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     چکیده
یـک  اند، نشان داده است فـرض رقابـت ایجـاد    سازی کردهار برق را خصوصیتجربه کشورهایی که باز

 هـای تنظـیم   ترین نگرانی یکی از مهم. طبیعی و خودکار همیشه صادق نیست  صورتبازار برق رقابتی به
ی برق است که ریشه در سوءاستفاده از قدرت بازار  شدهکنندگان بازار، افزایش و نوسانات قیمت مبادله

یـا جمعـی از   ) یا عرضه کننـده (قدرت بازار عبارت است از توانایی یک فروشنده . زیگران داردتوسط با
توجـه،  فروشندگان انرژی در افزایش قیمت برق به سطحی باالتر از مقدار رقـابتی آن بـرای مـدتی قابـل    

انایی بازیگران منظور شناسایی تو به. که سود بیشتری را برای بازیگر مذکور به همراه داشته باشد طوری به
وسـیله  شـوند کـه بـه   هایی تعریف می ها در بازار، شاخص و آگاهی از میزان قدرت بالقوه و یا بالفعل آن

هـدف از ایـن مقالـه، تمرکـز بـر      . تری به انجام رساندصورت کارآمد توان پایش بازار برق را به ها می آن
تحلیل . پردازدیزان رقابتی بودن بازار میهای قدرت بازار است که به ارزیابی م روی آن دسته از شاخص

. تر بودن آن ضـروری اسـت   ها برای آزادسازی برق و هر چه رقابتی های فوق و رصد نمودن آن شاخص
ها فارغ از نوع جایگاه و رفتار هر یک از بازیگران بازار، به شکل و ساختار کلی پرداخته  در این شاخص

آوری اطالعات، توصـیفی ـ تحلیلـی و از نـوع     روش جمعروش پژوهش کاربردی و بر حسب  .شودمی
در  1386ابزار گردآوری اطالعات اسناد مصرف برق سال . ی موردی با هدف آزمون مدل است مطالعه
نتایج پژوهش نشان داد، بازار برق ایران در برخی نقاط کشور و نیـز در برخـی   . های کشور استنیروگاه

. وجود بازار متمرکز و غیر رقابتی است  ی دهنده جاوز کرده و این نشاناز ساعات از مقادیر آستانه خود ت
  .ها برای حل این مشکل ارایه شده استیابی بهینه نیروگاه منظور مکانهایی بهدر پایان پیشنهاد

هـای   های رقابتی بـودن بـازار، شـاخص    تجدید ساختار بازار برق، قدرت بازار، شاخص :های کلیدیواژه
  یابی، مکان)RSI and HHI(ر برق ایران رقابتی بازا
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  مسئلهو بیان  مقدمه -1

اسـتفاده از نوسـانات   ی بازار رقابتی عدم قدرت گردانندگان بازار در سوءها شاخصیکی از 
اده از اسـتف ی انبار توانایی سوءدر محصوالت ملموس گردانندگان بازار با حربه. استتقاضا 

ها نیز از همین مکانیزم جهـت تعـادل بـازار     دولتها  آن کنند و در مقابلنوسانات را پیدا می
در ایـن  . ولی در صنعت بـرق امکـان انبـار نمـودن کـاال وجـود نـدارد       . کنند برداری میبهره

کننـدگان  های عمدۀ تنظیمبرق که از نگرانی ی شدهصنعت، افزایش و نوسانات قیمت مبادله
. شود، ریشـه در سوءاسـتفاده از قـدرت بـازار توسـط بـازیگران دارد      ر برق محسوب میبازا

یا جمعی از فروشندگان ) کننده یا عرضه(قدرت بازار عبارت است از توانایی یک فروشنده 
توجـه و  انرژی در افزایش قیمت برق به سطحی باالتر از مقدار رقابتی آن بـرای مـدتی قابـل   

عوامل  ای ازمجموعه. را برای بازیگر مذکور به همراه داشته باشدطوری که سود بیشتری به
سازی اقتصـادی بـرق،   ذاتی چون کشش ناچیز تقاضای برق، عدم توانایی ذخیره ذاتی و غیر

عنـوان   تـوان بـه  گـذاری در بـرق و غیـره را مـی    تراکم خطوط انتقال، دیر بازده بودن سرمایه
  .]1[بندی نمود منشاء قدرت بازار دسته

رفاه اجتماعی  ی که در شرایط بیشینه بسیار مطلوببر اساس نظریات اقتصادی، در یک بازار
، قیمت کاالی تولیدی با هزینه نهایی آن کاال برابر خواهد بود و بـا  استو رضایت عمومی 

وظیفه هـر دولتـی   . توان به سمت چنین هدفی حرکت نمود طراحی مناسب ساختار بازار می
کننـدگان  وگیری از انحصار برای تعادل کالن مالی و حمایـت از مصـرف  مطالعه بازار و جل

 عنـوان  بـه ی اخیر، بـرق را  ها سالبرای دستیابی به چنین هدفی، نگرشی جدید در طی . است
منظـور   در این راسـتا و بـه  . در نظر گرفته است ،شود دیگر کاالها مبادله می مانندکاالیی که 

یکــی از ) اعــم از دولتــی و خصوصــی(از انحصــار  وری، جلــوگیری نیــل بــه افــزایش بهــره
ویژگی که برای یـک بـازار در نظـر گرفتـه      ترین مهمدر حالت کلی . استها گام ترین مهم
 تـرین  مهـم بازار برق نیـز از   این ویژگی در. استشود، میزان تمرکز و رقابتی بودن بازار می

ان در بـازار توسـط تعـداد    فروشـندگ  درجه تمرکـز . استاندرکاران بازار های دست دغدغه
تـوان  فروشـندگان را مـی   هانـداز . شودتعیین میها  آن هفروشندگان و چگونگی توزیع انداز

بـازار یکـی از خصوصـیات     تمرکـز . برحسب فروش، ارزش افزوده و یا اشتغال تعیین کـرد 
رقابـت یـا انحصـار در    ه گـذاری و درجـ  سازمانی بازار است که به کمک آن ماهیت قیمـت 

