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Abstract
In analyzing the efficiency of electricity distribution companies, according to the
economies of scale hypothesis, due to the existence of natural monopoly properties,
larger firms are expected to be technically more efficient (ceteris paribus). To
investigate this issue, this study assessed the technical efficiency, economies of
scale, and economies of scope of Iranian electricity distribution companies during
2011-2017 and examined their relationship with company size. For this purpose, the
stochastic frontier analysis technique and the input distance function approach were
used. The results show that technical efficiency first decreases and then increases
with increasing company size. The results also show that economies of scale are
present in most companies, although the use of economies of scale decreases as
company size increases. Finally, economies of scope were observed in all the
companies studied, and their magnitude decreases as company size increases.
Therefore, it can be said that the hypothesis of economies of scale implying higher
technical efficiency of larger companies, is not confirmed, although the necessary
condition for the establishment of a natural monopoly is present in Iranian electricity
distribution companies.
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در تحلیل کارایی شرکتهای توزیع برق ،مطابق فرضیه صرفههای مقیاس ،به دلیل وجود ویژگیهای
انحصار طبیعی (یعنی وجود صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول) ،انتظار بر آن است که
شرکتهای بزرگتر ،کارایی فنی بیشتری داشته باشند (با فرض ثبات سایر شرایط) .برای بررسی این
موضوع ،مطالعه حاضر ،کارایی فنی ،صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول شرکتهای توزیع برق
ایران را طی دوره زمانی  1390-1396ارزیابی و رابطه آنها را با اندازه شرکت بررسی نمود .برای این منظور
از تکنیک تحلیل مرز تصادفی و رهیافت تابع فاصله نهاده استفاده گردید .یافتهها نشان میدهند که با
افزایش اندازه شرکتها ،کارایی فنی آنها ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد .همچنین مطابق نتایج،
صرفههای مقیاس در اغلب شرکتها وجود داشته ،هرچند که با افزایش اندازه شرکتها ،بهرهمندی آنها از
مزایای صرفههای مقیاس ،کاهش مییابد .در نهایت اینکه ،صرفههای تنوع محصول در تمامی شرکتهای
مورد بررسی مشاهده گردیده و میزان آن ،با افزایش اندازه شرکتها ،کاهش یافته است .بدین ترتیب
میتوان گفت که فرضیه صرفههای مقیاس دال بر کارایی فنی بیشتر شرکتهای بزرگتر تأیید نمیشود،
هرچند ،شرط الزم برای برقراری ساختار انحصار طبیعی در شرکتهای توزیع برق ایران وجود دارد.

کلیدواژهها :کارایی ،صرفههای مقیاس ،صرفههای تنوع محصول ،تحلیل مرز تصادفی ،تابع
فاصله نهاده ،شرکتهای توزیع برق ،ایران.

 .1مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته اقتصاد صنعتی دانشگاه تبریز میباشد.
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 .0مقدمه
در اواسط دهه هشتاد میالدی ،اصالحات جهانی در صنعت برق ،همانند سایر صنایع
زیرساختی ،با هدف افزایش کارایی آغاز گردید ،چرا که کارایی و قابلیت اطمینان این
صنعت ،برای توسعه اقتصادی ،رقابتپذیری و رفاه مصرفکنندگان اهمیت بسیار باالیی
داشت .انحصار طبیعی ،ادغام عمودی و مالکیت عمومی ،الگوی غالب حاکم بر ساختار
این صنعت پیش از دوره اصالحات بودند .در راستای این اصالحات ،صنعت مزبور مورد
اقدامات قابل مالحظهای قرار گرفت که انگارههای اصلی آن ،تجدید ساختار،
خصوصیسازی و مقرراتگذاری بودند .به منظور افزایش کارایی ،مدلهای مبتنی بر
توسعه رقابت اجرا گردیدند تا مصرفکنندگان از منافع کاهش هزینهها بهرهمند گردند.
پیادهسازی این مدلهای نوین ،با تجدید ساختار صنعت به صورت جداسازی قسمتهای
بالقوه رقابتپذیر (تولید و خردهفروشی) از بخشهای انحصار طبیعی ( انتقال و توزیع)
شروع شد .هدف اصلی تجدید ساختار مزبور ،افزایش رقابت در صنعت و اطمینان از آن
بو د که اپراتورهای سیستم توزیع برق صرفاً بر عملیات توزیع تمرکز نمایند و از این طریق
بتوانند از صرفه های مقیاس بالقوه در بخش توزیع به صورت بهتری استفاده نمایند (میدلند و
همکاران .) 2020 ،1به لحاظ نظری ،هنگامی که یک بنگاه بتواند بردار ستانده معینی را با
هزینه ک متری نسبت به دو یا چند بنگاه تولید نماید ،انحصار طبیعی ،کاراترین ساختار بازار
میباشد .این ساختار هزینهای در بسیاری از صنایع شبکهای همچون شبکههای توزیع برق به
صورت نظری و تجربی نشان داده شده است .با این حال ،در ساختار انحصار طبیعی ،مقیاس
بهینه شرکتهای توزیع برق نیز حائز اهمیت میباشد .به دنبال بازنگری ساختاری مذکور،

