پیام توزیع
برق

درسهایی از آزادسازی قیمت برق در انگلستان

مسـاله قیمت برق و آزاد سـازی آن یکی از مهم ترین تصمیم های
سیاسـت های توزیع و تامین انرژی در کشورهاست.
دولتهـا از منظـر اسـتراتژیک خـود را موظـف بـه تامیـن انرژی
وسـوخت مردم میدانند ولی خیلی از دولت ها ایـن وظیفه راهبردی
را با دخالت در کسـب و کار این حوزه یکی گرفته انـد و به جای تامین
زیر سـاخت هـای الزم بـرای کسـب و کار بخـش خصوصـی در بازار
دخالت و قیمـت گـذاری میکننـد .در ایران مسـاله از ایـن بغرنج تر
اسـت .دولت نه تنها قیمت گذاری که خود نیز بـرق را تامین میکند
که دشـواری های زیادی هم برای دولـت و هم برای جامعـه به وجود
می آورد .در برنامه ششـم توسـعه و در مواد  49و  60و 61و  62مساله
برق و قیمت و صادرات و تشکیل شرکتهای اسـتانی آن مورد توجه
قرار گرفته اسـت،به نظر الزم اسـت کمی هم به تجربه دیگر کشورها
در رشد صنعت برق شـان نگاهی داشـته باشـیم که چگونه از تامین
و کنتـرل صنعت بـرق توسـط دولت به سـمت ایجـاد بازار و کسـب
وکار ایـن حوزه حرکـت کردند .این گزارش تجربه کشـور انگلسـتان
را بررسـی کرده است.
اکنون کـه بیـش از دو دهه از تحـول جامع صنعت برق انگلسـتان
از طریـق خصوصیسـازی آن میگذرد ،دسـتکم روی کاغـذ ،تمام
کشـورهای عضـو اتحادیـه از سیاسـت آزادسـازی مشـابهی پیروی
میکننـد .بسـیاری از کشـورهای دیگر نیـز ،درجات ضعیفتـری از
این سیاسـت را اتخاذ نمودهانـد .مثلا ایاالتمتحـده از اتخاذ چنین
سیاست جامعی در سـطح ملی سـرباز زده و اصالحات را به عهده هر
یک از ایاالت گذاشـته اسـت .در نتیجه بسـیاری از این ایـاالت ،صرفا
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اصالحـات کوچکـی در اصـول رقابتی ایـن بخـش ا ِعمـال کردهاند و
به همین علـت ،هنـوز برخی سیاسـتمداران خواسـتار پیادهسـازی
اصالحات اساسـی هستند.
در مجمـوع طـی  30سـال گذشـته بسـیاری از کشـورهای
توسـعهیافته به اجرای برنامههای خصوصیسـازی ،تجدید سـاختار
و مقرراتزدایـی در بخشهایی پرداختهاند که پیـش از آن در انحصار
دولـت بودهانـد .در حالـی کـه ایـن اصالحـات در همـه مـوارد دور از
جنجال نبوده اسـت ،رویکرد عمومـی در سیاسـت عمومی ،حمایت
از آزادسـازی و خصوصیسـازی بیشـتر بـوده اسـت .لیکـن بـه نظر
میرسـد آزادسـازی در بخش برق از سـایر صنایع و بخشها متمایز
باشـد .بهرغم موفقیتهای حاصله در کشـورهایی مانند انگلسـتان،
اسـکاندیناوی ،آرژانتیـن ،شـیلی و غیـره ،در بسـیاری از کشـورها،
اصالحات در صنعت برق یا به کندی پیش میرود و یا سـیر قهقرایی
را میپیمایـد .اما علـت دشـواری و مخالفتها با اصالحـات در بخش
برق چیست؟ و آیا از تجربیات کشـورهای مذکور میتوان درسهایی
آموخـت؟
ارزیابـی رونـد خصوصیسـازی در انگلسـتان و ولـز حکایـت از
رقابتیتر شـدن بـازار از اواخر دهـه  90میلادی ،ارتقای بهـرهوری و
اعطای مزایای بیشـتر به مصرفکننـدگان دارد .یکـی از چالشهای
پیش روی ارزیابی عملکـرد صنعت برق پس از اصالحات آزادسـازی،
تعییـن مبنایی بـرای مقایسـه اسـت تا بدیـن ترتیـب معلوم شـود
شاخصهای سنجشـی موجود چه تفاوتی با وضعیت پیش از اعمال
سیاسـت آزادسـازی دارند .بدیـن منظور معمـوال مطالعاتی بـر پایه
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بررسـی آثار آزادسـازی ،قبل و بعـد از آن انجام میشـود و یا عملکرد
بخـش بـرق میـان کشـورهایی کـه سیاسـتهای متفاوتـی اتخـاذ
کردهانـد ،به مقایسـه گذاشـته میشـود.
