انحم نمشكهت انعجس انمسدوج في كهرببء نبىبن بكهفت "صفر دوالر"
د .باتريك المارديني
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كمية إدارة األعمال
ّ
جامعة البممند
أكاديمية ابن رشد لمسياسة العامة من أجل الحرية والديمقراطية

انمهخص انتنفٍذي
يعاني لبنان من عجز مزدوج في قطاع الكيرباء )1( :عجز مالي يشكل  %50من عجز خزينة الدولة
وبذلك تكون مسؤلية الكيرباء كبيرة في تفاقم الدين العام الذي تبمغ نسبتو  %148من الناتج القومي ،و()2
عجز في التغذية الكيربائية يصل إلى  18ساعة إنقطاع يومياً في بعض المناطق ،ما دفع إلى اإلعتماد
عمى كيرباء بديمة تكبد المواطن والقطاعات المنتجة كمفة باىظة .تبين ىذه الورقة أن أسباب مشاكل
القطاع ىي التالية:


دعم الحكومة لسعر الكيرباء (البيع بأقل من نصف سعر الكمفة)



إحتكار مؤسسة كيرباء لبنان إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكيربائية وجباية الفواتير



إحتكار شركات اإلمتياز ومقدمي الخدمات التوزيع والصيانة والجباية في مناطقيم



ىدر  %45من الكيرباء المنتجة



االتكال عمى محاسبة القطاع العام بدل من محاسبة السوق

كما تظير ىذه الورقة أن تعديل القانون رقم  16878تاريخ  1964/7/10و إلغاء البنود المتعمقة بمنح
اإلحتكار لمؤسسة كيرباء لبنان والسماح لجميع فاعمي القطاع تحديد اسعارىم بنفسيم يؤمن زيادة االنتاج
وتخفيض الكمفة وتحسين النوعية وتحويل عجز القطاع إلى فائض وكل ذلك بدون أي تكمفة.

اتوجه بالشكر إلى تالمذتً  :رشا خٌاط ،محمد العكاوي وعبدهللا الجسرعلى مساعدتً بجمع البٌانات والتقارٌر و إجراء المقابالت.
كما اتوجه بالشكر للدكتور شربل باسٌل الذي كان له الفضل األكبر فً تأمٌن المقابالت.
تقع مسؤلٌة أي خطأ ٌرد فً هذا التقرٌر على عاتقً وحدي.
هذا النص ٌعبر عن رأًٌ الشخصً وال ٌلزم جامعة البلمند أو أي من األشخاص أو المؤسسات الواردة اسماؤهم.
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 -1انعجش انمشدوج فً كهزباء نبنان
تعد مشكمة الكيرباء اليوم العائق األساسي أمام التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان ،فبحسب صندوق النقد الدولي
( ،)٥١٠٢تبمغ نسبة الدين العام في لبنان  %148من الناتج القومي ما يجعل لبنان واحداً من أكثر البمدان مديونية في العالم.
يعود سبب ىذا الدين إلى تراكم العجز في ميزانية الدولة والذي يبمغ  %11.9من الناتج القومي .تغطي خزينة الدولة المبنانية
الخسارة السنوية لمؤسسة كيرباء لبنان التي بمغت  2.5مميار دوالر سنة  .2014وبذلك يشكل العجز المالي لكيرباء لبنان
حوالي  %50من مجمل عجز الخزينة المبنانية.
باإلضافة إلى العجز المالي ،يبمغ عدد ساعات التقنين (أي قطع الكيرباء) من  12الى  18ساعة يومياً في بعض
المناطق ،وحوالي ال 3ساعات أو أكثر في بيروت .ىذا العجز في التغذية يكبد القطاعات المنتجة خسارات فادحة من صناعة
و زراعة وسياحة ،إذ أنو يتوجب عمى المؤسسات إيجاد بديل غالباً ما يكمف أضعاف التعرفة العادية .بحسب زيدان (،)٥١٠٢
تقدر الزيادة عمى فاتورة الكيرباء في القطاع الصناعي ب 400مميون دوالر وتؤدي إلى زيادة كمفة اإلنتاج المحمي ب %23و
خسارة القطاع نحو  30الف وظيفة .والوضع ليس أفضل بقطاع الزراعة الذي يستيمك الكيرباء بكثافة من أجل الري أو بقطاع
الخدمات الذي يحتاج إلنارة وتكييف وتدفئة .وأخي اًر يدفع المواطن المبناني اليوم فاتورتي كيرباء :فاتورة الدولة وفاتورة اإلشتراك
بكمفة عالية (حوالي  $150شيرياً) ولقاء خدمة مزرية.
يمكن مقاربة العجز المزدوج (العجز المالي والعجز في التغذية) كمشكمتين منفصمتين ،وبخاصة أن لكل مشكمة حميا
المنفصل .العجز المالي يعالج برفع سياسة الدعم عن الكيرباء ،والعجز في التغذية يعالج من خالل إنياء إحتكار مؤسسة
كيرباء لبنان والسماح لمؤسسات القطاع الخاص توليد الطاقة الكيربائية .لكن رفع الدعم من دون فتح السوق لممنافسة يؤدي
إلى إرتفاع كبير بالتسعيرة لقاء خدمة مزرية ما يمكن أن يشكل إنتحار سياسي ألي جية تدعم ىكذا مشروع .كما أن فتح السوق
لممنافسة من دون تحرير التسعيرة يؤدي إلى :إما منع دخول أي مستثمر إلى القطاع إذ أن أحداً لن يرضى بيع إنتاجو بأقل من
سعر الكمفة ،أو إلى تفاقم دراماتيكي في العجز المادي إذا ما قررت الدولة التعويض عن خسائر تمك المؤسسات .تبين ىذه
الورقة أن مشكمة العجز المزدوج في كيرباء لبنان تحتاج إلى حل مزدوج يقتضي وقف سياسة الدعم وفتح السوق لممنافسة.

