثر از ناهماهنگی میان این دو مجموعه است. بنابراین حال  در تجارت جهانی 

کشور  گاز  گرفته است، ضروری است به مسئله مدیریت تولید و مصرف  کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی قرار  کار  در دستور 

کرد. توجه شود و با شفاف کردن وظایف و اختیارات هر یك از این شرکت ها ، بتوان عملکرد آن ها را به درستی ارزیابی 

گاز این پاالیشگاه ها را از شرکت ملی نفت اجاره می کند. گازی نیز در اختیار شرکت ملی نفت است و شرکت ملی  16  . در بسیاری از موارد مالکیت پاالیشگاه های 
ــه از  ــا خــط لول گاز مســتقیمًا ب ــه صــادرات  ک کشــور را بیشــتر نشــان می دهــد: 1. مــواردی  گاز  ــت تجــارت  ــه یکپارچه نبــودن مدیری ک کلــی دو تبصــره دارد  17  . ایــن قاعــده 
ــا مصــرف باشــد، از شــمول ایــن بنــد  گاز الزامــًا بخشــی از زنجیــره تولیــد از باالدســتی ت گاز، صــادرات  کــه طبــق قــرارداد تولیــد  ــا مــواردی  منابــع دریایــی صــورت می گیــرد ی

کان از طریــق شــرکت ملــی نفــت ایــران پیگیــری شــود. کمــا گاز بــه عمــان  مستثناســت؛ 2. قــرارداد صــادرات 
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6- ارزیابی عملکرد قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

گستردگی  کرد. با توجه به جامعیت و  مجلس شورای اسالمی در سال 1389 قانون اصالح الگوی مصرف را در 75 ماده تصویب 

کشــور دارد و همچنین نقش نظارتی مجلس شــورای اســالمی، باید بــه ارزیابی عملکرد  که بخش انرژی در  ایــن قانــون و اهمیتــی 

که از دستگاه های متولی اجرای  گزارشی  قانون و میزان تحقق آن همواره توجه شود. در خصوص اجرای قانون مذکور، با توجه به 

این قانون تهیه شده است، نکات زیر درخور توجه  است:

1. در اجرای این قانون 29 دســتگاه اجرایی و نهاد و ســازمان دســت اندرکار هســتند و در برخی موارد برای انجام وظایف 

که در عمل  قانــون از عبارت هایــی نظیــر »با همکاری« و »با هماهنگی« دســتگاه های مختلف اســتفاده شــده اســت 

که بر اســاس مفاد 71 و 72 این قانون  موجب اجرانشــدن قانون به نحو مطلوب می شــود، با عنایت به این موضوع 

معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهوری بــا هماهنگــی وزارتخانه هــای نفــت و نیرو موظف اســت 

کنند؛ کرده و دستگاه های اجرایی مطابق با آن اقدام  پیشنهادهای اجرایی قانون را مشخص 

ج در قانون به تهیۀ  آیین نامه موکول شده است. لذا برای تسریع در اجرای برخی از احکام  2. اجرای برخی احکام مندر

کارگروه ها تشکیل شوند؛ ع وقت این  قانون الزم است در اسر

کشــور نهادهــای مختلــف تصمیم گیــری دارد، ایجــاد تمرکــز در بخش انــرژی از منظر  3. بــا توجــه بــه اینکــه بخــش انرژی 

که ممکن اســت  نهادهای متولی از اهمیت فراوانی برخوردار اســت و این قانون برای برطرف کردن ناهماهنگی هایی 

کرده اســت. برگزاری  از این منظر ایجاد شــود، اجرای برخی از قوانین را به برگزاری جلســه شــورای عالی انرژی موکول 

کــه اجرای صحیــح قانون اصالح  غیرمنظــم و بــا وقفه هــای زمانی طوالنی جلســات این شــورا از دیگر مســائلی اســت 

کرده است؛ الگوی مصرف انرژی را دچار وقفه 

4. در اجرای این قانون نقش شــرکت های خدمات انرژی بســیار برجســته اســت و فعالیت این شــرکت ها در دستیابی به 

اهــداف ایــن قانــون اهمیت فراوانی دارد. به رغم چنین اهمیتی هنوز فعالیت این شــرکت ها از ســازوکار الزم برخوردار 

نیست؛

گرفته شــده اســت، نیازمند  که بــرای انرژی هــای تجدیدپذیــر در نظر  5. اجــرای برخــی از مفــاد ایــن قانــون نظیــر نقشــی 

کشــور اســت. در غیر این صورت تحقق اهداف قانون  بومی شــدن صنایع مربوط به بهره گیری از این نوع انرژی ها در 

با مشکل مواجه خواهد شد؛

6. اجــرای برخــی از مفــاد این قانــون به مفاهیمی نظیر هدایت، حمایت و نظارت نیــاز دارد. اجرای این تکالیف به دلیل 

وجود ضعف در سازوکارهای نهادی و اجرایی، قابلیت اجرایی ندارد؛

کنون برای  که تا گاه سازی نیاز دارد  7. تحقق بخش هایی از احکام این قانون به اقدامات فرهنگی، ترویجی، آموزشی و آ

گزارش عملکردی ارسال نشده است.  آن ها برنامه های منسجمی ارائه نشده یا در خصوص میزان تحقق آن 
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7- جمع بندی در خصوص پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر

قانون هدفمندکردن یارانه ها به اهداف مد نظر خود نرســید. این اهداف عبارت  بودند از:  عادالنه کردن نظام توزیع یارانه ها، 

کاهش زمینه قاچاق به ویژه قاچاق  کاالها،  کاهش قیمت  کارایی اقتصادی، آثار رفاهی بیشــتر پرداخت نقدی نســبت به  افزایش 

ح زیر است: کامی به شر کاهش هزینه های دولت، شفافیت پرداخت یارانۀ نقدی و حفظ محیط زیست. دالیل این نا سوخت، 

