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المخاطر التنظيمية واإلصالح 
فى قطاع الكهرباء التركى

جامعة بناشيبقلم: إيزاك اتياس           جامعة بناشيبقلم: إيزاك اتياس           جامعة بناشي

النجاح فى تخفيض القيود فى قطاع الكهرباء ال يعتمد فقط على 
مزايا كل نموذج، بل على مدى مالءمة أى نموذج لمؤسسات 

ة وتاريخها وعلى كيفية تنفيذه..الدولة وتاريخها وعلى كيفية تنفيذه..الدولة وتاريخها وعلى كيفية تنفيذه..

افسى فى قطاع الكهرباء بما يؤدى إلى بعض إدخال النظام التنافسى فى قطاع الكهرباء بما يؤدى إلى بعض إدخال النظام التنافسى فى قطاع الكهرباء بما يؤدى إلى بعض 
للمستهلك  المعيشية بشكل عام وخاصة  األحوال  التحسن فى 

ائى أصعب بكثير مما كان متصوًرا..النهائى أصعب بكثير مما كان متصوًرا..النهائى أصعب بكثير مما كان متصوًرا..

ر الدرجة التى يتم بها فصل التوزيع عن مشروعات التجزئة تعتبر الدرجة التى يتم بها فصل التوزيع عن مشروعات التجزئة تعتبر الدرجة التى يتم بها فصل التوزيع عن مشروعات التجزئة 
عنصر  مراعاة  ينبغى  حيث  المعقدة،  القضايا  من  والتوليد 

المنافسة باإلضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة المخاطر..

ناك اتفاق على نطاق واسع بأن عملية تحرير التوريد لحساب هناك اتفاق على نطاق واسع بأن عملية تحرير التوريد لحساب هناك اتفاق على نطاق واسع بأن عملية تحرير التوريد لحساب 
كبار المستهلكين من الجهات الصناعية تأتى فى الغالب بتحسن 

فى مستوى الرفاه 
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أصدر البرلمان التركى فى سنة ٢٠٠١ القانون رقم ٤٦٢٨
الذى قدم إطاًرا تنظيمًيا وقانونًيا جديًدا للغاية لتنظيم صناعة 
الكهرباء فى تركيا. ذلك أن قطاع الكهرباء فى تركيا كان فى 

الجزء األكبر من تاريخه مملوًكا للدولة ومتكامًال رأسًيا. 
الشركة  إلى  الكهرباء  قطاع  تقسيم  تم   ١٩٩٣ سنة  وفى 
الكهرباء.  لتوزيع  التركية  والشركة  الكهرباء  لنقل  التركية 
وقد صدرت عدة قوانين فى الثمانينيات والتسعينيات بغرض 
جذب رأس المال الخاص لهذه الصناعة عن طريق عقود بناء 
وتشغيل ونقل ملكية، وعقود بناء وتشغيل، وعقود نقل حقوق 
التشغيل. وفى بعض الحاالت (المحدودة) كانت ترسية هذه 
العقود تتم عن طريق آليات المناقصات، ومن ثم ففى بعض 
هذه  أن  إال  "السوق"  فى  منافسة  تنشأ  كانت  الحاالت  هذه 

العقود لم تخلق منافسة فى "طريقة عمل" قطاع الكهرباء.
أن  المتصور  الكهرباء كان من  قانون سوق  وعندما صدر 
ينشأ سوق مختلف تماًما فى هيكله، ذلك أنه فك ارتباط الجهة 
التابعة للهيكل المتكامل رأسًيا. فقد فصل توليد الكهرباء عن 
نقلها عن توزيعها فى شركات مستقلة. وكان من المتصور 
التوليد  أصول  إلى خصخصة  القانون  هذا  يؤدى  أن  أيًضا 
وتشجيع  الكهرباء،  لتجارة  جديدة  أسواق  وخلق  والتوزيع، 
الشركات على الدخول فى هذا السوق، وإنه بمرور الوقت 
سيتم تحرير الطلب على الكهرباء ويتم إنشاء هيئة تنظيمية 
جديدة تسمى فى نهاية األمر "الهيئة المنظمة لسوق الطاقة" 
بل  تنافسى،  سوق  خلق  إلى  يرمى  كان  القانون  أن  ورغم 
وأن يكون تنافسًيا بدرجة أكبر مما تتطلبه توجهات االتحاد 
األوروبى حينذاك، إال أن الوقت أثبت أن التحول إلى سوق 
تنافسى أمر يثير الكثير من المشاكل المعقدة. فمن ناحية كانت 
هناك العديد من اإلجراءات القانونية والتنظيمية الالزمة لتنفيذ 
هذا اإلطار الهيكلى الجديد للسوق. فقد تضمن قانون القطاع 
على  بالحصول  الخاصة  اللوائح  من  طويلة  قائمة  الخاص 
ورغم  لألسواق.  النفاذ  ووسائل  الرسوم  وسداد  الترخيص 
إنشاء مركز لتوفيق األوضاع المالية للسوق، الذى بدأ عمله 
منذ سنة ٢٠٠٣، إال أن التنافس ال يزال محدوًدا. بل الواقع 
أنه يبدو أن التدخالت األخيرة فى سياسة الكهرباء قد أدت 
األساسية  العناصر  إدخال بعض  فى  التأخير  إلى مزيد من 

المحفزة للتنافس فى السوق.
والواقع أن بعض المشاكل التى واجهتها تركيا أثناء المرحلة 
االنتقالية والتحول إلى النظام التنافسى كانت نتيجة لسياسات 
ترسية  طريقة  هو  ذلك  على  األمثلة  أفضل  ولعل  سابقة. 
العطاءات فى السابق، والتى كانت ال تسمح بالمنافسة، كما 
نظام  فى  السرقة  انتشرت  كما  بطبيعتها.  مكلفة  كانت  أنها 

القطاع لخسائر ضخمة فى  إلى تكبد هذا  التوزيع مما أدى 
التوزيع من ناحية، وظهور فروق كبيرة فى تكلفة التوزيع 
بين إقليم وآخر. ثم إن هناك المشاكل الدستورية التى تجعل 
القطاع  من  لمستثمرين  للدولة  مملوكة  أصول  ملكية  نقل 
فى  التقدم  أن  فضًال عن  الصعوبة.  غاية  فى  أمًرا  الخاص 
مجال اإلصالح يتأثر بفكر الوزارة والجهات المنظمة بشأن 
احتماالت وقوع مخاطر قد تحدث أثناء المرحلة االنتقالية، 
فقد يعتقد معدو السياسات مثًال أن التحول إلى سوق تنافسى 
يحتمل أن يؤدى إلى مزيد من المخاطر التى قد تؤخر تنفيذ 
قانون سوق الكهرباء. كما أن التقليل من شأن هذه المخاطر 
تنافسى بسرعة أكبر  قد يؤدى إلى تحقيق تحول إلى سوق 

مما يحتمله اإلطار المؤسسى.
إال أن المخاطر التى تواجهها تركيا ال تنبع فقط من خصائص 
بهذه  الخاصة  الظروف  من  أيًضا  تنبع  بل  ذاتها،  تركيا 
الصناعة. ذلك أن نظرة واحدة على التجارب الدولية فى هذا 
المجال توضح أن إدخال النظام التنافسى فى قطاع الكهرباء 
قد يؤدى ـ إذا ما نفذ بشكل جيد ـ إلى بعض المزايا الضئيلة 
فإن تصميم هذا  ناحية أخرى  الرفاه، ومن  إطار زيادة  فى 
التحول بشكل سيء قد يؤدى إلى خسائر جسيمة كما حدث 
فى حالة كاليفورنيا. فضال عن أن ما كتب فى هذا المجال 
بأفضل  يتعلق  فيما  مستفادة  دروًسا  أو  يقدم حلوًال سهلة  ال 
تصميم  أفضل  أو  إتباعها،  يحسن  التى  النماذج  أو  الطرق 
لألسواق الذى يمكن تقليده. بل أن ما كتب يثير العديد من 
المتخصصين والخبراء بشأن أمور أساسية،  بين  الخالفات 
رغم اتفاقهم إلى حد ما على ضرورة تخفيض القيود فى قطاع 
الكهرباء، وإن ذلك أمر ممكن بل ومرغوب فيه. وهناك عدة 
نماذج لألسواق، ومن ثم فيبدو أن النجاح ال يعتمد فقط على 
مزايا كل نموذج بل على مدى مالءمة أى نموذج لمؤسسات 
ما  أن  إضافة  ويمكن  تنفيذه.  كيفية  وعلى  وتاريخها  الدولة 
كتب فى هذا المجال مؤخًرا يعكس اتفاًقا فى الرأى بضرورة 
االستفادة من كل الخبرات المختلفة وتفهم أن إدخال النظام 
فى  التحسن  بعض  إلى  يؤدى  بما  القطاع  هذا  فى  التنافسى 
النهائى  للمستهلك  وخاصة   عام  بشكل  المعيشية  األحوال 

أصعب بكثير مما كان متصوًرا.
فالمشاكل التى تنشأ عند التحول إلى نظام تنافسى فى قطاع 
الكهرباء ترتبط ارتباًطا وثيًقا ببعض الخصائص الهامة لهذا 
على  الطلب  أن  كما  الكهرباء،  تخزين  يمكن  فال  القطاع.. 
المدى  أنه ـ على  يتذبذب بشكل كبير، فضًال عن  الكهرباء 
القصير على األقل ـ يظهر مرونة بالنسبة النخفاض السعر، 
كما أن هناك قيود صارمة على توريد الكهرباء على الطاقة 
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انخفاض  بمرونة  تتميز  األسعار  أن  عن  فضًال  اإلنتاجية، 
السعر وخاصة فى أوقات الذروة. وباإلضافة إلى ذلك فإن 
ومن  النقل.  على  الطاقة  لقيود  أيًضا  يخضع  الكهرباء  نقل 
العرض  بين  فإن تحقيق توازن  الظروف  ثم وفى ظل هذه 
للمحطات  تشغيل  جداول  وإعداد  التنسيق  يتطلب  والطلب 
المختلفة التى تخضع لمعوقات بسبب االزدحام، األمر الذى 
فى  تحل  كانت  والتى  الرقابة  عملية  فى  مشاكل  عنه  ينتج 
المنظمة  لالحتكارات  الرأسى  والتكامل  بالتنسيق  الماضى 
سواء كانت من القطاع العام أو الخاص. وعليه فإن تحقيق 
آليات السوق هو  التنسيق عن طريق نظام يعتمد على  هذا 

أمر صعب للغاية.
TESEVوقد بدأت TESEVوقد بدأت TESEV فى مشروع لتنظيم المخاطر واإلصالح 
متابعة  المشروع هو  هذا  والهدف من  الكهرباء.  قطاع  فى 
سير العمل فى تنفيذ قانون سوق الكهرباء، والتعرف على 
ما يمكن أن يعوق التحول نحو نظام المنافسة، وتحديد أهم 
التحديات والمخاطر التى قد تنشأ نتيجة لتحرير القطاع، ثم 
التقدم بتوصيات لتحديد السياسة المتعلقة بكيفية إدارة المخاطر 
التى قد تظهر أثناء عملية التحول وتخفيف آثارها. ولتحقيق 
إلى أقصى قدر  المشروع سيحدد ويفحص  الهدف فإن  هذا 
هذا  على  وبناء  المخاطر.  هذه  وقوع  إمكانية  مدى  ممكن 
المشروع  سيحاول  الدولية،  التجارب  ضوء  وفى  التقييم، 
تطبيقها  يمكن  التى  المعقولة  الخيارات  من  مجموعة  إعداد 

