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در چندین سال اخیر با توجه به اهمیت روزافزون تأمین و مصرف انرژی، بسیاری از دولت ها 
توجه به سزایی به مسئله انرژی نموده اند. از جمله مهم ترین تالش ها، ایجاد بازارهای انرژی 
و خصوصی سازی بخش های مختلف آن بوده است. در سالیان گذشته صنعت برق عموما به 
صورت عمودی و یکپارچه توسط دولت ها اداره می شد که دلیل این امر پیچدگی های بسیار 
و همچنین هزینه فراوان این صنعت می باشد. به مرور زمان وجود انحصار در صنعت برق 
موجب ناکارآمدی هایی گشته و مشکالت زیادی چون افزایش قیمت برق و کمبود ظرفیت 
را به همراه داشته است . از این رو بسیاری از کشورها چون انگستان، آمریکا، روسیه، آلمان و 
غیره سعی بر خارج نمودن ساختار بازار برق خود از یک ساختار انحصاری داشته اند. خروج 
از ساختار انحصاری و ایجاد بازار برق رقابتی توانسته است مزایای بسیاری چون افزایش 

بازدهی و کاهش قیمت برق را برای کشورها به همراه داشته باشد.
از  انجام گرفته است.  برق  بازار  ایجاد  بسیاری در راستای  نیز تالش های  در داخل کشور 
جمله مهم ترین این اقدامات می توان به ایجاد یک شرکت مادر تخصصی )توانیر(، شرکت 
با وجود تالش های صورت گرفته،  نمود.  اشاره  برق  بازار  تنظیم  مدیریت شبکه و هیئت 
کماکان ساختار صنعت برق کشور به شکل کامال رقابتی در نیامده و مسیر بسیاری برای 
آزادسازی در پیش دارد. از این رو الزم است با شناخت و الگوبرداری از سیر تحول بازار 

برق و ساختار آن در کشورهای مختلف مشکالت و موانع پیشرو را حل نمود.
در این پژوهش با تمرکز بر سیر تحول و ساختار بازار برق در کشور روسیه، تالش شده 
است مسیر تجدید ساختار و مدل بازار برق در این کشور شناسایی شود. این کشور پس از 
فروپاشی شوروی سابق و در راستای آزادسازی و خصوصی سازی بازار، اقدامات گسترده ای 
را اتخاذ نموده است. از جمله مهم ترین آن می توان به ایجاد یک شرکت مادر تخصصی 
)شرکت یونیفاید انرژی سیستم( در دوران گذار و انحالل آن در پایان دوره اشاره نمود. این 
تجدید ساختار باعث شده است نهادهای مستقلی چون تنظیم گر، بهره بردار بازار، بهره بردار 
سیستم، مالک شبکه انتقال، شرکت های عرضه انرژی و غیره ایجاد شود. همچنین در حال 

حاضر در بخش تولید و عرضه برق سهم عمده فعالیت ها در اختیار بخش خصوصی است.
 از دیگر نکات مهم در صنعت برق کشور روسیه، اتخاذ رویکردهای متفاوت در ایجاد بازار 
برق در  مناطق مختلف می باشد. این تفاوت در ایجاد بازار برق عموما به مسائل مختلفی چون 
تراکم جمعیتی، محدودیت های انتقال، نوع نیروگاه های منطقه و شرایط خاص فرهنگی، 

خالصه مدیریتی
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سیاسی و اجتماعی آن مربوط می شود.
با توجه به بررسی های انجام گرفته در مورد صنعت برق کشور روسیه و مطالعات تطبیقی آن 
در داخل کشور، برای ایجاد بازار برق و مهیا نمودن فضایی مناسب برای رقابت در آن، انجام 

اقدامات زیر در کشور ضروری است:
 ایجاد یک نهاد تنظیم گر مستقل از منافع بازار در جهت تدوین مقررات و نظارت 

بر بازار
 تفکیک شرکت توانیر و جداسازی بخش هایی چون توزیع و تولید از آن

 جداسازی نهاد بهره بردار سیستم و اپراتور بازار برای جلوگیری از انحرافات
 عدم تفکیک بخش انتقال و بهره برداری سیستم از توانیر به دلیل مسائل امنیت شبکه

تراکم جمعیتی،  به  توجه  با  مختلف  مناطق  با  برق  بازار  ایجاد  در  متفاوت  رفتار   
و  سیاسی  فرهنگی،  و شرایط خاص  تولید  هزینه حاشیه ای  انتقال،  محدودیت های 

اجتماعی
در پایان نیز می توان دالیل متعددی برای الگوبرداری از کشور روسیه برای تجدیدساختار 

صنعت برق متذکر نمود:
 روابط دیپلماتیک مناسب کشور ایران و روسیه می تواند دسترسی به اطالعات و 

مطالعات تطبیقی را آسان نماید.
 کشور روسیه از لحاظ ساختار سیاسی )نفوذ دولت در بخش ها( بسیار شبیه به ایران 

است.
 کشور روسیه توانسته است شرکت مادر تخصصی خود را پس از دوران گذار با 
موفقیت تجزیه نماید که این امر می تواند الگوی مناسبی برای تجزیه شرکت توانیر 

باشد.
البته ساختار صنعت برق در کشور روسیه کماکان دارای نقاط ضعف متعددی است. از جمله 
مهم ترین آن می توان به نفوذ زیاد دولت در بخش ها، وجود انحصار در بخش های مختلفی 
چون صادرات و مالکیت سیستم های انتقال و توزیع اشاره نمود. از این رو بازار برق این 

کشور را نمی توان به تنهایی یک الگوی کامال ایده آل در نظر گرفت.
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1. مقدمه

تأمین برق به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای مورد نیاز بخش های مختلف تجاری، صنعتی و 
خانگی، از جمله مهم ترین دغدغه های کشورها بوده است. تأمین برق با توجه به زیرساخت های وسیع 
و گران قیمت خود نیازمند مطالعات، برنامه ریزی و صرف هزینه های کالن می باشد. از این رو دولت ها 
در زمان های گذشته با صرف هزینه های بسیار تالش در گسترش این شبکه ها در بخش های مختلف 
تولید، انتقال و توزیع داشته اند. در این حین با توجه به انحصار دولت ها در سرمایه گذاری، برنامه ریزی 
و بهره برداری از این سیستم ها، نوعی نا کارآمدی ناشی از یک جانبه بودن در این مناسبات دیده شد. 
از این رو کشورهای مختلف در صدد رفع انحصار در این ساختارها بر آمده تا بتوانند فضای رقابتی 