7-1- تخلفات فراوان در نحوۀ اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها
کمک  کمک به خانوارها، 30 درصد برای  ترکیب مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه ها برای مصارف آن قانون )50 درصد برای 

به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه های دولت(، در هیچ  یک از ســال های اجرای قانون مذکور رعایت نشــده اســت، به نحوی 

کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها است. که در عمل، پرداخت یارانه های نقدی، شامل حدود 92 درصد از 

کرده  کید  کمک به تولید تأ علی رغم اینکه مجلس شورای اسالمی همواره بر اختصاص درصدی از منابع هدفمندسازی برای 

گرفته شــده اســت. به عالوه، طی ســال های  اســت، در عمل حدود 2 درصد مصارف در طی ســال های مد نظر برای تولید در نظر 

1389 تا 1396 حدود 2 درصد مصارف به حوزۀ ســالمت اختصاص یافته اســت. در مجموع، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها 

در خصوص توزیع یارانۀ نقدی مسیر صحیحی طی نکرد. 

7-2- بی توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل )از جمله قانون توسعۀ حمل ونقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت، قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای اصل 44(

کافی بوده و الزم اســت  اســتفاده صــرف از ابزارهــای قیمتــی بــرای مدیریــت تقاضای انــرژی یا بهینه ســازی مصرف ســوخت نا

از ابزارهــای غیرقیمتــی نیــز اســتفاده شــود. قانون توســعه حمل ونقل عمومــی مصوب ســال 1386 و قانون اصــالح الگوی مصرف 

که  انــرژی مصوب ســال 1390، زمینه ســاز به کارگیری ابزارهــای غیرقیمتی برای تحقق اهداف قانون هدفمندکــردن یارانه ها بودند 

به درستی اجرا نشدند.

ح هــای افزایش بهره وری  کشــور با هدف اجرای طر بــه عــالوه، مــادۀ 12 قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا ی نظام مالی 
که در مرحلۀ اجرا موفق نبود.18 توسط بخش غیردولتی داخلی یا خارجی در سال 1393به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 

همچنین، سیاســت حذف یارانه های قیمتی یکی از اجزای سیاســت آزادســازی اقتصادی اســت. شــرط موفقیت آزادســازی 

کشــور«؛ ارائه شــده در جلســات  ح هــای مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــا نظــام مالــی  گــزارش »عملکــرد طر 18  . شــرکت بهینه ســازی مصــرف ســوخت. 
کمیســیون های مجلــس شــورای اســالمی.
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قیمت انرژی و حذف یارانۀ ضمنی، خصوصی سازی واقعی و غیرنمایشی بازار انرژی است. اما در عمل، انحصار دولتی در مدیریت 

کارآمدی این بخش از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل شــد. بــرای مثال، تا وقتی  عرضــۀ انــرژی برقــرار ماند و همــۀ نا

که مردم مجبور به استفاده از خودروهای با مصرف سوخِت بسیار  گونه ای است  سیاست صنعتی و تجارِی ناظر بر بازار خودرو به 

کرد. زیاد هستند، افزایش قیمت بنزین در عمل فقط هزینۀ مردم را افزایش می دهد و تغییر چندانی در مصرف ایجاد نخواهد 

7-3- توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی
 از مهم تریــن ضعف هــای قانــون هدفمندکــردن یارانه  هــا، توزیع منابــع حاصل از افزایــش قیمت انرژی بین مصــارف متعدد از 

که عمــاًل منابعی برای تحقق  گونه ای  کمك به اشــتغال جوانان، افزایش مســتمری و... اســت، به  کمــك به حوزه ســالمت،  جملــه 

کاهش شدت انرژی است، نمانده است. که  اهداف اصلی قانون 

بر اساس ماده 7 این قانون:

کند: کثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه  »دولت مجاز است حدا

کشــور به سرپرســت  الف. یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نســبت به تمامی خانوارهای 

خانوار پرداخت شود.

ب. اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

گســترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای ســالمت جامعه و پوشــش دارویی و درمانی   .1

بیماران خاص و صعب العالج؛

کمک به تأمین هزینۀ مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال؛  .2

3. توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی«.

به عالوه، با اصرار مجلس شــورای اســالمی در تبصره 14 بودجه ســال 1397، برای اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، 

برای اولین بار از زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، همۀ منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مد نظر قرار 

گرفت و ضروری است این روند شفاف سازی ادامه یابد.

کارآمدی حوزه انرژی 7-4- بی توجهی به ریشه  های اصلی نا
که قانون  گونه ای  کشور بوده، به  نقض مهم قانون، درنظرگرفتن نقش عرضۀ انحصاری دولتی انرژی در مصرف باالی انرژی در 

کاهش اتالف شبکۀ توزیع دارد؛ اما به اصالح  هدفمند کردن یارانه ها فقط اشارۀ مختصری به ضرورت ارتقای راندمان نیروگاه ها و 

گاز و نیروگاه های  کشور در پاالیشگاه های نفت و  تلفات زنجیرۀ عرضۀ انرژی توجه جدی ندارد. حال آنکه بخش عمده ای از انرژی 
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برق تلف می شــود. تلفات انرژی قبل از اینکه به دســت مصرف کنندۀ نهایی برســد، تقریبًا ســاالنه معادل 500 میلیون بشکه نفت  

گامی بســیار  کاهش میزان تلفــات در زنجیرۀ تولید تا مصرف انرژی خود می تواند  خــام )یــا روزانه 1.3 میلیون بشــکه نفت( اســت. 

مهم در راستای هدفمندکردن یارانه ها باشد.

