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 چكيده

درآمد و ارزآوري از منابع نفتي برداشته شده و بر ساير تأمين در اقتصادهاي غيرنفتي تكيه اصلي     
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  مربوطةها و نهادهاي  انرژيةآن تضمين بيشتر كارآمدي حوزنتيجة كه است بسياري داشته 
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 مقدمه 

 برايبرداري منابع تجديدناپذير و استفاده  چندين دهه از كشف و بهرهگذشتامروزه پس از 
هاي اصلي اقتصاد كشور يهاند كه بنا نهادن پاپيشبرد اهداف كشورها، اغلب اين مهم را دريافته

    تجارتم نظا امروزه .)35: 1395-1396 ، و همكاراندميري(ند يستاتكا نبر اين منابع، چندان قابل
بيني همراه و غيرقابل پيش بسيارمتفاوت و با نوسانات ي سازوكارها در سطح جهاني با انرژي
نفت و تجارت آن ويژه  به،ع انرژي بر منابها صرفاًدرنتيجه، كشورها براي رفع اين چالش. است
؛ اندامور كشور بسنده نكرده و بر ساير منابع و نقاط قوت تأمين مالي خود تكيه كرده ةاداردر 

محصولي است؛ با اين توضيح كه  ايران بنا بر نظر اقتصاددانان، اقتصاد تكبارةنمونه، دربراي 
      ت، گاز و مشتقات آن تأمين بيشترين حجم معامالت و ارزآوري كشور از راه فروش نف

گردد كه به تبع، تأثيرگذارترين نقش در ميزان سودآوري و درآمد ناخالص و رفاه كشور را مي
انعطاف در قوانين نبود  نواقصي شامل ،محصولي بودن اقتصاد تك.)24: 1392 عمران،آل(كنند ايفا مي

 ساختار كنترل و نظارت دقيق و انرژي، نبود ةحوزهاي حقوقي و مقررات، ضعف چهارچوب
گيري حداكثري از منابع انرژي، ركود و تنزيل ارزش  بهرهمنظوربههاي بسيار پويا، تحميل هزينه

اقتصاد  ةچرخوارد  اًمستقيمدر جايي كه سود و ارز حاصل از تجارت انواع انرژي (واحد پول 
، افزايش قدرت نهادهاي ، كاهش رقابت و نقص قوانين مربوط به آن در بخش انرژي)شود

  . همراه داردرا به...  مقررات ضد كارتل و تراست وودنبدولتي و ايجاد انحصار، 
هاي عمليات همچنين، افزايش تدريجي جمعيت، كاهش ميزان ذخاير نفتي، افزايش هزينه

 و طور كلي انرژي، تغيير و نوسانات آنبازار نفت و به ةآيندبرداري، عدم اطمينان به بهره
اي دانست كه توان ازجمله داليل برجستهگذاري در اين بخش را ميكاهش ميزان سرمايه

ذهن،  نزديكي بهبراي . ديابهاي اقتصادي بايد به سمت انتخاب اقتصاد غيرنفتي سوق سياست
 صادرات  منابع درآمدي آن بر،پيشسال  بيستكمابيش تا  است كه روشنينمونة كشور مالزي 

چون همشد، اما با الگوبرداري از ساير كشورهاي موفقي و كائوچو خالصه مينفت خام، قلع 
صادرات و تجارت، ساختار اقتصادي و  ةزمينكنگ، كره و حتي تايوان در سنگاپور، هنگ

بر اين،  افزون .)93: 1384 ، و خاكپورفرمحنت( 1تجاري خود را با بسط منابع درآمد ارزي، تغيير داد
هاي توان در بين سالنابع ارزي حاصل از فروش منابع نفتي و گازي را ميتكيه بر م هايزيان

رو هبرو در ايران مشاهده كرد كه دولت در اين دوران همواره با كسري بودجه 1383 - 1280
  . بوده است

                                                            
ساله توانست ارزش صادرات در يك دورة هفتاين كشور اين دگرگوني در مالزي به اين شكل نمود حقيقي يافت كه . 1

  .  ميالدي افزايش دهد1995 ميليارد دالر در سال 74 به حدود 1989 ميليون دالر در سال 25غيرنفتي خود را از 
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ها و تمركز از منابع نفتي، هاي اقتصادي و كاهش حساسيتبه دنبال تغييرات چهارچوب
مستقيم در مديريت و  به صورتاند دهوشيگري نوين كيرش نظام تنظيمها با پذامروزه دولت

) مستقليا نيمه(بخش انرژي خود دخالت نكرده و از طريق ايجاد نهادهاي مستقل  ةادار
 اين ساختار و ايجاد بخشي مشروعيتمنظوربهرگوالتوري و با تكيه بر قوانين و مقررات 

ها آن يكپارچةگر و ساختار وجود نهادهاي تنطيم. وحدت، كنترل بر منابع خود را حفظ كنند
هاي هر بخش مثبتي در مجموع قوانين فعاليتثير أتتواند هاي حقوقي ميبراساس چهارچوب
 با تغيير بنيان اقتصاد به سوي ،داراي منابع نفتي ةپيشرفتدر كشورهاي . از انرژي داشته باشد

هاي ل در بخش انرژي، باالترين ظرفيتاقتصاد غيرنفتي و پذيرش نظام رگوالتوري مستق
اند كه درنهايت بازخوردي جز مديريت حقوقي و ساختاري را براي اين نهادها متصور شده

  . همراه نداشته است معقول بهةوري از اين منابع با هزينتر و افزايش بهرهسنجيده
  
 تأثير نفت بر اقتصاد . 1

 با درآمدهاي ناشي از منابع نفت هادولتاز  يبسياراقتصاد  ،از زمان پيدايش منابع نفت و گاز
درنتيجه، از اولين نتايج اين رويكرد، بنا كردن محل تأمين مخارج دولت بر . گره خورده است
  .)Sharifi Renani & others, 2013:1( فروش و معامالت منابع نفتي خواهد بودتجارت، خريدو

گذاري و تقاضا به اين سو از، موج سرمايهپس از انجام اولين اكتشافات منابع نفت و گ
تا  كمدستهاي بسياري داشته و دوران استفاده از منابع تجديدناپذير فرازونشيب. جلب شد

ها پس از تا سال. زماني كه اين منابع مورد استفاده هستند، اين نوسانات ادامه خواهد داشت
هاي گذاري با توجه به سياست1)اوپك( نفت ةتأسيس و فعاليت سازمان كشورهاي صادركنند

گذاري و المللي بر ثبات بازار انرژي، قيمتكه اين سازمان بينثري ؤمجهاني نفت و نقش 
بر منابع نفت و گاز داشته، سود سرشاري نصيب كشورهاي عضو اين سازمان و ويژه  به،تقاضا