 . ]3][2[ شودمشخص می بازار
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 ].13][12[ ها برای تحلیل رقابتی بودن بازار محاسبه میزان تمرکـز بـازار اسـت   یکی از روش
بـازار مـورد    ،تـوان تشـخیص داد  مـی  تمرکز بازار شاخص مناسبی است کـه بـه کمـک آن   

بیـانگر  اقتصادی و بسیاری از کارهای تجربی  هاینظریه. شودبررسی به چه شکلی اداره می
بازارهای واقعـی را  . از درجه تمرکز بازار است آن هستند که رقابت در بازار به شدت متأثر

قدرت بازار . بندی نمودانحصار تا رقابت تقسیم توان ازبا توجه به مقدار شاخص تمرکز می
متمرکز و غیر رقابتی، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد و بازیگران در این  یدر بازار
از توانایی بالقوه بیشتری برای اعمال قدرت بازار و در نتیجـه رفتارهـای غیـر رقـابتی      بازارها

ها، در اولویت دستور درنتیجه، شناسایی و تخفیف منشاء این نگرانی. برخوردار خواهند بود
یی بـرای شناسـایی ایـن قـدرت     هـا  شـاخص بدین جهت . کنندگان بازار قرار داردکار تنظیم
  .شوندتعریف می

های غیررقابتی در صنعت برق، به خصوص در بخش تولید، به قدرت بازار منجر شده بهتجر
ها، در اولویت دسـتور  درنتیجه، شناسایی و تخفیف منشاء این نگرانی. شودیا از آن منتج می

یی هـا  شـاخص بدین جهت برای شناسـایی ایـن قـدرت،    . کنندگان بازار قرار داردکار تنظیم
ک میزان یکی از عوامـل ایجادکننـده قـدرت بـازار، نظیـر تمرکـز       شوندکه هر یتعریف می

ی قـدرت  هـا  شاخصبرای ارزیابی . گیرندتولید، میزان نیاز به فروشنده و غیره را در نظر می
به رویکردهای سـاختاری، رفتـاری و عملکـردی اسـتفاده     ها  آن بندیتوان از تقسیمبازار می

 ارایـه خاص خود را در مورد ارزیابی قدرت بازار  نمود که هر کدام از این رویکردها نتایج
پدید آمدن قدرت در بازار، دارای یک رابطه علت و معلولی با هر یک از عناصـر  . دهندمی

صـورت   یـن ه اارتباط میان قدرت و ساختار بازار ب. استبازار یعنی ساختار، رفتار و عملکرد 
آمدن قدرت بـالقوه بـازیگران بـازار     وجود تواند باعث بهاست که، طراحی ساختار بازار می

همچنین ارتباط میان قدرت و رفتار بازیگران بازار بدین صورت است که، نـوع رفتـار   . شود
توانـد بیـانگر اسـتفاده از قـدرت     مـی ...) کننـدگان و تولیدکنندگان، مصرف(بازیگران بازار 

ملـه احتکـار فیزیکـی،    هـای مختلفـی از ج  تواند در شـکل این رفتار می. بازیگران بازار باشد
توان گفت کـه وجـود قـدرت بـازار بـر      همچنین می. احتکار اقتصادی و یا تبانی، ظهور یابد

و رفـاه اجتمـاعی   عـدالت  ، کـارآیی ی عملکردی از جملـه  ها شاخصروی عملکرد بازار و 
ی هـا  شـاخص بنابرین با توجه بـه مطالـب گفتـه شـده، بـرای ارزیـابی       . گذار استتأثیربازار 

به رویکردهای ساختاری، رفتاری و عملکردی ها  آن بندیتوان از تقسیمزار نیز میقدرت با
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شود که بـه  ی بازار پرداخته میها شاخصدر رویکرد ساختاری به آن دسته از . استفاده نمود

ــازار مــی  ــازار و جایگــاه بــازیگران ب پــیش از معرفــی و تشــریح . پــردازدارزیــابی ســاختار ب
  .رسدچند نکته ضروری به نظر می بیانار، ی سنجش قدرت بازها شاخص

ی قدرت بازار است که به ارزیابی ها شاخصهدف از این مقاله، تمرکز بر روی آن دسته از 
، فارغ از نوع جایگاه و رفتار هر ها شاخصدر این نوع از . پردازدمیزان رقابتی بودن بازار می
بدین جهت ابتدا بـه معرفـی   . شودمی شکل و ساختار کلی پرداخته یک از بازیگران بازار، به

 هـا  شـاخص  تـرین  مهمپرداخته و در ادامه به بررسی دقیق سه مورد از  ها شاخصاین دسته از 
)LHHI , RSI , HHI(     اولـین ویـرایش    گفتنـی اسـت  . پـردازیم برای بـازار بـرق ایـران مـی

مـاه   آبـان رسـمی از   صـورت  بـه ابالغ شـد و   3/6/1362نامه خرید و فروش برق مورخ  آیین
 44بـر اسـاس اصـل    . شـروع کـرد  ) تنها در زمینه فـروش بـرق  (بازار برق کار خود را  1382
ی هـا  شـاخص سازی پیش رود، الزم است با تحلیـل   چه کل صنعت به سمت خصوصی چنان

کنندگان از بـروز   مطمئن شد تا برای حمایت از مصرف خاص از میزان رقابتی بودن صنعت
پایش بازار برق برای کسب اطمینان از عملکرد کارای بازار . دشوپدیده انحصار جلوگیری 

پایشـگر  . ل قـدرت بـازار بپـردازد   یهای بـالقوه و مسـا  های سوءاستفادهباید به تعیین ناکارایی
ای تحلیـل کنـد کـه    دوره صـورت  بـه در ارتباط با قدرت بازار، عملکرد رقابتی را  یدبازار با

 شـود حدود شدن میـزان رقـابتی بـوردن بـازار مـی     شامل ارزیابی ساختاری است که باعث م
]10][11.[  

معرفی فرآینـد  «و » ها شاخصروند تحلیل «است هدف اصلی از این مقاله نشان دادن گفتنی 
بازار برق ایـران، بـه بررسـی     1386های سال ، به همین منظور با استفاده از دادهاست» تحلیل