گره گشا نیست و می باید معماری  گزینه ای آن  الف. با توجه به ابهامات و مشکالت متعدد در قانون هدفمندی، اصالح 

 بازبینی شود؛
ً
این قانون مجددا

ب. منابع حاصل از اجرای قانون ابتدا برای اصالح حوزۀ انرژی تخصیص یابد؛

کمك به شرکت ها تدوین شود. ج. ضوابط و معیارهای روشن و صریحی برای اختصاص 

ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا به هدف برنامه ریزی برای دریافت و هزینه منابع مطابق قانون تشــکیل شــد. اما این ســازمان 

صرفــًا عامــل تصمیمات رئیس ســازمان برنامه و بودجه شــده و هیچ گونــه تصمیم گیری تخصصی برای چگونگــی حمایت از تولید 

کاهش مصرف انرژی در آن صورت نگرفته است. برای 

که با بررســی، چند نمونه  در ســال  های 1389 تا 1396 حدود 7 هزار میلیارد تومان بابت حمایت از تولید، توزیع شــده اســت 

کریل  گن ســازی پارس، ایران پتك )اراك(، ســیمان بوکان و پلی ا از شــرکت های حمایت شــده شناســایی شــد، مانند شرکت  های وا

ایــران. دالیــل انتخــاب شــرکت های دریافت کننــدۀ ایــن وجوه و محل مصرف آن ها روشــن نیســت. ضروری اســت قــوه قضاییه با 

تشکیل تیم بازرسی، تصویری دقیق از وضعیت هزینه کرد این وجوه به دست دهد.
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8- خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در حوزه برق

که در نهایت  یکی دیگر از ریشــه های وضعیت فعلی صنعت برق، خصوصی ســازی و تجدید ســاختار ناقص صنعت برق است19 

بــا وجــود افزایــش پیچیدگی هــای مدیریت سیســتم بــه ورود جدی بخــش خصوصی بــه  منظور ســرمایه گذاری در سیســتم منجر 

کشورها تجربه شده است، می تواند به افزایش  که در سایر  که تجدید ساختار صنعت برق، همان طور  گفتنی اســت  نشــده اســت. 

کاهش هزینه های برق در اثر افزایش رقابت در سیستم منجر شود. با این  بهره وری، توسعۀ مشارکت بخش خصوصی و در نهایت 

حال، این فرایند در ایران با تکیه بر یک نقشــه راه مدون پیاده ســازی نشــد و در نتیجه به اهداف از پیش تعیین شــدۀ آن دســت 

گذاری های غیر اصولــی نیروگاه  ها )به  عنوان باارزش ترین دارایی های شــبکه بــرق( در قبال بدهی های  نیافــت. بــه  طور خــاص، وا

دولت )و نه وزارت نیرو!( سبب تعمیق مشکل بی تعادلی منابع در این صنعت مادر شد.

گذار شــدند، در حالی کــه نه تنها درآمد   طــی فراینــد خصوصی ســازی، نیروگاه ها به بخش های شــبه دولتی و بعضًا خصوصی وا

ناشــی از فــروش آن هــا بــه وزارت نیرو بازنگشــت، بلکــه در برخی مواقــع بازپرداخــت وام های اخذشــده برای ســاخت نیروگاه های 

گذارشــده نیز بر عهدۀ وزارت نیرو باقی ماند. در چنین اوضاعی، وزارت نیرو ناچار شــد تا برق تولیدی نیروگاه ها را )که ســابقًا در  وا

گذاری نیروگاه ها ســبب افزایش هزینه های تولید برق  کند. بنابراین، وا گران تر بازار برق خریداری  مالکیت خود داشــت( به قیمت 

که تأثیر چندانی بر درآمد وزارت نیرو نداشــت. این موضوع در نهایت ســبب تعمیق بحران مالی و  بی تعادلی منابع  شــد، در حالی  

وزارت نیرو شد.

که مالک شبکه های توزیع برق در سراسر کشور هستند نیز درگیر پیچیدگی های  عالوه  بر این موضوع، سهام شرکت های توزیع 

کنــون وضعیت مشــخصی ندارند.20 از ســوی دیگر، فقط برخــی از نهاد های اصلی مرتبط با بــازار برق در ایران  حقوقــی شــده اند و ا

کارآمد شــکل نگرفته اند. برای  تشــکیل شــده اند و ســایر نهادهای ضروری برای مدیریت و نظارت بر بازار برق به  صورت صحیح و 

که  کافی و قدرت اجرایی یکــی از نیازهای اصلی بهره برداری بهینه از بازار برق اســت  مثــال، نهــاد تنظیم گر مســتقل21 بــا اختیارات 

هیچ وقت به صورت واقعی در ایران شکل نگرفته است.

نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی، سرمایه گذاری مداوم را در شبکۀ برق طلب می کند22، حال آنکه از سویی به  علت محدودیت 

گــذاری فعالیت هــای اصلــی شــبکه بــرق بــه بخــش خصوصــی و تســهیل ســرمایه گذاری بخــش  19  . فراینــد تجدیــد ســاختار در صنعــت بــرق از اوایــل دهــه 1380 و بــا هــدف وا
ــد  ــا تجدی گذشــت بیــش از دو دهــه، مجموعــۀ فعالیت هــای مرتبــط ب ــزارش و پــس از  گ ــگارش ایــن  ــا زمــان ن خصوصــی در ایــن صنعــت دنبــال شــده اســت. متأســفانه ت

ســاختار هنــوز در حــال انجــام بــوده و در نهایــت نیــز بــه افزایــش چشــمگیر ســرمایه گذاری در سیســتم منتهــی نشــده اســت.
کــه از پــول بیت المــال تأســیس شــده اند و مالــک شــبکه های توزیــع بــرق هســتند، از مشــکالت جــدی پیــش روی صنعــت بــرق  20  . موضــوع مالکیــت شــرکت های توزیــع 