را در صنعت برق حکمفرما نمایند. 
کشور روسیه به عنوان وسیع ترین کشور جهان در دهه های اخیر تالش کرده است ساختار صنعت 
برق خود را از حالت انحصار خارج نماید. به منظور تجدید ساختار صنعت برق و بهبود سیستم های 
کهنه اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم، دولت روسیه در طی چندین سال تالش های بسیاری را 
انجام داده است. این تالش ها با ایجاد نهادهای مختلف و تدوین قوانین و مقررات جدید توانسته نقش 
مهمی در خروج ساختار برق این کشور از حالت انحصاری ایفا نماید. البته ساختار کنونی صنعت برق 
در کشور روسیه در برخی بخش ها چون انتقال و توزیع در انحصار دولت باقی مانده است. همچنین 
در برخی مناطق کشور بازار آزاد برق وجود نداشته و مبادالت به صورت تعرفه ای انجام می گیرد. 
بنابراین ساختار فعلی صنعت برق روسیه نمی تواند به عنوان یک الگوی کامل تجدید ساختار در نظر 
گرفته شود؛ اما با توجه به شباهت نسبی این کشور با ایران از جنبه های مختلف، دستاوردها و روند 
تجدید ساختار در این کشور، می تواند مورد توجه قرار گیرد و الگوبرداری های الزم انجام شود. از این 

رو در ادامه به بررسی مدل بازار برق در کشور روسیه و سیر تحول آن پرداخته خواهد شد. 

2.کشور روسیه

فدراسیون روسیه با مساحت حدود 17.1 میلیون کیلومترمربع پهناورترین کشور جهان است که 
در شمال اوراسیا قرار دارد. جمعیت این کشور در سال 2016 برابر 144.3 میلیون نفر بوده است. 
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این کشور با تولید ناخالص داخلی 1.283 تریلیون دالر در سال 2016 دوازدهمین اقتصاد بزرگ 
جهان بوده و با درآمد سرانه بیش از 24026 دالر )بر مبنای قدرت برابری خرید( در سال 2016 در 
رتبه پنجاه وهفتم دنیا قرار دارد. این کشور پس از فروپاشی شوروی به اقتصاد بازار روی آورده است 
]1[. ذخایر نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ روسیه به ترتیب 109.5 میلیارد بشکه، 32.3 تریلیون 
مترمکعب و 160.4 میلیارد تن است. این کشور سومین تولیدکننده نفت خام و دومین تولیدکننده 
گاز طبیعی در جهان است. میزان تولید، مصرف، صادرات و واردات انواع انرژی های فسیلی در روسیه 

در سال 2016 در جدول 1 آمده است.

جدول 1: مقادیر تولید و مصرف انرژی های فسیلی در روسیه در سال 2016

وارداتصادراتمصرفتولیدنوع حامل انرژی

554.31482741.7نفت خام )میلیون بشکه نفت خام در سال(

589.4390.9204.821.7گاز طبیعی )میلیارد مترمکعب در سال(

صفرصفر192.887.3زغال سنگ )میلیون تن معادل نفت خام در سال(

منبع: گزارش سال 2017 شرکت بیپی

3. مشخصات فنی شبکه برق روسیه

تولید برق روسیه در سال 2016 میزان 1071 میلیارد کیلووات ساعت بوده که 900 میلیارد 
کیلووات ساعت آن در داخل کشور مصرف شده است. صادرات برق روسیه در سال 2016 حدود 18 
میلیارد کیلووات ساعت و واردات برق در این سال حدود 3 میلیارد کیلووات ساعت بوده است ]2[.

سیستم برق روسیه مشتمل بر 69 منطقه محلی می شود که آن ها هفت منطقه به هم پیوسته شبکه 
برق را تشکیل می دهند )شکل 1(. این مناطق شامل شمال غرب، مرکز، ولگای میانی، اورال، جنوب، 

سیبری و شرق دور است.
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شکل 1: مناطق هفت گانه سیستم قدرت در روسیه ]3[

شش منطقه به صورت سنکرون با یکدیگر و با فرکانس 50 هرتز کار می کنند. درحالی که منطقه 
شرق دور با این مناطق سنکرون نیست و از طریق یک پست back-to-back با ظرفیت انتقال 
200 مگاوات به منطقه سیبری متصل است ]3[. این اتصال به وسیله یک خط ولتاژ باالی جریان 
مستقیم1 )به طول 3200 کیلومتر و با ولتاژ 750 کیلوولت( است. در شکل 2 می توان نمای مربوط 
به این اتصال را مشاهده نمود. همان گونه که مشاهده می شود نیروگاه های مختلف در سطح دو 
منطقه سیبری و شرق دور )اکثراً از نوع برق آبی( با تبدیل جریان خروجی خود به جریان مستقیم 
به این خط متصل شده اند. دالیل مختلف در عدم سنکرون بودن این 2 منطقه را می توان به صورت 

زیر بیان نمود ]4[:
 فواصل زیاد مناطق شرق دور و سیبری )محدودیت شبکه های AC در فواصل زیاد(؛

 بهبود پایداری و قابلیت اطمینان در گره ها و خطوط شبکه )بخش AC(؛
 تراکم کم در منطقه شرق دور و صرفه اقتصادی انتقال توان از منطقه سیبری؛

 برنامه صادرات به شمال شرق آسیا )کشورهای چین، کره شمالی و ژاپن(.

1. high-voltage, direct current (HVDC)
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]4[ HVDC شکل 2: اتصال دو منطقه سیبری و شرق دور با خط

با گستردگی حدود 13.6 میلیون کیلومترمربع، شبکه قدرت روسیه بزرگ ترین شبکه در جهان 
است. در حال حاضر طول خطوط این شبکه حدود 2.34 میلیون کیلومتر است. در روسیه انتقال 
و توزیع با ولتاژ 220 کیلوولت از هم تفکیک می شوند. حدود 139000 کیلومتر خط با ولتاژ بین 
750 تا 1150 کیلوولت برای اتصاالت بین سیستمی و تحویل برق از نیروگاه های هسته ای و خطوط 
220 تا 750 کیلوولت برای اتصال مصرف کنندگان بزرگ صنعتی وجود دارد. طول خطوط موجود 
در شبکه های توزیع )زیر 220 کیلوولت( حدود 2.2 میلیون کیلومتر است ]5[. جدول 2 مشخصات 

کلی شبکه های انتقال و توزیع در شبکه برق روسیه آورده شده است.