  .پرداخته شده است برای بازار ایران ها شاخصواقعی این دسته از 

  پژوهشبررسی موضوعی ادبیات  -2
هـای   پـژوهش  ی ی محاسبه آن و سابقهها شاخصدر این بخش در ابتدا مفهوم قدرت بازار، 
درنهایـت چـارچوب نظـری     بیـان، هـا   آن شناسـی گذشته در دیگر کشورها بـه همـراه روش  

  . دشو موردی معرفی می ی برای استفاده در مطالعه پژوهش
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  ت بازارقدر -2-1

طـور سـودآور    ها به، توانایی فروشنده در قرار دادن قیمت1ترین تعریف از قدرت بازاررایج
تولیـد، جـز اطالعـات     هیافتـ هـای تحقـق  کـه هزینـه  جـا   آن از. باالتر از سطوح رقابتی اسـت 

جـز در شـرایط خـاص ممکـن     هـا   آن واحدهای تولیـدی هسـتند و دسترسـی بـه     ی همحرمان
یی طراحـی شـوند   هـا  شـاخص جهت کشف منشاء قدرت بازار الزم است در  ؛بنابرایننیست

که بدون نیاز به اطالعات خصوصی بازیگران، با رویکردی رفتارگرایانه قـادر بـه تشـخیص    
یـک   ی هوسـیل  آل قدرت بازار، شاخصی اسـت کـه بـه   یک شاخص ایده. قدرت بازار باشند

بینـی قـدرت   توانـایی پـیش  . ]2[ارد عدد ساده، توانایی اعمال قدرت بازار را به نمایش بگـذ 
میزان همبستگی میان قدرت بازار و قیمت برق در  ی هکارگیری آن و محاسب هبازار پیش از ب
  . آل دانستهای یک شاخص ایدهتوان از دیگر ویژگیبازار را می

ی متفـاوتی تعریـف   هـا  شـاخص برای نسبت دادن یک عدد به مفهـوم کیفـی قـدرت بـازار،     
یک میزان یکی از عوامـل ایجادکننـده قـدرت بـازار، نظیـر تمرکـز تولیـد،         شوند که هر می

 ی ههـای تمیزدهنـد  یکی دیگر از ویژگـی . گیرندمیزان نیاز به فروشنده و غیره را در نظر می
 یعنی. در تشخیص قدرت بازار بالقوه یا بالفعل استها  آن ی قدرت بازار، تواناییها شاخص
قدرت بازار بالفعل را دارنـد، تنهـا قـادر بـه ارزیـابی ایـن       یی که توانایی تشخیص ها شاخص

ی بـالقوه، قـادر بـه    هـا  شـاخص کـه  کارگیری آن هسـتند؛ درحـالی   هپدیده، پس از وقوع و ب
این دسـته از  . قدرت بازار، پیش از تحقق آن هستند کارگیری بهتشخیص توانایی بازیگر در 

کـه خـود   ه باشند، حتی در صورتیای مناسب طراحی شدکه به شیوه ، در صورتیها شاخص
این  هتوانند واحد پایش بازار را از وجود بالقوبازیگر از قدرت بازار خویش آگاه نباشد، می

در بازاری همچون بـازار بـرق ایـران کـه مالکیـت و مـدیریت اغلـب        . توانایی با خبر سازند
کـه هنـوز برخـی از    ها تا چند سال پیش دولتی بوده است، این احتمـال وجـود دارد   نیروگاه

باید توجـه   بنابراین. خبر بوده و از آن استفاده نکنندفروشندگان از قدرت اقتصادی خود بی
  .های کشور داشتخاصی به قدرت بازار بالقوه در نیروگاه

  محاسبه قدرت بازار ی نحوه -2-2
 یابیـ زار یها شاخصوجود دارند که با عنوان  ها شاخصای از در تحلیل قدرت بازار، دسته

فارغ از نوع جایگاه و رفتار هـر   ها شاخصدر این نوع از . شوندشناخته می بودن بازار یرقابت
                                                 
1. Market Power 
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بدین معنی کـه بـازاری    .]2[ شودیک از بازیگران بازار، به شکل و ساختار کلی پرداخته می

ای چه نقشـی  شود، از لحاظ ساختاری، جغرافیایی و شبکهکه در آن معامالت برق انجام می
هـایی  آیا شرایط بـازار و محـدودیت  . تواند در اجرای صحیح و عادالنه بازار داشته باشدمی

 تـأثیر ازیگر یـا بـازیگرانی خـاص    روست، در میزان قـدرت بـ   هروبها  آن که موقعیت بازار با
وجـود آمـدن یـک بـازار غیـر رقـابتی و یـا حتـی          گذارد یا خیر؟ آیا این شرایط باعث به می

خیر؟ به بیان دیگر با بررسی و محاسبه و درنهایت تحلیل ایـن دسـته از   شود یا انحصاری می
میزان رقابتی بودن بـازار و مهیـا بـودن شـرایط بـازار بـرای ایجـاد یـک رقابـت           به ها شاخص

 . پردازیمعادالنه می

  HHI 1 شاخص -1- 2-2
سـری  صـورت ک  توان بـه را می Siسهم  ،باشدبازار ام از  i شرکت کننده سهم Siفرض کنید 

با این . تر استدر نظر گرفت که حالت دوم معمول 100تر از یک و یا درصدی از  کوچک
  ]:3[شود زیر تعریف می صورت بهبرای یک بازار  HHI فرض، شاخص

   ∑= 2
iSHHI 

  :زیر بیان کرد صورت بهتوان  را می HHI طور سنتی رابطه تمرکز بازار با مقدار به
 HHI  دهنده بازار نامتمرکز است شانن 1000کمتر.  
 HHI  متمرکز است دهنده بازار نسبتاً نشان 1800و  1000بین.  
 HHI شدت متمرکز است دهنده بازار به نشان 1800از  تر بزرگ. 