بهرهگیری از مقرراتگذاری انگیزشی 2برای بهبود کارایی در بخشهای انحصاری
همچون شبکههای توزیع ،رویکردی فراگیر گردید که از طریق طرحهای انگیزشی مبتنی
بر جریمه و پاداش مالی صورت میپذرفت (جاماسب و پولیت .)2007 ،3هرچند
مقرراتگذاری انگیزشی یاد شده توانسته است بر عملکرد موفقیتآمیز بخشهای
انحصاری مقرراتگذاری شده مذکور نظارت نماید ،اما هچمنان برخی جنبههای مهم
ساختار جدید صنعت به صورت کلی نادیده گرفته شدهاند .از جمله این جنبههای نادیده
1. Mydland et al.
2. Incentive Regulation
3. Jamasb and Pollitt
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گرفته شده میتوان به اندازه بهینه شرکتهای توزیع برق و رابطه آن با کارایی شرکتهای
مزبور اشاره نمود .در بازارهای رقابتی ،نیروهای بازار همچون رقابت در کنار اندازه بازار،
تعیینکنندههای اصلی اندازه بنگاهها و تمرکز بازار میباشند ،این در حالی است که در
انحصارات طبی عی (همچون شبکه توزیع برق) ،در غیاب نیروهای بازار ،مداخله بخش
عمومی و مقرراتگذاری ،مهم ترین عامل اثرگذار بر مقیاس و کارایی بنگاهها میباشند
(گروویچ و همکاران .)2009 ،1اهمیت موضوع از آن رو است که سیاستگذاران به هنگام
اصالحات ساختاری ،همواره با تصمیمگیری درخصوص تعداد و اندازه مناسب
شرکتهای توزیع برق مواجه میگردند .اندازه بهینه بنگاهها و نیز کارایی آنها در هر
صنعت ،با فناوری تولید و ساختار آن صنعت در ارتباط میباشد ،درنتیجه در صنعت توزیع
برق نیز ،رابطه بین کارایی شرکتهای توزیع برق و مقیاس آنها میتواند به عنوان یک
پرسش تجربی مطرح گردد (گروویچ و همکاران .)2009 ،از همین روی ،مطالعه حاضر
ضمن برآورد کارایی ،صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول 2شرکتهای توزیع

برق ایران طی دوره زمانی  ،1390-1396رابطه آنها را با اندازه شرکتهای مذکور مورد
بررسی قرار میدهد .برای این منظور از تکنیک تحلیل مرز تصادفی و رهیافت تابع فاصله
نهاده استفاده میگردد.
ساختار این مطالعه به این ترتیب است که بعد از مقدمه حاضر ،در بخش دوم ،مروری
بر ادبیات موضوع که شامل مبانی نظری و پیشینه تجربی است ،ارائه میشود .بخش سوم به
روششناسی تحقیق میپردازد .در بخش چهارم ،تجزیه و تحلیل یافتهها صورت میپذیرد.
در نهایت ،بخش پنجم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات سیاستی اختصاص دارد.

 .2مروری بر ادبیات موضوع
 .2-0مبانی نظری
شبکههای توزیع برق ،تنوعی از مصرفکنندگان مسکونی ،تجاری و صنعتی دارند و
همزمان با افزایش تدریجی تقاضا برای خدمات آنها ،تجهیزات و داراییهای شبکه توزیع
موجود ،بایستی به تدریج جایگزین شده و گسترش یابند که این کار مستلزم سیکلهای
متناوب و پایدار سرمایهگذاری توسط شرکتها میباشد (جاماسب و پولیت .)2011 ،میزان
1. Growitsch et al.
2. Economies of Scope
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باالی سرمایهبری این شرکتها در کنار چند عامل دیگر ،ماهیت انحصار طبیعی آنها را
شکل میدهد .درواقع ،ویژگی انحصار طبیعی شرکتهای توزیع برق به دلیل سه جنبه
اصلی زیر ایجاد میگردد :مقدار باالی هزینههای سرمایهگذاری برگشتناپذیر ،صرفههای
مقیاس در عرضه خدمات و صرفههای تنوع محصول این شرکتها که همانا تعداد

مشترکین و انرژی عرضه شده میباشد (گروویچ و وین .)2004 ،1برای بنگاههای تک
ستاندهای ،وجود صرفههای مقیاس (یا همان منحنی هزینه متوسط نزولی) ،شرط کافی
وجود انحصار طبیعی میباشد ،اما همانگونه که بامول و همکاران )1982( 2بحث نمودهاند،

در زمینه صنایع چندستاندهای نظیر شرکتهای توزیع برق که نهادههای مشترک را برای
ارائه بیش از یک ستانده به کار میگیرند ،عالوه بر صرفههای مقیاس ،صرفههای تنوع
محصول نیز شرط الزم برای پدید آمدن ساختار انحصار طبیعی میباشد (گروویچ و
همکاران .)2009 ،صرفههای تنوع محصول ،هنگامی پدید میآید که تولید توامان
ستاندههای مختلف ،ارزان تر از تولید جداگانه آنها باشد .به عبارت دیگر ،در این وضعیت،
هزینه تولید بُرداری از ستاندههای مختلف توسط یک بنگاه ،کمتر از هزینه تولید جداگانه
ستاندههای مزبور توسط بنگاههای متفاوت میباشد .به عنوان مثال ،در حالت دو ستاندهای
( ،)Y1 ،Y2صرفههای تنوع محصول به صورت زیر بیان میگردد (گریر:)2011 ،3
()1

C Y1 ,0 C 0,Y2  C Y1 ,Y2 
C Y1 , Y2 

Scope 

بررسی کارایی شرکتهای توزیع برق ،از جنبههای اصلی مورد مطالعه درخصوص این
شرکتها میباشد .شواهد فراوانی وجود دارند که نشاندهنده تغییرات قابل مالحظه در
کارایی شرکتهای توزیع برق میباشند (جاماسب و پولیت .)2003 ،با این وجود ،مرور
مطالعات صورت پذیرفته درخصوص شرکتهای توزیع برق نشان میدهد که جنبههای
مهمی از این صنعت هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است .یکی از این جنبهها ،رابطه بین
کارایی فنی و اندازه شرکتها میباشد .تا جایی که صرفههای مقیاس وجود دارد ،انتظار بر
آن است که با فرض ثبات شرایط ،شرکتهای بزرگتر کارایی فنی بیشتری داشته باشند.
این رابطه برای صرفههای تنوع محصول نیز وجود دارد (گروویچ و همکاران.)2009 ،
1. Growitsch and Wein
2. Baumol et al.
3. Greer
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بدین ترتیب فرضیه صرفههای مقیاس به صورت زیر مطرح میشود :در تحلیل کارایی
شرکتهای توزیع برق ،میتوان فرض نمود که برقراری ویژگیهای انحصار طبیعی (یعنی
وجود صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول) ،منجر به کارایی فنی بیشتر شرکتهای
بزرگتر میشود .ازاینرو ،نظریه انحصار طبیعی ،تا زمانی که صرفههای مقیاس وجود
داشته باشد ،افزایش اندازه شرکتها را پیشنهاد خواهد نمود.