مع بعض التقييم المبدئى لتكلفتها وفوائدها. 
خلفية تاريخية

معظم محطات توليد الكهرباء لالستخدام الخاص هى محطات 
توليد كهرباء مشتركة تم إنشائها داخل القطاع الصناعى على 
أساس أنها ستضمن توفر إمدادات الطاقة، وتحقق االستقالل 
للحكومة.  المملوكة  المحطات  تقدمها  التى  الكهرباء  عن 
أن  كما  إنتاجها.  من   ٪٣٠ ببيع  المحطات  لهذه  ومصرح 

مولدات الكهرباء المتنقلة مملوكة أيًضا للقطاع الخاص.
الخاصة  االستثمارات  جذب  فى  الحكومة  جهود  بدأت  وقد 
إال  الماضى.  القرن  من  الثمانينيات  فى  الكهرباء  لقطاع 
توفير  اعتبر  فقد  الجهود،  هذه  أعاق  الدستورى  النظام  أن 
الكهرباء خدمة عامة، أى بمعنى آخر خدمة البد أن توفرها 
مباشرة  لذلك  الحكومة  تستجيب  أن  من  وبدًال  الحكومة. 
بمحاولة إزالة المعوقات والتحديات الدستورية، اتخذت فى 
الثمانينيات والتسعينيات طرق مختصرة لتحقيق ذلك بتطبيق 
نماذج مختلفة لمشاركة القطاع الخاص تكاد تصل إلى درجة 
لمشاركة  إطار  إلعداد  قانون  أول  وقد صدر  الخصخصة. 
(القانون   ١٩٨٤ سنة  الكهرباء  قطاع  فى  الخاص  القطاع 

رقم ٣٠٩٦)، الذى شكل األساس القانونى لمشاركة القطاع 
الخاص عن طريق عقود بناء وتشغيل ونقل الملكية لمرافق 
توليد الكهرباء الجديدة، أو عقود نقل حقوق التشغيل بالنسبة 
اإلنتاج  الموجودة، ونظام  الكهرباء  توليد وتوزيع  لمحطات 
الكهرباء  تنتج  أن  تود  التى  للشركات  الخاص  لالستخدام 

الخاصة بها. 
تقوم   (BOT) الملكية البناء والتشغيل ونقل  وطبًقا المتياز 
الشركة الخاصة ببناء وتشغيل المحطة لمدة قد تصل إلى ٩٩
سنة (تم تخفيضها فيما بعد إلى ٤٩ سنة)، ثم تقوم بعد ذلك 
بنقل ملكيتها للدولة دون تحمل الدولة ألية نفقات. وطبًقا لنظام 
نقل حقوق الملكية (TOOR) تقوم الشركة الخاصة بتشغيل 
المحطة الموجود فعًال والمملوكة للدولة (وإصالحها وإعادة 
اإليجار  تدابير  نوع من  األمر) عن طريق  لزم  إذا  تأهيلها 
التمويلى. وقد صدر القانون رقم ٣٩٩٦ سنة ١٩٩٤ والقرار 
المنفذ له رقم ٥٩٠٧ بغرض زيادة جاذبية مشروعات البناء 
والتشغيل ونقل الملكية، وقد فوض هذا القانون وهذا القرار 
ضريبية.  وإعفاءات  ضمانات  بمنح  الخزانة  وزارة  وكيل 
مشاركة  بشأن   ١٩٩٧ سنة  جديد  إضافى  قانون  صدر  ثم 
القطاع الخاص فى تشييد وتشغيل محطات الطاقة الحرارية 
إعطاء  نظام  من  بدًال  ترخيص  إعطاء  نظام  طريق  عن 
الذى   ٤٢٨٣ رقم  القانون  وبمقتضى  أخرى  ومرة  امتياز. 
صدر فيما بعد والخاص ببناء وتشغيل ونقل الملكية، قدمت 
وزارة الخزانة ضمانات، وطبًقا لنظام بناء وتشغيل وتملك 
(BOO) يحتفظ المستثمرون بملكية المرفق فى نهاية فترة 

العقد.
وتتضمن أى من عقود التوليد المذكورة أعاله ـ سواء كانت 
بناء وتشغيل وتملك (BOO)، أو بناء وتشغيل ونقل ملكية 
 (TOOR) أو بناء وتشغيل ونقل حقوق التشغيل ،(BOT)
لنقل  التركية  الشركة  مع  الخاص  القطاع  يوقعها  والتى  ـ 
التزام  الكهرباء،  لتوزيع  التركية  الشركة  أو  الكهرباء، 
حصرى "باألخذ أو السداد" لكميات محددة وبأسعار محددة 
(أو بمعادالت حساب أسعار محددة) على مدى فترة تتراوح 
بين ١٥ و٣٠ سنة. وهى بهذا الشكل ال تقدم إطاًرا للمنافسة 
"فى السوق"، إال أن هناك احتمال أن يقدم إطاًرا للمنافسة 
"للسوق" إذا ما تم ترسية العطاءات بشكل تنافسى يتم عن 
طريقه قبول أقل األسعار. إال أنه لألسف لم يتم تنفيذ إطار 
فعال لضمان تنفيذ نظام العطاءات والمناقصات بشكل تنافسى 

حقيقى.
وإضافة إلى كل هذه المشاكل فإنه طبًقا لنظم توليد الكهرباء 
سواء كانت بعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية، أو بناء وتشغيل 
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وتملك، أو بناء وتشغيل ونقل حقوق الملكية، فإن الحكومة 
فى  الخاص  للقطاع  وقدمت  التجارية  المخاطر  كل  تحملت 
نفس الوقت مكافآت مجزية. ذلك أنه طبًقا لهذه العقود تقدم 
وزارة الخزانة ضمانات لتغطية االلتزامات الحيوية الناشئة 
عن سياسة "األخذ أو السداد" مثل: ضمان حد أدنى لتوليد 
الكهرباء.. وضمان حد أدنى لكميات الغاز فى عقود شراء 
سلًفا  بأسعار محددة  الكهرباء  توليد  قبل محطات  الغاز من 
أن  ورغم  العقد.  سريان  فترة  طوال  األمريكى  بالدوالر 
يؤدى  حافًزا  يعتبر  للعقود  محدد  سعر  على  االتفاق  طبيعة 
إمكانية  أى  استبعدت  العقود  هذه  أن  إال  التكلفة  كفاءة  إلى 
التشغيل  لكفاءة  نتيجة  مزايا  أى  على  المستهلكين  لحصول 
اقتصاده  يتم  ما  بكل  للكهرباء  المولد  يتمتع  ثم  ومن  هذه. 
من التكلفة. وباإلضافة إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء فى العديد 
أساس  على  كانت  سواء  العقود  فإن  المشروعات  هذه  من 
(BOT) أو (TOOR) تعتمد أساًسا على سداد مبالغ أكبر 
الجزء  استرداد  يمكن  حتى  للتشغيل  األولى  السنوات  فى 
مع  (االتفاقية  أكبر  بسرعة  االستثمارات  تكلفة  من  األعظم 
منظمة التعاون االقتصادى والتنمية OECD لسنة ٢٠٠٢). 
إال أن هذا الوضع كان أقل ظهوًرا فى عقود البناء والتشغيل 

.(BOO) والتملك
وقد اعتبرت هذه القيود معوًقا أساسًيا لتطوير المنافسة فى 
هنا.  بعد  فيما  ذلك  توضيح  سيتم  كما  الكهرباء  توليد  قطاع 
فى  تصب  ال  العقود  هذه  أن  على  عام  اتفاق  وجود  ورغم 
واضًحا.  يكن  لم  إبرامها  فى  السبب  أن  إال  العام،  الصالح 
أن هناك  الحكومة رأت  أن  لذلك هو  التفسيرات  أحد  ولعل 
حاجة ملحة لجذب استثمارات القطاع الخاص (أوًال لمواجهة 
وإنه  الحكومة)،  سيطرة  من  للتخفيف  وثانًيا  المالية،  القيود 
كان على الحكومة لتحقيق ذلك تحمل أعباء إضافية بسبب 
عدم استقرار االقتصاد الكلى بشكل عام من ناحية، وضعف 

حماية حقوق الملكية من ناحية أخرى.
ويعتقد البعض أن هذا التفسير "ساذج"، ويشيرون إلى عملية 
التفاوض والحصول على العقود التى يقوم بها المستثمرون 

من جهة، وضعف الرقابة والتوازنات من جهة أخرى.
ولقد كانت هناك على األقل أربع مشاكل أساسية تتعلق بهذه 
العقود: أوًال أن الفقرة الخاصة "باألخذ أو السداد" المتعلقة 
بتحديد أسعار وكميات معينة كانت تعنى أن هؤالء المنتجين 
توليد  سوق  فى  منافسة  يخلقوا  لن  الخاص  القطاع  من 
الكهرباء.. والمشكلة الثانية أن الفقرات الخاصة "باألخذ أو 
السداد" وضمانات وزارة الخزانة المرتبطة بها وزيادة توليد 
الكهرباء ـ وخاصة فى السنوات األولى ـ قد يكون له آثار 

إلى  تؤدى  الفقرة  هذه  أن  الثالثة  والمشكلة  جسيمة..  مالية 
السوق،  هذا  إلى  الدخول  يريد  لمن  مشوهة  حوافز  ظهور 
فطالما أن هناك حاجة لشراء الكهرباء التى يقومون بإنتاجها 
فإن ذلك سيمنع دخول شركات جديدة أكثر كفاءة للسوق.. 
ورابع مشكلة هى أن طبيعة هذه العقود التى تثير الجدل قد 
تسببت فى قدر كبير من عدم الوضوح التنظيمى، حتى ان 
المحاكم ألغت العديد من العقود حتى قبل بدء سريانها. كما 
أن محاولة السلطات تغيير شروط العقود بعد إبرامها اعتبر 
تعدًيا على حقوق الملكية، األمر الذى أثار مزيًدا من الشكوك 

حول صحة جاذبية مناخ االستثمار فى تركيا.
النظام الُمتصور 

تصور قانون سوق الكهرباء إيجاد سوق للعقود الثنائية تدعمه 
آلية تعمل لفترة وجيزة لحفظ التوازن وتحقيق التوفيق المالى. 
الثنائية هى "اتفاقيات يحدد الطرفان فيها بكل  وهذه العقود 
الخاص".  القانون  وتخضع ألحكام  ومدتها  حرية شروطها 
اتفاقيات  لسنة ٢٠٠٣ ص٣) وهى  الخاص  القطاع  (قانون 
قد  الفعلى  والطلب  العرض  للتنظيم. ونظًرا ألن  ال تخضع 
ينحرف قليًال عن المتصور فى هذه العقود الثنائية، فإن مهمة 
والطلب  العرض  بين  المساواة  التوازن ستحقق  تحقيق  آلية 
كما تحافظ على الشروط الفنية مثل "فولتية الكهرباء"، وهذه 
ستكون مهمة "المركز القومى لتوزيع األحمال"، الذى سيقوم 
سيتم  التى  األسعار  طريق  عن  التوازن  تحقيق  آلية  بإدارة 
يقدمها  التى  والعطاءات  المناقصات  أساس  على  تحديدها 
المشاركون. وهنا يكون دور مركز توفيق األوضاع المالية 
أن  ورغم  السوق.  فى  المشاركين  كل  حسابات  تصفية  هو 
قانون سوق الكهرباء (EML) أو الكتيب الخاص بتطبيقه لم 
يشيرا إلى السوق الفورى، إال أن الخطة الحالية ترمى إلى 
إنشاء سوق سابق بيوم يعمل كسوق فورى، باإلضافة إلى 