2-2 -2- HHI Group   
ای است در میان سایر مناطق که پرشدگی انتقال در آن پـایین اسـت    ، منطقه)Group(گروه 

ای در یک ساعت درصد تفاوت در قیمت لحظه 5از  کمتر ؛بنابرایننداردیا پرشدگی انتقال 
وجـه  هیچ بهوقتی سیستم برق . شود عنوان یک گروه درآن ساعت تعریف می هوجود دارد، ب

 m  اگر یـک گـروه از  . دشو پرشدگی ندارد، کل سیستم در آن ساعت یک گروه تلقی می
 شـود زیر تعریـف مـی   صورت بهمشخص، گروه در هر ساعت  HHI ناحیه بار تشکیل شود،

]4[:  

                                                 
1. Herfindahl-Hirschman Index 
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2-2 -3- System HHI 
های تولید بر حسب درصـد بـرای تمـام     مبتنی بر سهم HHI ریشه دوم متوسط وزنی عنوان به

ای حساس که بتوانـد   این شاخص به شیوه. شود ها در یک ساعت مشخص تعریف میگروه
 ،ه خیلی کوچک در محـدوده سیسـتم را تصـاحب کنـد    مشکالت قدرت بازار از یک گرو

در یـک   HHI گـروه شـکل گرفتـه باشـد، سیسـتم      n اگر سیستم برق از. طراحی شده است
 :]6][4[ شود میزیر تعریف  صورت بهساعت معین 
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=
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2-2 -4- Local HHI (LHHI)  

توجـه   ،شـوند بندی مییههای انتقال که موجب ناحبه محدودیت LHHI در تعریف شاخص
بـدین ترتیـب بـا در    . نامیده شده اسـت  (Local HHI) محلی HHIشود و به همین دلیل، می

توانند تولید خود نظر گرفتن قیود شبکه تولیدکنندگان نواحی دیگر را که به دالیل فنی نمی
بـا  . کنیممیخارج  HHI را به ناحیه مورد نظر ما برسانند، از دارندگان سهم تولید در اندیس

بندی در میزان این شاخص عامل بسیار مهمی است کـه  توجه به تعریف شاخص فوق، ناحیه
بنـدی توجـه   باید برای تعیین آن مالحظات خاصی را در نظر داشت و به تمام عوامـل ناحیـه  

  ].6][4[ نمود

  1شاخص هانا و کای -5- 2-2
 2ها تـوان  هم بازار بنگاهبه س HHI در شاخص. است HHI یافته شاخص این شاخص، تعمیم

صورت کلی و با نمـاد   که در شاخص هانا و کای توان سهم بازار به داده شده است، درحالی
α هرچه. پارامتر کشش است،شود مشخص می که توسط پژوهشگر α وزن  ،باشـد  تر بزرگ

 بـرای تعیـین  . ]8][5[عکس بـر در اندازه این شاخص بیشتر خواهد بود و  تر بزرگهای  بنگاه
  .توان از نظر نخبگان استفاده نمودمی αضریب 

                                                 
1. Hanna & Kai 
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  شاخص ضریب آنتروپی -6- 2-2
واقع آنتروپـی معیـار    شود، در ای برای واریانس به کار برده می عنوان گزینه معیار آنتروپی به

  :شود یابد، تمرکز کاسته می که آنتروپی افزایش می معکوس تمرکز است، هنگامی
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همان سهم بازار است و مقدار این شاخص برای بازار تک انحصاری برابـر   Siدر رابطه باال، 
  .]5[ یابدغیرخطی افزایش می طور بهشدن بازار صفر است و با رقابتی

  )بازار RSI(بازار  مانده باقیشاخص عرضه  -7- 2-2
یـک بـازیگر مـورد اسـتفاده قـرار       یـاز بـه  منظـور تعیـین میـزان ن    به مانده باقیشاخص عرضه 

تواند بیان کننده محوری بودن یا نبودن یک بـازیگر  این شاخص بالقوه بوده و می. گیرد می
ایـن   .با توجه به ساختار بازار، میزان مصرف شبکه و توان قابل تولید دیگـر بـازیگران باشـد   

کننده میزان نیـاز بـه یـک    شود و بیانزیر برای هر تولیدکننده تعریف می صورت بهشاخص 
  .]9][3[ تقاضای کل شبکه است تأمینژنراتور خاص برای 

D

ACAC
RSI

j

k

i
i

j

−
=
∑
=1

  
∑ام،  jبـازیگر  مانده باقیشاخص عرضه  RSIj که در آن،

=

k

i
iAC

1
دسـترس   ظرفیـت کـل در   

اسـبه  بـرای مح  .اسـت میـزان کـل تقاضـا     Dام و  jدسترس بـازیگر   ظرفیت در ACjسیستم، 
سـپس  . شـود برای هر بازیگر محاسـبه مـی   RSI بازار ابتدا شاخص مانده باقیشاخص عرضه 
ایـن  . گیرنـد بازیگران در نظـر مـی   RSI ینکمتربرای کل بازار را برابر  RSI مقدار شاخص

  .]9][3[ شودسنجش استقالل بازار استفاده می منظور بهشاخص 

  گذشته پژوهشی ی سابقه -2-3
وری و کاهش قیمت مشـوق برقـراری    افزایش بهره منظور بهصنعت برق سازی در  خصوصی

سـازی و تجدیـد سـاختار و     خصوسـی  تـأثیر . دنبال آن بازار برق بوده اسـت  رقابت سالم و به
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انجـام   2003الـی   1985توسعه از سـال   های درحالکشور 36رد تولید برق در بازار درعملک
سـال قیـل در بـازار     5جدیـد سـاختار طـی    آقایان جکو و پلیـت عملکـرد ت  . ]14[ شده است

سازی  در انگلستان برای صنعت برق پیاده ،هایی که از آن گرفته شده استمخابرات و درس
کاربردهای متعـددی بـرای بـازار بـرق در     . ]16][15[ اندشده است را بررسی و تحلیل نموده

وپـا تجزیـه تحلیـل    و ار آمریکـا در بـازار بـرق    .آمده است پژوهشهای توزیع در این  شبکه
سسه تحقیقات انرژی الکتریکی کالیفرنیـا  ؤپذیری آن توسط م عملکرد بازار و میزان ریسک

