 -1مقررات زدايي و تجديد ساختار صنعت برق
صنعت برق در دنيا براي مدتي نزديك به يك قرن از اواخر قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم بصورت يك
ساختار انحصاري تنظيم شده و نظارتي1بهره برداري شده است .در اين ساختار مالكان بطور همزمان سيستم هاي
توليد ،انتقال و توزيع ر ا در اختيار داشته و برق را در نرخهاي تنظيم شده ي تحت نظارت دولت به مصرف كنندگان
مي دا دند.اين انحصا ر بصو ر ت محلي بو ده است بدين معني كه د ر هر منطقه تنها يك شر كت يا نها د خاص
(خصوصي يا دولتي) برق را به تمام مشتريان مي فروخته است .نظارت و تنظيم به اين معني است كه دولت قوانين
و مقررات و الزاماتي از قبيل اينكه در يك شركت يا صنعت چه فعاليتهايي را مي توان يا نمي توان انجام داد يا اينكه
چه چيزي را به چه كسي و به چه مقدار و در چه زماني بايد ارائه داد ،براي چگونگي عملكرد يا محدود كردن
فعاليت شركت يا صنعت وضع مي نمايد .ويژگيهاي عمده قوانين و الزامات نظارتي در ساختار برق سنتي عبارتند از:
 -1امتياز انحصاري  2:دولت به يك و تنها يك شركت (دولتي يا خصوصي) حق فروش برق به مصرف كنندگان در
يك منطقه معين را مي دهد .در اين منطقه هيچ شركت ديگري نمي تواند كار توليد ،انتقال يا فروش را انجام دهد.
 -2الزام به سرويس دهي  3:شركت محلي بايد احتياجات تمامي مصرف كنندگان آن منطقه را تأمين نمايند.
 -3نظارت قانون مند :عملكرد عملياتي و مالي شركت بايد با قوانين و خطوط كلي ترسيم شده توسط ناظران دولتي
مطابق باشد.
 -4نرخهاي تنظيم شده :قيمت هاي برق مطابق با قوانين و خطوط كلي ترسيم شده توسط ناظران دولتي تنظيم يا
نظارت مي گردد.
 -5نرخ بازگشت تضميني :4دولت تضمين خواهد كرد كه در صورت عمل به قوانين ،نرخهاي تضمين شده كليه
هزينه هاي شركتهاي برق را پوشش داده و سود مطلوبي را براي آنها تأمين خواهد كرد.
 -6عملكرد با حداقل هزينه :5دولت چگونگي محاسبه هزينه شركتها و تنظيم قيمتهاي آنها را تعريف و از شركت
برق خواسته مي شود كه هزينه هاي خود را به حداقل برساند .همچنين ممكن است دولت الزاماتي را در چگونگي
عمليات مالي و بهره برداري شركت هاي برق تدوين نمايد.
شركت ها ي بر ق با ويژگيها ي فو ق كه انحصار توليد ،انتقال ،توزيع و فرو ش بر ق را بر عهده داشتند،
شركت هاي با تلفيق عمودي ( 6) VIUناميده شده اند.

1

. Regulated Monopoly.
.Monopoly Franchise.
3
.Obligation to Serve.
4
. Guaranteed Rate of Return..
5
.Prescribed Operating And Business Practices .
6
.Vertically Integrated Utility.
2