تحقيق توازن فى السوق الفعلى. 
لقد قدم قانون سوق الكهرباء ثالث عناصر أساسية فى إطار 
األعمدة  هى  كانت  العناصر  هذه  ـ  الكهرباء  قطاع  تنظيم 
األساسية نحو تحرير قطاع الكهرباء فى االتحاد األوروبى ـ 
هى أوًال، "فك االرتباط" بين مرافق توليد الكهرباء ومرافق 
نقلها ومرافق توزيعها.. ثانًيا، "التحرير" أى تحرير العرض 
يتاح  بحيث  ثالث،  طرف  دخول  تنظيم  وثالًثا،  والطلب.. 
لالستفادة من  الفرصة  الكهرباء  بتوليد  تقوم  التى  للشركات 

مرافق النقل والتوزيع بأسعار منتظمة.
أو بشكل أدق فإن هذا القانون قسم المرافق الموجودة فعًال 
شركة  هى  مستقلة:  كيانات  ثالثة  إلى  للدولة  والمملوكة 
تتم  لتوزيعها. كما  لنقلها، وشركة  الكهرباء، وشركة  لتوليد 
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مرافق  تبقى  أن  على  والتوزيع،  التوليد  مرافق  خصخصة 
النقل مملوكة للقطاع العام. وتقوم شركة النقل باإلضافة إلى 
خدمات نقل الكهرباء بإدارة اآللية الخاصة بتحقيق التوازن 

ومركز توفيق األوضاع المالية. 
وفضًال عن ذلك فقد أنشأ هذا القانون الشركة الحكومية للبيع 
وعن  النقل  عن  مسئوًال  كياًنا  أساسها  فى  لتكون  بالجملة، 

تحمل التكلفة.
األنشطة  خلق   (EML) الكهرباء  سوق  قانون  تصور  وقد 

التالية فى السوق:
• توليد الكهرباء.. تقوم بهذه الخدمة شركة توليد الكهرباء 
لديها  التى  الخاصة  الكهرباء  توليد  وشركات   ،(EUAS)
ترخيص بذلك، ومنتجى الكهرباء الستخدامهم الذاتى، وكذلك 
مجموعات منتجى الكهرباء الستخدامهم الذاتى والمصرح لهم 
ببيع جزء من إنتاجهم بحد أقصى ٢٠٪ منه فى سوق تنافسى 
(عليهم الحصول على ترخيص بإنتاج الكهرباء إذا كان ما 

سيبيعونه من الكهرباء فى السوق يزيد عن هذا الحد).
 (TETAS) نقل الكهرباء.. تقوم به شركة نقل الكهرباء •

والتى ستظل مملوكة للدولة.
• توزيع الكهرباء.. تقوم به الشركة التركية لنقل الكهرباء 
القطاع  وشركات  لها،  التابعة  والشركات   (TEDAS)
الخاص. وذلك عن طريق خصخصة مرافق التوزيع. ويجوز 
لشركات توزيع الكهرباء أن تقدم خدمات تجزئة إذا حصلت 

على ترخيص للقيام بذلك.
بالجملة  للبيع  الحكومية  الشركة  به  تقوم  بالجملة..  البيع   •
(TETAS)، وبعض شركات البيع بالجملة المملوكة للقطاع 

الخاص.
• البيع بالتجزئة.. تقوم به شركات البيع بالتجزئة، وشركات 
ويجوز  بالتجزئة.  بيع  ترخيص  على  الحاصلة  التوزيع 
لشركات البيع بالتجزئة تقديم خدماتها للعمالء فى أى منطقة، 

فال يوجد أى قيود على البيع فى إقليم آخر.
القيود على هذا النشاط:

١. يجوز لشركات توليد الكهرباء أن تكون لها عالقات تبعية 
مع شركات التوزيع. إال أنه ال يجوز لها السيطرة على أى 

شركة من هذه الشركات.
٢. ال يجوز أن يزيد إجمالى نصيب شركات توليد الكهرباء 
فى السوق عن ٢٠٪ من الطاقة اإلجمالية للكهرباء التى يتم 

توليدها فى تركيا.
٣. يجوز ألى شركة توزيع إقامة محطة توليد كهرباء فى 
منطقتها، إال أن إجمالى ما تولده مثل هذه المحطة ال يجب 
أن يزيد عن ٢٠٪ من إجمالى الكهرباء المستهلكة فى هذه 

المنطقة. كما أن الكهرباء التى تستطيع هذه الشركات شراءها 
من شركات التوليد التابعة لها ال يجوز أن تزيد عن ٢٠٪ من 

إجمالى الكهرباء المستهلكة فى المنطقة.
٤. ال يجوز أن يزيد نصيب شركات البيع بالجملة الخاصة 
الكهرباء  إجمالى  من   ٪١٠ عن  للقواعد  تخضع  ال  والتى 

المستخدمة.
القانون تحرير جانب الطلب. وقد تم تعريف  كذلك تصور 
المستهلكين المؤهلين للحصول على هذا النوع من الكهرباء 
بأنهم أولئك الذين يزيد استهالكهم من الكهرباء عن مستوى 
الحد األدنى (٩ مليون كيلوات/ساعة)، أو أولئك المرتبطين 
ارتباًطا وثيًقا بشبكة نقل الكهرباء، ولهؤالء الحق فى اختيار 
عقوًدا  معها  يوقعوا  وأن  الكهرباء  لهم  تورد  التى  الشركة 

ثنائية.
التطورات الالحقة .. "وثيقة اإلستراتيجية" 

أحد   ٢٠٠٤ مارس  فى  اإلستراتيجية"  "وثيقة  إصدار  يعد 
العالمات البارزة فى تنفيذ اإلطار الجديد.  ألنها قدمت إطاًرا 
وجدوًال زمنًيا للخطوات التالية فى عملية تنفيذ قانون سوق 
بعض  فى  لتغييرات  تصورا  وقدمت  ناحية،  من  الكهرباء 
النصوص الهامة فى قانون سوق الكهرباء من ناحية أخرى. 
كما حددت، على وجه الخصوص، مدى المنافسة المسموح 
تعتبر  وال  التجزئة.  أعمال  وفى  الكهرباء  توزيع  فى  بها 
هذه  دخول  فإن  ثم  ومن  ملزمة  هذه  اإلستراتيجية"  "وثيقة 
التغييرات حيز التنفيذ قانوًنا يستوجب إصدار قوانين الحقة 

بهذه التغييرات. 
خصخصة أصول توليد وتوزيع الكهرباء 

بشركات  ستبدأ  الخصخصة  أن  اإلستراتيجية"  وثيقة  "تبين 
وترجع  الكهرباء).  توليد  بأصول  وليس   ) الكهرباء  توزيع 
الكهرباء  الوثيقة السبب فى ذلك إلى حاجة شركات توزيع 
الحاصلة على تراخيص بيع بالتجزئة إلى توفر هياكل قادرة 

على جذب المستثمرين العاملين فى مجال توليد الكهرباء. 
من  ألنماط  تصورات  عدة  اإلستراتيجية"  "وثيقة  وتضم 

العقود االنتقالية يبدأ العمل بها فى عام ٢٠٠٥.
تقوم الشركة الحكومية للبيع بالجملة بشراء كهرباء بموجب 
وعقود  الملكية  ونقل  والتشغيل  البناء  (عقود  الحالية  العقود 
البناء والتشغيل والتملك وعقود نقل حقوق التشغيل التى تولتها 
الشركة الحكومية للبيع بالجملة)،  والعقود المؤقتة والخطة 
الكهرومائية لشركة توليد الكهرباء، ولن يتم إدراج  بعض 
محطات توليد الكهرباء الهيدروليكية ضمن مجموعات توليد 
الكهرباء، وستسمر فى بيع إنتاجها للشركة الحكومية طالما 
كان ذلك ضرورًيا للشركة لكى تصل إلى متوسط سعر بيع 
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يعكس سعر السوق المتوقع.
العقود االنتقالية بين الشركة الحكومية، وشركات التوزيع.. 
توليد  شركة  من  الحكومية  الشركة  تشتريها  التى  الكهرباء 
على  توزيعها  سيتم  الحالية،  التعاقدات  بموجب  الكهرباء 

شركات التوزيع.
التعاقدات االنتقالية بين شركات التوزيع ومجموعة التوليد.. 
يبدأ تنفيذ هذه العقود فى سنة٢٠٠٥ (قبل خصخصة أصول 
التوزيع) وستستمر سارية المفعول لمدة ال تزيد عن خمس 
سنوات. وبعد انتهاء مدة سريانها ستحل محلها عقود ثنائية يتم 
إبرامها على أساس السوق، ولم تحدد "وثيقة اإلستراتيجية" 
هذه  فى  تحديدها  سيتم  التى  التوليد  مجموعات  إنتاج  نسبة 

العقود. 
ستقوم شركات التوزيع بعقد اتفاقيات مع الموردين بكميات 
تغطى ما ال يقل عن ٨٥٪ من االستهالك المقدر للمستهلكين 
هذه  مدة  اإلستراتيجية  وثيقة  تحدد  (وال  المؤهلين  غير 

االتفاقيات الخاصة).
الحد األقصى لتراخيص أعمال التوزيع هذه هو ٤٩ عاًما. 
ويتم تحديد الرسوم على أساس سنوات متعددة على أن تكون 
الفترة األولى خمس سنوات. ويتم تقسيم مناطق التوزيع إلى 
٢١ منطقة، على أن يتم إعداد ما يلى لكل منطقة: معايير 
أداء، ومعدل الفقد والسرقة، وخصائص األحمال، ومنهجيات 
على  ستطبق  التى  الرسوم  موازنة  وأنظمة  الرسوم،  لوائح 

المستهلكين. 
هذه  من  لكل  الزمنية  الحدود  االستراتيجية"  "وثيقة  حددت 
الخطوات، وقد بينت على وجه الخصوص ضرورة االنتهاء 
من هذه الترتيبات بحلول مارس ٢٠٠٥، وكذلك إتمام طرح 
عملية المناقصة الخاصة بخصخصة توزيع األصول، إال أن 

معظم هذه الحدود الزمنية قد جرى تجاوزها. 
وضع آلية السوق. 

استطاع المستهلكون المؤهلون أن يختاروا مورديهم منذ ٣
مارس ٢٠٠٣. (يوم المستهلكين المؤهلين)، وقد بدأ مركز 
ويتم  ديسمبر ٢٠٠٣،  فى ١  أعماله  للسوق  المالى  التوفيق 
المالى  التوفيق  المالى طبًقا لما يلي: يقارن "مركز  التوفيق 
التوليد واالستهالك الفعلى للكهرباء بالكميات التى  للسوق" 
تم إبالغها للمركز من قبل المشتركين. بعد ذلك يقوم المركز 
بحساب المبالغ المالية التى يلزم أن يدفعها المشتركون الذين 
يلزم  التى  المالية  والمبالغ  الكهرباء  فى  عجز  من  يعانون 
الكهرباء،وتقوم  فى  فوائض  لهم  الذين  للمشتركين  دفعها 
للبيع بالجملة بتحديد األسعار المستخدمة  الشركة الحكومية 

فى هذه الحسابات.