 ميالدي 2007در سال شد؛ اما پس از بحران اقتصادي جهاني ساير صادركنندگان اين منابع مي
چون آمريكا ايجاد شد همها در خاورميانه، اين فرصت براي كشورهايي و با افزايش ميزان تنش

تا به خودكفايي در توليد منابع نفت و گاز رسيده و حتي نفت و گاز استحصالي خود را پس از 
ن سازمان در پي اين اقدامات، اي. دنكسر مقدار مصرف داخلي، به ساير كشورها صادر كن

طور نسبي از دست داده و به دنبال آن، قيمت جهاني نفت كاهش و خود را بهي يابتدااثربخشي 
 ،هااين موج از تكانه. ضرر بسياري متوجه كشورهاي عضو اوپك و ساير صادركنندگان گرديد

 ؛ براي)5: 1393 مهرآرا، (بسياري بر رشد اقتصادي كشورهاي وابسته به اين منابع خواهد داشت آثار

                                                            
1. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
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 در ايران، بيشترين خسارت 1هاي منفي منابع نفتيهاي گذشته بر اثر تكانهمثال، در سال
 نيزهمچنين، كاهش قدرت صادرات منابع نفتي و . اقتصادي وارد شده استم نظااقتصادي به 

هاي تجارت جهاني انرژي، باعث ورود ضرر به زيرساخت ةچرخرنگ شدن نقش ايران در كم
    .)36: 1395- 1396 ان، و همكاردميري(بنايي شد اصلي و زير

ها بر اقتصاد، بسياري از مستقيم آنثير أتمنفي درآمدهاي نفتي و  آثار جلوگيري از منظوربه
كرد درآمدهاي ناشي از هزينهطور خالصه در اند كه بهدر پيش گرفتهكشورها تدابير متفاوتي 

  :فروش منابع انرژي، دو حالت كلي متصور است
 شمردهدولت  ةبودجوضعيتي است كه درآمدهاي ناشي از اين منابع، منبع اصلي تأمين  .1

نظام  كاهش ضرر اقتصادي ورود اين منابع به براي تصميم كالن ،در اين زمان. شودمي
  :)12: 1385 ميرزايي،حاجي(به سه صورت باشد تواند مي اقتصادي،

  ؛دصفر برسبه ه  تا جايي كصادرات كاهش يابد - 
هاي ها و برنامهافتد كه پروژه اين حالت زماني اتفاق مييابد؛هاي جاري كاهش هزينه - 

 اي غير از درآمدهاي نفتي وجود داشتهها نبوده و يا ذخيرهعطف هزينه ةنقطزيرساختي 
  ؛ها را جبران كند تا بتواند اين هزينهباشد

 . ي و مالياتي زودبازده تغيير دهندمحل تأمين درآمدهاي خود را به صادرات منابع غيرنفت - 

اما  يست،ناقتصاد كشور  ةچرخ اصلي ة پاي، حالتي است كه درآمدهاي ناشي از اين منابع.2
 در اين زمان معموالً. گيرندهاي بلندمدت مورد استفاده قرار ميسازي برنامه پيادهبراي

در ه هستند، دو روش را يافتكشورهاي داراي منابع طبيعي كه اغلب هم از كشورهاي توسعه
 : گيرندپيش مي

. اندازگذاري و يا پس به صورت تثبيتي، سرمايه2هاي منابع تجديدناپذيرايجاد صندوقاول، 
 3 ارزيةكه با ايجاد صندوق ذخير استنروژ يكي از كشورهاي پيشگام در اين روش 

  ؛دي خود كرداقتصا نظام سعي در كنترل ورود اين درآمدها به ،درآمدهاي نفت و گاز

                                                            
در كشورهايي بر . مقصود از تكانة منفي منابع نفتي، كاهش شديد قيمت نفت و اثرات مستقيم آن بر درآمدهاي كشور است. 1

اه تواند آثار سياسي به همرهاي گزاف جاري كشور كه ميناپذير بودن هزينهپاية اقتصاد نفتي، تكانة منفي نفت به دليل برگشت
 . كندهاي عمراني را در مرحلة اول قرباني ميداشته باشد، هزينه

2. Non-Renewable Resources Funds (NRF) 
هاي نگهداري سالمندان، مين هزينهأ جمعيت اين كشور رو به پيري است و دولت براي ت،ها و آمارهااز آنجاكه طبق بررسي. 3

 نيازمند بودجه و درآمد است، بنابراين نام اين صندوق را به صندوق ،ر خدمات اين قشةهاي پزشكي الزم و ارائهزينه
       است تمام درآمدهاي حاصل از فروش منابع نفت و گاز به اين صندوق واريزگفتني. نروژ تغيير داد بازنشستگي دولت

 از ديگر علل تأسيس اين صندوق همچنين. ديابمين موارد مذكور به اين صندوق انتقال ميأ تبرايشود، بلكه بخشي از آن نمي
 الزم به ذكر است كه ،در كنار اين موارد.  نروژ استة باور به تعلق اين منابع طبيعي به تمام بشريت، مردم حال و آيند،در نروژ

 ة تأمين بودجبراياين صندوق به صورت مستقل اداره و تحت نظارت بانك مركزي نروژ بوده و دولت حق برداشت از آن را 
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 در كشور ، مثال؛ براي جهانجايجايهاي بلندمدت خارجي در گذاريسرمايهدوم، 
گذاري خارجي پولي و بانكي و خريد دانمارك بخشي از اين درآمدها صرف امور سرمايه

  .شودونقل زميني و هوايي ميبلندمدت تجهيزات حمل
 تكيه اصلي تأمين درآمد از منابع ها، برداشتشده و رويهپذيرفتههاي هنظريخرين آطبق 

 ةنظريها از طريق پذيرش ، كاهش دخالت مستقيم دولت) اقتصاد غيرنفتيياجرا براي(نفتي 
 ازجمله اقداماتي است ، و تجديد ساختار قانوني براي ايجاد نهاد رگوالتوري1حكمراني خوب

  . اندبستهكار  افزايش سودمندي منابع انرژي خود بهمنظوربهكه اغلب كشورها 
  
  كليات منابع انرژي از ديدگاه حقوق. 2
 بر منابع طبيعي خود حق حاكميت و مالكيت دارد، مديريت اين يكه هر كشوربه اين توجهبا 

  پس از كشف اين منابع.  مشروع آن استدر داخل مرز هر كشور با دولت و حاكميت نيزمنابع 
توسعه كه  توسعه، اغلب كشورهاي درحالها در مسير رشد وو دريافتن ميزان اثرگذاري آن

بيشترين ذخاير نفت و گازي در مرزهاي اين كشورها قرار داشت، خواستار به رسميت 
مجمع عمومي سازمان  ةبيانيدرنهايت، پس از . ها بر اين منابع شدندشناختن حق حاكميت آن