کــرد. گــر بــه  طــور صحیــح حل وفصــل نشــود، مشــکالت عدیــده ای را بــرای ایــن صنعــت پایــه و مــردم ایــران ایجــاد خواهــد  کــه ا اســت 
21  . Independent Regulator 
کــرده اســت، تــا ســال 1404 نیــاز اســت تــا حداقــل  کــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران آن را تهیــه  کســب وکارهای صنعــت بــرق  22  . بــرای مثــال، بــا اســتناد بــه ســند راهبــردی 
گفتنــی  کشــور ســرمایه گذاری شــود. بــا وجــود ایــن منبــع تأمیــن ایــن حجــم از ســرمایه گذاری به روشــنی مشــخص نیســت.  کثــر 58 میلیــارد دالر در صنعــت بــرق  23 و حدا
ــا ایــن حــال، اصــالح الگــوی  ــد بکاهــد. ب ــد از ســرمایه گذاری مــورد نیــاز در زمینــه احــداث تأسیســات جدی اســت، اصــالح الگــوی مصــرف و افزایــش بهــره وری نیــز می توان

مصــرف و افزایــش بهــره وری نیــز خــود مســتلزم ســرمایه گذاری اســت.
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شــدید بودجه هــای عمرانــی، ســرمایه گذاری مســتقیم دولــت در این صنعت ممکن نیســت و از ســوی دیگر، به علــت حجم انبوه 

کافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. نبوِد سرمایه گذاری در بخش  بدهی ها و تعرفه های پایین انرژی در بخش خصوصی انگیزۀ 

تولید و انتقال در نهایت سبب می شود که میزان مصرف انرژی الکتریکی از میزان تولید آن پیشی گیرد. در چنین اوضاعی، بهره بردار 

کند. محدودیت ســرمایه گذاری در  سیســتم ناچار اســت برای برقراری تعادل تولید ـ مصرف، بخشــی از بار سیســتم را به اجبار قطع 

بخش هــای انتقــال و توزیــع نیز موجب حبس توان می شــود و انرژی تولیــدی نیروگاه ها را نمی توان به نقاط مصــرف بزرگ )مانند 

که این مهم نیز موجب قطعی برق در نقاط مصرف بزرگ می شود. تفاوت بنیادین میان محدودیت تولید  کرد  تهران و...( منتقل 

کاهش اجباری  کمبود تولید، امکان قطع برق در نقاط مختلف شبکه برای  که در صورت  و محدودیت انتقال/توزیع در این است 

میزان مصرف ممکن اســت. حال آنکه محدودیت انتقال/توزیع، تغذیه بارها در نقاط خاصی را با اختالل مواجه می کند. از  این 

گرفت. کشور در معرض اختالل قرار خواهد  کل   رو در صورت محدودیت انتقال/توزیع، برق 

که به  طور جدی سبب  شایان ذکر است، مشکالت ساختاری و به تبع آن نبوِد سرمایه گذاری در صنعت برق، چند سالی است 

گرم سال( و محدودیت انتقال در سیستم شده است. با این حال، مدیران وزارت  عدم تعادل تولید  مصرف در زمان پیک )فصول 

کرده اند. این رویکرد، با وجــود تحمیل هزینه های  نیــرو بــا قطــع اجباری بــرق صنایع، انرژی مورد نیاز مشــترکان خانگی را تأمیــن 

ســنگین به صنایع، از خســارات اجتماعی سیاســی ناشی از قطع برق در مناطق مســکونی جلوگیری می کند. رویکرد قطع اجباری 

که اتفاقات تابســتان 1397 نشــان داد، عدم تعــادل تولیدـ مصرف می تواند  صنایــع نیــز دارای اثربخشــی موقتی بوده و همان طور 

کافی بــودن ظرفیت انتقال و توزیع در شــهرهای بزرگی  کشــور شــود. عالوه  بــر محدودیت تولید، نا گســترده در  موجب قطعی های 

که در صورت وقوع اشــکاالت فنی )که موضوعی طبیعی و غیرقابل پیشگیری در شبکه برق است(  مانند تهران ســبب شــده است 

کافی در شبکه برای پوشش خروج اضطراری تجهیزات وجود نداشته باشد و برق مشترکان قطع شود؛ به  عالوه،  ظرفیت ذخیرۀ 

گر برای بهبود  قطع برق شــهروندان به  علت محدودیت انتقال در وضعیت پیک مصرف نیز اجتناب ناپذیر باشــد. بدیهی اســت ا

کــه این مهم  کارآمد اندیشــیده نشــود، میــزان قطعی هــای برق روزبــه روز افزایــش می یابد  وضعیــت شــبکه بــرق چــاره ای ســریع و 

گسترده ای به دنبال خواهد داشت. خسارات اقتصادی، نارضایتی های اجتماعی و تبعات سیاسی 

مشــکالت مالــی وزارت نیــرو، و شــرکت توانیــر در مقــام متولــی اصلی شــبکه برق، عــالوه  بر قطعی هــای اضطراری بــرق در زمان 

گذارده است.  پیک، تأثیرات مخربی نیز بر بدنه مهندسی صنعت برق، یعنی شرکت ها و پیمانکاران فعال در این حوزه، به  جای 

گردش مــورد نیاز  از ســوی دیگــر، افزایــش مــداوم قیمت هــا و تحریم هــای بین المللی موجــب افزایش هزینه ها شــده و ســرمایۀ در 

را به شــدت افزایــش داده اســت. همچنین بازارهــای صادراتی خدمات فنی ومهندســی صنعت برق در اثــر تحریم های بین المللی 

که بیشــتر شــرکت های بزرگ و  و محدودیت هــای انتقــال پــول، بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــده اند.23 ایــن عوامل ســبب شــده 

کوچک تر در معرض  کنند و بسیاری از شرکت ها و تولید کنندگان  صاحب نام در این حوزه با مشکالت عدیدۀ مالی دست وپنجه نرم 