وتنفذ الشركة الحكومية موازنة العرض والطلب بناء على 
إلى  الموجهة  التنفيذ  أوامر  أساس  وعلى  الحقيقى،  الوقت 

مرافق التوليد المملوكة للدولة.
القائمة  والخطط  واألسعار  المالى   التوفيق  تفاصيل  (تحدد 

إلطالق سوق موازنة أوًال ثم بعد ذلك السوق الفورية) 
أسعار التجزئة والدعم.   

يمكن  التى  المعونات  شروط  الكهرباء  سوق  قانون  يضع 
تقديمها للمستهلكين. وتنص المادة "١٣(ج)" على أنه "فى 
المناطق  بعض  فى  المستهلكون  فيها  يحتاج  التى  الحاالت 
و/أو بما يتفق مع أهداف معينة إلى دعم، فيتم  تقديم الدعم 
مباشرة إلى المستهلكين فى شكل رد مدفوعات دون المساس 

باألسعار".
من  المالية  المدفوعات  رد  بشأن  القرارات  إصدار  ويكون 

سلطة مجلس الوزراء.
موقًفا  تتخذ  االستراتيجية"  "وثيقة  فإن  للدعم  بالنسبة  أما 
مختلًفا، فهى ترى أنه "لمنع المستهلكين غير المؤهلين من 
لموازنة  آلية  المتميزة عليهم، سيتم وضع  تطبيق  األسعار 
األسعار ومن ثم فسيستمر العمل بتعريفة وطنية أثناء فترة 
المفروض وضع طريقة  التعريفة األولى". وكان من  تنفيذ 
نظام  وكان   .٢٠٠٤ أكتوبر   ٣١ بحلول  التوازن  لتحقيق 
موازنة األسعار يعتبر إجراًء مؤقًتا، إال أنه لتحقيق التوازن 
(وفترة  األولى  التعريفة  تنفيذ  فترة  األقل خالل  سينفذ على 

تنفيذ التعريفة األولى محددة بخمس سنوات)
القيود على المستهلكين غير المؤهلين وموردى التجزئة.

تعرف المادة ١ من قانون سوق الكهرباء المستهلكين غير 
المؤهلين "بأنهم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمكنهم شراء 
شركات  من  فقط  الكهربائية  القدرة  و/أو  الكهربائية  الطاقة 
بالبيع  ترخيًصا  تحمل  توزيع  شركة  من  أو  بالتجزئة  البيع 
بالتجزئة فى منطقتهم." ولهذا فإن قانون سوق الكهرباء يسمح 
للمستهلكين غير المؤهلين بشراء الكهرباء من شركات البيع 
الصفحة  فى  تنص  اإلستراتيجية"  "وثيقة  أن  إال  بالتجزئة. 
شراء  المؤهلين  غير  للمستهلكين  يجوز  ال  أنه  منها  الثالثة 
الكهرباء من شركات التوزيع فقط. وباإلضافة إلى ذلك فقد 
كان من المتوقع أن ينخفض حد المستهلكين غير المؤهلين 
الحد  الوقت، إال أن "وثيقة اإلستراتيجية" تقرر أن  بمرور 
الذى تم تحديده  المستوى  األدنى سيبقى GWh٧٫٨ (وهو 
فى عام  ٢٠٠٤) حتى عام ٢٠٠٩. وبعد ذلك يتم تخفيض 
 .٢٠١١ عام  بحلول   ٪١٠٠ إلى  ليصل  المستهلكين  معدل 
ويمثل حد GWh٧٫٨ نسبة ٣٠ ٪ من االستهالك تقريًبا) 

(القاعدة ٢٠٠٤).
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اإلطار الزمنى للمنافسة 
وفًقا لتصور قانون سوق الكهرباء ستبيع شركة توليد الكهرباء 
بالجملة  للبيع  الحكومية  للشركة  الكهرباء  من  إنتاجها  كل 
لفترة يحددها قانون القطاع الخاص على أال تتجاوز مارس 
٢٠٠٨. وتذكر وثيقة اإلستراتيجية أن المنشآت الهيدروليكية 
بيع  فى  ستستمر  الطاقة  توليد  مجموعة  فى  المدرجة  غير 
إنتاجها للشركة الحكومية للبيع بالجملة طالما استمرت حاجة 
الشركة الحكومية إلى طاقة هيدروليكية رخيصة لالقتراب 
الفعلية  الناحية  المتوقعة. ومن  السوق  أسعار  بأسعارها من 
فإن هذا سيعطى الشركة الحكومية فرصة أكبر فى الحصول 
على موارد هيدروليكية. ووفًقا لتصور وثيقة اإلستراتيجية 
فعًال  تقيد  الكهرباء  توليد  لمجموعات  االنتقالية  العقود  فإن 
عام  حتى  السوق  فى  الكهرباء  توليد  شركات  مشاركة  من 

.٢٠١٠
التحول عن سياسة فك االرتباط

 .٢٠٠٥ يوليو  فى  الخصخصة  تطبيق  تنظيم  قانون  صدر 
ويعد تحوًال كبيًرا فى السياسة المتبعة، إذ تسمح المادة ٢٢
القانون لشركات توزيع الكهرباء بإنشاء شركات توليد  من 
من  كبيرة  بدرجة  التخفيف  تم  وبهذا  بها.  خاصة  للكهرباء 
القيود التى يفرضها قانون سوق الكهرباء على قدرة شركات 
الكهرباء وعلى  توليد  إنشاء شركات  الكهرباء على  توزيع 
بيعها. وتمثلت هذه القيود فى وجوب فصل محاسبة أنشطة 
زيادة  عدم  ووجوب  توزيعها  أنشطة  عن  الكهرباء  توليد 
سعر الكهرباء التى تشتريها شركة التوزيع من منشاة توليد 

الكهرباء التى تمتلكها أو التابعة لها عن متوسط سعر الجملة 
التى  تلك  من  أخف  القيود  هذه  وتعتبر  للكهرباء.  الحكومى 
عن  كبيًرا  تحوًال  وتعد  الكهرباء  سوق  قانون  عليها  ينص 
سياسة فك االرتباط التى شجعها قانون سوق الكهرباء. وفيما 
يلى نعرض السبب المحتمل لهذا التوجه والمتمثل فى الرغبة 
فى زيادة قيمة خصخصة أصول التوزيع أو الرغبة فى زيادة 

قدرة أصول التوزيع على اجتذاب مستثمرين محتملين. 
ودور  القوانين  بعض  فى  تغييرات  بإدخال  قانون  مشروع 

الشركة التركية لنقل الكهرباء
هناك المزيد من مشاريع القوانين (التى لم يتم تقديمها إلى 
البرلمان حتى اآلن) التى تقترح مزيًدا من االبتعاد عن إطار 
على  القانون،  مشاريع  أحد  وتسمح  الكهرباء.  سوق  قانون 
سبيل المثال، للشركة التركية للبيع بالجملة بإبرام عقود مع 
المستهلكين. ويعد هذا تغيًرا كبيًرا فى دور الشركة مقارنة 
بقانون سوق الكهرباء. ونظًرا لسيطرة الشركة سيطرة مطلقة 
على السوق واحتكارها شراء إنتاج شركة توليد الكهرباء طبًقا 
للقانون (وذلك باإلضافة إلى إنتاج محطات توليد الكهرباء 
على أساس بناء وتشغيل ونقل الملكية وكذلك بناء وتشغيل 
وتملك المنشآت، فإن السماح للشركة التركية للبيع بالجملة 
بإبرام عقود بيع مع المستهلكين قد ال يشجع على الدخول إلى 
سوق الجملة. والفكرة هى أن الشركة التركية للبيع بالجملة 
قد تأسست كجزء من التكلفة العالقة ألسعار الجملة للكهرباء 
توليد  محطات  (أى  العامة  المرافق  من  شرائها  سيتم  التى 
الكهرباء العامة والعقود الحالية). ولهذا فقد حصلت الشركة 
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يكن  ولم  الكهرباء.  توليد  شركة  إنتاج  شراء  احتكار  على 
الهدف من ذلك هو تمكينها من العمل كشركة جملة منافسة. 
ذلك إن تصرفها كشركة جملة منافسة تحتكر شراء منتجات 
الجملة.  سوق  فى  تشوهات  سيخلق  الكهرباء  توليد  شركة 
وعلى أى حال، فان هذا يعتبر تغيًرا كبيًرا يختلف تماًما عن 
الهدف األساسى الذى نص عليه قانون سوق الكهرباء ولم 

يتم اإلفصاح عن المبررات الرئيسية لهذا التغيير.
المستهلكين  القانون هذا تخفيض سقف  يقترح مشروع  كما 
"لوثيقة  وفًقا  مقرًرا  كان  مما  أسرع  نحو  على  المؤهلين 
بوتيرة  اإلسراع  إلى  سيؤدى  الذى  اإلستراتيجية".األمر 

المنافسة ككل. 
تقييم أولى   

لقد كان التقدم نحو تنفيذ قانون سوق الكهرباء بطيًئا ومتأخًرا 
عن المواعيد التى حددتها وثيقة اإلستراتيجية مما كان له أثر 
واضح على تكلفة الرفاه. ولكن األمر الذى يعد أكثر خطورة 
متباينة  انطباعات  أعطى  التباطؤ  هذا  أن  هو  التأخير  من 
عن توجه المشروع بأكمله نتيجة للتغييرات التى استحدثتها 
"وثيقة اإلستراتيجية" وقانون ٥٣٩٨ والتغييرات المقترحة 
الشفافية  توفرت  لو  األمر  واقع  القوانين. وفى  فى مشاريع 
بشأن أهداف المشروع وعملية تنفيذه لحد ذلك من الشكوك 
وال  مقتضبة  اإلستراتيجية"  "فوثيقة  التأخير.  أثارها  التى 
الهامة،  المسائل  لحل  تقدمها  التى  للخيارات  تفسيرات  تقدم 
كما ال تقدم بياًنا واضًحا بالصعاب التى يجب التغلب عليها 
ال  لماذا  مثل:  ألسئلة  إجابة  تعطى  وال  التنفيذ،  عملية  فى 
الكهرباء  على  بالحصول  المؤهلين  غير  للمستهلكين  يسمح 
قرارات  اتخاذ  تم  وكيف  المستقلة؟..  التجزئة  شركات  من 
ثم أصول  أوًال  التوزيع  التسلسل؟ (تخصيص أصول  بشان 
التى  التوافقية  الحلول  هى  وما  ذلك)..  بعد  الكهرباء  توليد 
جرت مناقشتها؟. ومن اإلنصاف القول أن الغرض من وثيقة 
اإلستراتيجية ليس اإلجابة على هذه األسئلة إذ أن الهدف منها 
أن"وثيقة  إال  باختصار،  القادمة  التنفيذ  خطوات  تحديد  هو 
الفكرية  الخلفية  تشرح  وثيقة  أى  يتبعها  لم  اإلستراتيجية" 
والتحليلية التى تم اتخاذ هذه القرارات على أساسها، كما لم 

يصدر أى بيان عن سير تنفيذ الخطوات التى أوصت بها.
من  كبيًرا  قدًرا  يخلق  الموقف  هذا  فإن  فيه،  شك  ال  ومما 

الغموض بشأن أهداف برنامج اإلصالح وتنفيذه. 
التحديات التى تواجه النظام الجديد

يعرض هذا القسم أهم الصعوبات المتوقعة أثناء التحول إلى 
بتوسع  القضايا  بعض  تناول  مراعاة  مع  التنافسى،  النظام 
فى  بالتفصيل  والدراسة  بالمناقشة  لها  والتعرض  وإسهاب، 