 مورد شناسايي ؛هان هر كشور بر منابع طبيعي داخل در مرزهاي آ2ملل، حق حاكميت و مالكيت
  .)181: 1395 شيروي،(يت شناخته شد مو به رسقرار گرفت 

نفت و (نظر از محل اختصاص درآمدهاي حاصله از تجارت انرژي طور كلي، صرفبه
 اما ممكن است ،، حاكميت منابع در اغلب كشورها با حكومت و دولت آن كشور است)گاز
شيوة . دانجام شو در كشورها يا به اشكال مختلفهبر آن... برداري، مديريت، نظارت وبهره

تابعي از  همگي ،هاهاي آنهاي صالح و حدود صالحيتمديريت منابع انرژي و تعيين سازمان
سخن به . كندقوانيني است كه هر يك از اين امور را به صورت مشخص و شفاف بيان مي

مستقيمي بر مقررات اجرايي ثير أتبع اين منا ةادار كنترل و ةگذاري، ساختار و نحوديگر، قاعده
 مثال، چنانچه اين ؛ برايها داردو ميزان اختيارات نهادهاي فعال در هر بخش از اين انرژي
        تر و تقريباًمنعطفناتر، قباضينامنابع به صورت دولتي اداره شود، مقررات اين حوزه 

ها و نهادهاي ن چهارچوب فقط سازمانبا اي هاييمنظا در تر خواهد بود كه معموالًجانبهيك

                                                                                                                                            
 با ايجاد صندوق مس و كانادا با ايجاد صندوق منابع معدني، از اين ،در كنار نروژ، ساير كشورها مانند شيلي.  خود نداردةنساال

 .انددهي درآمدهاي منابع طبيعي خود استفاده كرده كنترل و جهتبرايروش 

1. Good Governance  
ي منابع طبيعي در ايران با حكومت جمهوري اسالمي است و طبق طور كل حاكميت بر منابع نفت و گاز و به كه استگفتني. 2

 اين منابع هم به نيابت از حكومت، به ةادار.  و منافع آن به عموم مردم تعلق دارد شده انفال محسوبء جز،قانون اساسي ايران
 .  آن سپرده شده استةهاي زيرمجموعوزارت نفت و شركت ملي نفت ايران و شركت
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  راهاي مختلف انرژي قدرت و توانايي فعاليت و حضور در بخش،شده و مجازدولتي شناخته
  .دارند

 منابع انرژي، بارةگذاري مدون درمديريت و قانون ةحوزكشورهاي موفق در ر بيشتدر 
   معنا كه تالش شده تا بدين ؛هاي مشابه ايران اتخاذ شده استمنظارويكردي متفاوت از 

هايي مستقل از نهادهاي حكومتي و دولتي براي تر شده و نهادها و يا سازمانها كوچكدولت
ها، كنترل و نظارت بر بخش وضع قوانين و مقررات بخشي، صدور مجوزها و اعالم تعرفه

 انجام گر، تحت نظارت دولتهاي تنظيمايجاد و اين وظايف توسط اين سازمان... انرژي و
 اين كنترل و نظارت مستقل توسط نهادهاي رگوالتور باعث شده .)222: 1396 رستمي و مقيمي،( دشو

تا منابع انرژي با تأثيرپذيري كمتري از تصميمات سياسي و حاكميتي، مورد توجه قرار گرفته و 
از . فرما گرددهاي انرژي حكمبخشر بيشتشده و منظم بر هاي حقوقي ساختاربنديظرفيت

سوي ديگر، چنانچه منابع نفت از مركزيت تأمين بودجه و به تبع حساسيت خارج شود، 
بحثي كه مقصود است در علم حقوق، ذيل . عملكرد مثبت اين نهادها بهتر تضمين خواهد شد

، مورد اشاره و بررسي استحقوقي كه خود از مباحث حكمراني خوب  »1گريتنظيم«عنوان 
  . گيردمختصر قرار مي

انرژي به  ةحوزگري حقوقي در حكمراني خوب و مفهوم تنظيم ةنظريراي درك بهتر ب
  . هاي مهم اين نظريه و مفهوم خواهد شداي به كليتصورت مختصر، اشاره

  
  گري حكمراني و مفهوم تنظيم. 3
نهادها اعم از دولتي، خصوصي و  ةكليطور كلي لفظ حكمراني، به معناي اعمال حاكميت بر به
ازآنجاكه اين مفهوم در ادبيات علوم اقتصادي و اجتماعي بسيار . فعاالن اجتماعي است ةكلي

ترين  اما از مهم،توان براي اين مفهوم مورد اشاره قرار دادپررنگ بوده، تعاريف متعددي را مي
ها و منابع كه اي گسترده از ظرفيتمجموعه«: ها، تعريف كالين اسكات با اين تفسير استآن

پردازان و نظريه. »رودكار مين دولتي و غيردولتي و فراملي به فعاالة اعمال قدرت بر دامنبراي
 بلكه ،دشونمي انجام توسط دولت انديشمندان اين حوزه بر اين باورند كه حكمراني الزاماً

 غير از يتوسط نهاد و يا نهادهاي ديگر يكپارچه يممكن است اين اعمال قدرت در ساختار

                                                            
هاي منظا ةمطالع.  چنداني ندارد، پيشينةرودشمار ميها كه مبحثي نوين و بديع بهدر بحث انرژيويژه  به،ر ايرانگري دتنظيم. 1

گذاري انرژي در اين كشورها به گري و مقرراتكند كه تنظيمحقوق انرژي ساير كشورها مانند آمريكا و انگلستان، آشكار مي
گري در علم حقوق، ذيل حقوق عمومي و يا حقوق اداري چنين، رگوالتوري يا تنظيمهم. گردداوايل قرن نوزدهم ميالدي برمي

  .هاي مختلف قرار گرفته استمنظادر 
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: 1397هاي مجلس، هاي اقتصادي دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي مركز پژوهشمعاونت پژوهش(د ام شوانجدولت 
8(.   