درواقـع اصالحـات در بخـش بـرق ،مزایـای بالقـوه متعـددی بـه
همراه دارد لیکـن در صورت پیادهسـازی ناقص اصالحات ،ریسـک و
مخاطـرات نامطلوبی نیز در پی خواهد داشـت .نویسـنده بـر این باور
اسـت که طراحـی و اجـرای درسـت سیاسـتهای اصالحگرایانه در
بخش برق ،موجب میشـود عملکرد این بخش از لحـاظ هزینههای
عملیاتی مقرون بـه صرفه ،تلفات شـبکه توزیع ،دسترسـی عمومی
به انرژی برق ،سـرقت جریان برق ،سـرمایهگذاری ،سـطوح قیمتی،
کیفیـت خدمترسـانی و سـایر متغیرها نسـبت بـه حالـت انحصار
دولتی یا خصوصـی ،به نحو چشـمگیری ارتقـا یابد .البتـه این بدین
معنا نیست که در نتیجه اتخاذ سیاست آزادسـازی ،بهای برق همواره
سـیر نزولی خواهد داشـت .در برخی کشـورها که بهای بـرق به نحو
دستوری در سـطح نازلی حفظ میشود ،شـاهد مصرف غیرمتعارف
و عدم رغبت به سـرمایهگذاری هسـتیم .در این حالت آزادسازی باید
منجر به قیمت باالتر و مشوقهای بیشتر برای سـرمایهگذاری شود.
کاربـرد عبـارت «مقرراتزدایـی» بـرای تعییـن مشـخصههای
برنامههـای موفـق اصالحگرایانـه در بخش بـرق ،میتوانـد فریبنده
باشـد .آزادسـازی یک صنعت با پیشـینه انحصـار یکطرفـه ،صرفا
مسـتلزم کاسـتن از مقررات و رویهها نیسـت و بایـد اصالحاتی برای
حمایـت تشـکیالتی ،ضابطهسـازی و تحـول بـازار بـه عمـل آیـد.
سـازماندهی مجدد ،اصالحات قانونـی ،طراحی بازار عمده فروشـی و
خـرده فروشـی و مقرراتزدایـی در بـازار رقابتـی مـورد نیاز اسـت.