جدول 2: مشخصات خطوط توزیع و انتقال شبکه برق روسیه ]6[

ظرفیت کلتعداد ایستگاه هاطول خطوطولتاژهای موجود )کیلوولت(نوع خطوط

382788 مگاولت آمپر139586947 کیلومتر220، 330، 500، 750، 1150انتقال

750000 مگاولت آمپر2.2480000 میلیون کیلومتر0.22، 0.38، 6، 10، 35، 110توزیع
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4. بررسی ساختار سابق بازار برق روسیه

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بخش برق توسط شرکت دولتی یکپارچه رآئو یونیفاید 
و %100  تولید  به طوری که 78% ظرفیت  می شد.  اداره   1)RAO UESR( روسیه  انرژی سیستم 
خطوط انتقال ولتاژ باال تحت مالکیت این شرکت بود و در صادرات برق نیز انحصار داشت ]7[. عالوه 

براین، شرکت رائو یونیفاید انرژی سیستم به عنوان بهره بردار، مسئول پایش2 و عملیات نیز بود.
دولت روسیه در سال 1992 شرکت یونیفاید انرژی سیستم را به عنوان ساختار انتقالی تأسیس 
کرد. این شرکت با فرمان مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شد و متشکل از کارکنان وزارت انرژی 
و برق رسانی در زمان شوروی سابق بود. هدف از تأسیس این شرکت، مدیریت شبکه ولتاژ باال و 
انرژی  هم زمان، شرکت های   .]8[ بود  برق  ساختار  بازسازی  مدت زمان  در  برق  مهم  ایستگاه های 
منطقه ای عمودی یکپارچه3 در بیشتر مناطق فدرال برای مدیریت ایستگاه های برق منطقه ای و 
شبکه برق ولتاژ پایین تأسیس شدند. شرکت یونیفاید انرژی سیستم حداقل 49 درصد سهام این 
شرکت ها را در اختیار داشت که عمدتاً شامل سهم های دارای حق رأی بود. به جز دو شرکت انرژی 
منطقه ای که کاماًل بیرون از ساختار شرکت یونیفاید انرژی سیستم باقی ماندند، بقیه شرکت ها 
بیشتر سهامشان در مالکیت این شرکت قرار گرفت. عالوه بر این، شرکت یونیفاید انرژی سیستم 
مالکیت نهادهای مدیریت پایش مرکزی4، شرکت شبکه فدرال5 و 36 نیروگاه برق را تصاحب کرد. 
مالکیت این شرکت 52 درصد در اختیار دولت فدرال روسیه و 48 درصد سهامداران فرعی آن ها 

است. مجموعه سهامداران این شرکت و میزان سهم هر یک در سال 2008 به صورت زیر بود ]9[:
آژانس فدرال مدیریت اموال دولتی: حدود 52 درصد )یکی از ادارات زیرمجموعه وزارت توسعه 

اقتصادی روسیه است که مدیریت اموال دولتی آن کشور را بر عهده دارد(
 شركت سرمایه گذاری فّناوری: حدود 14 درصد

 شركت Gazprom: حدود 10 درصد
1. RAO Unified Energy System of Russia
2. Dispatching

AO-energos 3. به اصطالح شرکت های
4. Central Dispatch Administration
5. Federal Network Company
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 شركت چندمليتی ING: حدود 9 درصد

 مركز سرمایه گذاری ملی: حدود 8 درصد

 شركت تسویه مالی: حدود 6 درصد

وزارت انرژی هسته ای1 و دو شرکت دولتی ارکوستک انرگو2 و تات انرگو3 بقیه تولید را در اختیار 
داشتند ]10[. ساختار صنعت برق روسیه در این دوران در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3: ساختار سنتی صنعت برق روسیه در حالت گذار به بازار رقابتی )سال های 1992 تا 2008( ]11[

1. Ministry of Atomic Power (Minatom)
2. Irkustkenergo
3. Tatenergo
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5. ساختار جدید صنعت برق روسیه و سیر تحوالت

اولین اقدام ها برای تجدید ساختار صنعت برق در روسیه در سال 2001 شروع شد و دولت قوانینی 
را به منظور ایجاد مالکیت غیرمتمرکز در این صنعت تصویب کرد؛ در سال 2003 مطابق قانون فدرال 
شماره FZ-35 و FZ-36 مبنی بر دوران گذار به بازار آزاد، هدف گذاری رسیدن به بازار عمده فروشی 
در سال 2011 و بازار خرده فروشی تا پایان سال 2015 به طور کاماًل آزاد انجام شد. در سال 2005 
با دستور دولت روسیه، بازار عمده فروشی توان و ظرفیت ایجاد گردید. بهره بردار سیستم، پخش بار، 
برنامه ریزی سرمایه گذاری و خدمات انتقال در روسیه جداگانه تعریف شدند. طی سال های 2000 تا 
2008، تجدید ساختار با جدیت ادامه یافت. روسیه مالکیت غیرمتمرکز را در سال 2001 پایه گذاری 
به جداسازی  برق  ایجاد شد؛ صنعت  سال  همین  در  معامالتی1  مدیریت سیستم  و شرکت  کرد 
بخش های تولید، شبکه انتقال و بهره بردار مستقل احتیاج داشت. بدین منظور شرکت فدرال گرید2 
در سال 2002 و شرکت های توزیع کننده بین منطقه ای3 در سال 2007 تأسیس شدند؛ متصدی 
تولید برق در روسیه، شرکت یونیفاید انرژی سیستم که فعالیت های تولید و شبکه برق را به صورت 
جداگانه بر عهده داشت، در سال 2008 منحل شد. در این سال روسیه با سیاست های مبتنی بر 
انگیزه4)در جهت افزایش ظرفیت(، ضمانت بازگشت سرمایه گذاری برای شبکه انتقال و بخشی از 
شبکه توزیع را ایجاد کرد ]12[. در پی آن، بخش تولید به شرکت های تولیدکننده عمده فروش و 
منطقه ای برق تفکیک شد و راه برای سرمایه گذاری های خصوصی باز شد ]13[. همچنین ترکیب 
تا 2011 خصوصی سازی  توزیع در یک شرکت واحد، ممنوع شد. طی سال های 2007  تولید و 
نیروگاه ها )شامل تولیدکنندگان عمده برقOGKs( 5( و شرکت های تولید منطقه ای6 )TGKs( و 
سایر نیروگاه ها( انجام گرفت. بخش های تولید برق هسته ای و برقآبی به عنوان بخش های دولتی باقی 
ماندند. بخش های انتقال و توزیع نیز در انحصار دولت باقی ماند ولی بخش توزیع به شرکت های 

1. Trading System Administrator
2. PJSC Federal Grid Company of Unified Energy System
3. Interregional Distribution Grid companies
4. Incentive-based
5. Generating Company of the Wholesale Electricity Market (Wholesale Generating Companies (WGCs)
6. Territorial Generating Companies
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توزیع بین منطقه ای تقسیم شد. همچنین بهرهبردار سیستم1 )مسئول پایش( از شرکت های تولید 
و عرضه جدا شد ]14[. ساختار جدید صنعت برق روسیه به صورت شماتیک در شکل 4 آورده شده 

است.

اپراتور سیستم شرکت فدرال گرید بهره برداری تجاری

بازار برق

بازار برق
نگهداری و توسعه 

شبکه
دیسپاچینگ

مبادله اطالعات

تعادل

ظرفیت

تنظیم شده

بازار خرده فروشی

خرده فروشان

شبکه توزیع

کمیته ضد انحصار کمیته ضد انحصار کمیته تعیین تعرفهشورای بازار کمیته تعیین تعرفه

خریداران/ 
مصرف کنندگان بزرگ

تولیدکنندگان/ 
فروشندگان بزرگ

تولیدکنندگان کوچک

مصرف کنندگان 
کوچک

%100

% 0

20112003

آزاد سازی

اخطار طبیعی
جریان مالی
جریان برق

شکل 4: ساختار جدید صنعت برق روسیه ]11[

1. Joint-stock company «System Operator of the Unified Energy System» (JSC «SO UES»)
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سیر اتفاقات و اقدامات کلیدی در راستای تجدید ساختار صنعت برق روسیه در جدول 3 آورده 
شده است ]2[.