 دولت بزرگ، دولت حداقل ةبه سه دوردر علم اقتصاد  ،هاي توسعهها در دورهنقش دولت
 سوم و يا همان ة دوربارةانديشمندان در بيشتربه باور . و حكمراني خوب قابل تقسيم است

-و تحوالت سير جهاني، افزايش توصيهيير غتهاي مالي،  بحرانةكه درنتيج(مراني خوب حك

نهادهاي  وامدارِ، كاركرد صحيح بازار و يا صنعت )رواج يافت ...هاي سياستي خوب و
 ةانديشظهور و تقويت . استخودجوش و مستقل همراه با كنترل و دخالت حداقلي دولت 

 باعث كاهش دخالت دولت در امور ،1980اي پاياني هبا سال زمانهمحكمراني خوب 
 ،چون انرژي، ارتباطات، خدمات ماليهم صنايعي ةگري گرديد كه اين خود دربرگيرندتصدي

 در امتداد ايجاد ساختار در .)56: 1396 رستمي و اصغرنيا،( در كشورهاي اروپايي و آمريكايي بود
گري به وجود تنظيم ةنظرينايع و بازارها، ها در اداره و كنترل صمسير حضور حداقلي دولت

 دولت با استفاده از ،هاي حكمراني خوب است كه در آنگري يكي از روشتنظيم. آمد
ابزارهاي قانوني، سعي در كنترل و هدايت يك بخش از صنعت يا بازار مشخص با هدف تأمين 

منظور كنترل دولت به ةمداخل هرگونه 1گريبه معناي ديگر، تنظيم. داردرا منفعت عمومي 
    .)21: 1394 خواجوي،(شود عمومي در جهت حفظ منافع عمومي تلقي مي

كاالها و خدمات  ةپايگر با مفهومي كه به آن اشاره شد، در اقتصادهاي بر وجود نهاد تنظيم
هاي عمومي برشمرده و بر كارايي افزون ،غيرنفتي در صنايع گوناگون ازجمله بخش انرژي

سازي تصميمات خود براساس مندتر براي اجراييتر و قاعدهشدهگاهي تثبيتمفروض، جاي
ها، ساختارهاي حاكميتي و يا ويژه غيرنفتي به،هاي اقتصادي نوين در نظام؛ زيراقوانين دارد

تر كرده و اختيارات خود را رنگگر انرژي كمحضور خود را با ايجاد نهاد تنظيماغلب  ،دولت
 روال فعاليت براي تنطيم ةو ورود در زمان خروج بازار و صنعت از چرخبه نظارت، كنترل 

  . مجدد بازار، محدود كرده است
و ساختار  روشبسته به نوع (مستقل گر مستقل و يا نيمه، نهاد تنظيميادشدهبر موارد  افزون

شتري  روابط در تجارت بوده و سودآوري بيةكنندتواند تسهيلدر بخش انرژي مي) منظادر هر 
نفت و كيد أتبه (تر، زماني كه در كنار تجارت انرژي روشنبه بيان . همراه داشته باشدرا به

ساير منابع براي ارزآوري و درآمدزايي نهادهاي رگوالتور وجود داشته باشند، ) مشتقات

                                                            
 در فرانسه استفاده شد؛ اما در معناي خاص حقوقي آن در اوايل قرن نوزدهم در اين 1460بار در سال اين اصطالح اولين. 1

خواهي در در نيمة دوم قرن نوزدهم كه معروف به دورة ترقي. كار رفتتقل بهكشور، به معناي امروزي نهادهاي اداري مس
 مشاور - هاي لوييس برنديس همچنين از اوايل قرن بيستم به تالش. آمريكاست، اين مفهوم وارد دنياي اقتصاد آمريكا گرديد

   . اين اصطالح مفهوم واقعي و جايگاه خود را در آمريكا يافت- اقتصادي ويلسون
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دخالت مستقيم  برايدرنتيجه، فشار تأمين مالي از منابع نفتي برداشته شده و همچنين الزامي 
 اختيار تنظيم ةدربردارند(گر انرژي ولت وجود نخواهد داشت كه درنهايت، يك نهاد تنظيمد

تواند شده، ميهاي تعريفهاي قانوني و طبق چهارچوببا اختيارات و صالحيت) انواع انرژي
هاي هاي انرژي را تغيير و پس از تصويب مقام گزاره،تر و به صورت شفافدر فضايي گسترده

  1.ترين زمان هدايت و تنظيم كندتر، اين بازار و صنعت را به فراخور نياز و در كوتاهصالح باال
  

  گر هاي نهاد تنظيماقسام و ويژگي. 4
        به سه دسته تقسيم،ظر ماهيت وجوديمنگر از طور كلي، سازمان و يا نهادهاي تنظيمبه
نهادهاي  .3 ؛3)مشاركتي(دولتي گر نيمهنهادهاي تنظيم .2 ؛2گر دولتينهادهاي تنظيم .1: شوندمي

      4.گر خصوصيتنظيم
ها، ساختار  بهبود عملكرد اين نهادها و تسريع انجام امور مربوط به اين سازمانمنظوربه

در . يافته از ساختارهاي دولتي باشداي مستقل يا تا حد امكان استقاللها ممكن است به گونهآن
ها با صنايع بزرگ و مولد حضور دارد و به طريقي كنترل آنر بيشتكشورهايي كه دولت در 

ها و صنايع مختلف به صورت گر در بخشبخش دولتي است، ممكن است نهادهاي تنظيم
انجام امور تصدي هم الزامي  برايبر وظايف حاكميتي، وجودش  افزوندولتي ايجاد و دولت 

. خدمات، نقش محوري و كليدي دارد ةئارابنابراين، دولت در مديريت و انجام امور و . باشد
هاي  فعاليت،حالت عكس اين مورد هم به صورتي است كه دولت در نقش قدرت مركزي

تر هاي كوچكساير فعاليتي ينها ةكنندو همچنين ناظر و كنترل) وظايف حاكميتي(اصلي 
  وكنندهارت دولت مركزي نقش نظمعموالً) حالت سوم(در مورد اخير . قرار دارد) گريتصدي(

  . هاي غيردولتي و يا خصوصي هستند سازمانگر معموالًكننده را دارا و نهاد تنظيمكنترل
 ةارائبنابراين در حالت اول، دولت نقش كليدي و محوري در مديريت منابع، امكانات و 

و كنندگان گري بازار و يا روابط بين مصرفخدمات دارد و بيشتر نهادهاي ايجادشده در تنظيم
اصلي  ةبدنطور معمول ساختار اين نهادها در بنابراين، به. توليدكنندگان، نهادي دولتي است

  . دولتي تعريف شده است ةبودجها در آن ةبودجو بوده ها و نهادهاي دولتي سازمان

                                                            
توانند به صورت مستقل وضع مقررات ها، وسعت اختيارات اين نهادها از منظر حقوقي تا جايي است كه ميدر برخي نظام. 1

براي متخلفان ) اغلب مالي(هايي ترين سطح، خود مجازاتها نظارت كنند و در عاليكرده، خود بر اجراي آن قوانين و قاعده
آژانس .  كاركرد در نهادهاي رگوالتور مختلفي در حوزة انرژي تفويض شده استدر كشور دانمارك، اين سه. در نظر بگيرند

كنندگي دانمارك، هيأت رسيدگي به شكايات انرژي انرژي دانمارك، نهاد رگوالتور خدمات دانمارك، نهاد رقابت و مصرف
  . گر بخشي استنهادهاي تنظيمگذاري، اجرا و نظارت و تعيين و اجراي مجازات با اين دانمارك، سه كاركرد اصلي قانون

