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باز  انگاري در اقتصاد یارانه اي1
یگانه راهكار برون رفت از بحران نقدینگي 

صنعت برق کشور

محمدحسن متولي زاده )مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان(
حميدرضا حسينی آشتيانی )مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا(

1- قانون تثبيت قيمت  ها، سر منشا افول صنعت برق
همان طور که در شکل )1( دیده مي شود، در دوره اول از سال 1376 
ت��ا 1383، درآمد حاصل از فروش برق به قیمت ثابت س��ال 1383 
تغییر نکرده اس��ت. این امر حاکي از آن است که بهاي برق متناسب 
ب��ا تورم در این س��ال ها افزایش یافته اس��ت تا افزای��ش هزینه هاي 
صنعت برق را پوش��ش دهد. اما در دوره دوم و از ابتداي سال 1384 

)نخستین سال اجراي قانون تثبیت قیمت ها( تا 1389 درآمد واقعي 
صنعت برق از محل فروش برق )با قیمت پایه س��ال 1383( با شیبي 
تن��د رو به کاهش گذاش��ته و این مهم تا آنج��ا پیش رفت که قیمت 

واقعي برق، تا50 درصد قیمت سال پایه کاهش یافت.

2- هدفمندي يارانه ها، اميدي كه محقق نشد
صنعت برق امیدوار بود در دوره س��وم که مطابق ش��کل )1( از سال 
1388 آغاز می ش��ود با اج��راي قانون هدفمن��دي یارانه ها و افزایش 
تعرفه برق، بخش��ي از مش��کالت نقدینگي آن حل شود، اما در عمل 
بح��ران نقدینگي عمیق تر ش��د. علت این امر را بای��د در عوامل زیر 

جستجو کرد. 
- ب��ا اجراي قانون هدف مندي یارانه ه��ا، میانگین تعرفه برق  از 170 
ری��ال به 409 ریال به ازای هر کیلووات س��اعت افزایش یافت. اما 
این افزای��ش به اندازه اي نبود که پس از اعم��ال تاثیر تورم، بهای 
واقعي برق را به س��طح قیمت سال 1383بازگرداند؛ با هدف مندي 
یارانه ه��ا قیم��ت واقعي برق در س��ال 1391 به قیمت پایه س��ال 
1383، به حدود 100 ریال رس��ید که تنها 70 درصد قیمت برق 

در سال 1383 بود. )بخش قرمز رنگ نمودار شکل1( 

كمبود نقدينگي در سال هاي اخير، صنعت برق را دچار بحران هاي 
جدي كرده است. افزايش بدهي ها و عدم امكان تأمين نقدينگي 
موردنياز صنعت برق، موجب ش�ده است كه خريد قطعات يدكي 
نيروگاه ه�ا، اجراي پروژه هاي توس�عه، بهينه س�ازي تأسيس�ات 
انتقال و توزيع و بهره برداري از شبكه هاي برق با مشكالت جدي 
مواجه ش�ود. بدون ش�ك ادامه اين روند، ت�داوم تأمين برق در 
كش�ور را با چالش هاي جدي روبرو مي س�ازد. حل ريش�ه اي اين 
چالش، مس�تلزم شناخت عوامل ايجاد اين بحران در صنعت برق 

است.
مستند پيِش رو بر آن اس�ت ضمن تحليل داليل ريشه اي بحران 
نقدينگي صنعت برق، راهكارهاي اثربخش براي برون رفت از آن 

را نيز ارايه نمايد.

شكل1- ميانگين نرخ فروش برق به قيمت پايه سال 1383
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- حتي همین افزایش بهای برق در مرحله نخس��ت هدفمندي نیز به 
صنعت برق تزریق نشد. به این ترتیب، دریافت صنعت برق از محل 
فروش انرژي همچنان روندي کاهشي را ادامه داد )بخش آبي رنگ 
نمودار ش��کل1(. به عبارت دیگر در پایان س��ال 1391، دریافتي 
واقعي صنعت برق به ازاي هر کیلووات س��اعت، به 50 ریال )کمتر 