جدول 3: سیر تحول بازار برق در کشور روسیه

رخداد انجام گرفتهبازه زمانی

 ایجاد اتحاد جماهیر شورویسال 1922

سال 1939 الی 1991
 اداره صنعت برق و نیروگاه های شوروی )1939-1946(

 وزارت نیروگاه های برق شوروی )1946-1962(
 وزارت انرژی و برق رسانی شوروی )1962-1991(

 فروپاشی اتحاد جماهیر شورویسال 1991

 تأسیس شرکت یونیفاید انرژی سیستم )به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در صنعت برق برای دوران گذار(سال 1992

سال 1991 الی 1998
 رکود اقتصادی

 کاهش تولید برق
 ثابت ماندن ظرفیت تولید برق

 اوج بحران مالی روسیهسال 1998

سال 2001

 تأسیس شرکت مدیریت سیستم معامالتی )به عنوان بهره بردار بازار(
 تصویب قانون شماره 526 توسط دولت مبنی بر اصالحات صنعت برق روسیه و مالکیت غیرمتمرکز: 

جداسازی فعالیت بخش های مختلف شرکت یونیفاید انرژی سیستم
 آغاز رشد اقتصادی با متوسط 6 درصد

 افزایش سریع مصرف انرژی
 احساس کمبود ظرفیت انتقال و تولید برق

 کاهش سرمایه گذاری ها به دلیل قیمت پایین حامل های انرژی

سال 2003

 ایجاد زیرساخت های مبادالت دوجانبه
 تصویب قانون فدرال شماره 35 در صنعت برق: چارچوب قوانین در بازار برق

تعیین میزان قدرت نهادهای دولتی در صنعت برق
 قانون فدرال شماره 36 در صنعت برق: تعیین عملکرد بازار برق در دوره گذار از کنترل دولتی به بازار آزاد

 تعیین شرایط عقد قرارداد در بازار برق
 آغاز تجزیه شرکت یونیفاید انرژی سیستم و تفکیک شرکت های تولید، انتقال، توزیع و پایش
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رخداد انجام گرفتهبازه زمانی

 تأسیس کمیته های ضدانحصار فدرال و تعرفه فدرالسال 2004
TGK و OGK آغاز خصوصی سازی نیروگاه ها و تشکیل شرکت های 

سال 2005
 تصویب قانون شماره 620 در مورد انحرافات در بازار برق و ایجاد بازار تعادل برای شرکت کنندگان 

ناموفق برای بازار روز قبل
 تعیین قیمت ها در هر گره به صورت جداگانه

 ایجاد بازار عمده فروشی روز قبل و تعادلسال 2006
 تأسیس شورای بازار )به عنوان تنظیم گر بازار(

 انحالل شرکت یونیفاید انرژی سیستمسال 2008
 ایجاد بورس انرژی مسکو

سال 2010
 آغاز مبادالت بورس انرژی

 تصویب قانون شماره 1172 دولت در مورد جزئیات بازار عمده فروشی برق و ظرفیت
تمامی مبادالت برق با قیمت آزاد )تنظیم نشده( انجام می شود. )به جز عرضه به مصرف کنندگان خانگی(

 آزادسازی کامل بازار عمده فروشیسال 2011

سال 2012
 تصویب قانون شماره 442 دولت: قوانین اصلی عملکرد بازار خرده فروشی

پرداخت برای خدمات انتقال و تلفات برق در بازار خرده فروشی
قوانین مربوط به عرضه کنندگان تضمینی

 ایجاد بازار خرده فروشی

سال 2013
 ایجاد بازار ظرفیت

 قانون شماره 449 دولت: روند ایجاد انگیزه برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در بازار برق 
عمده فروشی )اولویت دهی به سرمایه گذاری پروژه های ساخت واحدهای تولید با منابع انرژی تجدیدپذیر(

سال 2016
 مدل جدید بازار ظرفیت

 طبق قانون 839 دولت مورخ 27 اوت 2015 انتخاب رقابتی ظرفیت از سال 2016 برای 3 سال آینده 
انجام می شود. درحالی که تا سال 2015 تنها برای سال آینده انجام می شد.

 انحالل بورس انرژی مسکو به دلیل کاهش شدید حجم مبادالتسال 2017
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6. بازار برق روسیه

طبق قانون فدرال شماره FZ-35 مورخ 23 مارس 2003، بازار برق روسیه به دو بازار جداگانه 
عمده فروشی و خرده فروشی تقسیم می شود. تولیدکنندگان عمده و شرکت هایی که شرایط ورود به بازار 
عمده فروشی برق را دارند، برق تولیدی خود را در بازارهای عمده فروشی به شرکت های خرده فروش1 
)شامل عرضه کنندگان تضمینی2( یا مصرفکنندگان بزرگ می فروشند. در بازار عمده فروشی عالوه بر 
برق، بازار ظرفیت نیز به منظور فروش ظرفیت ایجاد شده است. تولیدکنندگانی که ظرفیت تولیدی آنها 
کمتر است و حداقل ظرفیت تولیدی برای ورود به بازار عمده فروشی را ندارند، در بازار خرده فروشی 
فعالیت می کنند. شرکت های خرده فروش، برق را از بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی می خرند 
بازار برق روسیه در شکل 5  بازار خرده فروشی می فروشند. ساختار   و آن را به مشتریان نهایی در 

مشاهده می شود.

بازار عمده فروشی

بازار 
خرده فروشی

بازار ظرفیت

مشتریان  صنعتیمشتریان خانگی

)CCA( مزایده ظرفیت های موجود
)CRM( افزایش ظرفیت های جدید

قراردادهای دوجانبه
بازار روز قبل

بازار تعادل

بازار برق

شکل 5: ساختار بازار برق روسیه ]15[

1. Energy Supplying Company
2. Guarinteeing Supplier
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7.  مناطق قیمت گذاری بازار عمده فروشی

بازار عمده فروشی برق ازنظر جغرافیایی، منطقه وسیعی را دربر می گیرد. به جز مناطقی از شرق دور 
و شمال روسیه که در آن ها به دالیلی شرایط برای ایجاد بازار رقابتی برق و ظرفیت وجود ندارد، همه 
مناطق روسیه در بازار عمده فروشی برق حضور دارند. بااین حال، بازار عمده فروشی ازنظر جغرافیایی 
و نحوه قیمت گذاری به سه منطقه تقسیم می شود. این تقسیم بندی به دلیل کنترل قیمت و واقعی 
کردن آن انجام شده است. این مناطق در شکل 6 نشان داده شده است. در منطقه غیرقیمتی، دولت 
قیمت های برق را تعیین می کند. ولی در مناطق قیمتی، قیمت های برق بر اساس پیشنهادهای 

فروشندگان و خریداران تعیین می شوند.