المشروع. أما عن القضايا األخرى األكثر أهمية من بين هذه 
القضايا المشار إليها فستتم اإلشارة إليها على أنها المجاالت 
التى  لها أهمية  خاصة، ومن ثم فمن المتوقع أن يتصدى 

لها المشروع.
العقود المعلقة

تمت اإلشارة بالفعل لمشكلة العقود المعلقة فى الجزء السابق 
أعاله، مع العلم بأن آثارها على مجاالت المنافسة، وتكاليف 
الكهرباء، ورصيد الموازنة العامة تمثل أحد العوامل المثيرة 
للقلق والتساؤالت كما اتضح فى عدد من التقارير الصادرة 
المعدة  الدراسات  إحدى  أشارت  حيث  الدولى،  البنك  عن 
للبنك الدولى (شركاء االستشارات االقتصادية لعام ٢٠٠٣
االحتماالت  "من  أن  أسوشياتس)  كونسلتينج  إيكونوميك 
الواردة أن تواجه شركات الكهرباء المملوكة للدولة عجًزا 
فى السيولة النقدية الالزمة للتشغيل الناشئة عن عقود البناء 
والتشغيل  البناء  وعقود   ،(BOT) الملكية  ونقل  والتشغيل 
 ،((TOOR وعقود نقل حقوق التشغيل ،(BOO) والتملك
المالى  الدعم  بتوفير  الخزانة  مطالبة  يتطلب  قد   مما 

للقطاع".
هذه  بسبب  للتدخل  الخزانة  تضطر  لم  علمى،  حد  وعلى 
تكلفة  تضمنت  قد  الكهرباء  أسعار  أن  على  عالوة  العقود 
العقود المرتفعة، بمعنى آخر يبدو أن تمويل تكلفة الكهرباء 
المرتفعة قد تحملها المستهلك من جهة، إلى جانب الخسارة 
الكهرباء  مصادر  إحالل  بسبب  الفائض  على  أثرت  التى 
الرخيصة (المفترض أنها من المولدات المملوكة للدولة) من 
جهة أخرى. وإذا أخذنا فى االعتبار انخفاض حصة الناتج 
من إجمالى الطاقة المولدة فى ظل هذه العقود ، فقد ال يكون 
األثر الناتج عن األسعار خاصة بعد األعوام القليلة األولى 
بالمستقبل  المتعلق  الهام  السؤال  ويبقى  كبيًرا.  التشغيل  من 
وهو ما إذا كانت هذه العقود ستظل تشكل عقبة فى الطريق 
نحو التحرر والخصخصة. وفى ظل العقود التى تحتوى على 
جداول تعريفات تنخفض تدريجًيا هل يجوز بالتالى انخفاض 
العبء الواقع بسببها على نظام الكهرباء بالقدر الكافى الذى 
وقد  المنافسة؟  تطوير  طريق  فى  عقبات  تشكل  ال  يجعلها 
تحديًدا  يعنى  ذلك عواقب سياسية هامة. وهذا  يترتب على 
الشركة  إنشاء  إلى  أدت  التى  القلق  دواعى  اختفاء  احتمال 

الحكومية للبيع بالجملة إلى حٍد ما.
أثر  تقييم  إلى  المشروع  هذا  يهدف  البحث:  اهتمام  بؤرة 
المعلقة  بالعقود  الصلة  ذات  والمستقبل  الماضى  فى  التكلفة 
إلى  المشروع  يسعى  كما  تركيا.  فى  الكهرباء  قطاع  على 
الخروج بتقديرات ألثر تعريفات العقود المرتفعة على أسعار 
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الكهرباء باإلضافة إلى دراسة الوضع عندما يصبح هذا األثر 
التعريفات  يعنى عندما يصل متوسط  قيمة (وهذا  غير ذى 
المتعاقد عليها إلى نفس متوسط تكاليف الكهرباء خارج نطاق 
التعاقد). كما يهدف المشروع أيًضا إلى الفحص والتأكد مما 
إذا كانت أى من الضمانات التى عرضتها الخزانة على هذه 

العقود قد طبقت فعًال.
مشاكل التوزيع

تعانى عملية فئات التوزيع من مشكلتين رئيسيتين: أوًال ارتفاع 
حجم السرقات والخسائر، وثانًيا فى التحديات القانونية التى 

تجعل من عملية الخصخصة عملية صعبة.
• خسائر التوزيع

مستوى  على  الضخمة  بالمتغيرات  تتعلق  األولى  الصعوبة 
ويعرض  والسرقات،  الفنية  الخسائر  حيث  من  اإلقليم 
الجدول رقم (٣) بيانات عن إجمالى حجم الخسائر (بما فيها 
السرقات) كنسبة من إجمالى االستهالك بالنسبة لـ ٢١ إقليًما 
ال  األسف  ومع   .٢٠٠١ عام  فى  وذلك  التوزيع  أقاليم  من 
يمكن تصنيف إجمالى الخسائر إلى قسمين: الخسائر الفنية، 
والسرقات. ولكن من المعروف بشكل عام أن االختالف فى 
الذى  التقديرى  المتوسط  (فى ظل  أقل  الفنية  الخسائر  شأن 
يصل إلى ٧- ٨٪) من االختالف فى شأن الخسائر الناتجة 
عن السرقات. كما يتضح أن نسب الخسائر تصل إلى أعلى 
تقدير لها فى األقاليم الشرقية والجنوبية الشرقية حتى تصل 
إلى ما يقرب من ٥٥٪ من االستهالك. كما أن هناك مؤشر 
آخر للخسائر أال وهو مستوى الخسائر المطلق الذى تبرز 
فيه اسنطبول لتحتل أعلى مركز على مستوى األقاليم فيما 
يختص بخسائر التوزيع. ومن وجهة نظر السياسات، يحتل 
كال المؤشرين نفس درجة األهمية. وبالنسبة إلجمالى النزيف 
مستويات  تصبح  الكهرباء،  قطاع  يستهلكه  الذى  المالى 
الخسائر المطلقة فى هذه الحالة هى المؤشر الذى سيستخدم 
فى حصر األقاليم التى تعانى من المشاكل. ومع ذلك وعلى 
إقليمى، ففى  التوزيع على أساس  فرض خصخصة أصول 
هذه الحالة تعطى نسب الخسارة المؤشرات المباشرة للقدرة 

االقتصادية واالستمرارية المالية للشركات اإلقليمية.
وراء  تقف  التى  األسباب  تتناول  منشورة  دراسة  توجد  ال 
نسب  أن  يتضح  كما  النظام.  فى  السرقات  حجم  ارتفاع 
عانت  التى  األقاليم  فى  معدالتها  أعلى  إلى  تصل  الخسائر 
بشدة من العنف السياسى المرتبط بالصراعات والمواجهات 
بين الجيش والمنشقين األكراد. األمر الذى يرجع إلى وجود 
عوامل اجتماعية متأصلة عالوة على ضعف تأثير القانون. 
حجم  بارتفاع  علمى  دليل  إلى  الدراسات  توصلت  وقد  هذا 

السرقات أيًضا فى المدن الفقيرة فى بعض المراكز الحضرية 
(خاصة فى إسنطبول)، وبالمثل ففى بعض الحاالت يتورط 
المناطق  فى  وخاصة  السرقات  فى  القطاع  بهذا  العاملون 

المعروفة بضعف تطبيق القانون فيها.
خالل  من  التوزيع  خسائر  تمول  الحالى،  النظام  ظل  وفى 
الدعم المطبق على التعريفة الموحدة (تقريًبا) على المستوى 
تتميز  وال  غامضة  التسعير  آلية  أن  مراعاة  مع  القومى، 
حتى  فقط  ظاهرًيًا  التجزئة  تعريفة  تعدل  ولذلك  بالشفافية، 
يمكن تغطية التكاليف من خالل العوائد. وتجدر اإلشارة هنا 
إلى أن هذا النوع من التسعير ال يتضمن أية حوافز تساعد 

على خفض التكاليف أو السرقات.
فى  االستمرارية  تحقيق  على  قادر  غير  الحالى  النظام  إن 
ظل السوق التنافسى وخصخصة المرافق خاصة مع ارتفاع 
يؤدى  أن  المتوقع  فمن  ولذلك  الحالية.  الخسائر  مستويات 
واضحة  اختالفات  إلى  فقط  التكلفة  على  المعتمد  التسعير 
وشديدة بين األقاليم من حيث سعر الكهرباء وهو وضع غير 
مقبول من الناحية السياسية حيث غالًبا ما تواجه التغيرات 
ذات األثر الكبير على التوزيع معارضات سياسية. وبفرض 
من  تعانى  التى  األقاليم  سكان  من  كبير  قطاع  تورط  عدم 
يؤدى  فإن هذا  السرقة،  السرقات فى عمليات  ارتفاع حجم 
أيًضا إلى خلق وضع غير عادل. فى حين أن الحل السليم 
هو اتخاذ اإلجراءات التى تهدف إلى خفض حجم السرقات.  
األمر الذى يتطلب وجود نوع من آليات الدعم أثناء الفترة 
يمكن  كيف  وهو  أال  نفسه،  السؤال  يطرح  وهنا  االنتقالية. 
تصميم هذه اآللية بحيث تشجع على خفض حجم السرقات؟

حول  واضًحا  عاًما  بياًنا  اآلن  حتى  السلطات  تصدر  ولم 
 ." االستراتيجية  "وثيقة  غير  التوزيع  أصول  خصخصة 
أصول  لخصخصة  تخطط  السلطات  أن  المفترض  ومن 
أقاليم  من  إقليم  أى  فى  الخسائر  تخفض  أن  دون  التوزيع 
أنه حسب ما نشرته الصحف،  إلى  التوزيع. هذا باإلضافة 
سيتم تثبيت تعريفة التجزئة التى تعمل بها شركات التوزيع 
بالنسبة للخمسة أعوام القادمة، فى حين أن تخفيض الخسائر 
ومن  المستقبل.  فى  األرباح  لتحقيق  الرئيسى  المصدر  هو 
تخفيض  إلى  سيهدف  األسعار   تنظيم  أن  أيًضا  المفترض 
كان  سواء  الدعم  عن  الناتجة  والخسائر  التوزيع   خسائر 
ظاهرًا أو ضمنيًا حسب تصميم نظام تسوية السعر المذكور 

فى "وثيقة االستراتيجية". 
وإذا نحينا الدعم جانبًا فمن المرجح أن يكون وجود أسقف 
للسعر حافًزا قوًيا يساعد على زيادة مستوى الفعالية. ويصعب 
الجزم ما إذا كانت السياسة التى تهدف إلى تفويض القطاع 
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فى  الخسائر  خفض  بمهمة  القيام  الخاص 
األقاليم التى تعانى من ارتفاع نسب الخسائر 
هى أفضل السياسات البديلة. وخاصة بالنسبة 
الثنين من األقاليم حيث تتعدى نسبة الخسائر 
فيها أكثر من ٥٠٪ (راجع الجدول رقم ٣). 
ومن المفترض أن  تتطلب عملية الخفض بذل 
على  عالوة  القانون،  تطبيق  فى  جادة  جهود 
إيجاد أسلوب يأخذ فى االعتبار احتماالت أال 
تكون الخسائر ناتجة عن مشاكل قانونية بل قد 
تكون مرتبطة بأبعاد اجتماعية هامة. وتبدو هذه 
األبعاد االجتماعية واضحة فى أفقر المناطق 
فى تركيا حيث يرتفع حجم اإلنفاق المعيشى 
على الكهرباء بسعر التعريفة العادية عنه فى 
ملحوًظا.  ارتفاًعا  بتركيا  األخرى  المناطق 
نحو  االتجاه  يتسبب  أن  الجائز  فمن  ثم  ومن 
خصخصة تطبيق القانون فى إثارة المزيد من 