بسـیاری بر این باورند کـه بهترین معیـار برای آزادسـازی صنعت
بـرق ،عملکرد کشـور انگلسـتان اسـت .اصالحات بـه عمل آمـده در
این کشـور منجـر بـه ارتقـای چشـمگیر عملکـرد از ابعـاد مختلف
گردیـد .البتـه منظـور ایـن نیسـت که همـه چیـز بیعیـب و نقص
انجـام شـده اسـت .خصوصیسـازی و اعمـال سـازوکارهای ضوابط
توزیـع و انتقـال برق فشـار قـوی ،موجـب ارتقـای بهـرهوری نیروی
کار و کیفیت خدمترسـانی گردیـد .تدوین مقررات تشـویقی برای
یک شـرکت مسـتقل انتقال برق نیز سـبب گردید هزینـه مدیریت
اتالف در شـبکه کاهش چشـمگیری یابد .در دهه  ،90ظرفیت تولید
شـایانتوجهی به شـبکه افزوده شـد و ضوابط رقابتی نیز با موفقیت
پیادهسـازی شـدند .انگلسـتان تنهـا کشـور موفـق در ایـن عرصـه
نبوده اسـت و آرژانتین نیـز قبل از اینکـه گرفتار بحران مالی شـود ،با
موفقیت الگوی مشـابهی را به کار بسـته بود .این کشـور شاهد بهبود
چشـمگیر عملکرد نیروگاههای تولید برق خود بود و سـرمایهگذاری
خوبی نیـز در ایجـاد ظرفیت تولیـد جدید ،کاهـش تلفـات و ارتقای

بهرهوری در شـبکه توزیع بـه عمل آورد .کشـور شـیلی نیز موفقیت
برجسـتهای در این عرصه به دسـت آورد .لیکن این موفقیت ،درابتدا
ناشـی از مقرراتزدایـی در زمینـه رقابـت در بخـش عمده فروشـی
و خـرده فروشـی و یـا سـازماندهی واقعی مجـدد افقی یـا عمودی
نبوده اسـت .خصوصیسـازی ،مقررات تشـویقی ،شبیهسـازی بازار
رقابتی ،تحمیل تعهـدات قراردادی به شـرکتهای توزیـع ،ورود آزاد
شـرکتهای عرضهکننده و غیره ،همگی از عوامل دخیـل در نیل به
ایـن موفقیـت بودهاند.
در انتها میتوان ایـن گونه نتیجه گرفت که اصالحات سـاختاری،
قانونی و بازاربـرق ،با موفقیـت در کشـورهای متعددی پیادهسـازی
شـدهاند .به ویژه در کشـورها یـی که انحصـار دولتـی دارای عملکرد
ضعیفی بوده اسـت ،شـاهد ارتقای قابل مالحظه عملکردی بودهایم.
خصوصیسـازی در کنار پیادهسـازی درسـت سـازوکارهای ارتقای
عملکرد و بهرهوری برای شـرکتهای توزیع ،در کل تقلیل چشمگیر
هزینهها بـدون افت کیفیـت خدمات را به دنبال داشـته اسـت.
هرچنـد بایـد در خاطـر داشـته باشـیم کـه ایجـاد بازارهـای
رقابتـی و کارآمـد خـرده فروشـی و عمده فروشـی بـرای بخش
بـرق ،هـم از لحـاظ سیاسـی و هـم فنـی بسـیار چالشبرانگیـز
اسـت .بروز فسـاد در شـرکتهای خصوصی کـه از موقعیت خود
در بـازار سوءاسـتفاده کردهانـد ماننـد شـرکت  Enronدر ایاالت
متحده ،شکسـت طرحهـای اصالحـی ضعیف در کشـوری مانند
برزیـل ،نارسـاییهای نظـام اقتصـاد کالن در کشـوری ماننـد
آرژانتین کـه عملکرد مؤثـر آزادسـازی بخش برق در این کشـور
را تخریـب کـرد ،افزایـش بهای بـرق ناشـی از گـران شـدن گاز
طبیعی در انگلسـتان و افزایـش هزینه تولید گازهـای گلخانهای
در اروپـا ،همگـی عواملـی هسـتند کـه موجـب محتـاط شـدن
سیاسـتگذاران نسـبت بـه اصالحـات در بخـش برق شدهاسـت.
لیکن ایـن چالشهـا و معضلات متضمـن ایـن امر نیسـتند که
سـازماندهی مجـدد ،اصالحـات قانونـی و ترویـج توسـعه بازارهـای
رقابتی عمـده و خـرده فروشـی ،توصیـه نشـوند .موانعی کـه ظهور
یافتهانـد اکنون بسـیار بهتر درک میشـوند و بـرای بسـیاری از آنها،
راهکارهای مؤثری به دسـت آمده اسـت .پرسـش بنیادین این است
که آیا دولتهـا میتوانند به طرز مناسـبی میان راهکارهـای رقابتی
یکی را برگزینند و اراده سیاسـی بـرای مقاومت برابر فشـار گروههای
ذینفع را بیابند تا به تعقیـب اصالحاتی بپردازند که وابسـته به رقابت
بوده و منجـر بـه بازارهـای کارآمدتر و عملکـرد بهتر در شـبکههای
توزیـع میشـوند.
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