صنعت بر ق در دنيا كه برا ي مد ت تقريبي يك قرن بصور ت انحصار ي اداره شده و ثبا ت نسبتاً خوبي
داشت از اوايل دهه  80دچار تغ يير در ساختار مديريتي خود گرديد .بايد گفت عوامل متعددي در كنار هم منجر به
تجديد ساختار صنعت برق گرديدند .اين داليل از دو منظر محركهاي جهاني و محركهاي خا ص هر كشور قابل
مطالعه و دسته بندي هستند.
 -1-1محركهاي جهاني در روند تجديد ساختار صنعت برق
بطور كلي محركهاي جهاني براي تجديد ساختار صنعت برق عبارتند از:
 -1مسائل اقتصاد ي :بحرا ن انرژ ي دهه  7 0و آشفتگي ها ي سياسي و اقتصاد ي ناشي از آ ن باعث گرديد تا
كشورهاي بويژه صنعتي به بازنگري در شيوه هاي مديريت و تئوري هاي اقتصاد روي آوردند و دولتهاي سرمايه
دار ي بويژه آمريكا و انگليس در زمينه تغيير اقتصاد تحت مالكيت دولت به اقتصاد آزاد مبتني بر بازار اقدامات
اساسي انجام دادند.
 -2مسائل ايدئولوژيكي :فروپاشي شوروي سابق و سقوط ديوار برلين باعث شد كه ايدئولوژي اقتصادي كشورها از
اقتصاد كمونيستي به اقتصاد سرمايه داري و انتقال مالكيت عمومي به مالكيت خصوصي تغيير يابد.
 -3پيشرفتهاي تكنولوژي و فن آوري اطالعات  :ظهور و پيشرفت تكنولوژي نيروگاههاي توربين گازي در صنعت
بر ق ( كه هزينه سرمايه گذا ر ي و د وره سا خت آنها كمتر ا ز نير و گا هها ي بخا ر بود ) و به دنبا ل آنها پيدايش
نيروگاههاي سيكل تركيبي با راندمان باال باعث بوجود آمدن نيروگاههاي جديد با ابعاد كمتر و كارايي بهتر گرديد و
تعدد نيروگاهها امكان ايجاد رقابت در توليد را فراهم ساخت .در اين ميان پيشرفتهاي كامپيوتري و مخابراتي و
تكنولوژي اطالعات ،امكان دستيابي به هزينه هاي برق در بخش هاي مختلف و تبادل اطالعات را فراهم آورد و
ايجاد بازارهاي برق را از طريق شبكه هاي كامپيوتري و اينترنت فراهم كرد.
 -4تجارت جهاني  :پيوستن به سازمان تجارت جهاني مستلزم رعايت شرايط خاص و داشتن پاره اي زير ساختها
مي باشد.از جمله اين شرايط مي توا ن به لزوم خصوصي ساز ي مطابق با معيارها ي الزم جهت پيوستن به اين
سازمان اشاره كرد.
 -5محدوديت هاي مالي و سياست هاي بانك جهاني  :اعطاي تسهيالت بانك جهاني به كشورها منوط به اجراي
سياست ها ي ديكته شده از سو ي اين سازما ن است .بعضي از اين سياست ها در بخش صنعت بر ق شامل تغيير
ساختار اداري و مديريتي ص نعت برق يكپارچه همراه با تغيير ساختار مالي و تعرفه هاي نظارتي ،ايجاد بازار رقابتي
برق و ايجاد ناظر مستقل بر عمليات سيستم برق رساني مي باشد.