 .2-2پیشینه تجربی
 .2-2-0مطالعات خارجی
مطالعات خارجی از جنبههای مختلفی به موضوعات مرتبط با مطالعه حاضر پرداختهاند.
شاخهای از مطالعات قدیمیتر ،به تحلیل کاراترین مقیاس فعالیت یا اندازه بهینه شرکتهای
توزیع برق پرداختهاند.
گیلز و وایات )1993( 1یک تابع هزینه کل را با استفاده از نمونهای از  60شرکت توزیع
برق نیوزلند برآورده نموده و کاراترین مقیاس فروش را در بازه  500تا  3500گیگاوات
ساعت گزارش کردهاند .یاچو )2000( 2نتایج یافتههای گیلز و وایات را برحسب تعداد
مشترکین تبدیل نموده و حداقل مقیاس کارا برحسب تعداد مشترکین را در 30/000
مشترک گزارش نمودهاند.
فیلیپینی و همکاران )2001( 3ساختار هزینه  59شرکت توزیع برق سوئیس را با توجه به
کارایی هزینه و کارایی مقیاس صنعت تحلیل نمودهاند .براساس یافتههای آنها ،حداقل
مقیاس کارا برای شرکتهای مزبور در سطح تولید  1000گیگاواتساعت به دست میآید
که حدودا به  100/000مشترک مربوط میگردد و از آن جایی که شرکت میانه ،کمتر از
 10/000مشترک دارد ،درنتیجه ناکارایی مقیاس قابل توجهی مشاهده میگردد.
دسته دیگری از مطالعات به بررسی صرفههای مقیاس شرکتهای توزیع برق
پرداختهاند .فیلیپینی )1996( 4صرفههای مقیاس شرکتهای توزیع برق سوئیس را مورد
بررسی قرار داده است .براساس یافتههای وی ،وجود صرفههای مقیاس برای شرکتهای
کوچک ،متوسط و بزرگ تأیید میگردد .بنابراین شرط الزم برای برقراری ساختار انحصار
1. Giles and Wyatt
2. Yatchew
3. Filippini et al.
4. Filippini
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طبیعی درخصوص این شرکتها وجود دارد .وکا )2005( 1به بررسی صرفههای مقیاس،
ادغام و تجدید ساختار شرکتهای توزیع برق آمریکا پرداخته است .یافتهها ،وجود
صرفههای معنیدار در سطوح پایین تولید را تأیید مینماید .فتز و فیلیپینی )2010( 2به
بررسی صرفههای مقیاس و صرفههای ادغام عمودی در شرکتهای توزیع برق سوئیس
پرداختهاند .نتایج ،وجود صرفههای مقیاس و صرفههای ادغام عمودی قابل مالحظه در
بسیاری از شرکتهای توزیع برق سوئیس را نشان میدهد.
فارسی و همکاران )2010( 3ساختار هزینه و صرفههای مقیاس شرکتهای توزیع برق
فرانسه را مورد مطالعه قرار دادهاند .یافتههای آنان حاکی از آن است که اکثریت
شرکتهای توزیع برق فرانسه میتوانند به طور معنیداری از صرفههای مقیاس بهرهبرداری
نمایند .صرفههای مقیاس استفاده نشده بین واحدهای مورد مطالعه میتواند به صورت قابل
مالحظه ای متغیر باشد .این امر نه تنها متأثر از تغییرات سطح تولید ،بلکه به دلیل تفاوتهای
4
غیرقابل مشاهده در شبکهها و ویژگیهای تکنولوژیک میباشند .چنگ و همکاران
( )2015بازده نسبت به مقیاس شرکتهای توزیع برق نروژ را مورد مطالعه قرار دادهاند.
یافتههای آنان نشان میدهد که اکثریت شرکتهای توزیع برق نروژ کوچکتر از اندازه
بهینه بوده و از صرفههای مقیاس برخوردار میباشند.
المحیش )2017( 5به ارزیابی تجربی تغییرات فنی بخش برق عربستان سعودی پرداخته
است .یافتههای او نشان میدهند که بخش برق عربستان سعودی تحت صرفههای چگالی تولید،
صرفههای چگالی مصرفکنندگان و عدم صرفههای مقیاس فعالیت مینماید .وی نتیجه
میگیرد که شرکت برق عربستان سعودی برای رسیدن به سطح تولید بهینه ،بایستی اندازه خود
را گسترش دهد .میدلند و همکاران )2018( 6به بررسی صرفههای مقیاس شرکتهای توزیع
برق نروژ پرداختهاند .آنها برای محاسبه بازده نسبت به مقیاس ،اقدام به برآورد کشش هزینه
ستاندهها شامل طول شبکه و تعداد مشترکین ،با استفاده از رهیافت رگرسیون کوانتایل نمودهاند.
یافتهها نشاندهنده صرفههای مقیاس بالقوه ،مخصوصاً برای کوچکترین شرکتها میباشد.
همچنین براساس نتایج ،بازده نسبت به مقیاس در طول زمان افزایش مییابد.
1. Kwoka
2. Fetz and Filippini
3. Farsi et al.
4. Cheng et al.
5. Al-Mahish
6. Mydlan et al.
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میدلند و همکاران ( )2020به منظور آزمون اعتبار تصمیم سیاستگذاران مبنی بر
تفکیک بخشهای تولید و توزیع برق ،صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول
شرکتهای توزیع برق نروژ را طی دوره زمانی  2004-2014مورد بررسی قرار دادهاند.
یافتههای مطالعه حاکی از صرفههای بزرگ تنوع محصول میباشد .همچنین نتایج،
شواهدی از صرفههای مقیاس را نشان میدهند که بیانگر آن است که گسترش ستاندهها،
دربرگیرنده صرفهجویی هزینهای خواهد بود .شی و همکاران )2021( 1با برآورد کارایی
فنی  30شرکت برق چینی طی دوره زمانی  ،2002-2017اثر مقیاس را در بخش شبکه
انرژی چین شامل انتقال و توزیع برق ارزیابی نمودهاند .نتایج ،وجود اثر مقیاس را تأیید
مینماید .همچنین ،بیشتر شرکتها ،بازده فزاینده نسبت به مقیاس را نشان میدهند.
در ادامه به مطالعاتی اشاره میگردد که کارایی ،صرفههای مقیاس و اندازه بهینه
شرکتهای توزیع برق را مورد توجه قرار دادهاند .هوانگ و همکاران )2010( 2کارایی
هزینه و مقیاس بهینه شرکتهای توزیع برق تایوان را طی دوره زمانی  1997-2002مورد
بررسی قرار دادهاند .آنها نتیجه گرفته اند که با توجه به اینکه مقیاس کمتر از حد بهینه یکی
از عوامل کارایی پایین شرکتهای توزیع برق تایوان میباشد ،در نتیجه ادغام شرکتهای
توزیع برق برای بهبود کارایی آنها مفید خواهد بود.کومباکار و همکاران )2015( 3کارایی
فنی ،تغییرات فنی و صرفههای مقیاس شرکتهای توزیع برق نروژ را طی دوره زمانی
 1998-2010مورد بررسی قرار دادهاند .آنها برای این منظور از تابع فاصله نهاده استفاده
نمودهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که عموماً ،صرفههای مقیاس بالقوه در بین
شرکتهای کوچکتر ،باالتر میباشد .بیسونی و گوار )2017( 4کارایی فنی ،کارایی
مقیاس و اندازه بهینه شرکتهای توزیع برق هند را مورد یررسی قرار دادهاند .یافتههای آنها
نشان میدهد که اغلب شرکت های توزیع برق هند در حالت بازده نسبت به مقیاس کاهنده
فعالیت مینمایند و این امکان وجود دارد که شرکتهای توزیع برق مزبور ،با کاهش
اندازه فعالیت که منجر به کاهش هزینه میگردد ،کارایی خود را بهبود بخشند.
در نهایت ،برخی مطالعات به بررسی رابطه کارایی و اندازه شرکتهای توزیع برق
پرداختهاند .آرکوس و دی تولدو )2009( 5به بررسی کارایی فنی ،تغییرات فنی و
1. Xie et al.
2. Huang et al.
3. Kumbhakar et al.
4. Bishnoi and Gaur
5. Arcos and de Toledo
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صرفههای مقیاس در شرکتهای برق اسپانیا طی دوره زمانی  1987-1997پرداخته و نتیجه
گرفته اند که صنعت برق اسپانیا در دوره زمانی مذکور با ویژگی صرفههای مقیاس و
انحصار طبیعی شناخته نمیشود .همچنین طبق نتایج ،شرکتهای بزرگتر کاراتر از
شرکتهای کوچکتر میباشند .گروویچ و همکاران ( )2009از تحلیل مرز تصادفی برای
بررسی کارایی شرکتهای توزیع برق هشت کشور اروپایی استفاده نمودهاند .یافتههای
آنها نشان میدهد که حتی برای بزرگترین شرکتها ،صرفههای مقیاس استفاده نشده
وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهند که شرکتهای بزرگتر ،کارایی فنی بیشتری