شکل 6: مناطق قیمت گذاری بازار برق عمده فروشی ]16[

این مناطق شامل موارد زیر می شوند ]17[:
 منطقه اول قیمتی )بخش اروپایی روسیه1 و اورال2(

1. European Russia
2. Urals
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 منطقه دوم قیمتی )سیبری1(
 سه منطقه غیرقیمتی )مناطق آرخانگلسک و جمهوری کومی2، کالینینگراد3، قسمتی از 

شرق دور4( 

7-1- مناطق قيمتی

و  یک نهاد  عمده فروشی،  بازار  در  قیمتی  منطقه  یک  در   FZ5-36 شماره  فدرال  قانون  طبق 
گروههای وابسته به آن نمی توانند هم زمان ترکیبی از فعالیت های مربوط به انتقال برق و مدیریت 
پایش و فعالیت های مربوط به تولید و خریدوفروش را انجام دهند؛ بنابراین ترکیب فعالیت هایی 
که به طور طبیعی انحصاری هستند، با فعالیت های رقابتی در یک منطقه قیمتی برای یک شرکت 
ممکن نیست؛ درحالی که ترکیب چندین فعالیت رقابتی مانند تولید و خریدوفروش ممکن است 
باشد ولی نمی تواند تجهیزات  )یک شرکت تولیدی ممکن است شرکت های خرده فروشی داشته 
شبکه داشته باشد(. در کشور روسیه کمیته ضد انحصار فدرال6 به عنوان یک نهاد دولتی )زیر نظر 
ریاست جمهوی( وظیفه اصلی در عدم ایجاد انحصار و افزایش قیمت ها در بازار را بر عهده دارد. این 

نهاد عالوه بر بخش انرژی مسئول کنترل عدم وجود انحصار در دیگر بخش ها نیز می باشد.
مناطق قیمتی در بازار برق روسیه به دو منطقه قیمتی مجزا تقسیم بندی می شود. منطقه اول 
مربوط به بخش اروپایی روسیه و اورال و منطقه دوم مربوط به منطقه سیبری است. این دو منطقه 
به دو دلیل اصلی از یکدیگر جدا شده اند. دلیل اول مربوط به عدم وجود خطوط انتقال با ظرفیت 
کافی بین این دو منطقه برای انجام مبادالت و دلیل دوم اختالف قیمت هزینه های تولید برق در این 
دو منطقه است. این اختالف قیمتی را می توان ناشی از نوع نیروگاه های موجود در سمت سیبری و 
منطقه غربی روسیه دانست. در شکل 7 و شکل 8 می توان به ترتیب سهم نیروگاه های مورداستفاده 

1. Siberia
2. Komi Republic
3. Arkhangelsk and Kaliningrad regions
4. regions of the Far East
5. Federal Law № 36-FZ “On the Specifics of Electric Power Industry Functioning during the 
Transition Period, Introduction of Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation, 
and Repeal of Certain Legislative Acts of the Russian Federation due to the Adoption of Federal Law 
“On the Electric Power Industry”
6. Federal Antimonopoly Service
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در مناطق 1 و 2 قیمتی روسیه را مشاهده نمود.
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شکل 7: سهم نیروگاه های مختلف در منطقه اروپایی روسیه و اورال ]11[
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شکل 8: سهم نیروگاه های مختلف در منطقه سیبری ]11[

همان گونه که مشاهده می شود در منطقه سیبری اغلب نیروگاه ها از نوع برق آبی و زغال سنگ 
است. برخالف منطقه سیبری، در منطقه اورال و اروپایی روسیه اغلب ظرفیت های نصب شده مربوط 
بازار  قیمتی  مناطق  در  برق  قیمت  تغییر  روند  می توان  در شکل 9  است.  گازی  نیروگاه های  به 
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عمده فروشی را بین سال های 2007 تا 2012 مشاهده نمود. همانطور که در شکل مشخص است 
هزینه تولید برق در منطقه اورال و اروپایی به دلیل نوع نیروگاه ها )گازی( بیشتر از هزینه تولید برق 

در منطقه سیبری )آبی و زغال سنگ( است.
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شکل 9: روند تغییر قیمت برق در بازار عمده فروشی ]18[

قابل توجه است که در سال 2009 به دلیل ایجاد رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، 
صنایع موجود در کشورهای مختلف با کاهش تولید همراه شدند. این اتفاق در کشور روسیه نیز رخ 
داد و درنتیجه صادرات این کشور در سال 2009 کاهش یافت. این موضوع باعث کاهش میزان تولید 
ناخالص داخلی روسیه در این سال شد. همان گونه که در شکل فوق مالحظه می شود، این اتفاقات 

منجر به کاهش قیمت برق در بازار عمده فروشی در این سال شده است.

7-2- مناطق غيرقيمتی

در منطقه غیرقیمتی بازار عمده فروشی )مناطق آرخانگلسک و کالینینگراد، جمهوری کومی و 
مناطق شرق دور که خریدوفروش برق و ظرفیت با قوانین خاص و تعرفه های تنظیمشده انجام 

Europen and Urals

Siberia
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می شود( و در مناطق بسته )مناطقی که در آن ها شرایط برای ایجاد بازار رقابتی برق و ظرفیت وجود 
بر اساس  انواع مختلف فعالیت ها وجود ندارد. خریدوفروش برق  ندارد(، محدودیتی برای ترکیب 
قوانین خاص و تعرفه های تنظیمشده انجام می شود و الزامات جداسازی فعالیت های تولید و انتقال 
در این مناطق به دلیل نبودن یا محدود بودن رقابت، اعمال نمی شوند. این تعرفه گذاری توسط 
کمیته تعرفه فدرال1 به عنوان یک نهاد دولتی )زیر نظر ریاست جمهوی( انجام می گیرد. این کمیته 
با کمک گرفتن از نهادهای مختلفی چون اپراتور سیستم، تعرفه های الزم از جمله قیمت تنظیم شده 
در مناطق غیرقیمتی را معین می کند. فعالیت های عملیاتی مدیریت پایش در سیستمهای منطقه ای 
برق که به دلیل فنی بسته هستند، بدون مشارکت بهرهبردار سیستم صورت می گیرد و خریدوفروش 

برق و ظرفیت در این مناطق، فقط با قیمت تعیین شده انجام می شود.
مناطق غیر قیمتی در بازار برق روسیه محدود به چند منطقه خاص می گردد. این مناطق به دلیل 
تراکم کم جمعیتی )مصرف برق برابر با 8 درصد کل کشور( و اتصال ضعیف به دیگر مناطق روسیه 
امکان ایجاد بازار عمده فروشی به صورت مناطق قیمتی را ندارند. ازاین رو به دلیل انحصار موجود در 

این بخش ها، قیمت به صورت تنظیم شده تعیین می شود.