 -1-2داليل خاص كشورهاي مختلف براي تجديد ساختار صنعت برق
اهداف عمده تجديد ساختار در كشورهاي توسعه يافته بطور كلي عبارتند از:
 -1ايجاد فضاي رقابتي به منظور كاهش هزينه ها و افزايش كارايي.
 -2مشتري مداري و افزايش قدرت انتخاب مشتري.
 -3منطقي كردن اهداف و انتقال ريسك سرمايه گذاري از مصرف كننده به توليد كننده.
مهمترين اهداف تجديد ساختار در كشورهاي در حال توسعه عبارتند از:
 -1جذب سرمايه ه اي داخلي و خارجي جهت تأمين تقاضاي رو به رشدبرق به علت عدم توانايي دولت ها در
سرمايه گذاريهاي عظيم دراين بخش.
 -2ايجاد فضاي رقابتي به منظور كاهش هزينه ها و افزايش كارايي.
 -3شفاف نمودن روابط مالي و مشخص شدن هزينه هاي واقعي انرژي.
 -1-3تعريف مقررات زدايي و تجديد ساختار صنعت برق
تجديد ساختار صنعت برق در حقيقت تغيير در ساختار اداري و مديريتي صنعت برق است كه با ايجاد
فضاي رقابتي و برداشتن نظارت هاي حاكم بر ساختار برق سنتي (مقررات زدايي)1همراه است .در صورتي كه در
يك منطقه چندين شركت ب رق بتوانند فعاليت داشته باشند و نظارت هاي دولتي در تعيين قيمت ها برداشته شود يا
به بيان ديگر قيمت ها آزاد شوند ،اين شركت ها مي توانند بر اساس هزينه هاي خود قيمت هاي برق را تعيين و با
هم به رقابت بپردازند.
براي وارد كردن رقابت در عرصه صنعت برق بايد گفت  :صنعت برق داراي سه بخش كلي توليد ،انتقال و
توزيع به عالوه فرو ش مي باشد .درميان سه بخش مذكور ،بخش توليد بيشترين ظرفيت را براي سرمايه گذاري
بخش خصوصي و توسعه رقابت دا را است .شبكه ها ي انتقا ل و تو زيع ا گر چه مي توانند د ر مالكيت بخش
خصوصي باشند ،ليكن تكنولوژيهاي فعلي آنها به علت وجود اقتصاد مقيا س انحصار طبيعي تلقي مي گرد د و لذا
زمينه براي رقابت كلي در اين دو بخش وجود ندارد .بخش مشتركين (فروش) مي تواند شامل تعداد نسبتاً زيادي
عرضه كننده و متقاضي باشد .به بيان ديگر در اين بخش ظرفيت برا ي ورود بخش خصوصي و توسعه رقابت
وجود دارد .بنابراين با توجه به ماهيت بخش هاي سه گانه صنعت برق ،در بيان تجاري تجديد ساختار بدين معني
است كه انرژي الكتريكي به عنوان يك محصول از انتقال آن به عنوان يك سرويس جدا مي شود .بدين ترتيب برق
تبديل به كااليي مي شود كه مي تواند مانند ساير محصوالت خريد و فروش و از مكاني به مكان ديگر منتقل شود.
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 -2انواع ساختارهاي متداول صنعت برق
روشن است كه تغيير از يك ساختار برق سنتي با تلفيق عمودي كه در آن توليد ،انتقال و توزيع در انحصار
يك نهاد (دولتي يا خصوصي) است به يك بازار رقابتي ايده آل ،نمي تواند بصورت ناگهاني صورت بگيرد .در واقع
بين اين دو حالت ،حالتهاي مياني نيز وجود دارد و كشورهاي مختلف در روند تجديد ساختار اين حالت ها را طي
مي كنند.اين مدلها در صنعت برق عبارتند از :
 -2-1انحصار در كليه سطوح

1

در اين مدل يك كمپاني منفرد (خصوصي يا دولتي) انحصار توليد ،توزيع و فروش برق را به مصرف كننده
نهايي دارد .دراينجا رقابت و حق انتخاب براي فروشنده و خريدار وجود ندارد و قيمت برق توسط دولت كنترل
مي شود .در اين مدل چون توليد ،انتقال و توزيع متعلق به يك شركت يا نهاد است كنترل و راهبري و حفظ امنيت
سيستم در مقايسه با يك سيستم مجزا شده راحت تر است .ضمناً انحصار فروش در اين مدل به دولتها امكان دنبال
كردن اهداف عمومي از قبيل اعمال يارانه براي سطوح كم در آمد و برق رساني به روستاهها را مي دهد .ليكن در
اينجا انگيزه الزم جهت بهبود خدمات وتقليل هزينه ها وجود ندارند و عدم شفافيت و تصميم گيريهاي ضعيف در
سرمايه گذاريها قابل توجه است.
 2-2مدل آژانس خريد (2تك خريدار)
در اين مدل كه اولين گام جهت وارد كردن رقابت در عرصه صنعت بر ق است ،مديريت نيروگاههاي
موجود به بخش خصوص واگذار مي شود و يك خريدار منفرد يعني آژانس خريد ،برق را از توليد كنندگان موجود
به صورت رقابتي خريداري مي نمايد .سپس به تدريج در طي اين مرحله و مراحل بعد مالكيت اين نيروگاهها به
بخش خصوصي واگذار مي شود .در اينجا دسترسي آزاد به خطو ط انتقال برا ي توليدكنندگان جهت فرو ش به
مصرف كننده نهايي وجود ندارد .در اين مرحله به منظور فراهم سازي فضاي صنعت برق جهت رقابتي تر شدن و
استقرار بازار پايدار و ورود به مراحل بعد بايد مكانيزم هاي تشويقي براي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي
اعمال و به آنها از بابت بازگشت سرمايه اطمينان داده شود .لذا در اين مدل ،آژانس خريد ،برق را از توليد كنندگان
مستقل ( 3) IPPsكه نيروگاههاي جديد را احداث مي نمايند ،طي قراردادهاي بلند مدت خريداري مي نمايد.
در اينجا اگرچه فقط يك خريدار منفرد وجود دارد و رقابت كم رنگ بوده و دستيابي به كارايي اقتصادي
چندان زياد نيست ليكن مديران و كاركنان صنعت برق كه تا كنون در مكانيزم برنامه ريزي متمركز عمل كرده اند به
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تدريج با نظام بازار بصور ت مديريت شده تطابق حاصل مي نمايد و امكان ورود بخش خصوصي به بازارفراهم
شده و با آزاد سازي بخشي از سرمايه ،دولت مي تواند ساير اهداف و اولويت هاي اجتماعي مانند برق رساني به
روستاها را بهتر پيگيري نمايد.
 -2-3مدل رقابت عمده