دارند .میگیس و همکاران )2012( 1رابطه بین کارایی و عوامل محیطی از جمله اندازه
شرکتهای توزیع برق نروژ را مورد بررسی قرار دادهاند .بر اساس یافتهها ،شرکتهای
بزرگتر ،به طور معنیداری ،کارایی فنی باالتری دارند .سنیونگا و برگلند )2015( 2در
مطالعه خود نشان دادهاند که صرفههای مقیاس استفاده نشده معنیداری در نمونه مورد
بررسی وجود دارد .همچنین بر اساس نتایج ،اپراتورهای با مقیاس کوچکتر ،عملکرد
نسبی بهتری دارند.
کوتو ـ میالن و همکاران )2018( 3عوامل مؤثر بر کارایی شرکتهای فعال در بخش
برق اروپا را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها برای این منظور از تحلیل مرز تصادفی برای
 4639شرکت واقع در  26کشور اروپایی طی دوره زمانی  2009-2014استفاده کردهاند.
بر اساس نتایج ،افزایش مقیاس فعالیت شرکتها به منظور افزایش سطح کارایی آنها توصیه

میشود .وستربرگ و همکاران )2021( 4کارایی فنی شرکتهای توزیع برق سوئد را مورد
مطالعه قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد که هرچند کارایی بین شرکتها متغیر میباشد و

اغلب شرکتها در فعالیت خود دچار ناکارایی میباشند ،اما شرکتهای با مقیاس
کوچکتر ،با کاهش کارایی مواجه نمیباشند.