   .]17][12[انجام شده است 

  پژوهشچارچوب نظری  -2-4
گذشته و بـا توجـه    های پژوهش ی های موجود در زمینه قدرت بازار، سابقهبا بررسی تئوری
ی ارزیابی رقابتی بـودن بـازار   ها شاخصدارد، از میان هایی که در ایران وجود به محدودیت
را بـرای چـارچوب نظـری خـود      )RSI و HHI  ،LHHI(سـه شـاخص اصـلی     پژوهشگران

مـوردی از دادن   ی علـت انتخـاب مطالعـه    بـه . انـد انتخاب و مورد بررسی و تحلیل قـرار داده 
العـه مـوردی آورده   زیر در این مط سؤالجای آن سه  شود و بههرگونه فرضیه خودداری می

  :شده است
  چه وضعیتی دارد؟ HHI میزان شاخص -1
  چه وضعیتی دارد؟ LHHI میزان شاخص -2
  چه وضعیتی دارد؟ RSI میزان شاخص -3

  پژوهششناسی  روش -3
دنبال شناخت وضعیت رقابتی بـازار   به ؛زیراحاضر از نظر نوع هدف کاربردی است پژوهش

 علت به .استها و اطالعات از نوع توصیفی  هبرق ایران هستیم و از نظر روش گردآوری داد
گونه  از طریق ابزار اسناد و مدارک واقعی سازمان توانیر بدون هیچ پژوهشهای دادهکه  این

 ی و از نـوع مطالعـه   آن از شاخه تحلیلی پژوهشآوری شده است و روش کاری جمع دست
ی انتخـاب شـده   هـا  شاخصوضعیت  ،سعی دارندپژوهشگران این که  علتبه. استموردی 

موردی از چندین ی  در مطالعه اغلب.در چارچوب نظری را در ایران بررسی و تحلیل نمایند
 ی هدف مطالعه. شودابزار همانند مصاحبه، اسناد و مدارک، مشاهده و پرسشنامه استفاده می

رای مـوردی فقـط بـ    ی و نتایج مطالعـه  استموردی درک عمیق از وضعیت بازار برق ایران 
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 3مـوردی   ی در ایـن مطالعـه   پـژوهش متغیرهای مـورد  . مناسب است پژوهش ی همان زمینه

که در قسمت بعـدی مقالـه عملیـاتی و     استشده در قسمت چارچوب نظری گفته شاخص 
 ی اطالعـات کلیـه  . اسـت  1386های گردآوری شده مربوط به سال داده. محاسبه شده است

شـکل آمـار    تجزیـه و تحلیـل ایـن داده هـا بـه     آوری شـده و شـیوه   های کشور جمع نیروگاه
  .شودتوصیفی و نمودارهای هندسی بوده که در ادامه نتایج آن آورده می

  و نتایج آن پژوهشعملیاتی کردن متغیرهای  ی هنحو -4

  ها شاخصنحوه عملیاتی کردن و محاسبات  -4-1
 کـه  صـورتی ، درهـا  شـاخص ای که الزم است مدنظر داشت این اسـت کـه در محاسـبه    نکته

که به  در تحلیل بازار، بیش از آناست که بهترین راه این مالکی صاحب چند نیروگاه باشد، 
. گذار مورد بررسی قـرار دهـیم  تأثیربازیگران  عنوان بهها نظر داشته باشیم، مالکان را نیروگاه

د بررسی در ارزیابی قدرت بازار، تعیین قلمرو جغرافیایی بازار مور مهمل ییکی دیگر از مسا
بـرق   هشـبک ها  آن برای دو بازار که یکی از HHI که شاخص مثال درصورتی عنوان به. است

جنـوب اسـت مـورد محاسـبه قـرار گیـرد، نتـایج بسـیار          هبرق ناحی هکل کشور و دیگر شبک
کـه   صـورتی  یـک بـازیگر در   ،عبـارت دیگـر ممکـن اسـت     به. خواهد آمد دست بهمتفاوتی 

، شـود ق کل کشور نگریسته شود، صاحب قـدرت بـازار قلمـداد ن   بر هجزیی از شبک عنوان به
جنوب مورد بررسی قرار گیرد، برخورداری ه ناحی هصورتی که اگر همان بازیگر در شبک در

  .وی از قدرت بازار کشف شود

  HHIشاخص 
تعریـف و محاسـبه   ) مثال یک کشور عنوان به(برای یک محدوده جغرافیایی  HHI شاخص

تفاده از این شاخص برای یک محدوده جغرافیایی ماننـد کشـور ایـران،    هر چند اس. شودمی
بدون در نظر گرفتن صادرات و واردات، دارای خطـای در محاسـبه و در نتیجـه خطـای در     

تواند اطالعات اولیه و مناسبی از وضعیت رقابتی بودن بازار تحلیل است، اما با این وجود می
دار این شـاخص را بـرای هـر سـاعت از سـال محاسـبه       در اولین قدم باید مق. را نمایش دهد

از دیـدگاه نیروگـاه    1386ساعتی بـرای تمـامی سـاعات سـال      HHIنگاره شکل کلی . نمود
مثال مقدار این شاخص در سـاعت   عنوان به. نشان داده شده است 1 نگارهبنگاه، در  عنوان به
ای بـازار در ایـن   ر آسـتانه و بـا توجـه بـه مقـادی    . اسـت  4139/331برابر  01/01/86از روز  1
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هدف از ایـن مثـال   . استساعت بازاری نامتمرکز است و شرایط رقابت میان بازیگران مهیا 
  . است بودن بازار یرقابت یابیارزای برای نشان دادن نمونه
  از دیدگاه نیروگاه 1386برای کل شبکه ایران در سال  ساعتی HHI: 1 نگاره

… 2ساعت 1ساعت تاریخ   24ساعت

01/01/1386  331,4139  350,2711  … 360,532  
... ... ... ... ... 