فروشي ) (WC

1

در اين مدل شركتهاي توليدي و شركتهاي توزيع از طريق بازار عمده فروشي با هم تعامل مي كند .بدين
ترتيب كه عرضه كنندگان پيشنهادهاي عرضه و شركتهاي توزيع نيز پيشنهادهاي خريد را به بازار عمده فروشي ارائه
مي دهند و اپراتور بازار پس از تطبيق پيشنهادات عرضه و تقاضا ،بازار را تسويه مي نمايد .در اين مدل همچنين
شركتهاي توزيع مي توانند برق مورد نياز خود را از هر توليد كننده و با انعقاد قراردادهاي دو جانبه خريداري
نمايند .همچنين مشتركين عمده مي توانند از طريق شركت در بازار عمده فروشي يا قراردادهاي دوجانبه برق خود
را تأمين نمايند .در اينجا دسترسي باز به سيستم انتقال وجود دارد ولي شركتهاي توزيع انحصار خود را بر فر وش
برق به مشتريان نهايي حفظ مي كنند.
در اين مدل به علت رقابتي تر شدن بازار در مقايسه با مدلهاي قبل ،كارايي اقتصادي بهبود مي يابد و چون
خريد برق از نيروگاههاي جديد بصورت تضميني نيست و همه نيروگاهها با هم رقابت مي كنند خطرات سرمايه
گذاري كامالً از دولت به بخش خصوصي منتقل مي شود .اما از آنجا كه بنگاههاي خصوصي به دنبال حداكثر كردن
سود خود هستند ،ممكن است منافع اين بنگاهها با اهداف اجتماعي دولت مانند عدالت اجتماعي يا برق رساني به
مناطق دور دست در تضاد قرار گيرد و توانايي دولتها براي اعمال يارانه هاي مستقيم كاهش يابد.
 -2-4رقابت خرده فروشي

2

در اين مدل وظيفه فروش از هر شركت توزيع جدا شده و به چندين خرده فروش محول مي شود .در اين
مدل رقابت در تمام سطوح وجود دارد ،بدين ترتيب كه مصرف كنندگان نهايي برق خود را بصورت رقابتي از خرده
فروشها تأمين مي كنند و خرده فروشها و توليدكنندگان نيز ضمن ارائه پيشنهادات خريد و فرو ش از طريق بازار
عمده فروشي و بصور ت رقابتي با هم تعامل مي كنند .در اين مدل همچنين بعضي از مصر ف كنندگان بزر گ يا
خرده فروشها مي توانند برق مورد نياز خود را از توليد كننده مورد نظر با انعقاد قراردادهاي د و جانبه و بدون
شركت در بازارهاي عمده فروشي تأمين نمايند .در اينجا دسترسي آزاد به سيستم هاي انتقال و توزيع وجود دارد.
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در اين مدل چون رقابت بسيار پويا است ،در صورتي كه سيستم نظارتي نقش خود را به خوبي ايفا كند و
مانع از شكل گيري قدرت هاي بزرگ در بازار و سوء استفاده از اين قدرت جهت انحراف قيمت هاي بازار شود،
كارايي اقتصادي بهبود قابل مالحظه اي مي يابد.