که صنایع و شــرکت های فعال در صنعت برق با سرمایه گذاری چند  گیرند. باید به این نکته اساســی توجه شــود  ورشکســتگی قرار 

کــرده  23  . بنــا بــر آمــار موجــود، حجــم صــادرات خدمــات فنی و مهندســی صنعــت بــرق از 2/5 میلیــارد دالر در ســال 1395 بــه 400 میلیــون دالر در 11 مــاه ســال 1396 افــت 
کشــور در ســال 1397،  کشــور در مــدت یــک ســال یک پنجــم شــده اســت. بــا توجــه بــه وضعیــت خــاص  کــه صــادرات خدمــات فنی و مهندســی  اســت. ایــن بــدان معناســت 

افــت بیشــتر میــزان صــادرات خدمــات فنــی صنعــت بــرق دور از انتظــار نیســت.
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که در صورت ادامۀ مشکالت مذکور، سبب مهاجرت  گرفته اند  ده میلیارد دالری دولت و بخش خصوصی و طی چند دهه شکل 

که این مسئله خود در نهایت باعث ازبین رفتن  کارشناسان نخبه، عدم به روز رسانی تجهیزات و فرسودگی خطوط تولید می شوند 
توان رقابتی این شرکت ها می شود.24

24  . در وضعیــت موجــود، ازبین رفتــن تــوان مهندســی و قابلیــت رقابــت و ورشکســتگی موضوعــی دور از انتظــار بــرای شــرکت های فعــال در صنعــت بــرق نیســت. در همیــن 
ــت  ــه وضعی ــورت ادام ــرق، در ص ــت ب ــال در صنع ــرکت های فع ــدۀ ش ــا آین ــم ت ــو و آذرآب بیندازی ــم هپک ــرکت های عظی ــز ش ــت غم انگی ــه وضعی ــی ب ــت نگاه ــی اس کاف ــتا  راس

کنیــم. فعلــی، را مشــاهده 
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کاهش یا بهبود فقر و نابرابری در حوزۀ مصرف انرژی 9- پیشنهادهای اصالحی نهادی برای 

کاهش یا بهبــود فقــر و نابرابری در حــوزۀ مصرف انرژی، بــا توجه به ســردرگمی در  اهــم پیشــنهادهای اصالحــی نهــادی بــرای 

ح زیر است. سیاست گذاری و انواع تعارض منافع، به خصوص تعارض منافع بین وزارتخانه های نفت و نیرو، به شر

گاز و همچنین  گاز برای بهبود عملکرد شــرکت ملی  کــه برخی از خبرگان و نخبــگان صنعت نفت و  یکــی از راه حل هــای اصولــی 

گاز پیشــنهاد می کنند، یکپارچه ســازی  افزایــش اعتبــار شــرکت ملــی نفت ایــران در تراز بین المللی برای تدوین اساســنامه شــرکت 

که بخش باالدســتی )شــامل توســعه، تولید و بهره برداری( و بخش  گاز درون یک شــرکت اســت، به نحوی  تولید و مصرف نفت و 

کشورهای جهان در بحث تولید و مصرف  پایین دســتی )شــامل پاالیش، انتقال و توزیع( در اختیار یک شــرکت واحد باشد. برخی 

که برای تحقق یك شرکت نفتی یکپارچه، با  گروه از نخبگان این است  گاز از این مدل پیروی می کنند؛ لذا پیشنهاد مشخص این 

گاز، از یک شرکت تابعه وزارت نفت  گاز به عنوان متولی توزیع و صادرات  توجه به ساختار هلدینگی شرکت ملی نفت، شرکت ملی 

گیرد. در این حالت هیئت مدیرۀ شــرکت ملی نفت، در  ج شــود و به عنوان یک شــرکت تابعه، ذیل شــرکت ملی نفت ایران قرار  خار

گاز، بخش پایین دست آن نیز به صورت  گاز، عمل می کند. بدین  ترتیب عالوه  بر بخش باالدستی  مقام مجمع عمومی شرکت ملی 

یکپارچه تحت مدیریت شرکت ملی نفت قرار می گیرد.

گاز و شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، شــرکت های  کارشناســان، قبل از پیروزی انقالب شــرکت ملی  مطابق نظر این دســته از 

تابعۀ شــرکت ملی نفت بودند؛ به عبارت دیگر شــرکت ملی نفت دارای یکپارچگی عمودی و مشــابه شــرکت های بین المللی نفتی 

که باید ترمیم  گاز از یکدیگر شد  بود. تغییرات ســاختاری ایجادشــده پس از انقالب، موجب جداشــدن زنجیره های صنعت نفت و 

شود.

در راســتای تحقق یکپارچگی عمودی در شــرکت ملی نفت و تبدیل شــدن این شرکت به یک شــرکت نفتی در تراز بین المللی، 

کتشــاف، توســعه و بهره برداری )باالدســت(  گاز شــود، از ا الزم اســت شــرکت ملی نفت دارای زنجیره های مختلف صنعت نفت و 

گاز به عنوان متولی پاالیش و توزیع،  گرفته تا فرآورش و توســعه زنجیرۀ ارزش )پایین دســت( و فروش. لذا الزم اســت شــرکت ملی 

گیرد. ذیل شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت تابعه قرار 

9-1- تشکیل وزارت انرژی
کــه وزارتخانه های نفت، نیــرو، صنعت، معدن و تجارت و ســازمان انرژی  کشــور نشــان می دهد  کنونــی بخش انرژی  وضعیــت 

کشور  کمیتی و تصدیگری در این بخش هستند. در واقع این بخش مانند بسیاری از بخش های موجود  اتمی عهده دار وظایف حا