 .2-2-2مطالعات داخلی
در داخل کشور ،مطالعات متعددی در زمینه بررسی عملکرد شرکتهای توزیع برق وجود
دارد .فالحی و همکاران ( ،)1390سخنور و همکاران ( ،)1390سخنور و همکاران (،)1391
1. Migueis et al.
2. Senyonga and Bergland
3. Coto-Millán et al.
4. Vesterberg et al.

 | 71پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن | سال  | 01شماره  | 73تابستان 0711

سلیمی و کرامتی ( ،)1394برادران و یعقوبی ( )1394و محمدلو و همکاران ( )1395کارایی
شرکتهای توزیع برق ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .میرهاشمی و همکاران ( )1397و
اوشنی ( )1397با استفاده از روشهای مختلف ،اقدام به برآورد عامل کارایی به عنوان
معیاری به منظور تعیین نرخ رشد بهرهوری هدف در مقرراتگذاری سقف قیمت نمودهاند.
زیبا ( )1387میزان کارایی و بهرهوری بخش توزیع برق را محاسبه نموده و سپس ضمن
تدوین فاکتور  Xهر بنگاه ،به منظور تعیین سقف قیمت هر بنگاه ،نتایج و توصیههایی برای
این بخش ارائه نموده است .سیماب و حقی فام ( )1389به ارزیابی کارایی شرکتهای
توزیع برق و تنظیم کیفیت خدمات آنها در روش مقرراتگذاری مبتنی بر عملکرد
پرداختهاند .پورعبادالهان کویچ و همکاران ( )1396به تصحیح کارایی شرکتهای توزیع
برق ایران با استفاده از عوامل محیطی پرداختهاند .خداداد کاشی و همکاران ( )1398با در
نظر داشتن همزمان مالحظات کیفیت خدمات و کارایی شرکتهای توزیع برق ایران ،به
هدفگذاری بهرهوری و کیفیت خدمات برای یک دوره مقرراتگذاری پرداختهاند.
فالحی و احمدی ( )1384و فالحی و احمدی ( )1385به بررسی کارایی و صرفههای
مقیاس در شرکتهای توزیع برق ایران پرداختهاند .سخنور و همکاران ( )1392کارایی،
صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول را در شرکتهای توزیع برق ایران مورد
بررسی قرار دادهاند .بدین ترتیب به نظر میرسد که مطالعات داخلی چندانی در زمینه رابطه
کارایی ،صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول شرکتهای توزیع برق ایران با اندازه
آنها وجود ندارد که این امر در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار میگیرد.

 .3روششناسی تحقیق
در مطالعه حاضر ،کارایی ،صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول شرکتهای توزیع
برق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و رابطه آنها با اندازه شرکتهای مذکور مورد بررسی
قرار می گیرد .برای این منظور از تکنیک تحلیل مرز تصادفی و رهیافت تابع فاصله نهاده
استفاده میگردد .روشهای برآورد کارایی در قالب دو دسته پارامتری و غیر پارامتری
تقسیمبندی میشوند .روش مورد استفاده در این مطالعه ،مبتنی بر تکنیک پارامتری تحلیل
2
مرز تصادفی است که اولینبار توسط اینر و همکاران )1977( 1و میوسِن و وَن دِن بروئک
1. Aigner et al.
2. Meeusen & van den Broeck
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( )1977معرفی گردید .از مزایای این روش ،امکان مدلسازی شوکهای تصادفی و خطای
اندازهگیری در دادهها می باشد .در این روش ،مرز کارا یا بهترین عملکرد ،برآورد گردیده
و سایر واحدهای تولیدکننده (بنگاهها) بر اساس کارایی برآورد شدهشان ،رتبهبندی
میشوند .به دلیل ماهیت چند نهادهای و چند ستاندهای بودن شرکتهایی توزیع برق ،در
مطالعه حاضر برای تصریح تکنولوژی تولید این شرکتها ،از رهیافت تابع فاصله 1استفاده
میشود .این رهیافت ،نیازمند فروض رفتاری خاص همچون فرض حداقلسازی هزینه یا
حداکثرسازی سود برای بنگاهها نمیباشد ،2از همین روی نسبت به رهیافتهایی مانند
برآورد تابع هزینه یا تابع درآمد ،برتری دارد (کوئلی و همکاران .)2005 ،3تابع فاصله که
6
اولینبار توسط شفارد )1953( 4معرفی گردید ،میتواند در دو قالب نهادهگرا 5و ستاندهگرا
مطرح شود .تابع فاصله نهادهگرا ،حداکثر مقدار ممکن کاهش متناسب در بُردار نهاده را به
ازای بُردار معین ستانده مشخص میسازد ،در حالی که تابع فاصله ستاندهگرا ،حداکثر مقدار
ممکن بُردار ستانده را به ازای بُردار معین نهاده مشخص مینماید .تابع فاصله نهادهگرا ،امکان
برآورد کارایی بنگاهها را زمانی که دسترسی به دادههای مربوط به قیمت نهادهها وجود
ندارد ،7میسر میسازد (حجرگشت و همکاران .)2008 ،8درخصوص شرکتهای توزیع برق،
استفاده از تابع فاصله نهادهگرا امری رایج میباشد ،چرا که ستاندههای شبکه توزیع برق به
صورت برونزا توسط تقاضای مصرفکننده نهایی تعیین میشوند و شرکتها صرفاً
میتوانند هزینههای ارائه ستاندههای مزبور را حداقل نمایند (گروویچ و همکاران .)2012 ،در
حالت کلی ،تابع فاصله نهادهگرا به صورت زیر تعریف میگردد:
()2

 x

D I x , y  m a x  ρ: L y 
  ρ


جایی که مجموعه نهاده  L y نشاندهنده مجموعهای از تمام بُردارهای نهاده  xاست که
میتوانند بُردار ستانده  yرا تولید نمایند ρ .کاهش متناسب در بردار نهاده  xرا اندازه
1. Distance Function

 .2در شرکتها یا صنایع با مالکیت دولتی (همانند شرکتهای توزیع برق ایران) ،فرض حداقلسازی هزینه ،مورد
تردید میباشد (حجرگشت و همکاران.)2008 ،
3. Coelli et al.
4. Shepard
5. Input Oriented
6. Output Oriented

 .7این امر ،به ویژه در مورد نهادههای سرمایهای صادق میباشد.
8. Hajargasht et al.
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میگیرد DI .تابع فاصله نهادهگرا میباشد که برای کاراترین بنگاه یا بهترین عملکرد ،مقدار
یک و برای سایر بنگاهها ،با ا فزایش فاصله از مرز عملکرد کارا ،مقادیر بزرگتر از یک
اختیار می نماید .تابع مذکور نسبت به بردار نهاده ،مقعر ،غیر کاهنده و همگن خطی بوده و
نسبت به بردار ستانده ،غیر فزاینده و شبه مقعر میباشد .کارایی فنی نهادهگرای یک بنگاه به
صورت معکوس مقدار تابع فوق و از طریق رابطه زیر به دست میآید:
1
()3
TE  I
0  TE 1
D x , y 