2. Governmental Regulatory Organization  
3. Semi-Governmental Regulatory Organization 
4. Private Regulatory Organization  
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هاي گري بخشهاي مديريتي و حاكميتي براي تنظيممنظادر حالت بينابيني، برخي 
. دولتي و يا مشاركتي هستندانرژي، نهادهاي رگوالتور به صورت نيمه ةزحور ويژه د به،مختلف

با اين توضيح كه بخشي از كاركردها و اختيارات اين نهاد دولتي محسوب شده و بخشي از آن 
تقسيم وظايف و شرح انجام امور مربوط به اين نهادها با اين ساختار، با توجه . خصوصي است

گر همچنين، هر نهاد تنظيم.  مديريتي در هر كشور متفاوت استبه شرايط اقتصادي، سياسي و
 ،هاهايي باشد كه اين ويژگينظر از ميزان اختيارات و ساختار حقوقي، بايد داراي ويژگيصرف

   :)21: 1394 خواجوي،(ها شامل اين ويژگي. گذار استگر يا مقرراتاساس تشكيل يك نهاد تنظيم
    گر يا رگوالتور، داشتن استقالل از اي نهادهاي تنظيمهمنظادر تمامي  :استقالل* 
اين نهاد بايد مستقل از هرگونه دخالت نهاد دولتي و يا . هاي اصلي اين نهاد استويژگي

 هيچ نهاد دولتي، شخص ،به تعبيري.  را داشته باشدهاگيري و اجراي آن توان تصميم،حاكميتي
  ؛ميمات اين نهاد داشته باشدحقوقي و يا حقيقي نتواند تأثيري بر تص

  ها و نهادهاي رگوالتور قابل بحثشفاف بودن از جهات مختلف در سازمان :شفافيت* 
 ترين موضوع مرتبط با شفافيت اين نهادها، شفافيت در فرايندهاي مهم. و بررسي است

 مشخص شود كه تصميم اتخاذشده از سوي  بايددر فرايند اين شفافيت. گيري استتصميم
 پاسخ، كه در صورت مثبت بودن ؟بوده يا خير روروبهگر با دخالت امري خارجي هاد تنظيمن

  ؛ است1گريتسخير نهاد تنظيم ة پديدةنظري بر گذاشتنبه نوعي صحه
  ؛يياجرااستقالل مديريتي و * 
  ؛بيني بودن تصميمات و اقداماتقابل پيش* 
  ها وبه شهروندان، اتحاديهبايد گر  تنظيمهايمعنا كه نهادها و سازماناينبه :پاسخگويي* 

گران مجلس يا پارلمان پاسخگو باشند و به صورت شفاف مشخص باشد كه تنظيمويژه به
  ؛هايي درگير خواهند بودبايد پاسخگو باشند و با چه نهادها و ارگانهايي  چه موضوعبارةدر

     اختيارات و  ةحيط گر بايديك نهاد تنظيم :هاها و مسئوليتشفافيت در نقش* 
  ؛شده باشدبنديهايش بر طبق قانون مشخص و چهارچوبمسئوليت
گر به اطالعات صحيح و دسترسي نهادهاي تنظيم: دسترسي به منابع اصلي اطالعات* 

به نوعي دسترسي به منابع اطالعاتي براي هر . شودمي شمردهجامع از اختيارات اين نهادها 
  است؛تأثير اوليه و بسزايي داراي ايفاي نقش اين نهادها در و بوده گر الزامي نهاد تنظيم

  . گيريثبات و اقتدار در تصميم* 
                                                            

1. Regulatory Capture  
تنها كمكي به  نه،خش يا صنعتگر در يك بدارد ايجاد نهاد تنظيماي است كه بيان مي نطريه،طور خالصه تسخير بهةپديد(

هاي مسلط بر آن فعاليت يا صنعت با اعمال قدرت خود، كند، بلكه موقعيتي است كه در آن قدرتتنظيم مقررات و بازار نمي
   .) اعمال نفوذ بيشتر بهره خواهند بردبراياز نهاد رگوالتور ايجادشده 
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  گر يا رگوالتوروظايف عمومي نهاد تنظيم. 5
مشغول رصد و بررسي بازار و يا صنعت خاصي است كه مي يداهر نهاد رگوالتور به صورت 

    توانمياين، وجود با . راساس قانون داردورود و انجام اقداماتي را ب ةاجاز ،در آن بخش
 انجام گرددگر برشمرد كه بايد به صورت ادواري اي از وظايف را براي نهاد تنظيمدسته

نشده و در هر كشور   گرچه ممكن است اين وظايف، به اين موارد احصا.)23 :1394  ،خواجوي(
  :اشته باشدتر و يا محدودتري د وسيعة دامن،هابا توجه به نظام آن

هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در رفتار به معناي كاهش محدوديت :زداييمقررات* 
 آسانمشخص،  ةحوز رفع ابهامات، كاهش تورم و كثرت قوانين ، مثال؛ برايبازيگران بازار
اين بارة در. گر اختيار ورود به آن حوزه را داردهايي كه نهاد تنظيمها در بخشكردن فعاليت

تر هاي سختگيرانهوله، در اقتصادهايي كه حساسيت منابع انرژي كمتر، تعيين چهارچوبمق
  . تر خواهد بود پايينكمتر و به تبع تورم قوانين و مقررات انرژي معموالً

تر كردن فعاليت در يك صنعت، از موارد ضروري آسانآزادسازي بازار و  :گرييمظبازتن* 
   اي جديد از قوانين و مقررات را تدوين و اجرا تور مجموعهنهاد رگوالباره است كه دراين

  . آيدميشمار گر بهترين وظايف يك نهاد تنظيمدرواقع اين بخش از مهم. كندمي
اي از مقررات است  تدوين مجموعه،از ديگر وظايف نهاد رگوالتور :گري رقابتيمظتن* 

تواند از وظايف ن مقررات و قواعد مياي ةتهيتدوين و . كندكه قواعد رقابت را مشخص مي
ادواري اين نهادها باشد؛ به صورتي كه اين قواعد به فراخور شرايط بازار و جامعه توسط اين 

    رگوالتورهاي انرژي ايفاي نقش كنند، ،انرژي ةحوزچنانچه در . نهاد تغيير و اصالح شوند
و يي اكار رقابت در بخش انرژي، افزايش برايتوانند با اين اختيار و با وضع مقرراتي مي

 ،الملل سطح تجارت بين،رقابت در بازار داخل و به دنبال آن باالبردبا سودآوري آن بخش را 
  .به حداكثر برسانند

مورد زيرا  ؛شود پنداشتهقبلي يكسان  ةگزيناين مسئله نبايد با  :گري براي رقابتتنظيم* 
 در ، نمونه؛ برايد فضاي رقابتي و رفع انحصار استايجا برايپيشين به معناي تدوين مقرراتي 

اما . طبيعي باشندهاي  انحصارةكنندتوانند حذفها اين نهادهاي رگوالتور ميبحث انرژي
 ايجاد فضايي مناسب براي بازيگران بازار است تا بتوانند در شرايط رقابتي ،مقصود از اين مورد