از یک سوم دریافتي سال 1383!( رسید.
- عدم اجراي مرحله دوم هدفمندي یارانه ها و تورم ش��دید سال هاي 
اخیر، در عم��ل افزایش تعرفه برق را خنثي ک��رد. در حال حاضر 
قیمت تمام شده با قیمت مصوب سوخت نیروگاه ها )که بسیار کمتر 
از قیمت فوب خلیج فارس است( به ازاي هر کیلووات ساعت بالغ بر 
1100 ریال مي ش��ود، در حالي که متوسط قیمت فروش برق تنها 
409 ریال است. اگر هزینه سوخت را با قیمت فوب خلیج فارس در 
نظر بگیریم، قیمت تمام ش��ده )تولید، انتقال و توزیع( هر کیلووات 
س��اعت برق )با احتساب ارز مبادله اي( حدود 3000 ریال مي شود 
که کمتر از 15 درصد آن را مردم مي پردازند و بخش قابل توجهي 
از آن را دوب��اره در قالب یارانه دریافت مي کنند. به این ترتیب، به 
طور متوس��ط کمت��ر از 10 درصد قیمت تمام ش��ده برق را مردم 

مي پردازند و بیش از 90 درصد دیگر آن را دولت یارانه مي دهد!

3- جريان نقدينگي صنعت برق در بخش جاري
ع��دم تناس��ب می��ان تعرفه ب��رق و قیمت تمام ش��ده ب��رق، موجب 
بروز کس��ري ش��دید نقدینگي در صنعت برق ش��ده است. به منظور 
جلوگیري از بروز بحران هاي ش��دید کمبود نقدینگي در صنعت برق، 
در س��ال هاي اخیر بخشي از »هزینه سوخت« از طریق منابع عمومي 
دولت تامین و هزینه هاي جاري صنعت برق به هزینه هاي بهره برداري 

و نگهداري تأسیسات محدود شده است.
ای��ن هزینه ها در عمل تنها 25 درصد هزینه تولید برق اس��ت و 75 
درصد هزینه تولید برق که س��وخت مصرفي نیروگاه هاست، از چرخه 
نقدینگي صنعت برق خارج ش��ده اس��ت. با وجوداین و مطابق آنچه 
که در ادام��ه مي آید، جریان نقدینگي صنعت برق به گونه اي اس��ت 
که کس��ري نقدینگي بیش از 50 درص��دي براي پرداخت هزینه هاي 

جاري خود دارد. 

1-3- هزينه هاي جاري صنعت برق
هزینه ه��اي صنعت برق ش��امل هزینه ه��اي تولید، انتق��ال و توزیع 
مي ش��ود. این هزینه ها برای راهب��ری نیروگاه ها و حفظ آمادگی آنها 
و ش��بکه انتقال و فوق توزی��ع و همچنین خدمات مش��ترکان صرف 

می شود. 
ظرفیت اس��مي نیروگاه هاي کشور در پایان س��ال 1391 به68900 
مگاوات رس��ید و این میزان ظرفیت در سال گذشته نزدیک به 250 
تراوات س��اعت انرژی الکتریکی به شبکه برق کشور تزریق کرد. برق 
تولیدي نیروگاه ها در بازار برق عرضه مي ش��ود و بر اساس قیمت هاي 
ارایه شده توس��ط نیروگاه ها، به ارزان ترین قیمت خریداري مي شود. 
همان گونه که پیش تر عنوان ش��د، قیمت ارایه شده در بازار برق تنها 
ش��امل هزینه هاي »تبدیل انرژي« اس��ت و هزینه س��وخت مصرفي 
نیروگاه ها را ش��امل نمي ش��ود. با توجه به این مهم، متوس��ط قیمت 
خریدیک کیلووات س��اعت برق از نیروگاه هاي کشور در سال 1391، 

معادل469ریال شده است. 