المشاكل االجتماعية.
مساواة  مخطط  إلى  أخرى  مرة  عدنا  وإذا 
األسعار، فمن المفترض وضع المخطط قبل 
عدة  وهناك  الخصخصة.  عملية  فى  البدء 
وسائل يمكن من خاللها تمويل هذا الدعم مثل 
أو  الكهرباء،  قطاع  على  الضرائب  فرض 
إال  العامة.  الموازنة  فى  لذلك  الموارد  توفير 
أن ما يهم هنا هو الحرص على توفير عامل 
بالوقت،  وااللتزام   ، دعم  أى  فى  الشفافية  
وتوفير الحوافز التى تهدف إلى زيادة مستوى 
ذلك  فى  بما  التكاليف  خفض  وإلى  الفعالية 

الخسائر.
بخصخصة  المتعلقة  القانونية  القضايا   •

أصول التوزيع 
تواجه عملية خصخصة أصول التوزيع مشكلة 
ضخمة أال وهى أسلوب الخصخصة، أى نقل 
القطاع  من  مالك  إلى  التوزيع  أصول  ملكية 
الخاص. وقد ثبت أن ذلك هو أفضل الحلول 
على الرغم من احتماالت تعرض  هذا الحل 
قررت  ولذلك  دستورية.  تحديات  لمواجهة 
الحكومة فى النهاية تطبيق أسلوب نقل حقوق 

.(TOOR) التشغيل
توضح  عام  بيان  الحكومة  عن  يصدر  ولم 
الذى  األسلوب  هذا  اختيار  وراء  السبب  فيه 

يعتمد على مشاركة القطاع الخاص وما هى 
أن  المفهوم  ومن  القانونية.  المشاكل  طبيعة 
المشكلة تنبع من عدد من القرارات الصادرة 
عن المحكمة الدستورية التى تعتبر الكهرباء 
إلى بعض  باإلضافة  العامة.  الخدمات  إحدى 
مستوى  من  تحد  التى  القانونية  النصوص 
السلع  توفير  فى  الخاص  القطاع  مشاركة 
العامة. ومع ذلك تظل الحكمة من تطبيق هذا 

األسلوب غامضة وغير واضحة.
 (TOOR) خضع نموذج نقل حقوق التشغيل
حيث  قبل،  من  التوزيع  قطاع  فى  للتجربة 
عام  الشأن  هذا  فى  المحاوالت  آخر  جرت 
المختصة  المناقصة  ١٩٩٧ عندما تم  طرح 
بنقل حقوق التشغيل بالنسبة ألصول التوزيع 
فى  إقليًما   ١٤ بينها  من  نجح  إقليما   ٢٨ فى 
إبرام اتفاقية مع الوزارة. إال أن مجلس الدولة 
مجلس  منحها  التى  الصالحيات  بإلغاء  قام 
ونتيجة  االتفاقيات.  ألغيت  وبالتالى  الوزراء 
لذلك يوجد فى الوقت الحاضر إقليم واحد فقط 
يعمل فيه القطاع الخاص فى مجال التوزيع، 
وحسب أولسوى  Ulsoy)٢٠٠٥)، اعتمدت 
مجلس  بها  قام  التى  اإللغاء  حاالت  معظم 
الدولة على أسباب إجرائية وهذا يستدعى أن 
تكون الجهود الحالية أكثر حرًصا على عدم 

تكرار هذه األخطاء.
الحالى (أولسوى  النموذج  ويتضح من خالل 
ستظل  التوزيع  أصول  جميع  أن   ،(٢٠٠٥
الكهرباء  لتوزيع  التركية  للشركة  مملوكة 
بتمويل  الجدد  المستثمرين  يقوم  حين  فى 
االستثمارات الجديدة على أن تخضع لمراعاة 
العقد (أو فى  نهاية فترة  قيمة اإلهالك. وفى 
التركية  الشركة  تحصل  العقد)،  إلغاء  حالة 
لتوزيع الكهرباء على األصول فى مقابل سداد 
مبلغ يغطى أى جزء من تكاليف االستثمارات 

لم  تكن قد استردت من خالل التعريفات.
• الموضوعات الخاصة بالترتيب

موضح  هو  كما  الحالية  االستراتيجية  تتمثل 
فى"وثيقة االستراتيجية" فى البدء بخصخصة 
خصخصة  إلى  االنتقال  ثم  التوزيع  أصول 
أصول التوليد، وحسب "وثيقة االستراتيجية" 

المنافسة فى 
ظل ملكية 

الدولة ألصول 
التوليد بالدول 
االسكندنافية 

كانت معظم 
عمليات توليد 
الكهرباء فى 

النرويج مملوكة 
للدولة منذ عام 
٢٠٠٣. وتتجه 
السويد نحو 

تشجيع الملكية 
الخاصة ولكن 

بالنسبة لعمليات 
التوليد، فمازال 
القطاع العام 
مسيطر عليها 
وذلك بإطالق 
أسواق الجملة.
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أيًضا يرجع السبب فى هذا الترتيب إلى الرغبة 
فى إيجاد عناصر موثوق بها للعمل فى سوق 
التوزيع  شركات  أصح  بمعنى  (أو  التجزئة 
التى تعمل من خالل تراخيص التجزئة) وهذه 
الرئيسى  المشترى  بدور  ستقوم  العناصر 
أنه  االستراتيجية"  "وثيقة  للكهرباء. وتوضح 
حيث أن شركات التوزيع التى تمتلك تراخيص 
التجزئة وتعمل فى إطار السوق الحر ملتزمة 
بخلق الثقة فى المستثمرين العاملين فى أنشطة 
التوليد أو المتوقع أن يعملوا فى هذه األنشطة، 
فإن هذا يحتم أن تبدأ عمليات الخصخصة فى 

قطاع التوزيع الفرعى.
ومن المفترض أن المقصود هنا هو أن أخطاء 
الفواتير ـ  قراءات عدادت الكهرباء وإصدار 
كما هو واضح من ارتفاع نسب الخسائرـ  يهدد 
بين  ومالية  قانونية  مشاكل  ويخلق  العالقات 
التوزيع.  وشركات  الخاصة  التوليد  شركات 
أيًضا فى حالة عدم خصخصة  المتوقع  ومن 
التى  االدعاءات  ظل  وفى  التوزيع  شركات 
فإن  الفساد،  بتفشى  الماضى  فى  ظهرت 
شركات  فى  يعملون  الذين  الحكومة  موظفى 
التوزيع المملوكة للدولة يواجهون صعوبة فى 
الخاصة  التوليد  شركات  من  الكهرباء  شراء 

خوًفا من تعرضهم لتهمة الفساد.
تطبيق  تشجيع  االستراتيجية  هذه  تعرقل 
تخلق  أنها  وذلك  السوق.  فى  المنافسة  نظام 
الخصخصة  عملية  نجاح  بين  وثيقة  عالقة 
المرحلة ال  هذه  وفى  المنافسة.  تطوير  وبين 
يمكن تحديد االستراتيجية التى قامت الحكومة 
بتطويرها حتى تضمن عدم تأثر استراتيجية 
نقل حقوق التوزيع التى تحكم أصول التوزيع 
نتيجة  التكلفة  ارتفاع  بسبب  عكسًيا  تأثًرا 
الخصخصة.  يعارضون  الذين  العتراضات 
حتى  األصول  قيمة  برفع  اإلغراء  أن  كما 
يمكن رفع األسعار فى العقود من خالل تحديد 
المحتكرة  اإليجارات  قيمة  ورفع  المنافسة 
أصبحت  حتى  مستمر  التوزيع  شركات  أمام 
الخصخصة فى حد ذاتها هى الهدف، إال أن 
ذلك قد يؤدى إلى عواقب يمكن أن يكون لها 

أثًرا وخيًما على المنافسة.

المشار  الخطوتين  أن  فيه  شك  ال  ومما 
السماح  بعدم  االلتزام  أال وهما  أعاله،  إليهما 
إال  الكهرباء  لشراء  المستحق  للمستهلك غير 
شركات التوزيع التى تحمل تراخيص التجزئة 
التجزئة)، وتخفيف  فقط (وليس من موزعى 
القيود المفروضة على دخول شركات التوزيع 
من  ترفع  إجراءات  هى  التوليد  مجال  إلى 
شركات  تتحملها  التى  االحتكار  إيجار  قيمة 

التوزيع.
عملية  فى  الترتيب  مشكلة  جانب  وإلى 
التوليد  بخصخصة  تبدأ  بحيث  الخصخصة 
فهناك  التوزيع،  أصول  بخصخصة  البدء  ثم 
بالنسبة  بالترتيب  مرتبطة  مشابهه  مشكلة 
عملية  نجاح  يتوقف  حيث  التوليد،  لقطاع 
اإلصالح (وتطوير المنافسة) على نجاح تنفيذ 
بأن  العلم  مع  الموسع،  الخصخصة  برنامج 
الرؤية غير واضحة بشأن أهمية هذه الخطوة. 
دراسة  ضرورة  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
منافسة  الهدف من خلق  تحقيق  إمكانية  مدى 
أال  سليم. على  بشكل غير  تحققت  وإن  حتى 
أو  التوليد  أصول  بملكية  مرتبًطا  ذلك  يكون 
تقسم  أن  على  األصول.  هذه  قبل خصخصة 
شركات  إلى  الصحيح  بالشكل  األصول  هذه 
منفصلة (وهذه العملية قيض التنفيذ فى تركيا) 
ثم إعطاء إدارات الشركات الناتجة عن التقسيم 
كوحدات  بالعمل  بااللتزام  واضحة  تعليمات 

مستقلة فى إطار البيئة التنافسية الناشئة.
الهامة  الدولية  األمثلة  من  عدد  حسب  ثبت 
ظهور المنافسة على الرغم من ملكية الدولة 
ألصول التوليد، ومنها على سبيل المثال الدول 
المنافسة فى  التى توضح تطور  االسكندنافية 
ظل ملكية الدولة ألصول التوليد، وفى ضوء 
هذا الوضع، يمكن صياغة المشكلة على أنها 
العامة مع األخذ فى االعتبار  اإلدارة  مشكلة 
بتميزها  المعروفة  االسكندنافية  الدول  سمعة 
السؤال:  ويبقى  المدنية.  خدماتها  حيث  من 
هل تستطيع اإلدارة الجيدة أن تعمل فى سياق 
البيئة التركية على أساس من االلتزام بتوقيت 
محدد حيث ساهم تسييس الخدمات المدنية فى 

القضاء على نظام االستحقاق.