7-3- منطقه ایزوله

دلیل  به  است،  روسیه  کشور  در  دور  شرق  مناطق  شمالی  قسمت  شامل  که  ایزوله   منطقه 
از شبکه برق  با 2 درصد کل کشور( به شکل کامل  برابر   تراکم بسیار کم جمعیتی )مصرف برق 
شرکت  و  ندارد  وجود  برق  برای  عمده فروشی  بازار  هیچ گونه  منطقه  این  در  است.  جدا   روسیه 
RAO Energrticheskikh Sistem Vostoka به صورت یکپارچه وظیفه تولید، انتقال و توزیع 

برق در این منطقه را بر عهده دارد. قابل توجه است با توجه به اهمیت این منطقه در کشور روسیه 
یک وزارتخانه جداگانه با نام شرق دور تشکیل شده است.

7-4- مناطق قفقاز شمالی و تووا

این دو بخش باوجودآنکه در مناطق قیمتی بازار عمده فروشی قرار دارند، به دالیل سیاسی، فرهنگی 

1. Federal Tariffs Service
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و اجتماعی فاقد بازار رقابتی در صنعت برق هستند. در این مناطق قیمت به صورت تنظیم شده تعیین 
می شود این قیمت عموماً کمتر از میزان قیمت بازار عمده فروشی است.

منطقه قفقاز شمالی به دلیل رخداد جنگ ها و درگیری های قومیتی به نسبت به دیگر مناطق 
روسیه از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده و همچنین در این مناطق اکثریت افراد اقلیت های مذهبی 

)مسلمان( هستند و درگیری های بسیاری در این مناطق در جریان است.
در منطقه تووا نیز اغلب جمعیت متعلق به اقلیت های مذهبی )بودایی( بوده و به دلیل اختالفات 
موجود سیاسی و فرهنگی، آزادسازی بازار حامل های انرژی انجام نگرفته است. البته طبق برنامه ریزی 
انجام شده در این منطقه قرار است از سال 2018 الی 2022 بازار برق به تدریج آزادسازی شود. روند 
انجام این آزادسازی، خارج کردن سهم 20 درصدی برای هرسال از حالت تنظیم شده )هر 6 ماه 10 

درصد( است ]19[.

7-5- جمع بندی نحوه قيمت گذاری

همانگونه که اشاره گردید در کشور روسیه روش های مختلفی برای برگزاری بازار برق و نحوه 
آزادسازی قیمت در نظر گرفته شده است. مهم ترین این روش ها که قابلیت الگوبرداری نیز دارند، به 

شرح ذیل است:
 اثرگذاری تراکم شبکه و محدودیت های انتقال در جداسازی مناطق قیمتی از یکدیگر
 اثرگذاری نوع نیروگاه های یک منطقه و هزینه حاشیه تولید در تعیین منطقه قیمتی

 عدم ایجاد بازارهای انرژی و اعمال رفتار انحصاری یکپارچه )به صورت تنظیم شده( برای 

مناطق دارای تراکم جمعیتی کم
و  سیاسی  فرهنگی،  شرایط خاص  دارای  مناطق  برای  سیاست های خاص  اجرای  لزوم   

اجتماعی

8. نهادهای مرتبط با بازار برق روسیه

نهادهای مرتبط با بازار برق روسیه عبارتند از: نهادهای قانون گذار، تنظیم گر و نهادهای زیرساختی 
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شامل بهره بردار بازار، بهره بردار سیستم و بهره بردار شبکه های انتقال و توزیع و در نهایت شرکت های 
فناوری اطالعات خدمات دهنده به بازار برق. در ادامه به معرفی این نهادهای خواهیم پرداخت.

8-1- نهادهای قانون گذار

نهادهای قانون گذار در بازار برق روسیه به همراه مشخصات آن ها در جدول 4 آورده شده است.

جدول 4: نهادهای قانون گذار

دپارتمان مربوط به برقوظایف سازمانزیربخش هاسال تأسیسنام نهادردیف

وزارت1
انرژی

2008 )جایگزین 
بخش انرژی 
وزارت سابق 

انرژی و صنایع(

دارای 23 
اداره ]20[

مسئول تهیه و اجرای 
سیاست های دولتی 
و مقررات قانونی در 

بخش های نفت و سوخت 
ازجمله مسائل مربوط 
به صنعت برق و صنایع 
تولید نفت، پاالیش نفت 
و گاز، خطوط لوله نفت 
و گاز، منابع انرژی های 
تجدیدپذیر و پتروشیمی.

و  قیمتی  سیاست های  دپارتمان   
کنترل زیرساخت های صنعت برق

قانونی  پایه های  توسعه  دپارتمان   
صنعت برق

 دپارتمان برنامه ریزی سرمایه گذاری 
در صنعت برق

مانیتورینگ  و  کنترل  دپارتمان   
اجرای برنامه های سرمایه گذاری

صنعت  آتی  توسعه های  دپارتمان   
برق

2
وزارت 
توسعه 
اقتصاد

2008 )جایگزین 
وزارت توسعه 
اقتصادی و 

تجارت(

دارای 32 
دپارتمان

سیاست گذاری و تنظیم 
مقررات در حیطه تحلیل و 
پیش بینی توسعه اقتصادی 

و کسب وکار ]21[

تعرفه ها،  مقررات  تنظیم  دپارتمان 
اصالحات زیربنایی و بهره وری انرژی.

اهداف:
 افزایش بهره وری انرژی

تعرفه  سیاست های قیمت گذاری و   
در صنایع انحصار طبیعی

انحصار  بخش های  ساختار  تجدید   
طبیعی ]22[

3

کمیته 
نظارت 
محیط 
زیستی، 
صنعتی و 
هسته ای

2004 )به عنوان 
یکی از 

کمیته های 
فدرالی زیر نظر 

رئیس جمهور(

دارای 16 
دپارتمان

نظارت و کنترل مسائل 
محیط زیستی، صنعتی و 

هسته ای ]23[

قوانین  و  سیاست ها  پیاده سازی   
انرژی  و  فناوری  زمینه  در  تنظیمی 

هسته ای
از  بهره برداری  در  ایمنی  کنترل   

منابع طبیعی و انرژی هسته ای
و  نیروگاه ها  بر  نظارت  و  کنترل   
سوخت  چرخه  و  هسته ای  تاسیسات 

هسته ای
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8-2- نهادهای تنظيم گر

اطالعات کلی نهادهای تنظیم گر در بازار برق روسیه مطابق جدول 5 است.