در بخش انتقال نیز، بهره برداري و نگهداري 117/000 کیلومتر خط 
انتقال و فوق توزیع و 284/000 مگاولت آمپر ترانسفورماتور، هزینه اي 
بال��غ بر 1800 میلیارد تومان دارد. به عبارت دیگر، هزینه انتقال برق 
از مراک��ز تولید به مراکز مصرف 87 ریال بر کیلووات س��اعت هزینه 

دارد. 
توزی��ع برق در مراکز مصرف، هزین��ه اي بالغ بر 2500 میلیارد تومان 
دارد. ای��ن هزینه ص��رف نگه��داري 700/000 کیلومتر خط فش��ار 
متوسط و فش��ار ضعیف، 94/000 مگاولت آمپرترانسفورماتور توزیع 
و خدمت رس��انی به 29 میلیون مشترک مي شود. به این ترتیب براي 

توزیع هر کیلووات ساعت برق، 124ریال هزینه مي شود. 
ب��ا توجه ب��ه ارقام باال قیمت تمام ش��ده برق بدون احتس��اب هزینه 
سوخت، بالغ بر680 ریال بر کیلووات ساعت مي شود. با فرض فروش 
205 تراوات  س��اعت برق به مش��ترکان )بدون لحاظ کردن صادرات 
ب��رق( مجموع هزینه هاي جاري صنعت برق )بدون احتس��اب هزینه 

سوخت( به 13900 میلیارد تومان مي رسد. 

2-3- درآمدهاي جاري صنعت برق
درآمده��اي صنعت برق از محل فروش برق به مش��ترکان و صادرات 
برق اس��ت. در حال حاضر متوس��ط قیمت فروش برق 409 ریال بر 
کیلووات س��اعت است که با فرض فروش 205 تراوات ساعت برق در 
هر سال، درآمد 8400 میلیارد توماني را به دنبال دارد. این درآمد به 
خزانه داري کل واریز مي شود و بخشي از آن سهم سازمان هدفمندي 

و بقیه آن به صنعت برق پرداخت مي شود.
طب��ق مصوبه دولت تنها 264 ریال به ازاي هر کیلووات س��اعت برق 
فروش رفته به صنعت برق پرداخت مي ش��ود و بقیه آن به س��ازمان 
هدفمندي تعلق مي گیرد. تخصی��ص 264 ریال به ازاي هر کیلووات 
س��اعت به این معناس��ت که 5100 میلیارد تومان از 8400 میلیارد 
توم��ان دریافتي بابت ف��روش برق به صنعت ب��رق و 3300 میلیارد 
توم��ان آن به س��ازمان هدفمندي )بابت بخش��ي از هزینه س��وخت 

نیروگاه ها( تعلق مي گیرد. 
تخصیص264ری��ال به ازاي هر کیلووات س��اعت ب��ه صنعت برق، در 
حالي صورت مي گیرد که در س��ال 1387 به اس��تناد جز »ج« بند 7 
قانون بودجه، قیمت تمام شده برق )بدون هزینه سوخت( به ازاي هر 
کیلووات ساعت 390 ریال تعیین شده بود. با توجه به نرخ تورم اعالم 
ش��ده از س��وي بانک مرکزي، این رقم 390 ریالي معادل ارزش780 
ریال در س��ال 1391 است. حال آن که قیمت تمام شده برق )بدون 
هزینه س��وخت( در حال حاضر 680 ریال )13 درصد کمتر از قیمت 

سال 1387( است.
در حال حاضر نزدیک به 10 تراوات ساعت برق به کشورهاي همسایه 
صادرمي شود که درآمدي معادل1700 میلیارد تومان )با قیمت دالر 
2500 تومان( براي صنعت برق به همراه دارد. به این ترتیب، مجموع 
درآم��د صنعت ب��رق از فروش و صادرات ب��رق،6800 میلیارد تومان 

خواهد شد.
با توجه به هزینه جاری 13900 میلیارد تومانی صنعت برق، دست کم 
7100 میلیارد تومان کس��ري نقدینگي سالیانه در صنعت برق وجود 
دارد؛ ام��ا در عمل به دالیل زیر کس��ري نقدینگ��ي از این رقم فراتر 

مي رود. 
- اضافه برداش��ت سازمان هدفمندي و عدم پرداخت 264 ریال به   
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ازاي هر کیلووات ساعت به صنعت برق
- عدم وصول تمامي مطالبات فروش انرژي از مشترکان

- عدم پرداخ��ت بخش قابل توجهي از درآمد حاصل از صادرات برق 
به صنعت برق. براي مثال، پاکستان به جاي پرداخت پول برق، به 
ایران شکر مي دهد که پول آن نیز به صنعت برق داده نمي شود. 