فرم تابعی ترنسلوگ که اولین بار توسط کریستنسن و همکاران )1973( 1معرفی گردید،
به دلیل برخورداری از مزایای مختلف ،برای تصریح تابع فاصله مورد استفاده قرار میگیرد.
با فرض وجود  Kنهاده و  Mستانده ،تابع فاصله نهادهگرای ترنسلوگ به شکل زیر تصریح
میشود:
M

()4

l n DitI  f l n xit , l n yit , t  νit  α0   αm l n ymit
m1

K
1M M
αmn l n ymit l n ynit   βk l n xkit

2 m 1n 1
k 1

K M
1K K
β
l
n
x
l
n
x


 δ l n x l n y
2 k 1l 1 kl kit lit k 1m 1 km kit mit





 θ1t  νit

که در آن i ،بیانگر بنگاه بوده و  tنشاندهنده زمان میباشد که به منظور لحاظ نمودن
تغییرات فنی و تمام متغیرهایی که در طول زمان بر بنگاهها اثرگذار بوده ،اما جزء نهادهها یا
ستاندهها نمیباشند ،وارد مدل میگردد .از جمله مزایای فرم تابعی ترنسلوگ،
انعطافپذیری آن و امکان تحمیل فرضیاتی از نظریه اقتصاد خرد همچون همگنی و تقارن
می باشد .به منظور برقراری فروض همگنی خطی و تقارن بایستی روابط به ترتیب ( )5و ()6
بر روی پارامترهای مدل اِعمال گردند:
()5

, k  1, 2 , .... , K
m 1 , 2 , .....,M

K

 βkl 0

K

,

k 1

 βk 1

k 1
K

,

 δ km  0

k 1

1. Christensen et al.
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m , n 1 ,2,..., M

()6

k , l 1 , 2, ...., K

,

αmn  α nm

,

βkl  βlk

اِعمال قید همگنی خطی به وسیله تعدیل  K-1نهاده توسط  Kاُمین نهاده ،منجر به تبدیل
رابطه ( )4به رابطه ( )7میشود که میتوان آن را به صورت رابطه ( )8بازنویسی کرد:
()7



 , l n ymit , t   νit  uit




()8
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k 1
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1 K 1 M
δkm l n  ki  l n ymi  θ1t  νit  uit


2 k 1 m 1
 xKi 

 

, uit ~ iidN  0, σu2




 

vit ~ iidN 0, σv2

که در آن vit ،جزء خطای تصادفی با توزیع نرمال بوده و  u itنمایانگر ناکارایی فنی است
که دارای توزیع نیمنرمال 1میباشد .رابطه ( )8با استفاده از تکنیک تحلیل مرز تصادفی،
قابل برآورد می باشد .کارایی فنی برای هر دوره زمانی بنگاه از طریق رابطه زیر به دست

میآید:
()9

TEit exp uit 

پس از برآورد تابع فاصله نهادهگرا ،میتوان پارامترهای برآوردشده را برای محاسبه
صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول به کار برد .صرفههای مقیاس که برحسب
1. Half-Normal
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بازده به مقیاس )RTS( 1بیان می گردد ،واکنش هزینه به افزایش متناسب در تمامی ستاندهها

را اندازه میگیرد .فیر و پریمونت )1996( 2نشان دادهاند که بازده نسبت به مقیاس را
میتوان از طریق رابطه زیر به دست آورد:








()10


 

 
 1  
1
RTS    M
   M
 l n DI
  εm  

 m 1  

  m  1  l n ym

مقادیر بزرگتر از یک ،بیانگر بازده فزاینده نسبت به مقیاس و مقادیر کوچکتر از یک،
نشاندهنده بازده کاهنده نسبت به مقیاس میباشند .حجرگشت و همکاران ( )2008با
استفاده از نظریه دوگان ،معیار صرفههای تنوع محصول بین دو ستانده  mو  nرا با استفاده از
مشتقات مرتبه اول و دوم تابع فاصله نهادهگرا به صورت زیر تعریف نمودهاند:
 2 D
D D
2 D
2 D 




ym yn ym yn  ym x1
ym xK 
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مقادیر منفی نشاندهنده صرفههای تنوع محصول و مقادیر مثبت نشانگر عدم صرفههای
تنوع محصول میباشند.
یکی از مهمترین موضوعات در تحلیلهای کارایی ،انتخاب متغیرهای نهاده و ستانده
میباشد .به بیان گروویچ و همکاران ( ،)2009شرکتهای توزیع برق ،مقدار انرژی مورد
نی از را به تعداد معینی از مشتریان به عنوان یک خدمت مشترک فراهم مینمایند ،بنابراین
در مطالعه حاضر ،تعداد مشترکین ( )CUو انرژی توزیع شده ( ،)DEبه عنوان ستاندههای
مدل انتخاب گردیدهاند .درخصوص انتخاب نهادهها نیز ،با عنایت به مطالعه پودینه و
1. Return to Scale
2. Fare and Primont
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جاماسب ( ،)2015از هزینههای سرمایهگذاری )In( 1و مجموع متغیرهای هزینههای
عملیاتی ( )OPEXو هزینه اتالف انرژی شبکه )CNEL( 2تحت عنوان متغیر سایر هزینهها

( )Cبه عنوان نهادههای مدل استفاده گردیده است .هزینه اتالف انرژی شبکه به عنوان
هزینه اثرات خارجی منفی وارد مدل شده است .هزینه اتالف انرژی شبکه ،از حاصلضرب

مقدار اتالف انرژی )ELOSS( 3در متوسط قیمت فروش برق به دست میآید.