جدول 5: نهاهای تنظیم گر

وظایف مربوطه به بازار برقوظایف نهادساختارسال تأسیسنام نهادردیف

2008شورای بازار1

 غیرانتفاعی
اتاق  اتاق:   4 دارای   
کارشناسان، اتاق فروشندگان 
برق،  خریداران  اتاق  برق، 
زیرساختی  نهادهای  اتاق 

]24[
توسط  اعضا  انتخاب   

دولت

 سازمان دهی سیستم 
در  بازرگانی  کارآمد 
ظرفیت  و  برق  بازار 
و  عمده فروشی 

خرده فروشی ]25[

 ایجاد شرایطی برای جذب سرمایه
بازار  در  رقابت  آزادی  تضمین   

عمده فروشی
 ایجاد توازن در منافع تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان
 در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی 

برای عرضه برق پایدار

2
کمیته 

ضدانحصار 
فدرال

جزو کمیته های فدرالی زیر 2004
دارای  و  رئیس جمهور  نظر 

30 دپارتمان

و  قوانین  تنظیم   
بر  نظارت  و  مقررات 
و  کاال  بازار  در  رقابت 

بازار مالی
حفاظت  و  نظارت   
فعالیت های بخش های 

انحصار طبیعی

بازار  تنظیم گری  تعرفه  دپارتمان   
عمده فروشی

بازار  ضدانحصار  بخش های   
عمده فروشی و خرده فروشی

 بخش تعرفه ها
شرکت ها،  زیرساخت ها،  بخش   

ثبت و نگهداری

کمیته تعرفه 3
2004فدرال

جزو کمیته های فدرالی زیر 
دارای  و  رئیس جمهور  نظر 

14 دپارتمان

 تنظیم قیمت کاالها 
با  مطابق  خدمات  و 
قوانین روسیه و نظارت 

بر اجرای آن
برای  قانونگذاری   
قیمت کاالها و خدمات

و  قیمت ها  تنظیم   
به  مربوط  تعرفه های 

سایر بخش ها ]26[

 تنظیم تعرفه برق مبادله شده در 
مناطق غیرقیمتی

 تنظیم تعرفه برق در بخش خانگی
 تنظیم تعرفه خرید از نیروگاه های 
آبی، هسته ای و تجدیدپذیر در بازار 

ظرفیت
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8-3- نهادهای زیرساختی

در جدول 6 اطالعات مربوط به نهادهای زیرساختی بازار برق که زیرساخت های فنی، مبادالتی و 
مالی بازار را بر عهده دارند، آورده شده است.

جدول 6: نهادهای زیرساختی بازار برق روسیه

وظایف نهادساختارنقش در بازار برقسال تأسیسنام نهادردیف

1
مدیریت 
سیستم 
معامالتی

زیرمجموعه شورای بازاربهره بردار بازار2001

 وظیفه برگزاری بازار روز قبل
 اجرای قراردادهای دوجانبه بین تولیدکنندگان و 

خریداران
بازار  در  مصرف  و  تولید  اطالعات  جمع آوری   

عمده فروشی
 تعامل با نهادهای زیرساختی برای پیش بینی تولید 

و مصرف برق
سیستم های  نگهداری  و  پیاده سازی  توسعه،   

نرم افزاری و اطالعاتی
 ارائه اطالعات و خدمات مشاوره ]11[

2
مرکز 
تسویه 
مالی

خدمات تسویه 2004
مالی بازار

 حفظ روابط قراردادی در بازار برق
برق  بازار  در  مالی  مراحل  انجام  و  سازمان دهی   

عمده فروشی
 سازمان دهی و نگهداری سیستم تضمین های مالی 
برای پرداخت تعهدات مالی به بازار برق عمده فروشی

 حل وفصل بدهی ها در بازار برق عمده فروشی

بهره بردار 3
بهره برداری و پایش 2002سیستم

شبکه

 دولتی
 زیرمجموعه ها: یک مرکز 

دیسپاچینگ مرکزی، 7 
شاخه دیسپاچینگ یکپارچه، 

49 شاخه دیسپاچینگ 
منطقه ای

 برنامه ریزی کوتاه مدت و عملیات پایش شبکه
 برنامه ریزی بلندمدت و مشارکت در توسعه شبکه

 پشتیبانی فنی از مبادالت و حمایت از بازار برق
 شرکت در کنترل وضعیت فنی تأسیسات برق

یکپارچه  سیستم  هم زمان  عملیات  هماهنگی   
روسیه و سیستم های برق خارجی

 برگزارکننده بازار تعادل و بازار ظرفیت

خدمات انتقال و 2008روزتی4
توزیع

 دولتی
 زیرمجموعه ها: شرکت 

انتقال فدرال گرید، 15 
شرکت توزیع، بخشی از 
شرکت های خرده فروش

 اپراتور شبکه انتقال
 اپراتور شبکه توزیع

 مالک خطوط و پست های شبکه
 ارائه خدمات انرژی
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 8-4- شركت های فناوری اطالعات

در جدول 7 اطالعات مربوط به شرکت های فناوری اطالعات ارائه دهنده خدمات به بازار برق آورده 
شده است.

جدول 7: شرکت های فناوری اطالعات

سال نام شرکتردیف
تأسیس

حیطه فعالیت در صنعت 
زمینه های فعالیتنوع مالکیتبرق

آی تی 1
1968انرژی1

 زیرساخت های صنعت برق
 شبکه های انتقال
 شبکه های توزیع
 سیستم های تولید

 بازار برق و داده کاوی ها

دولتی )در 
مالکیت 

شرکت راشن 
گریدز(

فعالیت های  انواع  پشتیبانی  و  ساخت  طراحی،   
صنعت برق

داده  مرکز  و  اطالعات  فناوری  خدمات  ارائه   
)دیتاسنتر(

خدمات سیستم های پایش
انواع سیستم های مخابرات  نگهداری  و  نصب   

نوری در سیستم های اتوماسیون ]27[

شرکت 3
2000کریپتو پرو2

 خدمات نرم فزاری در 
بورس انرژی

 خدمات نرم فزاری در بازار 
برق )پلت فرم مبادالت(

 ارائه خدمات نرمافزاری برای شرکت های انرژی خصوصی
]28[

شرکت انرگو 4
 بازار برق2004اینوست3

خصوصی فروش برق
 فروش برق به مشتریان خرد

 ارائه خدمات نرمافزاری برای مشتریان به منظور 
پایش مصرف برق ]29[

شرکت آی 5
20065کور4

  زیرساخت های فناوری 
اطالعات صنعت برق

 بورس انرژی مسکو
بازار برق

خصوصی
 ارائه خدمات فناوری اطالعات به بورس انرژی 

مسکو
به شرکت  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  ارائه 

مدیریت سیستم معامالتی و شورای بازار ]30[

پترو انرگو 7
-سنتر6

 دستگاه هــای انجــام 
آزمایش برای سیستم های 

لید تو
 بازار برق

 عرضه برق

خصوصی

 ارائه سیستم اوتوماسیون و اندازه گیری اطالعات 
برای بازار برق )شرکت مدیریت سیستم معامالتی 