کنونی بخش  کز تصمیم گیری و تصمیم ســازی اســت و بســیاری از وظایف محوله به وزارت نیرو تناسبی با وضعیت  دارای تعدد مرا

کشور و واقعیت های مربوط به آن ندارد. نبود تمرکز در این بخش از سالیان پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران  انرژی 
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بــود و بــرای اصــالح ایــن وضع شــورای عالی انرژی برای اولین بار در دهه 1333 تشــکیل شــد. بررســی ها نشــان می دهــد به  علت 

کشــور  کالن  کــه بیــن نهادهــا و وزارتخانه هــای دســت اندرکار وجود دارد، این شــورا موفقیتی در تصمیم ســازی  ناهماهنگی هایــی 

کشور، بسیار  کل انرژی اولیه و مصرف نهایی  گذشته، سهم انرژی فسیلی در عرضۀ  نداشــته اســت. در ســال های اخیر نیز همانند 

که ســوخت آن از طریق  کشــور نیز از طریق نیروگاه های حرارتی تولید شــده اســت  بــاال بــود و حــدود 51 تــا 53 درصد برق تولیدی 

کشــور،  وزارت نفــت تأمیــن می شــود. همچنیــن طبق پیش بینی ها در چشــم انداز بیست ســاله، حدود 1 تا 1.1 درصد برق تولیدی 

کمتر خواهد شــد.  از طریــق نیروگاه هــای برق آبــی خواهــد بود. بنابراین در آینده نیز وابســتگی بخش بــرق به نیروگاه های برق آبی 

که  ضمــن اینکــه در حــال حاضر، وزارتخانه های نفت و نیــرو در ارائۀ خدمات و تأمین انرژی به مشــترکان، موازی کاری هایی دارند 

کشــور تحمیل می کند. بر این اســاس انتزاع بخــش برق از وزارت نیرو و ادغــام آن در وزارت نفت و  خــود هزینــه بســیاری به اقتصاد 

گیرد.  کشــور مــورد توجه قرار  گامی مؤثر در ایجاد هم گرایی و هم ســویی در بخش انرژی  تشــکیل وزارت انــرژی می توانــد بــه عنوان 

کار و وظیفه مربوط به آن  کشــور از تمرکز الزم برخوردار نیست و  تقسیم  متأســفانه تصمیم گیری و سیاســت گذاری در بخش انرژی 

که متولیان انرژی هر ســاله با  کشــور صورت نگرفته اســت. اتخاذ این روش ســبب شــده اســت  نیز بر اســاس واقعیت های موجود 

گانه پیگیر اهداف مشــترکی باشــند. برای مثال در هر دو وزارتخانه  کشــور، بعضًا به  صورت جدا تخصیص اعتبار و بودجه از منابع 

که متأسفانه هیچ  یك نتیجۀ مورد انتظار را هم به  نفت و نیرو، دو سازمان عریض و طویل به اجرای بهینه سازی مشغول هستند 

دست نیاورده اند.

که در بســیاری از فعالیت هــا در زمینۀ انرژی مورد   از دیگــر موضوعــات بســیار مهم درباره وزارتخانه های نفت و نیرو این اســت 

کمیتی است و به  صورت انحصاری به  عنوان بنگاه عرضه کننده، انتقال دهنده  کشور، دولت عهده دار وظایف تصدیگری و حا نیاز 

که همانا برنامه ریزی،  که دولت از وظیفۀ اصلی خود  و توزیع کنندۀ انرژی عمل می کند. انجام امور تصدیگری باعث شــده اســت 

سیاست گذاری و تدوین استراتژی است، غافل شود.

گاز( بر اســاس مطالعات  کشــور )به  جای تأمین برق و  امکان برنامه ریزی صحیح برای تأمین انرژی مورد نیاز مناطق مختلف 

کار برده می شــود و وظیفۀ دولــت تأمین انرژی  کار، روشــنایی و ایجــاد رفاه به  فنــی و اقتصــادی انــرژی بــرای تولیــد حرارت، انجام 

متقاضیان بخش های مختلف خانگی، صنعت، تجاری و عمومی است. با توجه به قابلیت تبدیل برق به انواع انرژی های الزم از 

گرمایش، سرمایش، روشنایی و مکانیکی و به  دلیل جایگزین نداشتن آن در بسیاری از مصارف، وجودش برای هر منطقه  جمله 

که عمومًا برق برای سرمایش، روشنایی و  گونه ای اســت  کشــور به   کنونی سیســتم عرضۀ انرژی  واجب و ضروری اســت. سیاســت 

کشور به هر دو حامل انرژی برق  گاز طبیعی برای تولید حرارت و پخت وپز استفاده می شود، لذا باید تمامی مناطق  لوازم خانگی و 

کمتر از صفر درجه را از سر نمی گذرانند و می توان  کشــور در طول سال، دمای هوای  گاز دسترســی داشــته باشــند. برخی مناطق  و 

که از انرژی  کرد  گونه ای تعرفۀ بــرق را تنظیم  گرمایش دارند؛ لذا در ایــن مناطق می توان به  گفــت حدوداً ســی روز در ســال نیــاز به 

گاز طبیعی بی نیاز شوند. بنابراین  گرمایش نیز اســتفاده شــود تا از ســایر انرژی ها مانند ســوخت های مایع یا  برق برای پخت وپز و 

گیرد و برنامه ریزی تأمین انرژی هر منطقه توسط یك سازمان واحد  گر مدیریت تأمین و عرضۀ انرژی در اختیار نهاد واحدی قرار  ا

کشــور و بر اســاس مطالعات فنی، اقتصادی، زیســت محیطی و پدافند غیرعامل انجام شــود، مســلمًا  ح جامع انرژی  در قالب طر
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کارشناسی شــدۀ بهتری دربارۀ شــیوۀ تأمین انرژی یك منطقه اتخاذ می شــود و از اتالف منابع جلوگیری خواهد  تصمیم گیری های 

شد.