  . با يكديگر معامله و دادوستد داشته باشند
ها و اقدامات اين نهادهاي رگوالتور به نوعي تنظيم مقرراتي كه بتوان فعاليت :يميظفراتن* 
گر خارج صالحيت خودتنظيم ةحوزرسد اين مورد بهتر است از به نظر مي. ها سنجيدرا با آن

  . سطح يا باالتر سپرده شودشود و به نهادي هم
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    انگري انرژي در اير تنظيمةجستاري بر پيشين. 6
چنداني ندارد؛  پيشينةگر يا رگوالتور به معناي خاص حقوقي آن در ايران وجود نهاد تنظيم

گر به معناي  و اختيارات، با نهاد تنظيمهانظر برخي عمكردحال نهادهايي مشابه از نقطهبااين
 بانك ، شوراي ملي رقابت،1 سازمان بورس و اوراق بهادار، مثال؛ برايشده وجود دارندشناخته

 و 4، سازمان نظام پزشكي3، سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي2مركزي جمهوري اسالمي
  .)24 :1394خواجوي، (كانون وكالي دادگستري 

 اما ،قبول يافتاي قابلتوان پيشينهگر يا رگوالتور انرژي در ايران نمي نهادهاي تنظيمبارةدر
 تشكيل 1342انرژي در سال  ةحوزهاي  هماهنگيظورمنبه »شوراي عالي انرژي«نهادي با نام 

اين شورا چند بار بيشتر تشكيل جلسه نداده و در همان سال با تشكيل وزارت آب . شده است
 ةمسئل سازمان برنامه و بودجه، 1345در سال . فعاليت اين شورا منتفي شد ةادام عملدر ،و برق

 ةاساسنامفزايش تقاضا را مورد توجه قرار داده و ها و ميزان ابرداري از انرژيهماهنگي در بهره
.  در هيأت عالي سازمان برنامه به تصويب رساند09/10/1346شوراي عالي انرژي را در تاريخ 

وزارت نفت ويژه  به،هااين شورا، به دليل تداخل وظايف وزارتخانه ةاساسنام تصويب با وجود
 رياست شورا ادعا بارةحضور و هركدام درو عضبه عنوان كه وزراي هر دو وزارتخانه (و نيرو 
 پنجاه ةدههاي در ابتداي سال. طور رسمي تشكيل نشدگاه بهعمل اين شورا هيچدر، )داشتند

پيشنهاد تشكيل اين  ديگربارشمسي، با توجه به افزايش قيمت نفت و افزايش چشمگير تقاضا، 
ها حاكي از  گزارش.ه قرار نگرفت اما چندان مورد توج،شورا از سوي وزارت نيرو مطرح شد

 اين شورا تاكنون به وظايف ،كشور ةبودجهاي سازمان برنامه و رغم پيگيريبهآن است كه 
 از 14/05/1385قانوني خود عمل نكرده و پس از پرسش كتبي از اين سازمان در تاريخ 

امور توليدي دفتر هاي زيربنايي و معاونت پژوهش(جمهور درخواست تشكيل جلسه شده است رياست
   .)2: 1397 مطالعات انرژي، صنعت و معدن،

، توجهات در بخش انرژي كشور به سوي نهاد رگوالتور انرژي و گذشتهدر پنج سال 
تنها وجود اين نهادها اين در حالي است كه نه. ها جلب شده استامتيازات وجود اين سازمان

 حركت به سوي اقتصاد غيرنفتي برايرد، بلكه بسزايي داثير أتدر ساختار و مديريت اين منابع 
باره انجام دراينتازگي بههايي كه  ازجمله پژوهش، مثال؛ برايچشمگيري خواهد داشت آثار
داشته، بررسي معاونت كيد أتگر در بخش انرژي  و بر ضرورت وجود يك نهاد تنظيمشده

 16678 ةشمارت و معدن به هاي زيربنايي و امور توليدي دفتر مطالعات انرژي، صنعپژوهش
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 بر الزام وجود يك نهاد رگوالتور ،و وضعيت انرژي كشوري كنون ةروياست كه با استناد به 
ها و در تمام اين تحقيق با توجه و اشاره به ناكارآمدي.  اشاره دارد،در بخش برقويژه  به،انرژي

تور با كمترين دخالت  ضرورت وجود يك نهاد مستقل رگوال،ايرادات فعلي سيستم برق كشور
 متولي نبود. قرار داده استيد أيتو حضور نهادهاي دولتي و حاكميتي را مورد توجه و 

هاي منصفانه گذاريتصميمات دولتي و حاكميتي مصون بوده، عدم قيمت آثار كه از يمشخص
تشويقي و  نظامهاي حقوقي مشخص، نقص وجود ساختارها و چهارچوب خألو كارآمد، 

ها اشاره كرده و ايجاد و آن هبكه اين پژوهش هايي است دا همگي از اير،... متخلفان وتنبيهي
ترين راهكارهاي كارآمد در مقابله با يك نهاد رگوالتور در بخش برق را يكي از مهمسيس أت

  . كرده استبيان ها اين كاستي
  
گر هيأت تنظيم مقررات بازار برق ايران و تأسيس نهاد مستقل تنظيم. 7

  بازار برق ايران
  كه بيشترين نهادي ايران، در انرژي گريتنظيم ذيلهاي موضوع تمام بررسي و مطالعه طي در

  هيأت دارد، در بخش برقويژه  به،گرتنظيم نهاد به اختيارات و هاصالحيت حيث از را نزديكي
  با 1382 سال در ايران برق بازار تنظيم مقررات هيأت .است ايران برق بازار تنظيم مقررات

  امري ايران برق صنعت براي پويايي نهاد اين ايجاد .شد تشكيل نيرو وقت وزير دستور
  به باراولين براي ايران برق در ةحوز گرتنظيمشبه نهاد ايجاد درنتيجه و  شدهتلقي ضروري
  )شبه(نهاد  عنوان به اين هيأت همچنين، .انجام شد آن تشكيل اقدامات و شناخته رسميت
  بر نظارت و هدايت تغيير ساختار، ضرورت دنبال به ايران، برق بخش گذارو مقررات گرتنظيم
  وزارت ةبدن در دولت خصوصي و بخش براي منصفانه ةدوطرف گذاريو سياست برق بازار
  شمرده شده نيرو ساختار وزارت از جزئي و بوده دولتي كامالً نهاد اين بنابراين، .شد ايجاد نيرو
  نفرند هفت متشكل از هيأت اين اعضاي .دارد قرار نيرو وزارت سازيخصوصي فترد ذيل و
  تأسيس و اقدام اين درواقع. شوندمي منصوب نيرو وزير سوي از ساله چهار يادوره براي كه
      .دانست گريتنظيم وسويسمت به حركت و برق بخش در نوآوري توانمي را هيأت اين
 تأثيرپذيري در بااليي امكان همچنان و رودنمي شمارمستقلي به گرنظيمت نهاد اين كهرغم آنبه