پیامدهاي این جریان نقدینگي نامناس��ب به صنعت برق مش��کالت 
بسیاري را براي فعاالن این صنعت ایجاد کرده است که مهم ترین آنها 

در زیر فهرست شده اند. 
- افزایش بده��ي صنعت برق به تولیدکنن��دگان بخش خصوصي   

برق، پیمانکاران و سیستم بانکي کشور 
- ع��دم امکان تأمی��ن قطعات یدکي، انجام تعمیرات، س��رویس و   
نگه��داري ب��ه موقع نیروگاه ها و ش��بکه هاي ب��رق و احتمال بروز 

خاموشي هاي گسترده در آینده نزدیک 
- عدم اعتماد و اس��تقبال بخش خصوصي براي حضور و مشارکت   

در سرمایه گذاري در صنعت برق 
- از دست رفتن ظرفیت هاي پیمانکاري صنعت برق 

- عدم امنیت ش��غلي براي بیش از 100/000 ش��اغل مس��تقیم و   
غیرمستقیم صنعت برق 

3-3- اصالح قيمت برق، يگانه راهكار برون رفت از كسري نقدينگي 
جاري 

ب��ا توجه به تحلیل ارایه ش��ده در س��طرهاي باال، با ش��رایط فعلي و 
با خوش��بینانه ترین فرض ها، تنها عملیات جاري صنعت برق کش��ور، 
پتانسیل کسري نقدینگي ساالنه معادل 7100 میلیارد تومان خواهد 

داشت.
بدیهي اس��ت که یگانه راه حل برون رفت از این بحران، اصالح قیمت 
ب��رق و اختصاص ای��ن افزایش قیمت به صنعت برق اس��ت. در حال 
حاضر قیمت برق بس��یار پایین اس��ت و عالوه بر ایجاد بحران کمبود 
نقدینگی در صنعت برق، تمامي تالش هاي »مدیریت مصرف« را نیز 

به شکست کشانده است.
قیمت غیرواقعي برق در س��ال هاي گذشته، موجب شده که شاخص 
»ش��دت مص��رف ب��رق« در ایران 2 برابر متوس��ط جه��ان و 4 برابر 
کش��ورهایي چون ژاپن و آلمان شود. جالب آن که در سال جاري نیز 
با وجود ش��رایط رکود صنعت، شاهد رشد 8 درصدي در مصرف برق 
بوده ایم. براي جبران کس��ري نقدینگي 7100 میلیارد توماني صنعت 
ب��رق در بخش ج��اري، باید قیمت برق به 755 ری��ال افزایش یابد و 
تمامي این افزایش نیز به صنعت برق تعلق بگیرد. ممکن اس��ت گفته 
شود که اصالح قیمت از 409 ریال به 755 ریال براي مردم سنگین 
است، اما بي تردید خاموش��ي هاي گسترده هزینه اي به مراتب بیشتر 
خواهد داشت و مهم تر آن که قیمت برق در حال حاضر نیز به شدت 

ارزان است. 
براي روش��ن  ش��دن ارزاني برق کافي است آن را با هزینه ارسال یک 
پیامک )sms( مقایس��ه کنید. جدول )1( مدت زمان استفاده از چند 

تجهیز برقی، با هزینه برقي معادل یک پیامک را نشان مي دهد. 
الزم به یادآوري اس��ت که این اصالح قیمت پیش��نهادي، تنها براي 
پوش��ش هزینه هاي جاری صنعت برق بدون احتساب هزینه سوخت 
اس��ت و همچنان مردم بال��غ بر 75 درصد هزینه تمام ش��ده برق با 

احتساب قیمت سوخت را یارانه می گیرند.