29/12/1386  279,8606 280,5051 ... 280,7772 

را در هر دوره زمانی مورد نظـر رسـم    HHI توان نمودارمی HHI ساعتی نگارهبا استفاده از 
را از  HHI ، شـاخص 1 نمـودار . نمود و بدین وسیله تغییرات این شـاخص را مشـاهده نمـود   

حـداکثر   ،شـود خوبی دیده میبه. دهدنشان می 1386عنوان بنگاه در سال بهنیروگاه  دیدگاه
اسـت کـه فاصـله بسـیاری تـا       4/383عـدد   1386مقدار این شاخص از این دیدگاه در سال 
زیـرا در   ؛اما از نگاه مالک وضعیت متفاوت اسـت . آستانه خروج از حالت غیرمتمرکز دارد

در . سال، این شـاخص از آسـتانه عبـور کـرده و نشـان از بـازار متمرکـز ا دارد        هایی اززمان
. عنوان بنگـاه نمـایش داده شـده اسـت    نمودار سالیانه این شاخص از نگاه مالک به 2 نمودار

اولی در . ها استدهد که بازار متمرکزتر از دیگر زماندو بازه زمانی را نشان می نموداراین 
که کشور دچار بحـران سـوخت    و دیگری در هفته اول بهمن ماه، زمانیدو ماه ابتدایی سال 

  .شده بود، رخ داده است

  
  1386عنوان بنگاه در سال از دیدگاه نیروگاه به HHI شاخص: 1نمودار 
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  1386عنوان بنگاه در سال از دیدگاه مالک به HHI شاخص: 2 نمودار

  LHHIشاخص 
بـر  . ها تعریـف شـده اسـت   موقعیت جغرافیایی نیروگاه بندی بازار ایران بر اساسنحوه ناحیه

را  HHI تـوان مقـادیر شـاخص   بنـابراین مـی   دارد؛ناحیه جداگانـه   15این اساس، بازار ایران 
آورد کـه بـه    دسـت  بههای آن ناحیه مشخص، با لحاظ کردن تمامی نیروگاه برای هر ناحیه،

ز بـازار در ناحیـه مـورد نظـر     دهنـده میـزان تمرکـ   شود که نشانگفته می LHHI آن شاخص
-شود که مـی می ارایهمورد استفاده برای ناحیه تهران  نگارهای از در این بخش نمونه. است

  . از وضعیت تمرکز بازار در این ناحیه باشد مفیدیدهنده نتایج تواند نشان
مشـخص   نگـاره که در  طور همان
 عـدد  01/01/86، در تـاریخ  است
HHI  اســت  1800بــاالتر از عــدد

دهنــده بــازار بــه شــدت کــه نشــان
متمرکــز در ایــن ســاعات ســال    

ــت ــ . اسـ ــن شـ ــابراین، ایـ رایط بنـ
امـا بـا بررسـی    . باشـد ) و درحالت کلی بـازار ایـران  (تواند نشانه خوبی برای بازار تهران  نمی

در این روز از شدت تمرکز بـازار تهـران    ،شودمشخص می 29/12/86در روز  HHI مقادیر
کـه در روزهـای    با توجه بـه ایـن  . شکل رقابتی درآمده است به شدت کاهش یافته و بازار به

سـد  و  شـور  رود، کـالن ، سد لتیان، سد امیرکبیر، سیکل ترکیبی پرندهای وگاهاول سال نیر
د، طبیعی است بازار در ایـن شـرایط بـه شـدت متمرکـز      دارنظرفیت قابل تولید صفر  طالقان

  برای ناحیه تهران ساعتی LHHI نگاره: 2 نگاره
.…… 2ت ساع 1ساعت تاریخ 24ساعت

01/01/1386  1973,681 2120,078 ... 2081,492 

... ... ... ... ... 

29/12/1386  1563,974 1563,984 ... 1576,035 
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و  لتیـان ، امیرکبیـر ، پرندهای  با اضافه شدن نیروگاه 29/12/86ز اما همین حالت در رو. باشد
احیه تهران، باعث غیرمتمرکز شدن و حرکت به سـمت رقـابتی   به ظرفیت تولیدی ن رودشور

ناحیه ایران تدوین شـود و بـا    15تواند برای هر کدام از می نگارهاین . شدن بازار شده است
 .استفاده از آن به ارزیابی تمرکز در هر ناحیه پرداخت

  بازار RSIشاخص 
عرضـه   1386لیانه، در سـال  از دیدگاه نیروگاه، نتایج به این صورت اسـت کـه در نگـاه سـا    

کـه ایـن اتفـاق در    . بـوده اسـت   99/88بازار از آن نیروگاه شهید سلیمی با مقـدار   مانده باقی
و بـدین معنـی اسـت کـه بـازار در آن      . وقـوع پیوسـته اسـت   به 06/03/86از روز  21ساعت 

ز سـال  در نگـاه ماهیانـه، در مـاه فـروردین ا    . شکل متمرکز و غیررقابتی بوده اسـت  ساعت به
چـون  . بوده اسـت  64/96با مقدار  3 بازار، از آن نیروگاه سد کارون مانده باقیعرضه  1386

، بـدین معنـی اسـت کـه     استتر  کوچک 100این عدد نیز نسبت به مقدار آستانه یعنی عدد 
نیـز مقـادیر ایـن     4 نگـاره در . شکل متمرکـز و غیررقـابتی بـوده اسـت     بازار در آن تاریخ، به

) بنگـاه  عنـوان  بـه (از دیدگاه مالک . شده است ارایهبنگاه  عنوان بهگاه مالک شاخص از دید
بـازار، از آن   مانـده  بـاقی عرضه  1386در نگاه سالیانه، در سال . شودنیز نتایج زیر حاصل می

از روز  20بــوده اســت کــه ایــن اتفــاق در ســاعت   80/75ای تهــران بــا مقــدار بــرق منطقــه
دهنده وخامـت وضـعیت   بازار نشان مانده باقیمقدار عرضه . توقوع پیوسته اسبه 15/11/86

  .استبازار در آن ساعت 
  بازار از دیدگاه نیروگاه  RSI نگاره: 3 نگاره

دوره زمانی بازار RSI مقدار بازه نمونه روز ساعت بنگاه
64/96 1386 فروردین ماهیانه  20/01/86  20 شهید سلیمی
99/88 1386 بهار فصلی  06/03/86 شهید سلیمی 21 
99/88 1386سال  سالیانه  06/03/86  21 3سد کارون