توجيهات 
الطاقة 

الكهربائية 
الخاصة بدول 
االتحاد األوربى

 
دول االتحاد 

األوربى 
(٢٠٠٣)، المادة 
١٥ تقرر انه: 
"عندما يكون 
مشغل نظام 
التوزيع جزًء 
من مشروع 

متكامل رأسيًا، 
فإنه يعمل فى 

هذه الحالة بشكل 
مستقل من حيث 
الشكل القانونى، 
والتنظيم وصنع 

القرار عن 
باقى األنشطة 
غير المتعلقة 
بالتوزيع. مع 
العلم بأنه لن 

يترتب على هذه 
القواعد االلتزام 
بفصل ملكية 
أصول مشغل 
نظام التوزيع 
عن المشروع 
المتكامل رأسًيًا"
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التوزيع  فصل  بها  يتم  التى  الدرجة  تعتبر 
عن مشروعات التجزئة والتوليد من القضايا 
المعقدة، حيث ينبغى مراعاة عنصر المنافسة 
باإلضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة المخاطر 

وهذه هى النقطة التى سنعرضها فيما يلى.
• الفصل 

والنقل  التوزيع  جانبان: فصل  الفصل  لعملية 
التوريد  عن  وفصله  ناحية،  من  التوليد  عن 
بالتجزئة من ناحية أخرى. وإذا بدأنا بالنظر 
إلى الفصل عن التوريد بالتجزئة نجد أن قانون 
مشروعات  فصل  يتطلب  لم  الخاص  القطاع 
يجوز  ثم  ومن  التجزئة.  توريد  عن  التوزيع 
توريد  مجال  فى  تدخل  أن  التوزيع  لشركات 
التجزئة بمجرد الحصول على ترخيص التوريد 
بالتجزئة. هذا وقد أوضحت هيئة المنافسة فى 
تقييمها لخصخصة شركات التوزيع أن الفصل 
بين أنشطة التوزيع وأنشطة التجزئة فى نهاية 
المرحلة االنتقالية كان شرًطًا للموافقة النهائية 
على البيع، علًمًا بأن الشرط الذى وضعته هيئة 
المنافسة يتفق مع توجيهات الطاقة الكهربائية 
األوربى مع ضرورة  االتحاد  بدول  الخاصة 
بالفعل  ومراعاته  الحكم  احترام  مدى  دراسة 

خالل عملية الخصخصة.
وحسب الشكل األول للفصل، أال وهو الفصل 
بين عمليات التوليد والتوزيع، سمح لشركات 
التوزيع الخاصة بإنشاء محطات التوليد طالما 
أنها تطبق الفصل فى النواحى المحاسبية بين 
التوليد والتوزيع. وقد تطور الوضع على هذا 
النحو على بالرغم من االعتراضات الواردة 
ذلك  على  وبناًء  الخاص.  القطاع  قانون  فى 
سياق  فى  سريع  بشكل  التغييرات  طرحت 

قانون آخر غير ذى صلة. 
البرلمان،  فى  جرت  التى  المناقشات  وأثناء 
لمتطلبات  مخالف  التطور  هذا  بأن  العلم  مع 
الكهربائية لالتحاد األوربى  الطاقة  توجيهات 
شكل  (وهو  القانونى  الفصل  تستدعى  التى 
أقوى من الفصل) بين أنشطة التوزيع عن كٍل 
نشير  الحالة  هذه  وفى  والتوريد،  التوليد  من 
القانونى  الفصل  أن  حيث  التمييز  أهمية  إلى 
الفرصة  إتاحة  من  التأكد  المنظم  على  يسهل 

لطرف ثالث بشكل حيادى وبدون تفرقة.
إن الهدف من االنحراف عن المسار األساسى 
غير واضح فيجوز أن يكون الهدف هو رفع 
قيمة بيع أصول التوزيع (وهذا يوضح أيًضا 
إلغاء المنافسة فى مجال بيع التجزئة بالنسبة 
تكون  أن  ويجوز  المستحق).  غير  للمستهلك 
هى  والفحص  الدراسة  تستحق  التى  المشكلة 
مشتريات  فى  االضطرابات  حجم  خفض 
بالسعر  المتعلقة  المجازفة  (خاصة  الكهرباء 
أسواق  ظهور  بمجرد  يرتفع  أن  يجوز  الذى 
الجملة) فى ظل التزام شركات التوزيع بخدمة 
المستهلك غير المستحق، على أن يكون قطاع 
كبير من هذه الفئة من المستهلكين غير مستعد 
للتعرض لتقلبات أسعار الجملة (أنظر أدناه). 
عام ٢٠١١ سيصبح  بنهاية  أنه  مع مالحظة 
الجهة  اختيار  فى  الحق  المستهلكين  لكافة 
كانت  إذا  ما  بعد  يتضح  لم  أنه  إال  الموردة. 
شركات التوزيع التى تحمل تراخيص التجزئة 
ستضطر إلى توفير نوع من الخدمات األساسية 
بعد ما يصبح كافة المستهلكين مستحقين. وفى 
هذه الحالة من المتوقع أن تكون درجة اختالف 
سعر هذه الخدمة أقل بكثير من تقلبات أسعار 
الجملة. وحتى (فى االحتماالت غير الواردة) 
فى حالة عدم فرض "رسوم الخدمات العامة" 
المتوقع  فمن  المحلية،  التوزيع  شركات  على 
التعرض  فى  المستهلكين  غالبية  يرغب  أال 

لهذا التقلب.
شركات  على  ينبغى  الحالتين،  كلتا  وفى 
شراء  ظل  فى  ثابتة  بتعريفة  البيع  التوزيع 
الكهرباء بأسعار الجملة المعرضة للتقلب مما 
يخلق فى الغالب عامل المجازفة الذى يستدعى 
هذه  مع  التعامل  أساليب  ومن  معه.  التعامل 
المجازفة عقود الحماية ضد الخسائر المالية. 
تعتمد على ظهور سوق  الخطوة  أن هذه  إال 
العقود السائلة، وهنا البد من القول إن التكامل 
أو  المخاطر  هذه  يخفض  التوليد  مع  الرأسى 

يقضى عليها.
الممارسات  أحد  الرأسى  التكامل  يعتبر  كما 
تقع  أن  يجوز  إذ  السوق،  لقوى  المحتملة 
بين  التمييز  خطأ  فى  التوزيع  شركات 

أدى االهتمام 
بتحقيق العائد 

أكثر من 
الكفاءة إلى 

تأخير شديد فى 
طرح المنافسة 

فى صناعة 
االتصاالت 
أيًضا. وقد 

كانت الحكومة 
عازفة عن 

تحرير 
المدخل بسبب 

خصخصة 
تركيا تليكوم 
المرتقبة وهى 
مشغل الهواتف 

األرضية 
اإلجبارى.
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المتنافسين فى مجال التجزئة. ولذلك البد  من 
االنتباه إلى احتماالت أال يكون التمييز واضًحا 
وصريًحًا، حيث تمتلك الجهة المنظمة سلطة 
ومع  الواضحة.  الصريحة  التصرفات  منع 
ذلك يجوز ممارسة التمييز على نطاق واسع 
وبأشكال مختلفة مما يضر بالمنافسين ضرًرا 
المستهلكين  انصراف  إلى   ويؤدى  شديًدا 
من  كبير  عدد  طالب  ولذلك  التحويل.  عن 
دول االتحاد األوربى (على األقل) بضرورة 
الفصل القانونى بين أنشطة التوزيع، وأنشطة 

البيع وأنشطة التوريد وأنشطة التجزئة.
المحتملة  التكاليف  هى  ما  للنقاش:  (نقطة 
لشركات  بالنسبة  الرأسى  التكامل  إتباع  من 

التوزيع)
• المنافسة فى مجال التجزئة

البيع بالتجزئة فى  تأجلت المنافسة فى مجال 
المستهلكين  من  كبير  لقطاع  بالنسبة  تركيا 
يرجع  وهذا  األقل،  على   ٢٠٠٩ عام  حتى 
لن  المستحقين  المستهلكين  فئة  بداية  أن  إلى 
إمكانية  ألن  وأيًضًا   ٢٠٠٩ عام  حتى  تتغير 
على  للحصول  المستحقين  غير  المستهلكين 
الطاقة الكهربائية من شركات التجزئة المستقلة 
ألغيت بموجب "وثيقة االستراتيجية" (يستخدم 
إلى  لإلشارة  مستقل"  تجزئة  "موزع  تعبير 
تتبع شركات  التى ال  بالتجزئة  البيع  شركات 
فى  المنافسة  ونطاق  دور  أن  كما  التوزيع). 
المكونات  من  يعتبر  المحتمل  التجزئة  مجال 
الهامة لخلق قطاع كهرباء تنافسى. وهنا يأتى 
السؤال الذى تطرحه حالة تركيا أال وهو: هل 
مجال  فى  والمنافسة  المستهلك  اختيار  تأجيل 
الحد  بمعنى هل يستلزم  التجزئة مضمون؟.. 
من المنافسة فى مجال التجزئة حدوث خسائر 

ضخمة على مستوى الرفاهة؟.
هناك اتفاق على نطاق واسع بأن عملية تحرير 
التوريد لحساب كبار المستهلكين من الجهات 
الصناعية تأتى فى الغالب بتحسن فى مستوى 
الرفاه ، وتتمثل أحد فوائد المنافسة فى مجال 
البيع بالتجزئة المتوقعة فى المنتجات المبتكرة 
فواتير  قيمة  فى خفض  تنجح  أن  يجوز  التى 
لتقليص  استهالك الطاقة فى مقابل االستعداد 

أسعار  ارتفاع  حالة  فى  الطاقة  استهالك 
الجديدة  المنتجات  نوعية  أن  بمعنى  الجملة، 
ال تعطى المستهلك المستعد لخوض المجازفة 
الضمان الكافى نسبًيا لمواجهة تقلبات أسعار 
من  المزيد  تمنح  الوقت  نفس  وفى  الجملة، 
أثناء  المشجعة على خفض األحمال  الحوافز 
المنخفضة  التكلفة  مقابل  فى  الذروة  أوقات 
بشكل عام، وباختصار  فإن التوقعات المبدئية 
تشير إلى إمكانية أن يؤدى البيع بالتجزئة إلى 

خفض األسعار.
فيما يختص  الدولية  التجربة  تبدو  ذلك،  ومع 
البيع  مستوى  على  المنافسة  أسلوب  بتطبيق 
التجزئة مختلطة، فمثًال فى الواليات المتحدة 
بالنسبة للواليات التى طبقت أسلوب المنافسة 
على مستوى البيع بالتجزئة لم يقدم عدد كبير 
من صغار المستخدمين سواء فى المنازل أو 
التعامل  إلى  التحول  على  تجارية  ألغراض 
(يوسكو  المستقلين  التجزئة  موزعى  مع 
٢٠٠٣، ٢٠٠٥). وعلى النقيض نجح أسلوب 
البيع  مستوى  على  المنافسة  إمكانية  إفساح 
بالتجزئة بين صغار المستخدمين فى المنازل 
المتحدة.  المملكة  فى  تجارية  وألغراض 
تحرير  أن   (٢٠٠٥ Helm) هيلم  ويقول 
العرض كان له دوًرا هاًما فى خفض أسعار 
الجملة فى المملكة المتحدة، وقد ثبت هذا من 
ارتفاع أعداد المستهلكين الذين تحولوا إلى هذا 
النظام. وعلى الجانب اآلخر أوضحت بعض 
المنافسة  تنجح  لم  اآلن  حتى  بأنه  الدراسات 
التى  السوق  قوى  تقليص  فى  الكافى  بالقدر 
فإن  ثم  ومن  الموردين.  كبار  عليها  يسيطر 
من  المستهلك  على  عادت  التى  المزايا  حجم 
بالتجزئة  البيع  مستوى  على  المنافسة  خالل 
فى أسواق الطاقة بالمملكة المتحدة كانت إما 
صغيرة أو ليست كبيرة بالقدر الذى يبرر حجم 
التكاليف أو التحرير الكامل لتعريفة التجزئة 