و شورای بازار(
در  فعال  برای شرکت های  اتوماسیون  سیستم   

بازار برق ]31[

1- IT ENERGY
2- CryptoPro
3- JSC Energoinvest
4- I Core Company

  5- در سال 2006 به بازار فناوری اطالعات وارد شد.
6- PetroEnergoCentr
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9. جمع بندی و تحلیل

اتحاد  از فروپاشی  در این گزارش به بررسی صنعت برق کشور روسیه و سیر تحوالت آن بعد 
جماهیر شوروی پرداخته شد. همچنین ساختار فعلی صنعت برق این کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

مطالب زیر در مورد صنعت برق کشور روسیه حائز اهمیت است.
مهم ترین دالیل تجدید ساختار صنعت برق به شرح زیر است:

 واقعی سازی قیمت ها و افزایش رفاه اجتماعی

 از بین بردن انحصار در بازار و ایجاد رقابت
 ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه در صنعت برق در جهت افزایش ظرفیت و ارتقای شاخص های 

فنی
 افزایش راندمان در بخش های مختلف تولید، انتقال و توزیع

ایجاد یک شرکت مادر تخصصی در دوران گذار در جهت تجدید ساختار و انحالل آن در پایان 
دوران گذار از جمله اقدامات مهم در سیر تحول صنعت برق کشور روسیه بوده است. در ایران نیز 
مشابه با اقدامات انجام گرفته در کشور روسیه، شرکت توانیر به عنوان یک شرکت مادر تخصصی 
با توجه به مشکالت سیاسی و مقاومت های موجود، دولت موفق به تجزیه و  اما  تشکیل گردید؛ 
تفکیک آن به نهادهای مستقل نشد. از این رو می توان با الگوبرداری از نحوه تفکیک مالکیت  شرکت 
یونیفاید انرژی، نهادهایی چون شرکت مدیریت شبکه و شرکت های توزیع را از شرکت توانیر جدا 

نمود. این امر می تواند تاثیر مهمی در آزادسازی بازار و افزایش فضای رقابتی داشته باشد. 
در کشور روسیه در برخی بخش های صنعت برق، کماکان انحصار وجود دارد. برای نمونه در بخش  
صادرات، شرکت اینتررائو انحصار بازار و در بخش انتقال و توزیع، شرکت روزتی مالکیت شبکه را 
بر عهده دارد. البته به دلیل مسائل امنیت و حفاظت شبکه قدرت، وجود انحصار در شبکه انتقال 
ضروری است ولی در بخش توزیع و همچنین صادرات و وادرات، آزادسازی و رقابت می تواند صورت 
پذیرد.   در ایران نیز در حال حاضر شرکت توانیر، مالکیت انحصاری بخش های انتقال و توزیع و نیمی 

از  نیروگاه های تولید برق را در اختیار دارد و الزم است که تفکیک مالکیت صورت پذیرد.
در کشور روسیه بازار برق توسط مدیریت سیستم معامالتی )بهره بردار بازار( و بازار ظرفیت و تعادل 
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توسط بهره بردار سیستم برگزار می شود. ایجاد دو نهاد مجزا )برگزارکننده بازار و بهره بردار سیستم( 
می تواند در عملکرد بهتر بازار و شفافیت آن بسیار موثر باشد. در ایران مدیریت شبکه به عنوان یک 
نهاد زیر مجموعه توانیر عهده دار برگزاری بازار و بهره برداری سیستم می باشد. از این رو الزم است 
عالوه بر تفکیک این نهاد از شرکت توانیر، وظیفه برگزاری بازار به نهادی مستقل از مدیریت شبکه 

واگذار شود. 
با توجه به روابط دیپلماتیک مطلوب بین دو کشور ایران و روسیه و موفقیت نسبی روسیه در 
نهادهای متناظر  ارتباط مستقیم بین  به سرانجام رساندن پروژه تجدید ساختار در صنعت برق، 
سیاست گذار و بهره بردار در بازار برق دو کشور موجب هم افزایی و تسریع در پروژه تجدید ساختار 

صنعت برق ایران خواهد شد..
کشور روسیه با توجه به سابقه خود در زمان شوروی سابق، تحت سیطره شدید سیستم دولتی و مدیریت 
آن بوده است. با تمامی تالش های انجام گرفته در سال های اخیر برای جداسازی مالکیت ها و آزادسازی 
بازار برق در این کشور، کماکان دولت و نهادهای زیرمجموعه آن نقش پررنگی در صنعت و بازار برق ایفا 
می کنند. به همین دلیل بازار برق روسیه یک بازار ایده آل نبوده اما با توجه به مشابهت  آن با ساختار کشور 
ایران و روابط نزدیک دیپلماتیک آن می تواند نمونه مناسبی برای الگوبرداری باشد. از این رو می توان 

راهکارهایی به ترتیب اولویت و به صورت فرآیندی به صورت پیش رو ارائه نمود:
 در اولین گام بایستی یک نهاد تنظیم گر مستقل از منافع بازیگران با وظیفه تدوین مقررات، 

نظارت بر بازار و تسهیل آزادسازی آن ایجاد گردد.
 با توجه به ایجاد شرکت مادر تخصصی توانیر در داخل کشور و عدم موفقیت در تفکیک آن 
در چندین سال اخیر، می توان از کشور روسیه در جداسازی توانیز الگو برداری نمود )تجربه 
موفق تفکیک شرکت مادر تخصصی یونیفاید انرژی سیستم(. ازجمله مهم ترین اقدامات می 

تواند جداسازی مدیریت شبکه، شرکت های تولید، توزیع و عرضه انرژی از یکدیگر باشد.
 در داخل کشور، برگزاری بازار و بهره برداری شبکه توسط یک نهاد )مدیریت شبکه( انجام 

می گیرد. به منظور جلوگیری از تخطی و انحرافات بازار و ایجاد یک بازار رقابتی بدون تبعیض، 
الزم است این دو بخش از یکدیگر تفکیک گردد.
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بر  را  نهایی  مصرف کنندگان  انرژی  تأمین  وظیفه  که  انرژی  عرضه  شرکت های  ایجاد   
به  کرده  خریداری  عمده فروشی  بازار  در  نیروگاه ها  از  را  برق  شرکت ها،  این  دارند.  عهده 

مصرف کنندگان نهایی می فروشند.
در کشور روسیه سیاست های متفاوتی برای برگزاری بازار در مناطق مختلف لحاظ شده است. از 
این رو می توان با انجام مطالعات تطبیقی، این سیاست ها را در داخل کشور پیاده سازی نمود. از جمله 

مهم ترین این سیاست ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 منطقه بندی و ایجاد بازارهای مختلف با توجه به تراکم شبکه، نوع نیروگاه های هر منطقه 

و هزینه حاشیه ای تولید برق در آن
عدم ایجاد بازار در مناطق دارای تراکم جمعیتی کم و ادامه رفتار انحصاری به صورت   

تنظیم شده
 برخورد متفاوت با مناطق دارای ویژگی های خاص فرهنگی، سیاسی و اجتماعی
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