  بازار از دیدگاه مالک RSI نگاره: 4نگاره
دوره زمانی بازار RSIمقدار بازه نمونه ساعت روز  بنگاه

1386 فروردین ماهیانه 8/81  20/01/86 تهرانایمنطقهبرق 20 
73/76 1386 بهار فصلی  06/03/86  21 ای تهرانمنطقهرقب
8/75 1386سال  سالیانه  15/11/86 تهرانایمنطقهرقب 20 
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  )توصیف و شرح مورد(بازار برق ایران  -4-2

درحـال  کـه   ایـن  انـدازی شـده و یـا    اکثر کشورهای دنیا بازار بـرق راه در ی اخیر، ها سالدر 
برای دادوسـتد بـرق و    رقابتی یهدف از این فعالیت، ایجاد محیط. استاندازی  مطالعه و راه

بـه ایـن ترتیـب بـرای فـروش      . بوده است... افزایش رفاه اجتماعی، پایین آمدن قیمت برق و
. پردازنـد  مـی  برق بازارهایی ترتیب داده شده است که در آن تولیدکنندگان با هم به رقابت

در . ندهســتایــن رقابــت در قالــب یــک بــازی اســت کــه بازیکنــان آن تولیدکننــدگان بــرق 
مشـتریان  و دنهسـت که تعداد تولیدکننـدگان محـدود   جا  آن وجود آمده، ازه ارهای برق بباز

شود و حتی در بعضی حاالت بعضی از رقابت کامل برقرار نمی ،سازی نیستندقادر به ذخیره
رقابـت   بنـابراین . دهنـد  تولیدکنندگان بزرگ، بازار را در راسـتای اهـداف خـود سـوق مـی     

همچنـین  . دشـو اساس سطح رقابت، مدل بازار متفاوت مـی  و برناقص خواهد بود  صورت به
 .استاز عوامل در ایجاد رقابت ناقص های آن، یکی دیگر  ساختار شبکه برق و محدودیت

  پژوهشهای اندرکاران برق کشور و تحلیل و تفسیر یافته مصاحبه با دست -4-3
کـانونی   احبه گـروه طـی یـک کارگـاه مصـ     هـا  شاخصنتایج این ، ها شاخصبعد از محاسبه 

)Focus group Workshop ( ن و مـدیران صـنعت بـرق بـازخورد داده شـد و از     به مسـئوال 
اطالعـات  . اسـت  توضیحاتی خواسـته شـده   ها شاخصدر خصوص وضعیت فعلی این ها  آن

شـرح زیـر    ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی تجزیه و تحلیل شد و نتایج آن بـه مصاحبه
  :است

زیـرا اتصـالی میـان    . هم پیوسته بـرق ایـران وجـود نـدارد    در شبکه بهجزیره کیش  
مـدیریت شـبکه بـرق ایـران تعـاریف      . شبکه سراسری با این نیروگاه وجود نـدارد 

کـرده اسـت کـه الزم     ارایـه هم پیوسته و خارج از شـبکه  مجزایی را برای شبکه به
 .به آن توجه شود ها تحلیلاست در 

 ،درگذ این هرچه زمان می، بنابراسترق ایران بازاری نوپا بازار بکه  این با توجه به 
علت رشد مصرف برق در هـر سـال و    و نیز به شودتر و معتبرتری میشرایط واقعی

افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و در دسترس بودن اطالعات در آینده مناسـب  
 دوباره سال آینده 5در  1386ی قدرت بازار بر پایه سال ها شاخصاست که نتایج 

 .دشوبررسی 
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آمـده سـهم بـازار سـاعتی بـازیگران در سـاعات اوج        دسـت  بـه با توجه به نمـودار   
عنوان یک ساعت بحرانـی الزم اسـت تـا توجـه بیشـتری بـه       به) 3نمودار (مصرف 

رجایی، سد کارون و نیروگاه  نیروگاه شهید سلیمی، نیروگاه شهید(چهار نیروگاه 
 .بازار را دارند نمودکه بیشترین سهم ) شهید عباسپور

0 1 2 3 4 5 6 7

شهید سلیمی 
شهید رجایی 
سد کارون    3

سدشهید عباسپور 
سیکل ترکیبی دماوند  

شهید منتظری 
شهید منتظرقائم 

رامین
شازند  

سد مسجد سلیمان  
سیکل ترکیبی گیالن  
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شهید مفتح 
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سیکل ترکیبی کازرون  

اصفهان  
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سیکل ترکیبی نیشابور  
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جنوب اصفهان 

شیروان 
یستون    ب

ری
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سیکل ترکیبی پرند  
سهند 
توس  

سد دز 
یزد 

سیکل ترکیبی سنندج  
رودشور

شریعتی  
سد کرخه 

بریز   ت

سهم بازار 

  
   هااز دیدگاه نیروگاه 16/05/86از روز  21نمودار سهم بازار بازیگران در ساعت : 3نمودار 
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  اهو پیشنهاد گیرینتیجه -5

و نمودارهایی که در مورد هر شاخص ذکر شد، الزم اسـت   ها نگارهآوردن  دست بهپس از 
همـین   بـرای . پرداخته شـود  ها شاخصن در این قسمت به بررسی نتایج کلی از هر یک از ای

بـازار را بـا قیمـت تسـویه بـازار       RSI و HHI یهـا  شـاخص میزان همبسـتگی   ،مطلوب است
بـازار   RSI و HHI ارتباط میان مقدار شاخص  هدنده تواند نشاناین مقدار می. آورد دست به

یا در ساعاتی که عبارتی دیگر، آ به. در هر ساعت با قیمت تسویه بازار در همان ساعت باشد
اند، قیمت تسویه بازار هـم دچـار تغییـرات    از مقدار آستانه خود تجاوز کرده ها شاخصاین 

  شده است یا خیر؟ 
بازار با قیمت تسویه بازار در مـورد مطالعـه    RSI و HHI یها شاخصنتایج مقدار همبستگی 

. آمده اسـت  دست به 6676/0و  8653/0ترتیب برابر به) 1386بازار برق ایران در سال (شده 
البتـه ایـن میـزان در     ؛نددارتوجهی  که مشخص است، اعداد همبستگی مقادیر قابل طور همان