 .0دادهها
مجموعه دادههای مورد استفاده در مطالعه حاضر ،متشکل از  39شرکت توزیع برق ایران
طی دوره زمانی  1390-1396میباشد .دادههای مورد استفاده از سالنامه آماری وزارت نیرو
و ترازنامه شرکتهای توزیع برق ایران طی سالهای مختلف استخراج شدهاند .همچنین
متغیرهای مالی مورد استفاده به قیمت ثابت سال  1390تبدیل گردیدهاند .پیش از برآورد
مدل ،تمامی متغیرها با تقسیم بر میانگین نمونه ،نرمال شدهاند .این کار ،بدون اثرگذاری بر

ساختار دادهها ،تأثیر مشاهدات دور افتاده را کاهش میدهد( 4گروویچ و همکاران،
 .)2009جدول ( )1آمارههای توصیفی متغیرهای مورد استفاده را نمایش میدهد.
جدول  .0آمارههای توصیفی متغیرهای مورد استفاده
متغیر

واحد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

هزینههای عملیاتی ()OPEX

(میلیون ریال)

214512/2

142251/1

52142/11

1122512

هزینههای سرمایهگذاری ()In

(میلیون ریال)

222225/2

155452/2

1

1152115

(میلیون ریال)

125152/2

122242/5

21215/2

115421

211525/5

542454/4

121252

5545252

5425/222

1412/251

215

21121

هزینه اتالف انرژی شبکه
()CNEL
تعداد مشترکین ()CU
انرژی توزیعشده ()DE

(میلیون کیلووات
ساعت)

منبع :یافتههای تحقیق

 .1مقادیر هزینههای سرمایهگذاری در ترازنامه شرکتهای توزیع برق گزارش گردیده است.
2. Cost of Network Energy Loss
3. Energy Loss

 .4در این حالت ،ضرایب مرتبه اول می تواند به عنوان کشش ستانده در میانگین نمونه تعبیر گردند (کوئلی و
همکاران.)2003 ،
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 .5تجزیه و تحلیل یافتهها
در این قسمت ،نتایج مدل برآوردشده مورد بررسی قرار میگیرد که با تجزیه و تحلیل
کارایی فنی ،صرفههای مقیاس و صرفههای تنوع محصول شرکتهای توزیع برق صورت
میپذیرد .جدول ( )2نتایج برآورد تابع فاصله نهادهگرا را برای مدل مورد نظر نشان
میدهد .ضرایب مرتبه اول ستاندهها و نهاده ،از نظر آماری معنیدار بوده و عالئم مورد
انتظار را دارند .عالئم ضرایب مرتبه اول ستاندهها نشان میدهند که با افزایش تعداد
مشترکین و انرژی توزیع شده ،سایر هزینهها افزایش مییابد .همچنین عالمت ضریب مرتبه
اول نهاده نشان میدهد که با افزایش هزینههای سرمایهگذاری ،سایر هزینهها کاهش مییابد
که این امر حاکی از جانشینی بین دو نهاده هزینههای سرمایهگذاری و سایر هزینهها است.
مقدار آماره آزمون والد ،تأثیر سیستماتیک متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته را در سطح
معنیداری باال نشان میدهد.
جدول  .2نتایج برآورد مدل
متغیر وابسته- ln(C) :

ضریب

متغیر

***- 1/4121

)ln (CU

***- 1/1524

)ln (DE

***1/2111

)ln (CU)*ln (DE

***- 1/2415

1 2
l n CU 
2
1 2
l n DE 
2
 In 
l n 
C

**1/2455

1 2  In 
ln  
2
C

- 1/1522

 In 
l n    l n CU 
C

1/1212

 In 
l n    l n DE 
C

***1/2215

Constant

***- 1/2525
***1/2551

Prob > χ2 = 1/111

Wald χ2 (9) =2111/21

توجه ** ،* :و *** به ترتیب نشاندهنده سطح معنیداری  4 ،11و  1درصد میباشند.
منبع :یافتههای تحقیق
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از روی نتایج مدل مزبور ،کارایی فنی ساالنه هر یک از شرکتهای توزیع برق محاسبه

گردیده است .1در نمودار ( )1پراکنش کاراییهای فنی مزبوردر مقابل اندازه شرکتها
آورده شده است.
نمودار  .0کارایی فنی و اندازه شرکتهای توزیع برق ایران
1.11
1.24
1.21
1.24
1.21
1.21