که از طریق حذف، ادغام یا انتزاع بخش هایی از دستگاه های  گونه ای است  مجموعۀ این وضعیت نشان می دهد شرایط به  

کمیتی، سیاســت گذاری،  کــه بتواند به  صــورت متمرکــز، امــور حا کشــور، باید نهــاد واحدی به وجــود آید  مرتبــط بــا بخــش انــرژی 

برنامه ریزی و نظارت بر بخش های مختلف انرژی را عهده دار شود.

تور مستقل در صنعت برق 9-2- ایجاد یک رگوال
کــه در بخش هــای قبل اشــاره شــده، نبود یک رگوالتور مســتقل در صنعت بــرق از مهم ترین عوامــل تضاد منافع و  همان طــور 

کنــد، می تواند راهکاری مؤثــر در رابطه با حل  که اهــداف نامبره را دنبال  فقــر انــرژی اســت. از ایــن رو، ایجاد یک رگوالتور مســتقل 

کاهش تضاد منافع و فقر انرژی شود: مشکالت صنعت برق، 

خ هــای آن، ارزیابی هزینه هــای صورت گرفته و تطبیــق هزینه های واقعی با  کارشناســی ســاختار تعرفه برق و نر 1. تعییــن 

قیمت تمام شده؛

2. نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناسب برای حفظ رقابت در بازار؛

کارشناسی و رسیدگی به شکایات بازیگران  کم قضایی به عنوان مرجع  3. تهیه اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محا

مختلف بازار و شرکت های موجود در این صنعت؛

کاهش بدهی ها در  4. تهیه و تدوین نقشــۀ راه و برنامۀ راهبردی توســعه بازار برق و ارائۀ برنامه ای مدون و اجرایی برای 

طول زمان؛

5. برنامه ریزی دقیق و اجرایی برای آیندۀ صنعت برق و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری.

9-3- بازنگری در اجرای سیاست های اصل 44 و توسعه قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
کفایت  کشــور  معمــواًل بودجــۀ عمومــی بــرای ســاخت زیربناهــا، ســاختمان ها و تأسیســات اقتصــادی و اجتماعــی مــورد نیــاز 

کمبود را  نمی کند. جذب سرمایۀ بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در برنامه ها و فعالیت های عمومی می تواند قسمتی از این 

کیفیت و بهره وری را در ســاخت و بهره برداری  کند. به کارگیری ســرمایۀ بخش خصوصی همراه با مدیریت، فرصت ارتقای  جبران 

که بخش عمومی، به ازای انتقال قســمتی  مســتحدثات عمومــی و ارائــۀ خدمــات عمومی نیز فراهم مــی آورد؛ این انتظاری اســت 

از مدیریــت خــود، از بخش خصوصی دارد. برای توفیق در مشــارکت بخش عمومــی و بخش خصوصی برای ارائۀ خدمات عمومی 

بایــد راهکارهــای الزم از طریــق تنظیــم و به کارگیــری چهارچوب هــای قراردادی مناســب، فراهم شــود. طیف وســیعی از همکاری 

کامل بخش  کــه از ســرمایه گذاری و مدیریــت  بیــن بخــش عمومــی و بخــش خصوصــی در ارائۀ خدمــات عمومی قابل تصور اســت 
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که  کامل بخش خصوصی منتهی می شود؛ اما منظور از »مشارکت عمومی خصوصی«  عمومی شروع و به سرمایه گذاری و مدیریت 

که در آن بخش عمومی امتیاز ارائۀ خدمات عمومی و ساخت  گذاری امتیاز« نیز نامیده می شــود، قســمتی از این طیف اســت  »وا

گذاری می کند. قراردادهای »مشــارکت  مســتحدثات مربوط )با یا بدون بهره برداری( را همراه با تأمین مالی به بخش خصوصی وا

شــکال مختلفــی از قراردادهای بلندمدت بین اشــخاص حقوقــی و نهادهای عمومی را در بــر می گیرد. هدف 
َ
عمومی خصوصــی« ا

ح ها و فعالیت های بخش عمومی توســط بخش خصوصی و  آن ها تأمین مالی، طراحی، ســاخت و در صورت نیاز بهره برداری طر

ح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، انتقال مدیریت طر

بهــای خدمــات حاصــل از اجرای قرارداد )محصول پروژه( ممکن اســت از ســوی اســتفاده کنندۀ  نهایی پرداخت شــود، مانند 

گاز، برق، تلفن یا حمل ونقل عمومی؛ یا به دالیل عملکردی از سوی بخش عمومی تقبل شود، مانند  پروژه های آب آشامیدنی، 

برق عمومی، بیمارستان ها، راه ها و مدارس.

ح به مالکیت بخش خصوصی درآید یا به بخش عمومی  از طرف دیگر ممکن است پس از پایان مدت قرارداد، مستحدثات طر

منتقل شود.

شکال مختلف اقتصادی و حقوقی را برای امکان پذیرکردن مشارکت بخش  قرارداد »مشارکت عمومی خصوصی« باید تمامی اَ

که شــرایط قرارداد  ح هــا و فعالیت هــای عمومی پوشــش دهد. ماهیت بلندمدت قرارداد مشــارکت اقتضا می کند  خصوصــی در طر

کــه: 1. در طول دورۀ اجــرا از انعطاف الزم برخوردار باشــد، 2. توازن الزم بین دو طرف قرارداد برقرار شــود، به  طــوری تنظیــم شــود 

که بخش عمومی از دریافت خدمات مطابق شرایط قرارداد مطمئن شود و سرمایه  گذار نیز از بازگشت سرمایه و سود خود  ترتیبی 

کند. اطمینان حاصل 
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10- جمع بندی و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی

بر اساس نتایج این مطالعه، خانوارهای ایرانی با توجه به هزینه های انرژی خود، دچار فقر انرژی از منظر سهم از سبد هزینه 