-3اجزاي سيستم هاي تجديد ساختار يافته
اجزاي ساختاري يك سيستم مقررات زدايي شده شامل دو بخش كلي زير است:
الف -شركت كنندگان بازار شامل :
 -شركت هاي توليدي ( ) Gen cos

1

 -شركت هاي انتقال ( ) Trans cos

2

 شركت هاي توزيع ( ) Dis cos-

3

ساير با زيگرا ن شا مل :شر كت ها ي خر د ه فر وشي ،4جمع كنند ه ها ، 5با زا ريابها ، 6مصر ف كنند گان

نهايي و . ...
ب -نهادهاي نظارتي سيستم شامل:
-

اپراتور بازار ( ) MO

-

اپراتور مستقل سيستم ( ) ISO

7
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شركتهاي توليدي
وظيفه بهره برداري و نگهداري از نيروگاهها را بر عهده داشته و مي توانند مالك نيروگاهها باشند .هدف
آنها در بازار بيشينه كردن سود است و به منظور موفقيت در رقابت ،استراتژيهاي مختلفي اتخاذ مي كنند.

1

. Generator Companies.
. Transmission Companies.
3
. Distribution Companies.
4
. Retail Companies.
5
. Aggregators.
6
. Marketers.
7
. Market Operator.
8
. Independent System Operator.
2

شركتهاي انتقال
مالك تجهيزات انتقال بوده و وظيفه ساخت  ،نگهداري و بهره برداري سيستم انتقال را در منطقه خاص به
منظور فراهم كردن سرويس و حفظ قابليت اعتماد سيستم به عهده دارند .شبكه انتقال يك شاهراه عمومي است لذا
سيستم انتقال تحت كنترل و فرمان اپراتور مستقل سيستم اداره مي شود تا امكان دسترسي عادالنه همه بازيگران به
شبكه انتقال فراهم باشد.
شركتهاي توزيع
مالك تجهيزات توزيع بوده و وظيفه ساخت ،نگهداري و بهره برداري سيستم توزيع را در منطقه خاص به
منظور حفظ درجه معيني از قابليت اعتماد بر عهده دارند و انرژي الكتريكي را در يك ناحيه جغرافيايي معين بين
مصرف كنندگان توزيع مي كنند.
ساير بازيگران بازار
عالوه بر موارد ذكر شده كه اجزاي اصلي يك بازار عمده فروشي هستند ،بازيگران ديگري نيز مي توانند
در بازارهاي برق حضور داشته باشند .اين بازيگران عبارتند از:
-1شركتهاي خرده فروشي :وقتي وظيفه فروش از فعاليت شركتهاي توزيع جدا مي شود ،اين وظيفه به شركتهاي
خرده فروشي محول مي گردد.اين شركتها مسئول نصب و نگهداري لوازم اندازه گيري ،قرائت و ثبت اطالعات و
فروش انرژي مي باشند .يك خرده فروش ممكن است از طريق جمع كننده ها با مصرف كنندگان نهايي مبادله كند.
 -2جمع كننده :نهادي اس ت كه مشتريان را به منظور تشكيل يك گروه خريدار جهت خريد يك بلوك برق ارزانتر
از شركتهاي خرده فروشي گرد هم جمع مي كند.
-3بازارياب :نهادي است كه انرژي را مي خرد و مجدداً در بازار مي فروشد ولي خودش توليد كننده نيست.
 -4مصرف كننده نهايي :مصرف كننده كوچك متصل به شبكه توزيع يا مصرف كننده بزرگ متصل به شبكه انتقال
مي باشد.
اپراتور بازار
هدف از ايجاد اپراتور بازار( ) MOدر حالت كلي ايجاد فضاي رقابت سالم و منصفانه براي بازيگران بازار
مي باشد .براي رسيدن به اين هدف اپراتور بازار وظايف زير را انجام مي دهد:
 -1پيشنهادات عرضه و تقاضاي انرژي را از توليد كنندگان و مشتريان دريافت و منحني عرضه و تقاضاي بازار را
تشكيل مي دهد.