 نهاد اين ايجاد و چرايي فلسفه ،اينوجود  با دارد، نيرو وجود وزارت اقدامات و تصميمات از

  . دارد خوانيهمانرژي  گرتنظيم نهاد يك تأسيسعلت  با
  انرژي برق در مردادماهعرضة و  تأمين بارةها درز سوي ديگر، در پي معضالت و نارساييا
   اصالحي قانون59مادة سازي  شوراي ملي رقابت مطابق و در راستاي اجرايي1399سال 

گر مستقل بخشي پيشنهاد تأسيس تنظيماليحة  قانون اساسي، 44هاي كلي اصل اجراي سياست
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براي مواردي  ، اين اليحهبارةدر. استكرده تصويب هيأت وزيران تهيه و تقديم براي برق را 
  بيشتر وجود دارد كه از اولين آن نكات، فرايند تصويب آن است كه تأسيس ومداقة توجه و 

 قانون اجراي ة اساس و پيشينكه؛ درحاليگر با هيأت وزيران استاين نهاد تنظيماساسنامة يد أيت
ي گر بخشي توسط مجلس شوراي اسالم از تصويب نهادهاي تنظيم،44هاي كلي اصل سياست

 افزايش كارايي و تسريع در فرايند امر و با توجه به آن رسد برايميبه نظر . سخن گفته است
، كرده ابعاد و زواياي مختلف موضوع را بررسي ،كه شوراي رقابت به عنوان نهاد تخصصي

تأسيس اين نهاد مستقل توسط مجلس شوراي اسالمي تأييد بهترين رويكرد آن است كه 
 استقرار ،توجهدومين مورد قابل.  به تصويب هيأت وزيران برسد،آنسنامة اساكفايت داشته و 

 وزارت نيروست كه اين خود به معناي دولتي ةداخل در بدن) برق(گر اين نهاد تنظيمدبيرخانة 
 بهترين رويكرد، ايجاد ،گر مستقل كارآمدبا هدف تأسيس يك نهاد تنظيم. استتلقي شدن آن 

هاي حقوقي با ساختار اقتصاد بيشتر نظامچنانچه در . اي دولتي استيك نهاد مستقل از نهاده
  كارايي و سودمندي، اين نهادها را كامالًن باالبردمنظوربهغيرنفتي هم بدون ترديد و استثنا، 

  . كنندمستقل تأسيس كرده و به صورت يكپارچه بخش تحت تنظيم خود را كنترل مي
پيشنهاد براي تأسيس نهادهاي  ةارائتنها مكلف به كه شوراي ملي رقابت با توجه به آن

 ةاساسنامكه مطابق با تبصره، به تصويب گر مستقل بخشي بوده و همچنين با عنايت به آنتنظيم
  هاي ديگر توسط هيأت وزيران اشاره گرديده، اين خود گواه برگر بخشساير نهادهاي تنظيم
ين در جايگاه بررسي وجود چندين نهاد  كه ااستگر بخشي متعدد ايجاد نهادهاي تنطيم

     پيش رو پژوهشباره دردراين بحث  كهرگوالتور بخشي جاي تأمل و تحليل بسيار دارد
  . گنجدنمي

  
  اختيارات حقوقي سازمان رگوالتور انرژي در اقتصاد غيرنفتي. 8

ي با  حكمران«ة نظريامور دارند و  ةادارها سعي در كاهش دخالت خود در امروزه دولت
  . مزايا و امتيازات اين شيوه از حكمراني را اثبات كرده است ،1»فاصله

  توان وظايف گوناگوني را از جهات مختلف براي يك نهاد رگوالتور مي،از بعد حقوقي
 فشار تأمين درآمد از منابع انرژي به ،هاي غيرنفتيمنظاافزون بر اين، ازآنجاكه در . برشمرد

و نهادهاي شده ها در اين امور كمتر ع اصلي برداشته و دخالت دولتاخص نفت به عنوان مبن
تر با منعطفي يفضاهاي اين صنعت را برعهده دارند،  تنظيم مقررات و گزارهةرگوالتور وظيف

طور اي براي اين نهادها مفروض خواهد بود كه بهزنجيره اختيارات مشخص و به صورت ةدامن

                                                            
1. Distance Governance    
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سازي گذاري، اجراييمقررات: بندي كردكلي طبقه ةدستسه توان در كلي اين وظايف را مي
  .ها، مجازات و يا تشويق بازيگران و يا كنشگران بازارقواعد و كنترل و نظارت بر اجراي آن

هاي تواند در حوزهدر اين حوزه، حضور و دخالت نهاد رگوالتور مي: گذاريمقررات - 
واعد مربوط به ورود و خروج اعضا، پيشنهاد وضع مقررات و ق ، مثال؛ برايمختلف ديده شود

 ةنحوگذاري در بازار، قيمت ةنحوكاال يا خدمات مورد نظر بازار،  ةعرضميزان توليد و 
ها و تعيين قواعد افزايش رقابت در بازار، تعيين و يا عضويت و مشاركت در انواع شركت

امور  ةادار(ربط با مراجع ذيها پس از بررسي مورد ها و تعرفهپيشنهاد ميزان نرخ ماليات
   .)مالياتي و گمرك

و يي اكار افزايش براييك نهاد رگوالتور : سازي مقررات، كنترل و نظارتاجرايي - 
هاي ها بتواند مقررات و قاعدهو نهادهايي باشد كه از طريق آنم نظابازدهي بايد مجهز به 

هاي مشخص شده طبق چهارچوبها با سازوكاري تعيينشده را اجرا و بر اجراي آنوضع
  . قانوني، نظارت كند

تعيين مراتب تنبيه و يا : كنشگران بازار و يا صنعت /مجازات و يا تشويق بازيگران - 
يك تر براي  درواقع همان اختيار قضايي در سطح كوچك،بازار و يا يك صنعتن فعاالتشويق 

  . نهاد رگوالتور است
     گيري و گر در شرايطي كه قدرت تصميمظيمتجميع اين اختيارات در يك نهاد تن

 در جايي كه فشار زماني و اقتصادي بر منابع نفتي ،دهي به صنعت انرژي با اين نهاد باشدجهت
تحقيقات انتخاب اقتصاد غيرنفتي در اغلب  برابر. نباشد، سودمندي بيشتري تضمين خواهد شد

تأمين براي درات غيرنفتي، ارزآوري بيشتر  به افزايش صا،مثبت آن آثاركشورها از بارزترين 
 به افزايش ميزان رقابت در بازار و به تبع كاهش ،غيرمستقيم آن آثارتر و از آسان ةاوليمواد 