این بـدین معنـی اسـت کـه میـزان تغییـرات در تمرکـز        . دارتر استامعن HHI مورد شاخص
 گذارد که این واقعیت باید مورد توجـه ات بسزایی بر روی قیمت تسویه بازار میتأثیربازار، 
نتیجه مهم دیگری که از بررسـی ایـن   . اندرکاران بازار و واحدهای نظارتی قرار بگیرددست

داده شـد،  کـه نشـان  طور همـان . اسـت   LHHI آمد، مربـوط بـه شـاخص    دست به ها شاخص
مقادیر این شاخص برای ناحیه تهران، در مواقع خاص، کـه اخـتالف میـان میـزان عرضـه و      

دهنـده  ز مقادیر آستانه خود تجـاوز کـرده اسـت، کـه نشـان     رسد، اتقاضا به حداقل خود می
تواند سرمنشأ بروز قدرت بازار در وجود بازار متمرکز و غیر رقابتی در این ناحیه است و می

 .نزد بازیگران شود
در قسـمت اول مـروری   . توان در غالب دو نکته اصلی بیان کـرد این مقاله را می طورکلی به

ی قدرت بازار، رفتـار بـازیگران   ها شاخصبتی بودن بازار از میان ی ارزیابی رقاها شاخصبر 
» معرفی فرآیند تحلیـل «و » روند تحلیل«در قسمت دوم . و رقابتی بودن بازار صورت گرفت

و نیــز از اهمیــت بــاالیی بــرای  هســتندیی کــه بــرای بــازار ایــران قابــل محاســبه هــا شــاخص
بازار برق ایران ارزیابی  1386های سال از دادهد، با استفاده ناندرکاران بازار برخوردار دست

  :خالصه در زیر آمده است صورت نتایج این ارزیابی به ترین مهم. شده است
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توجه به این نکته اسـت کـه بایـد بـا توجـه بـه تعـاریف         ها شاخصدر بررسی  مهمنکته  -1

 مختلفــی کــه از مفهــوم بنگــاه اقتصــادی در بــازار بــرق ایــران وجــود دارد، بــه تحلیــل 
 . نحو احسن انجام شود سازی بهپرداخته شود تا در روند خصوصی ها شاخص

ی ارزیابی بازیگران باید مورد توجه قرار گیرد، توجـه  ها شاخصای که در بررسی نکته -2
 .استبه موقعیت جغرافیایی بازیگر مورد بررسی 

خـاص،  برای ناحیه تهران، در مواقع  LHHI داده شد، مقادیر شاخصکه نشانطور همان -3
رسد، از مقادیر آسـتانه خـود   که اختالف میان میزان عرضه و تقاضا به حداقل خود می

دهنده وجود بازار متمرکز و غیر رقابتی در این ناحیه است این نشان. تجاوز کرده است
افزایش قیمت برق توسط (تواند سرمنشأ بروز قدرت بازار در نزد بازیگران شود که می

 ).بازیگران بازار
بازار برای  RSI و HHI ، LHHI حالت کلی با استفاده از نتایجی که از سه شاخص در -4

هـایی در ایجـاد   توان گفت کـه بـازار ایـران دارای کاسـتی    آمد، می دست بهبازار ایران 
توانـد   مـی کـه   ایـن  وجود این تمرکز باال، عـالوه بـر  . استفضای رقابتی میان بازیگران 

تواند موجـب بـاال رفـتن قیمـت     ات شود، همچنین میخدم ارایهباعث بروز اختالل در 
این نکته و تالش برای کاستن از میزان تمرکـز و حرکـت    ینابنابر. دشوتسویه بازار نیز 

   .ن قرار گیردوالئمس توجه باید مورد به سمت بازاری رقابتی
بـودن   ی ارزیابی رقابتیها شاخصبرای توسعه  ییاهتوان با نگاهی به آینده، پیشنهادحال می

  :آیدشود که در ادامه میمی ارایهی موجود ها شاخصبازار و نیز توسعه تحلیل 
آوردن مقـادیر آسـتانه بـرای هـر      دست به منظور به پژوهشی های هشود مطالعپیشنهاد می -1

 .صورت گیرد ،یی که قابلیت محاسبه در بازار ایران را دارندها شاخصیک از 
هـا   آن آمـده از  دسـت  بـه و تحلیـل نتـایج    هـا  خصشاافزایش دقت در محاسبه  منظور به -2

ها به محاسبه با لحاظ کردن قابلیت اطمینان در توان قابل تولید نیروگاه ،شودپیشنهاد می
 .پرداخته شود ها شاخص

بهبود شرایط بازار و افـزایش   منظور بهی این بخش، ها شاخصبا توجه به بررسی تمامی  -3
هایی به شبکه برق ایران افزوده شـود  نیروگاه، شودمیمیزان رقابتی بودن بازار، پیشنهاد 

یـابی ایـن   ابزارها بـرای مکـان   ترین مهمیکی از . تا از میزان تمرکز در بازار کاسته شود
که این ) یا نواحی(که در ناحیه  بدین معنی. است LHHI ها، استفاده از شاخصنیروگاه
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ویـت بـاالتری بـرای احـداث     شاخص از مقدار آستانه خود تجـاوز کـرده اسـت، از اول   

  .استهای جدید برخوردار نیروگاه
های نظارتی برای جلوگیری از اعمال قدرت بـازار توسـط   پیشنهاد دیگر در مورد رویه -4

بینی رفتارهای انحصـاری توسـط بـازیگران بایـد در     این نظارت و پیش. بازیگران است
اند، مـورد توجـه   ز کردهبازار از مقادیر خود تجاو RSIو   HHIیها شاخصکه  مواقعی

علـت وجـود تمرکـز بـاال، بـازار از حساسـیت        زیرا در این مواقع بـه  ؛بیشتری قرار گیرد
هایی کـه ایـن اتفـاق در    زیادی برخوردار است و بازیگران در صورت آگاهی از زمان

های پیشنهادی خود باعث باال رفتن قیمت توانند با باال بردن قیمتحال وقوع است، می
  .بازار شوندتسویه 
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