 -2منحني هاي عرضه و تقاضاي بازار را تطبيق داده ،قيمت تسويه بازار و پيشنهادات برنده را تعيين و جدول برنامه
ريزي توليد را تهيه مي نمايد.
 -3چون برنامه زمان بندي توليد بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي سيستم انتقال تهيه گرديده ،اين برنامه زمان بندي
به اپراتور مستقل سيستم ارائه مي شود تا بررسي هاي الزم جهت تأمين محدوديتهاي سيستم انتقال روي آن انجام
شود.
-4در صورتيكه بعضي از قيود سيستم انتقال تأمين نشوند ،اين برنامه زمان بندي مجدداً توسط اپراتور بازار تنظيم مي
گردد.
 -5در صورتيكه اپراتور بازار نتواند برنامه زمان بندي مناسبي ارائه نمايد كه محدوديتهاي سيستم انتقال را تأمين
نمايد ،اپراتور مستقل سيستم برنامه ترجيهي پيشنهادي خودش را جهت اجرا ارائه مي دهد.
اپراتور مستقل سيستم ( ) ISO
هدف اصلي از ايجاد اين نهاد اطمينان از دسترسي آزاد و بدون تبعيض به سيستم هاي انتقال و خدمات
آنها و نيز اطمينان از بهره برداري ايمن و كاراي سيستم قدرت تجديد ساختار يافته است .حوزه وظايف اپراتور
مستقل سيستم بسته به مدل بازار تغيير مي كند ولي مسئوليت مشترك  ISOدر تمام بازارها پيدا كردن يك برنامه بهره
برداري بهينه با در نظر گرفتن قيود فيزيكي شبكه انتقال و بويژه مديريت تراكم مي باشد.

 -4انواع بازارهاي برق
بطور كلي بازارهاي برق از دو منظر قابل دسته بندي هستند:
-4-1انواع بازار بر اساس محصولي كه معامله مي شود
بازار انرژي :اصلي ترين محصولي كه در بازارهاي برق معامله مي شود انرژي الكتريكي است .در اين باازار عرضاه
كنندگان و مصرف كنندگان پيشنهادات فروش و خريد انرژي الكتريكي را ارائه مي كنند .باا تطبياق ايان پيشانهادات
توسط بهره بردار بازار ،پيشنهادات برنده و قيمت تسويه بازار تعيين مي شود.
بازار خدمات جانبي :سرويس هاي جانبي در حقيقت پشتيباني براي ظرفيت توليد انارژي وانتقاال تاوان هساتند .از
جمله اين سرويس ها مي توان به كنتارل ولتااژ از طرياق تولياد تاوان راكتياو نيروگاههاا ،ذخياره چرخاان ،ذخياره

غيرچرخان ،كنترل اتوماتيك توليد و ...اشاره كرد .پيش بيني تاأمين خادمات جاانبي باه عهاده  ISOماي

باشادISO .

مي تواند سرويس هاي جانبي را كه ماهيت رقابتي دارند از طريق بازار تهيه نمايد.
بازار انتقال :محصولي كه در بازار انتقال مبادله مي شود ،اجاره هااي سيساتم انتقاال1اسات .اجااره سيساتم انتقاال
مي تواند به صورتهاي زير باشد:
-1اجاره بابت انتقال توان از شبكه
-2اجاره بابت تزريق توان به شبكه
-3اجاره بابت جذب توان از شبكه
-4-2انواع بازار بر اساس مقياس زماني بازار
بازارهاي انرژي با افق زماني بلند مدت :اين بازارها به منظاور مقابلاه باا نوساانات قيمات در بازارهااي روزاناه و
مصونيت يابي دربرابر ريسك قيمتها بكار مي روند.
بازارهاي زماني با افق زماني كوتاه مدت :اين بازار ها شاامل باازار روز بعاد ،2باازار سااعت بعاد 3و باازار زماان
حقيقي4مي باشند.
بازار روز بعد يك بازار روزانه است كه براي برنامه ريزي منابع براي هار سااعت روز آيناده تشاكيل ماي گاردد.
اگرچه اين بازار به بازار روز بعد معروف است ولي معموالً چند روز قبل از عملي شدن بر پا مي شود .در اين باازار
سمت عرضه و تقاضا براي هر ساعت روز آينده پيشنهادات خود را ارائه مي دهند .پيشنهادات سامت عرضاه شاامل
 24پيشنهاد قيمت-مقدار براي  24ساعت شبانه روز مي باشد .در صورتي كه سامت تقاضاا گيرناده قيمات باشاد،
پيشنهادات تقاضا فقط شامل  24مقدار بار مورد نياز براي  24ساعت شبانه روز مي باشد .البتاه در بعضاي از بازارهاا
منحني تقاضا توسط روش هاي پيش بيني بار تعيين مي گردد .اين پيشنهادات توسط اپراتور بازار يا اپراتاور مساتقل
سيستم بررسي شده و پس از در نظر گرفتن كليه شارايط فناي سيساتم انتقاال ،برناماه ريازي تولياد باراي آيناده و
پيشنهادات برنده و قيمت هاي بازار اعالم مي شوند .هم انرژي و هم خدمات جانبي مي توانناد درايان باازار مبادلاه
شوند .اين بازار معموالً به بازار نقطه اي معروف است.
1