ويژه در بخش  به،در نظام رگوالتوري نوين. ركود بازار و ثبات در بازار اشاره شده است
نظارتي بيشتر ر شده و نقش آن ها و مديريت انرژي كمتانرژي، حضور دولت در عمليات

ها در مسير تجارت گذاريدر تمامي اين مراحل با اين رويكرد، تغييرات و قانون. خواهد بود
       انجامتر بينيتر و با نتايج قابل پيشمندتر، صحيحخارجي قاعده ةسرمايتر و جلب آسان
 ةتوسعيش رقابت در بازار، گذاري كالن، افزا جلب سرمايهبارة، درافزون بر اين. دشومي

تصميم به كاهش دخالت و  نيزدر اقتصادهاي غيرنفتي كه دولت ويژه  به،...المللي وتجارت بين
گر در اين حوزه هاي آن توسط نهادهاي تنظيمحضور دارد، نياز است تا ابتدا قوانين و قاعده

گري حقوقي انرژي و ايجاد يمها، تنظ از بهترين و كارآمدترين روش،در اين راستا. تبيين گردد
عملكردهاي اين نهادها در حالتي كه به صورت مستقل بوده . نهادهاي رگوالتوري انرژي است

  . و اقتصاد مبتني بر منابع نفتي نيست، در بهترين حالت خود قرار دارند
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و كيد أتهاي حقوقي نهادهاي رگوالتور انرژي در اقتصاد غيرنفتي، به جهت كاهش ظرفيت
 وسيعي از اختيارات را دربر ة اين نهادها، دامنةانعطاف بيشتر در ساختار ادار نيزسيت و حسا

  : جاي خواهند گرفت زيرطور كلي در سه مورد خواهد گرفت كه به
توانند طيف وسيعي از اختيارات را در  اين نهادها مي،گذاريدر بخش مقررات و قاعده. 1
 نوع بارةگذاري درازجمله اختيار مقررات ؛ باشندهاي مختلف مرتبط با انرژي داراحوزه

هاي حقوقي و ها، تعيين چهارچوباز فعاليت مرحله ارجاع و انجام كار در هر ةقراردادها، نحو
گذاري  صدور مجوزها، مقرراتةنحومجوزها، فعاليت پيمانكاران،  ةمجموعمالي حاكم بر 

د و خروج كنشگران بازار، تعيين ميزان  وروخصوصگذاري در تعيين قيمت، قاعدهة نحوبارةدر
اين، در مقابل سازوكارهاي نظارتي و كنترلي دولت و يا وجود با ... . ها، ماليات وعوارضي
  . بر اين نهادها وجود دارد) اغلب نظارت پارلمان هر كشور(حاكميت 

يار ايجاد  اختةدر ادام. هاظرفيت كنترل، اجراسازي قواعد تنظيمي و نظارت بر اجراي آن. 2
ها را كنترل و نظارت كند، خود تواند اجراي آنقواعد و مقررات، بهترين مرجع و نهادي كه مي

رگوالتوري انرژي توسط نهادهاي مستقل،  ةنظريهاي پيرو منظا بيشتردر . گر استنهاد تنظيم
  .گذار سپرده شده استاين اختيار و ظرفيت به همان نهاد قاعده

شده، ظرفيت تعقيب و پيگيري اهاي نقض قواعد و مقررات تعيينتعيين ضمانت اجر. 3
ها و ايرادات وارده بر اعطاي اين رغم مخالفتبه. تعهداتمقررات و متخلفان در صورت نقض 

 وحدت نظر ، صحت و كارآمدي اين امربارةاختيار به نهادهاي مستقل رگوالتور انرژي، در
ميزان مجازات، دسترسي به مدارك  ةعادالنخيص اصل برابري جرم و مجازات، تش. وجود دارد

 . شده استشمرده پذيرش اعطاي اين اختيار به اين نهادها ل يدالترين  از مهم،و اطالعات كافي

  
  نتيجه

  محصولي تعبير شود، در شرايطي كه بازارتكيه بر درآمدهاي نفتي به شكلي كه اقتصاد به تك
  از سوي ديگر،. يستنبيني است، چندان معقول جهاني انرژي دچار نوسانات غيرقابل پيش

  معنا كه ساير منابع و صنايعياينبه ؛توجهي قرار گيردتواند در جايگاه قابلصادرات غيرنفتي مي
  رشد ةشاخصتوانند در ارزآوري و افزايش همچون صنعت كشاورزي و حتي گردشگري مي

همچنين، . غيرمستقيم رقابت كنندبه صورت ) نفت و گازويژه به(اقتصادي با تجارت انرژي 
هاي درآمدهاي ييا جبران نوسانات و ناكاربرايتواند جايگزيني مناسب درآمدهاي غيرنفتي مي

  . طور كلي انرژي باشدناشي از صادرات نفت و گاز و به
 ،هاي اقتصادي و مولدگذاري و تنظيم بازار در تمام بخشاز سوي ديگر، كنترل و قانون

 وظايف دولت را ، مسئلههاي بسياري همراه باشد كه اينها و هزينهدشواريممكن است با 
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بهترين راه مديريت كارآمد، تقسيمات بخشي و ايجاد نهاد رگوالتور يا . كندازپيش ميبيش
شده در اقتصاد ريزيگر با ساختاري حقوقي و برنامهوجود يك نهاد تنظيم. است گرتنظيم

رده با ساير منابع و  هم،ها از جهت اهميتبرداري از آننرژي و بهرهغيرنفتي كه به تبع منابع ا
كه انحصار اين تر آنگردد، كارايي منابع انرژي را باالتر برده و مهمتلقي ميم نظا نقاط قوت هر

هاي غيرنفتي به جهت فشار نظام، در افزون بر اين. شودهاي بسته برداشته مينظام بخش در
تر و اختيارات و ي و حاكميتي، نهادهاي رگوالتور عملكردهايي منعطفكمتر نهادهاي دولت

 ،گري خواهند داشت كه اين خودتري در مسير تنظيمهاي قانوني مشخص و گستردهظرفيت
عملكرد آن نهادها و درنتيجه سودمندي آن بازار و يا صنعت را تضمين خواهد كرد بازده .  
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Abstract 
In non-oil economies, the main reliance on revenue and currency is removed 
from oil resources and other sources are considered. This reduction in the 
concentration of energy resources, especially oil resources, has had a 
profound effect on the framework of energy laws, as well as the legal status 
and capacity of energy regulators, resulting in greater assurance of energy 
efficiency and related institutions. In this study, the legal capacity of 
regulatory institutions as an indirect tool in the non-oil economy is 
considered. Also, since the Iranian Electricity Market Regulatory Authority 
is an institution with similar powers to a regulatory body, although more 
limited, in this study it is considered as a quasi-regulatory body of its powers 
and functions as if the main foundations of the economy are not oil-based. 
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