4- جريان نقدينگي صنعت برق در بخش سرمايه اي 
ه��ر آنچه که در باال طرح ش��د، تنها مربوط ب��ه بخش جاري صنعت 
برق بود، که نش��ان  مي داد در این بخش به طور س��الیانه دس��تِ کم 
7100 میلیارد تومان کس��ري نقدینگي خواهیم داشت و تنها راهکار 

برون رفت از آن نیز، اصالح بهاي برق خواهد بود. 
از آنجا که صنعت برق در تمام جهان، صنعتي زیرس��اختي محسوب 
مي ش��ود، بخش قابل توجهي از هزینه هاي صنعت در بخش توس��عه 
زیرس��اخت هاي آن از محل فروش انش��عاب به متقاضیان برق تامین 

مي شود.
آنچ��ه در ادام��ه  مي آی��د مروري ب��ر عدم ت��وازن مناب��ع و مصارف 

سرمایه گذاري در صنعت برق ایران است.

1-4- مصارف سرمايه گذاري در صنعت برق 
برآوردها حاکي از آن اس��ت که به منظور پاس��خگویي به نیاِز مصرِف 
رش��ِد سالیانه 8 درصدي اقتصاد کشور، ظرفیت نیروگاهي کشور باید 
درهر س��ال به طور متوس��ط 4000 مگاوات افزایش یابد. این میزان 
افزایش س��الیانه ظرفیت تولید برق، در بخش انتقال نیازمند احداث 
100 پست و 5000 کیلومتر شبکه )در مجموع معادل 3000 میلیارد 
توم��ان( و در بخش توزیع نیازمند احداث 25000 ترانس��فورماتور و 
15000 کیلومتر ش��بکه )درمجموع مع��ادل 2000 میلیارد تومان(، 

خواهد بود.
با فرض آن که احداث 4000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهي در هر 
س��ال، معادل 7500 میلیارد تومان س��رمایه گذاري نیاز داشته باشد، 
جمع سرمایه گذاري سالیانه مورد نیاز صنعت برق در هر سال )مصارف 

سرمایه گذاري(، معادل 12500 میلیارد تومان برآورد مي شود. 
از آنجا که مدل کس��ب  وکار حاکم برصنعت ب��رق جهان، به گونه اي 
است که عمده سرمایه گذاري  موردنیاز براي توسعه ظرفیت نیروگاهي، 
از س��وي بخش خصوصي تأمین مي شود، فرض ما نیز بر آن است که 
در ص��ورت تحقق موارد زیر، س��رمایه گذاري در بخش تولید از دوش 

مدت زمان استفاده با هزينه برقي وسيله برقي
معادل يك پيامك

20 ساعتالمپ كم مصرف20 واتي

6 ساعتيخچال فريزر 

3 ساعتلپ تاپ 12 اينچ

1 ساعتكامپيوتر با مانيتور 15 اينچ

LCD 2 ساعتتلويزيون

LED 3 ساعتتلويزيون

جدول1- مدت زمان تقريبي استفاده از تجهيزات با پرداخت هزينه اي معادل يك پيامك
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دولت برداشته شود. 
- تسهیل ورود سرمایه گذاران بخش خصوصي به صنعت نیروگاهي   

کشور با اصالح مکانیزم هاي اقتصادي بازار برق 
- اس��تفاده از مناب��ع صندوق توس��عه ملي ب��راي افزایش ظرفیت   

نیروگاهي 
- استفاده از ظرفیت هاي قانوني براي احداث واحد بخار نیروگاه هاي   

سیکل ترکیبي )ماده 19 بودجه سال 1392( 

2-4- منابع سرمايه گذاري در صنعت برق 
همان گونه که پیش تر عنوان شد، مهمترین منبع سرمایه گذاري براي 
توس��عه ظرفیت نیروگاهي و ش��بکه موردنیاز، درآمد ناشي از فروش 

انشعاب به متقاضیان است.
متاس��فانه در این بخش نیز با توجه به عدم افزایش ودیعه انشعاب از 
سال 1383 تاکنون، با فرض واگذاري 1/5 میلیون انشعاب جدید در 
هر س��ال، درآمد سالیانه ناشي از فروش انش��عاب، تنها معادل 700 

میلیارد تومان مي شود.
در نهای��ت آن که با فرض تحقق 400 میلی��ارد تومان منبع از محل 
مناب��ع عمومي کش��ور، جمع کل منابع در دس��ترس س��الیانه براي 
س��رمایه گذاري در صنع��ت ب��رق، در بهترین حال��ت، معادل 1100 

میلیارد تومان خواهد بود. 
ب��ا توجه به تحلیل هاي کمي ارایه ش��ده در باال، نتیجه مي گیریم که 
مش��ابه بخش جاري، در بخش سرمایه گذاري صنعت برق نیز )بدون 
احتس��اب س��رمایه گذاري در بخش نیروگاهي(، هر س��ال دستِ کم 

معادل3900 میلیارد تومان کسري بودجه خواهیم داشت. 