. Transmission Rights

2

. Day Ahead Market

3

.Hour Ahead Market

4

.Peal Time Market

بازار ساعت بعد بازاري است كه براي پوشش دادن انحرافات عملي از برنامه ريزي بازار روزانه تشكيل ماي گاردد.
معموالً خدمات جانبي در اين بازار مبادله مي شوند.
بازار زمان حقيقي براي برقراري توازن بار -توليد بر پا مي شود .اين بازار

بوسيله ISO

اداره مي شود .در ايان باازار

فقط خدمات جانبي مبادله مي شوند.

 -5مکانيزم هاي حراج و تسويه بازار
بازار هاي برق با افق زماني كوتاه مدت عموماً با برپايي حراج هدايت مي شوند .هر مكاانيزم حاراج داراي
يك متصدي حراج و تعدادي پيشنهاد دهنده مي باشد كه پيشنهادات خريد يا فاروش محصاول را ارائاه ماي دهناد.
متصدي حراج با تطبيق پيشنهادات عرضه و تقاضا ،برندگان و قيمت تسويه بازار را اعالم ماي كناد .بازارهااي بارق
ممكن است با حراج هاي دوطرفه يا يك طرفه اداره شوند .اگر هر دو سمت عرضه و تقاضاا پيشانهادات فاروش و
خريد خود را به بازار عرضه كنند ،حراج از نوع دو طرفه بوده و متصدي حراج با تطبيق منحني هااي كال عرضاه و
كل تقاضا بازار را تسويه مي كند .اگر فقط عرضه كنندگان پيشنهادات خود را به بازار ارائه نمايند حراج از نوع ياك
طرفه بوده و متصدي حراج منحني كل عرضه را با منحني پيش بيني شده تقاضا تطبيق مي دهد.
قيمتي كه كل تقاضاي خريداران برنده را تأمين مي كند و كل هزينه هاي فروشندگان برنده را ماي پوشااند،
دراصطالح صنعت برق قيمت تسويه بازار ناميده مي شود .اين قيمت ،بازار را به گونه اي تسويه ماي كناد كاه درآن
كل تقاضا ( مجموع تقاضاهاي خريداران منفرد) وكل عرضه (مجموع عرضه فروشندگان منفارد) برابار هساتند .ايان
شرايط در اصطالح اقتصادي تعادل بازار ناميده مي شود .اصل اقتصادي فوق الاذكر باا تطاابق منحناي هااي عرضاه
وتقاضا حاصل مي شود .براي اين منظور براي هر سا عت يك منحني عرضه باا درنظار گارفتن پيشانهادات فاروش
براي آن ساعت كه به ترتيب از پائين به باال مرتب شده اند و يك منحني تقاضا با در نظر گارفتن پيشانهادات خرياد
براي آن ساعت كه از باال به پائين مرتب شده اند ،تشاكيل ماي گاردد .نقطاه تقااطع منحناي هااي عرضاه وتقاضاا،
پيشنهادات خريد و فروش پذيرفته شده را تعيين مي كند.
در يك حراج متمايز1قيمت پرداختي/دريافتي به/از تمام برندگان ،معادل پيشنهاداتشاان ماي باشاد .در ياك
حراج قيمت يكسان2قيمت آخرين پيشنهاد فروش پذيرفته شده يا اولين پيشنهاد فاروش رد شاده باه عناوان قيمات
تسويه بازار شناخته مي شود.
1

. Pay as Bid Auction.
. Uniform Price Auction.

