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تعرفه برق در کشورهای پیشرفته
در آمریـکا بخشخصوصـی حـدود %75
فـروش بـرق بـه مشـترکان را در اختیار
دارد و باقی آن را شـرکتهای آب و برق
شـهری و تعاونیها به فروش میرسـاند.
نـرخ تعرفـه بـرق در آمریـکا درسـال
 2014بـه اوج خـود رسـید.بهطوری
کـه در دسـامبر آن سـال نـرخ متوسـط
فـروش بـرق  13.5سـنت بـرای هـر
کیلـووات سـاعت درنظـر گرفته شـد.اما
بـا صرفنظـر از ایـن صعـود ناگهانـی و
بـا توجـه به آهنـگ رونـد تغییـرات نرخ
تعرفـه از سـال  2008بـه بعـد ،میتوان
بـه یـک روش و قاعده کلی در محاسـبه
بـرق مصرفـی آمریکا رسـید.
نرخ متوسـط تعرفـه برق آمریکادرسـال
 2008معـادل  9.82سـنت در
هرکیلـووات سـاعت بـوده اسـت ،ایـن
در حالـی اسـت کـه نرخ متوسـط تعرفه
مصـرف خانگی چیـزی بالغ بـر ،11.36
نـرخ تجاری  10.28و نـرخ صنعتی 7.1
سـنت محاسـبه شـده اسـت.
در آمریـکا تعرفه فروش بـرق با ولتاژ باال
بـه مشـتریان بـا ظرفیت بـاالی صنعتی
بهمراتـب پایینتـر از هزینههـای بـرق

نرخ تعرفه در آلمان متفاوت از آمریکاست .زیرا
برق تولیدی در آلمان از طریق انرژیهای نو
یا تجدیدپذیر نظیر انرژی آب و باد ،بایومس،
زمینگرمایی و خورشیدی تامین میشود.
بنابراین برای تشویق بیشتر شهروندان
برای استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر،
آلمان سیاست نرخ تعرفه تشویقی را برای
سرمایهگذاری در این بخش پیاده کرده است
کـم ولتـاژ ( )110vبـرای مشـتریان
تجـاری و مسـکونی میباشـد.

چگونگـی فرآینـد تامیـن بـرق یـک
کشـور یکـی از مهمتریـن عاملهـای
تاثیـر گـزار در تعرفـه بـرق میباشـد.
بـرای مثـال بـرق تولیـدی از طریـق
نــیـروگــاههای آبـــی در اسـتـــرالیا
(  )9.28cents/kwhآمــریـکـــا
( )7.1 cents/kWhکـــــانـــــادا
)(6.18 cents/kWhتولیـد بـرق بـا
استفاده از انــرژی هـسـتـهای در فـرانسه
()8.54cents/kWhو بـــهوســـیـلــه
سـوختهای فـسـیـــلی در آلــمــان
( )13.16 cents/kWhاســـــت.
همچنیـن بـرق حاصـل از انرژیهـای
ترکیبـی نیـز نرخ نعرفـه باالتـری دارند.
بهطـور مثـال ترکیـب انـرژی بـاد و
سـوخت بـرای تولید برق هزینـه بردارتر
از تولیـد بـرق توسـط یک انرژی اسـت.
تعرفههـای بـرق شـهری یـا همـان
مسـکونی نیـز در ایالتهـای مختلـف
آمریـکا متفـاوت اسـت و دلیـل اصلـی
در تفـاوت بافـت شـهرهای مختلـف آن
کشـور و شـرایط کسـبوکار مناطـق
مختلـف اسـت .علاوه بـر این بـه دلیل
دوربـودن مراکـز اسـتفادهکننده از
انـرژی بـرق از نیروگاههـای تولید آن ،یا
بـه دلیـل آب و هـوای خـاص منطقهای
که اسـتفاده از وسـایل سـرما یـا گرما زا
را بیشـتر میکنـد تعرفههـای متفاوتـی
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت در برخـی کشـورها
نیـز تعرفـه بـرق بـه تناسـب میـزان
مصـرف آن در هـر دوره بهصـورت
تصاعـدی تغییـر میکنـد .بـرای مثـال
نـرخ تعرفـه بـرق در مصـرف بیـن
0تـا 200کیلـو وات سـاعت در هـردوره
معـادل  2.33 centومصـرف بـاالی

1000کیلـو وات سـاعت معـادل cent
 10.77محاسـبه میشـود.
همچنیـن مصـرف در سـاعات پیـک بار
نیـز نـرخ تعرفـه را افزایـش میدهد.
انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان
نـرخ تعرفـه در آلمـان تعبیـر دیگـری
دارد.از آنجـا کـه بـرق تولیـدی در آلمان
از طریـق انرژیهـای نـو یـا تجدیـد
پذیرنظیـر انـرژی آب و بـاد ،بایومـس
(انـرژی زیسـت تـوده) ،زمیـن گرمایـی
و خورشـیدی تامیـن میشـود.بنابراین
بـرای تشـویق بیشـتر شـهروندان بـرای
اسـتفاده از انرژیهای نـو و تجدید پذیر،
آلمـان سیاسـت نـرخ تعرفه تشـویقی را
بـرای سـرمایهگذاری در ایـن بخـش
پیـاده کـرده اسـت.
ایـن تعرفـه تشـویقی بـه ایـن صـورت
اسـت کـه اگـر شـما بهعنـوان شـهروند
عـادی ازهـر یـک از سیسـتمهای تولید
بـرق بـا انرژیهـای تجدیدپذیـر بـرای
تولیـد بـرق خـود اسـتفاده کنیـد ،بـرق
مصرفی شـما رایـگان و مـازاد تولید برق
بـه نـرخ مربوط بـه آن انرژی محاسـبه و
بـه شـما پرداخـت میشـود.
نرخ خرید برق از شـهروندان به تناسـب
نـوع فـنآوری تولیـد آن متغیـر اسـت
بهعنـوان مثال بـرق تولیدی با اسـتفاده
ازفنآوریهایـی ماننـد مولدهـای انرژی
بـادی قیمت پایینتـری دارد.درحالیکه
انرژیهایـی نظیـر نیـروی جـزرو مـد
یـا خورشـیدی کـه بـرق را تولیـد کنند
هزینـه و قیمـت باالتـری دارند.بنابراین
تعرفههای تشـویقی بر حسـب اسـتفاده
از تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در تولیـد
برق تفـاوت دارد.