کمتر  خانوار نیستند؛ زیرا حداقل تا پیش از افزایش قیمت بنزین، سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار ایرانی در همه دهک ها 

گرچه انتظار می رود افزایش اخیر در قیمت انرژی ســهم هزینه انرژی را برای 2 تا 3 دهک پایین درآمدی  از 10 درصد بوده اســت؛ ا

که این مســئله نیاز به مطالعه تکمیلی و دقیق دارد. ســایر شــاخص های فقر انرژی  کشــور به بیش از 10 درصد رســانده باشــد  در 

شــامل مدت زمــان قطــع و تعداد دفعات قطعی در عرضۀ انرژی نیز افزایش یافته اســت، اما وضعیــت در حد مطلوبی قرار دارد. در 

که آمار دقیقی دربــارۀ آن وجود ندارد،  بخــش روســتایی نیــز، به جز مناطق و اســتان های محروم از جمله سیســتان و بلوچســتان 

گر چه با نقصان هایی همراه است و برای نمونه سهم انرژی های  گازرسانی در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارد؛ ا برق رسانی و 

ک در راستای اهداف توسعه  کمتر از 2 درصد است و مطلوب نیست. از این رو، تنها بحث عرضۀ انرژی پا کشور  ک در سبد انرژی  پا

پایدار و بهره  وری انرژی محل بحث است.

کشور به دالیل مختلفی اعم از نمونه های نامبرده  در هر حال، آنچه حائز اهمیت اســت، انتظار مشــاهده و رشــد فقر انرژی در 

در سال های آتی است:

خ های تورم دو رقمی؛ الف. نر

خ بیکاری؛ ب. رشد نر

ج. افزایش قیمت حامل های انرژی.

کارایی های سیســتم سیاســت گذاری و تصمیم گیــری حوزه انرژی و وجــود تعارض منافع  کشــور توأم با نا کالن  اوضــاع اقتصــاد 

گروه  درون و بین  ســازمانی به فقر انرژی دامن خواهد زد. بیشــتر مصادیق ذکرشــده در رابطه با تعارض منافع را می توان در چهار 

کرد: دسته بندی 

1. اتحاد قاعده گذار و مجری؛

2. اتحاد ناظر و نظارت شونده؛

3. تعارض درآمدـ وظایف؛

4. تعارض منافع بین وزارتخانه های نفت و نیرو.

ح زیر ارائه شد: مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه به شر

1. تشکیل وزارت انرژی، 2. ایجاد یک رگوالتور مستقل در صنعت برق، 3. بازنگری در اجرای سیاست های اصل 44 و توسعه 

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی.

کار و رفاه اجتماعی ابزاری برای پیاده ســازی  کــه وزارت تعــاون،  گرچــه راهکارهــای ارائه شــده در این مطالعه در حدی اســت  ا

کند و ابزاری برای چانه زنی باشد. آن ها ندارد، ولی این نهاد می تواند آن ها را پیشنهاد 
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بررسی وضعیت فقر انرژی، ناکارایی در تخصیص منابع و عوامل اثرگذار

مجموعه گزارش های فقر، نابرابری و تعارض منافع - 4
 کد گزارش: 149 - مسلسل: 9943 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( 

 جهاد دانشگاهی )مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه( 

گرفته است و  کانون تمرکز مطالعات تجربی قرار  که به دنبال دارد، در  فقر، با توجه به پیامدهای نامطلوبی 
کرده اند. اندازه گیری فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله مســئله  پژوهشــگران از زوایای مختلف آن را بررســی 
که یکی  تعارض منافع، از مهم ترین این موضوعات محسوب می شود. در این میان، اندازه گیری فقر انرژی 
کمتر به آن توجه شده  که دارد،  از مؤلفه های اصلی اندازه گیری معیار فقر چندبعدی است، با تمام اهمیتی 
اســت. یکی از دالیل بســیار مهم بررسی نکردن فقر انرژی در ایران، پایین بودن قیمت نسبی انرژی به دلیل 
یارانه های همیشــگی این حوزه اســت. در هر حال، بررســی وضعیت فقر انرژی و تبیین عوامل اثرگذار بر آن 
ح هایی از قبیل افزایش قیمت بنزین )در آبان 1398( یا سایر حامل های  حائز اهمیت است، زیرا اجرای طر
انرژی می تواند آثار تورمی شدیدی برای دهک های پایین درآمدی داشته باشد و به فقر انرژی منجر شود. 
گزارش، پس از شناســایی شــاخص ها و اندازه گیری فقر انرژی،  با اســتفاده از تحقیقات انجام شــده  در این 
کشــور )عمدتًا صنعت  کارایــی در صنعت انرژی  در مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی، مصادیق نا
کمتر از 10 درصد است، اما  کشور  برق( بررســی شــده اســت. در حال حاضر، سهم انرژی در ســبد خانوارهای 
که  کرد  خ تورم دورقمی، رشــد بیــکاری و افزایــش قیمت حامل های انــرژی می تــوان پیش بینی  بــا وجــود نر
کشــور توأم  کالن  کشــور بدل خواهد شــد. اوضاع اقتصاد  در آیندۀ نزدیک، فقر انرژی به یکی از مســائل مهم 
کارایی های سیســتم سیاســت گذاری و تصمیم گیــری حوزه انرژی و وجود تعــارض منافع درون و بیرون  بــا نا
سازمانی به این فقر دامن خواهد زد. تشکیل وزارت انرژی، ایجاد رگوالتور مستقل در صنعت برق، بازنگری 
در سیاســت های اصــل 44 و توســعه قراردادهای مشــارکت عمومی خصوصــی از راهکارهای پیشنهادشــده 

برای مقابله با تعارض منافع در این حوزه هستند. 