2

قيمت واحد

عرضه

تقاضا
کیلووات ساعت

شکل ( :)1تسويه بازار

 -6قراردادهاي بلند مدت برق
قراردادهاي : Forwardعمدتاً براي مصونيت يافتن در برابر ريسك قيمت يا تخفيف ريسك بكار مي روند .با ايان
قراردادها بازيگران بازار مي توانند از مزيت انعطاف پذيري در توليد يا مصرف براي بدست آوردن سود مالي استفاده
كنند و همزمان با آن ريسك ناشي از نوسانات قيمت بازار را كم كنند .يك
كه براي خريدار تحويل مقدار معيني انرژي را در زمان تعيين

شده ) (T

قرارداد Forward

عموماً قراردادي اسات

در آينده تضمين مي كناد .اگرچاه در حالات

كلي تعهد مي تواند از جانب مصرف كننده براي مصرف انرژي تعيين شده در قرارداد خريداري شاده ،ياا از جاناب
توليد كننده براي توليد انرژي تعيين شده در قرارداد فروخته شده باشد.
قراردادهاي  : Futuresاين قراردادها يك توافق الزامي بين دو بخش براي خريد يا فروش محصول اساسي يا ابزار
مالي در يك تاريخ معين درآينده ،با توافق روي شرايط پرداخت ماي باشاد .ايان قراردادهاا ياك ابازار ماالي باراي
محافظت در برابر نوسانات قيمت در بازار روزانه بوده و لزوماً منجر به تحويل فيزيكي كاال نمي شاوند .قراردادهااي
سلف ) (Futuresدر يك بازار يا تبادل سازمان يافته مبادله مي شوند و پارامترهاي قرارداد شامل تااريخ تحويال (ماثالً
تحويل ماهيانه ) ،موقعيت مكاني ،كيفيت ،كمّيت و شارايط تحويال باا معيارهااي معيناي سانجيده ماي شاوند ايان
قراردادها مي توانند به صورت قانوني بوسيله ي گرفتن يك موقعيت برابر مخالف ،فساخ شاوند .ايان بادين مفهاوم
است كه اگر شما يك

قرارداد Futures

را خريده ايد ،مي توانيد با فروش قراردادي مشاابه باه قارارداد اول موقعيات

خود را جبران كنيد .در اين صورت نيازي به تحويل فيزيكي كاال نيست.

قرارداد براي تفاضل  1: cfd قرارداد براي تفاضال(  ) cfdمكاانيزمي باراي پايدارساازي هزيناه هااي بارق مصارف
كنندگان و درآمد توليد كنندگان مي باشد .ياك قارارداد باراي

تفاضال ) (cfd

داراي دو ناوع ياك طرفاه2و دوطرفاه

3

مي باشد .در يك قرارداد دو طرفه در صورتي كه قيمت بازار نقطه اي از قيمت تعيين شاده بيشاتر باشاد ،فروشانده
اختالف بين قيمت بازار نقطه اي و قيمت قرارداد را به خريدار پرداخت مي كند و در صورتي كه قيمت باازار نقطاه
اي كمتر از قيمت قرارداد باشد ،خريدار اختالف بين اين دو قيمت را به فروشنده پرداخت مي كند .بناابراين هار دو
بخش در برابر نوسانات قيمت بازار نقطه اي محافظت مي شوند .در يك قرارداد براي

تفاضل ) (cfd

يك طرفاه فقاط

زماني كه قيمت بازار نقطه اي بيشتر از قيمت تعيين شده ي قرارداد باشد ،اختالف دو قيمت باه خريادار پرداخات
مي شود .اين بدين معني است كه خريدار باراي مقادار انارژي قاراردادي فقاط قيمات تعياين شاده در قارارداد را
مي پردازد.

 -7بازار برق ايران
بازار برق ايران از نيمه دوم سال  1382فعاليت خود را به صورت آژانس خريد شروع كرد .در اين بازار

شركت

هاي برق منطقه اي به نمايندگي از شركت هاي توليدي در بازار انرژي روزانه پيشنهاد مي دهناد .قارار اسات باه زودي مادل
بازار عمده فروشي پياده شود كه در آن شركت هاي توزيع از طريق بازار عمده فروشي يا قراردادهاي بلند مدت برق مصارف
كنندگان خود را تأمين مي نمايند .همچنين مشتركين عمده مستقيماً با نيروگاههاي موجود قراردادهاي بلند مدت

مي بندناد.

همچنين قرار است به زودي بازارهاي خدمات جانبي فركانس و توان راكتيو نيز راه اندازي شود .براي آگااهي كامال از آئاين
نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات هيأت تنظيم بازاز برق مي توان به آدرس زير مراجعه نمود.
http://regulatory.moe.org.ir
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Contract for Difference.
. One-Way .
3
. Two-Way.
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