3-4- راهكارهاي برون رفت ازكسري منابع سرمايه اي 
مش��ابه راهکار ارایه ش��ده در بخش جاري، راهکاره��اي برون رفت از 
کسري منابع سرمایه اي صنعت برق نیز ریشه در اقتصاد برق دارد. به 
نظر مي رس��د که در این بخش، دو موضوع زیر باید مورد توجه جدي 

قرار گیرد. 

■ اصالح وديعه انشعاب
همان گونه که پیش تر عنوان ش��د، ودیعه برقراري انش��عاب از س��ال 
1383 تاکنون ثابت مانده است؛ حال آن که هزینه هاي توسعه شبکه 
و زیرس��اخت ها، در10 سال گذشته دس��تِ کم به میزان تورم افزایش 
داشته است. با توجه به این مهم و با فرض عدم افزایش هزینه واقعي 
ودیعه انش��عاب، ودیعه انشعاب در سال جاري باید دستِ کم متناسب 

با تورم سال هاي 1383 تا 1392 افزایش یابد.
الزم به یادآوري اس��ت که در صورت اصالح ودیعه انش��عاب با توجه 
به تورم بخشي صنعت برق )صنعت ساخت و احداث(، افزایش ودیعه 

انشعاب به مراتب بیشتر خواهد شد. 

■ توجه جدي به موضوع مديريت مصرف
قیمت غیرواقعي برق موجب ش��ده که در س��ه دهه گذشته متوسط 
سالیانه رش��د مصرف و رش��د پیک، به حدود 8 درصد برسد. نتیجه 
این روند نیز به نوبه خود منجر به افزایش نامبارک ش��اخص ش��دت 
مصرف برق )دو برابر متوس��ط جهان( شده است. با توجه به این مهم 
ب��ه نظر مي رس��د که توجه ج��دي و التزام عملي ب��ه کاهش مصرف 

برق و مدیریت تقاضا، مي تواند بخش��ي از نیازهاي سالیانه صنعت به 
سرمایه گذاري هاي جدید را جبران نماید. 

5. سخن پاياني 
صنعت برق کش��ور روزهاي دش��واري را پشت س��ر مي گذارد. وزارت 
نی��روي دولت یازدهم، صنعت برقي را تحوی��ل مي گیرد که با بحران 
کمبود نقدینگي و بدهي سنگین به پیمانکاران و بانک ها مواجه است. 
از س��وي دیگر مطابق تحلیل هاي کمي ارایه ش��ده، جریان نقدینگي 
حاکم ب��ر صنعت ب��رق، در دو بخش جاري )بدون احتس��اب هزینه 
س��وخت نیروگاه ها( و س��رمایه اي )بدون احتس��اب س��رمایه احداث 
نیروگاه(، سالیانه 11000 میلیارد تومان به بدهي هاي آن مي افزاید. 

تحلیل هاي کمي ارایه شده در این مستند، اگر مخاطب خود را به این 
باور رسانده باشد که یگانه راهکار برون رفت از بحران نقدینگي حاکم 
بر صنعت برق، اصالح »پارادایم اقتصاد یارانه اي« حاکم بر آن اس��ت، 

به اهداف خود دست یافته است. 
باید پذیرفت که اقتصاد، از هر نوع آن و از جمله اقتصاد برق و انرژي، 
زب��ان خ��ود را دارد و نمي توان بدون توجه ب��ه آن و رعایت الزام هاي 
بنیادین آن، انتظار حل چالش هاي حال حاضر صنعت برق را داشت. 

***

پي نوشت

1- اين مقاله در روزنامه دنيای اقتصاد در تاريخ 1392/06/26 منتشر شده است.
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