(مثل أسعار وادمز ٢٠٠٥).
على  أيًضا  بالتجزئة  البيع  تحرير  يعتمد  كما 
معظم  فإن  ولذلك  به.  والعمل  طرحه  كيفية 
طرحت  التى  المتحدة  الواليات  فى  الواليات 
بالتجزئة  البيع  مستوى  على  المنافسة  برامج 

يقول جوسكو: 

"أعتقد أن 
هناك أسباب 
قوية تجعلنى 

اعتقد أن أسعار 
السوق الفورى 
للطاقة وتشغيل 

االحتياطى 
وحدهما بشكلهما 

الحالى وفى 
مرحلة االنتقال 
الجزئى التى 
تعانى من 

الفوضى إلى حد 
ما بين االنتقال 
من االحتكارات 

إلى السوق 
التنافسى لن 
توفر حافًزا 

لزيادة طاقة توليد 
الكهرباء بما 

يتناسب مع رغبة 
المستهلكين 
وأفضلياتهم.
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اشترطت فى نفس الوقت وجود عدد من الموزعين اإلجباريين 
لتولى االستمرار فى توفير الخدمة العادية المنظمة. وعلى 
بأسقف  المتحدة  المملكة  العمل فى  استمر  العكس من ذلك، 
المورد  يوفرها  التى  التجزئة  خدمات  تحكم  التى  السعر 

اإلجبارى لمدة عامين بعد تنفيذ عملية التحرير.
وأخيًرا، وباإلضافة إلى القضايا المتعلقة بمصلحة المستهلك 
يثير  بالتجزئة  البيع  تحرير  إلى  االتجاه  فإن  السوق  وقوى 
بعض المشاكل األخرى التى يجب التصدى لها، منها ارتفاع 
تكلفة توفير الخدمة التى يتحملها المستهلك الذى استمر فى 
التعامل مع جهة التوريد اإلجبارية بعد انتقال فئة المستهلك 
الذى يتحقق من خالله أعلى ربح إلى التعامل مع جهة أخرى، 
وينشأ هذا الوضع أثناء ظهور المنافسة على مستوى البيع 
بالتجزئة. ولذلك يجب أن يتضمن هيكل التعريفة الذى تعمل 
به شركات التوزيع فى مجال البيع بالتجزئة فرصة التعديل 
حسب التغيرات التى تحدث نتيجة لتحول العميل، وثانًيا نظًرا 
مطالبة  وفى ظل  قيود،  ألية  يخضع  العميل ال  اختيار  ألن 
شركات التوزيع بتوفير خدمة التجزئة المفترضة (الحظ أن 
قانون القطاع الخاص "المادة ٢ ت" تطالب شركات التوزيع 
بتوفير الكهرباء للعمالء غير القادرين على الحصول على 
الكهرباء من مورد آخر)، فقد  يؤثر ذلك على قاعدة العمالء 
الجدد:  المنضمين  أعداد  استقرار  عدم  فى  يتمثل  تأثيًرا 
أكثر  الجديد  العميل  المفروضة على  التعريفة  أن  بافتراض 
حساسية للتأثر بأسعار الجملة من تأثر الخدمة العادية. ومن 
المتوقع أن يعود العميل إلى الخدمة العادية فى حالة ارتفاع 
أسعار الجملة، وقد تسببت هذه المشكلة فى بعض الصعوبات 
وشاو   ،٢٠٠٥ Joskow يوسكو) األمريكية  التجربة  فى 

Choo وآخرين، ٢٠٠٥).
التعاقد طويل  بتغيير أسلوب  ويبدو أن هناك مشكلة متعلقة 
المدى المحتمل واستبداله بتطوير المنافسة على مستوى البيع 

بالتجزئة. 
• ضمان وصحة العرض

من بين الدروس المستفادة من التجارب الدولية أن تشجيع 
الذروة)  أثناء  (خاصة  اإلمكانيات  فى  الكافية  االستثمارات 
أسواق  فى  التحديات  أهم  من  هى  التوليد  لطاقات  بالنسبة 
الحجة  وتتمثل  التحرير.  تجربة  خاضت  التى  الكهرباء 
بالنظام  تعمل  التى  الجملة  أسواق  بان  تقول  التى  األساسية 
الالمركزى غير مالئمة لتعطى اإلشارات الكافية بحيث يمكن 
القيام باالستجابة السريعة من االحتياطى على المدى القصير 
وكفاية الموارد على المدى البعيد هى كما يلى: عندما تعمل 
أسواق الجملة فى إطار األسلوب التنافسى، فإنها تتمكن فى 

التى تدل على  الحالة من إصدار اإلشارات الصحيحة  هذه 
التوفيق  إلى  التوصل  يمكن  بحث  المتوفر  العرض  ضعف 
بين ما يفضله المستهلك من حيث مستوى الثقة فى الخدمة 
وبين تكاليف مستوى الثقة فى التوريد. ومع ذلك تتمثل بعض 
النقاط السلبية فى الفشل فى التوصل إلى ما يفضله المستهلك 
من حيث مستوى الثقة فى الخدمة، والوقت الفعلى المحدود 
غير  الجهات  عن  الناتجة  والمشاكل  لالستجابة،  المطلوب 
الرسمية والتى قد تؤدى إلى خفض قيمة االستثمارات عالوة 
على األسواق المحدودة غير السليمة والتى تحبط اإلشارات 

الدالة على األسعار (يوسكو، ٢٠٠٣). 
مشكلة  مع  للتعامل  يمكن طرحها  مختلفة  حلول  عدة  توجد 
عدم كفاية الموارد وحلها بما فيها مدفوعات الطاقات (تحديد 
األسعار وترك تحديد الكميات للسوق) أو متطلبات الطاقات 

(تحديد الكميات وترك  تحديد األسعار للسوق).
وفى تركيا لم يشر قانون القطاع الخاص EML إلى تأمين 
فى  الحق  الكهرباء  توليد  لشركة  يعطى  أنه  إال  العرض 
التوليد "فى حالة الضرورة". "وطبًقا  لموافقة  بناء مرافق 
المجلس على الطاقة المتولدة المتوقعة مع األخذ فى االعتبار 
الخاص".  القطاع  قبل  للتوليد من  المخصصة  االستثمارات 
وتذكر "وثيقة االستراتيجية" أن على الوزارة وهيئة التخطيط 
بهدف  العرض  لتأمين  الالزمة"  "الترتيبات  إجراء  بالدولة 
ضمان التنوع فى نوع الوقود والموارد عالوة على التخطيط 

المسبق لموارد العرض.
للنظم  الخاضعة  واألسعار  للتسعير  الحالية  الممارسات   •

ودور أداء مولدات القطاع الخاص فى المرحلة االنتقالية
ال  الذين  المستقل  الخاص  بالقطاع  الكهرباء  مولدو  يدعى 
يعملون بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو بنظام 
البناء والتشغيل والتملك (BOO) (خاصة الجهات التى تعمل 
أتوماتيكًيا، ومجموعات اإلنتاج األتوماتيكيى ومنتجى الطاقة 
المستقلين) أنها واقعة تحت الضغط بين أسعار التجزئة التى 
تعمل بها الشركة التركية لتوزيع الكهرباء، والتى تظل أقل 
من التكلفة ألسباب سياسية، وبين تكاليف الوقود المرتفعة، 
واالرتفاع المتسارع فى التعريفات المنظمة الخاصة بالنقل 
والتوزيع. وترجع بعض هذه الشكاوى إلى طبيعة ممارسات 
التسعير الحالية  التى ال تتمتع بشفافة فى الشركات المملوكة 
للدولة واعتماد النظام على الدعم بشكل كبير كما هو مذكور 
تطوير  عملية  أمام  هام  عائق  الدعم  ويشكل  بالفعل.  أعاله 
لهذه  بالدراسة  سيتعرض  المشروع  بأن  العلم  مع  المنافسة 

النقطة. 
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٦,٩٥٤٢,١٥٤١,٦٨٠١,٤٥٠٥,٣٠٤١١٧٣,٩٠١٧٩٦٦٢٠٦٤,٦

إجمالى 
الطاقة 

hلهيدروليكية

٣٠٣٥,٣-٣٧٦٤٠-٨٨٢--١٠,٩٩٠

مصادر 
أخرى

٣٤٠,١٠--٢--١٧-- ١٥

١٧,٩٥٩٢,١٥٤١,٦٨٠٢,٣٤٩٥,٣٠٤١٥٤٤,٥٤٢٧٩٦٦٥٠١٠٠,٠إجمالى عام
٪٥٠,٥٦,١٤,٧٦,٦١٤,٩٠,٤١٢,٨٢,٢١,٨١٠٠,٠

جدول ( ١ ) : طاقة توليد الكهرباء حسب المصادر األولية ونوع المنتج لسنة ٢٠٠٣ (ميجاوات) 
المصدر : شركة التوزيع.



٩٩

الجدول رقم ٣: السرقات فى التوزيع زائد الخسائر كحصة من إجمالى االستهالك (٢٠٠١، ٪)
أقاليم التوزيع

١٥٦. ديار باكير، ماردين، وسييرت، وشانليورفا، وباتمان، وسيماك
٢٥٤. ليتليس، وهاكارى، وموش، وفان

٢٢٩. أجرى، وإرزينشان، وإرزورم، وكارس، وبايبورت، أرداهان، وإجدير
٤١٦. أرت فين، وجيرسن، جوموشان، وريز، ترابزون

٥٢٥. بينجول، وإالزيج، ومالتيا، وتونشيلى
٦١٣. سيفاس، وتوكات، وثوزجات

٧٢١. أدانا، وميرسن، وأسمانى، وهاتايا، وجازيان تيب، كيليس.
٨١٠. كيرشيهر، ونيفشيهير، ونيجادى، وأكسارايا، وكونيا، وكارامان

٩١٤. أنقرة، وكيركالى، وزونجولداك، وبارتين، وكارابوك، وشانكيرى، وكاستامونو.
١٠١٣. أنطاليا، وبودور، وإشبارتا

١١٩. إزمير، ومانياسا
١٢١٤. باكيسير، وبورصة، شانكالى، وثالوفا

١٣١٣. إديمر، وكيركالريلى، وتيكيرداد
١٤٢٥. إسنطبول –المنطقة الشرقية (*)

١٥١٧. ساكاريا، وبولو، ودوزتشى، وكوسالى
١٦٩. أفيون، وبيلشيك، وإسكيتير، وكوتايا، وإوساك

١٧٢٥. أسطنبول –المنطقة الغربية (*)
١٨٩. كايشيرى

١٩١١. أيدين، ودينيزلى، ميوجال
٢٠١٣. أديامان، وكاهرامانماراس.

٢١١٦. أماسيا، وشوروم، وأودو، وسامسون، وسينوب

(*) نسبة الخسائر فى جميع مناطق أسنطبول



١٠٠

االصالح االقتصادى.. مطبوعة يفخر باصدارها 
مركز المشروعات الدولية الخاصة . المركز تابع 
لغرفة التجارة األمريكية فى واشنطن تأسس عام 
الخاصة   واالصالح  لدفع االستثمارات   ١٩٨٣
االقتصادى والتوجه نحو السوق الحر. يتم تمويل 
المركز اساسا من الصندوق الوطنى للديمقراطية 

والوكالة االمريكية للتنمية الدولية

يمكن التعرف علي نشاط مركز المشروعات 
الدولية  الخاصة من خالل شبكة المعلومات 

الدولية 
http://www.cipe.org
ولالطالع باللغة العربية

http://www.cipe-arabia.org
مواقع أخرى لمساندة القطاع الخاص:

www.hawkama.net
www.efham.net