کارایی فنی

1.24
1.54
1.51
1.44
1.41
41111.11

51111.11

11111.11

21111.11

11111.11

1.11

تعداد مشترکین
منبع :یافتههای تحقیق

به منظور بررسی رابطه بین کارایی فنی و اندازه شرکتها ،شرکتهای توزیع برق به سه
گروه کوچک ،متوسط و بزرگ طبقهبندی گردیدهاند .معیار طبقهبندی مزبور ،به پیروی از
گروویچ و همکاران ( ،)2009به این ترتیب بوده است که با مرتب کردن شرکتها از
کوچک به بزرگ از منظر تعداد مشترکین ،شرکتهایی که در مجموع ،به  50درصد تعداد
کل مشترکین ،ارائه خدمات میدهند به عنوان شرکتهای کوچک در نظر گرفته میشوند.
شرکتهایی که در مجموع ،بین  50تا  95درصد تعداد کل مشترکین را ارائه خدمات
میدهند به عنوان شرکتهای متوسط دستهبندی میشوند ،و در نهایت ،شرکتهایی که در
مجموع ،به  5درصد تعداد کل مشترکین ،ارائه خدمات میدهند به عنوان شرکتهای
 .1با عنایت به تعدد کاراییهای فنی محاسبه شده (هر شرکت در هر سال) ،میانگین کارایی فنی هر شرکت طی دوره
زمانی مورد بررسی در پیوست ارائه شده است.
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بزرگ تعریف میگردند .میانگین کارایی فنی شرکتهای کوچک ،متوسط و بزرگ ،به
ترتیب برابر  0/8254 ،0/8461و  0/8901به دست می آید .بدین ترتیب ،با عنایت به اینکه
مط ابق نتایج ،میانگین کارایی فنی ،با افزایش اندازه شرکت ها ،ابتدا کاهش یافته و سپس
افزایش می یابد ،بنابراین فرضیه اول تحقیق ،مبنی بر وجود کارایی بیشتر برای شرکتهای
بزرگ تأیید نمی گردد .در ادامه ،بازده نسبت به مقیاس و صرفه های تنوع محصول
محاسبه گردیده و پراکن ش آنها در مقابل تعداد مشترکین ،به ترتیب در نمودارهای  2و 3
آمده است .بررسی بازده نسبت به مقیاس نشاندهنده وجود صرفه های مقیاس در قریب
به اتفاق شرکتها می باشد ،هرچند که با بزرگتر شدن شرکتها ،بهره مندی آنها از
مزایای بازده نسبت به مقیاس ،کاهش مییابد .میا نگین بازده نسبت به مقیاس شرکتهای
کوچک ،متوسط و بزرگ ،به ترتیب برابر  1/1283 ،1/3465و  0/8887میباشد .با
عنایت به این امر که اندازه بهینه شرکت جایی است که بازده نسبت به مقیاس آن برابر
یک باشد ،می توان گفت که مقیاس فعالیت اغلب شرکت های توزیع برق ایران کمتر از
اندازه بهینه بوده و شرکت های کوچک و متوسط نتوانسته اند از تمام صرفههای مقیاس
بالقوه خود استفاده نمایند .این در حالی است که شرکت تهران بزرگ از عدم صرفههای
مقیاس رنج میبرد که می تواند ناشی از اندازه بیش از حد بزرگ آن باشد .میتوان نتیجه
گرفت که به جز شرکت تهران بزرگ ،اندازه سایر شرکت ها بایستی افزایش یابد که این
امر می تواند از طریق ادغام افقی شرکت های قابل ادغام ،و یا گسترش خدمات آنها
صورت پذیرد .همچنین مطابق نمودار ( ،)2صرفه های تنوع محصول نیز در سرتاسر نمونه
قابل مشاهده می باشد ،هرچند که با بزرگتر شدن شرکت ها ،میزان صرفههای تنوع
محصول کاهش مییابد.
بدین ترتیب می توان گفت که با عنایت به وجود صرفه های مقیاس و صرفه های
تنوع محصول ،شرط الزم برای برقراری ساختار انحصار طبیعی درخصوص شرکت های
توزیع برق ایران وجود دارد .علیرغم این ،فرضیه صرفه های مقیاس مب نی بر کارایی فنی
بیشتر شرکت های بزرگ تر تأیید نمی شود .این امر با مقایسه میانگین کارایی فنی و
میانگین بازده نسبت به مقیاس شرکت های کوچک ،متوسط و بزرگ در جدول ()3
نشان داده شده است.

کارایی و مقیاس :شواهدی از شرکتهای توزیع برق ایران | پورعبادالهان کویچ و همکاران | 73

نمودار  .2بازده نسبت به مقیاس و اندازه شرکتهای توزیع برق ایران
1.21
1.51
1.41

1.21
1.11
1.11

()RTS

1.11

بازده نسبت به مقیاس

1.51

1.21
1.21
41111.11

51111.11

11111.11

21111.11

11111.11

1.11

تعداد مشترکین
منبع :یافتههای تحقیق

نمودار  .3صرفههای تنوع محصول و اندازه شرکتهای توزیع برق ایران
٥٠٠٠٠.٠٠

٤٠٠٠٠.٠٠

٣٠٠٠٠.٠٠

٢٠٠٠٠.٠٠

١٠٠٠٠.٠٠

٠.٠٠

1.11
-4.11

-14.11
-21.11
-24.11
-11.11
-14.11
-51.11

تعداد مشترکین

منبع :یافتههای تحقیق

صرفههای تنوع محصول

-11.11
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جدول  .3مقایسه میانگین کارایی فنی و میانگین بازده نسبت به مقیاس شرکتها
اندازه شرکتها
شرکتهای کوچک
شرکتهای متوسط
شرکتهای بزرگ

میانگین کارایی فنی

1/2551

میانگین RTS

1/1554

میانگین کارایی فنی

1/2245

میانگین RTS

1/1221

میانگین کارایی فنی

1/2211

میانگین RTS

1/2222

منبع :یافتههای تحقیق

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
علیرغم وجود مطالعات متنوع درخصوص شرکتهای توزیع برق ،برخی از جنبههای این
صنعت چندان مورد توجه قرار نگرفته است .یکی از این جنبهها ،رابطه بین کارایی فنی و
اندازه شرکتها می باشد .در همین زمینه ،فرضیه صرفه های مقیاس به این ترتیب مطرح
می شود که برقراری ویژگی های انحصار طبیعی (یعنی وجود صرفههای مقیاس و
صرفه های تنوع محصول) ،منجر به کارایی فنی بیشتر شرکتهای بزرگتر میشود.
مطالعه حاضر به بررسی این فرضیه درخصوص شرکت های توزیع برق ایران پرداخته
است .مطابق نتایج حاصله ،صرفه های مقیاس در اغلب شرکت های مورد بررسی وجود
داشته ،هرچند که با افزایش اندازه شرکتها ،بهره مندی آنها از مزایای صرفههای مقیاس،
کاهش می یابد .در نتیجه اغلب شرکت های توزیع برق ایران در اندازه کمتر از مقیاس
بهینه فعالیت می نمایند و به جز شرکت تهران بزرگ ،بقیه شرکتها صرفههای مقیاس
استفاده نشده دارند که می توان با گسترش خدمات آنها و یا از طریق ادغام شرکتها ،از
آن بهره مند گشت .همچنین ،صرفه های تنوع محصول در تمامی شرکت های مورد بررسی
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بزرگتر تأیید نمیشود ،چرا که با افزایش اندازه شرکت ها ،کارایی آنها ابتدا کاهش و
سپس افزایش مییابد.
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