 2هٍكهٍت قطاع انكهزباء فً نبنان
 2.1مؤسست كهزباء نبنان
تحتكر مؤسسة كيرباء لبنان إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكيربائية وجباية الفواتير عمى جميع األراضي المبنانية تحت
إشراف و ازرة الطاقة والمياه وذلك إستناداً إلى القانون رقم  16878تاريخ ٌ .1964/7/10سمح لبعض األطراف األخرى توليد
الكيرباء مثل المصمحة الوطنية لنير الميطاني ،مصمحة مياه بيروت ،الشركة الفينيقية لقوات نير ابراىيم المائية والكيربائية،
شركة كيرباء لبنان الشمالي " قاديشا" ،شركة كيرباء البارد وشركة الترابة المبنانية ( فخر الدين .)١٠٠٢ ،كما تستورد مؤسسة
كيرباء لبنان الطاقة من سورية وتركيا .لكن ىذه األطراف منخرطة بشكل كامل في ىيكمية مؤسسة كيرباء لبنان من حيث
االنتاج والتوزيع .لذلك ،في ما يمي ،يشمل تعبير "كيرباء لبنان" مؤسسة كيرباء لبنان والجيات المذكورة أنفاً.
خالل الحرب األىمية التي عصفت بمبنان من  1975إلى  ,1990عجزت كيرباء لبنان عن تأمين حاجات السوق
المحمي ولجأت إلى تقنين الكيرباء .بعد عودة السمم األىمي ،زادت استثمارات الدولة بقطاع الكهرباء وبمغت  5ماليين دوالر عام
 30 ،1989مميون دوالر عام  ،1990و 350مميون دوالر عام  .1993لم يسمح ىذا الضخ المالي بعودة التيار الكيربائي
 .24/7يرتفع الطمب عمى الكيرباء حالياً إلى  2800ميغاوات بينما تنتج كيرباء لبنان حوالي  1600ميغاوات .أدى ىذا الفرق
إلى التقنين ،أي إلى قطع الكيرباء يومياً بمعدل  3ساعات عن بيروت و  14-12ساعة عن بقية المناطق.

 2.2انمىنذاث انخاصت و االشتزاك
بادر المواطنون الجتراح الحمول البديمة من أجل تسيير حاجاتيم وتغطية النقص في التغذية .أمن "االشتراك" ىذا
البديل بحيث يستثمر فرد رأس مالو بمولد كيربائي صغير بامكانو تأمين التغذية لحي أو إثنين ويشترك معو المواطنون لقاء بدل
شيري .يعتمد  %70من الموطنين عمى االشتراك و  %22عمى مولدات خاصة و %7عمى مولد مشترك لممبنى و %1عمى
مولدات تديرىا البمديات ،ويبيع مالكي مولدات الإلشتراك الطاقة من دون تركيب عدادات عمى أساس تعرفة تقاس ب"األمبير"
وتتخطى ب 8أضعاف التعرفة المعتمدة من كيرباء لبنان )راشد ونصار . (٥١٠٥

 2..امتٍاساث انتىسٌع انخاصت
يشمل إحتكار كيرباء لبنان جميع األراضي المبنانية بإستثناء أربع مناطق وجوارىا :زحمة ،جبيل ،بحمدون ،عالي-
سوق الغرب .في تمك المناطق ،يتولى التوزيع شركة محمية تنشأ البنية التحتية وتيتم بالجباية وبعد إنتياء مدة االمتياز تعود

المنشأت إلى الدولة .ىذا ما حصل فعالً مع منشات شركة كيرباء عاليو التي استردتيا الدولة عام  2013واسندت ادارتيا إلى
"لجنة تسيير إمتياز عاليو" .تتولى ىذه الشركات شراء الكيرباء من مؤسسات كيرباء لبنان ومن ثم بيعيا لممواطنين.

 2..مقذمً انخذماث
إن  %45من الطاقة المنتجة من كيرباء لبنان تيدر وال تجبى .أما اسباب اليدر فتتوزع كما يمي %25 :من مجمل
اإلنتاج تيدر نتيجة سرقة الطاقة وأخطاء بقراءة الجبات لمعدادات ،و %3نتيجة عدم الجباية ،و %15نتيجة ىدر فني (زيدان،
 .(٤١٠٢دفعت كمية اليدر اليائمة و ازرة الطاقة والمياه لإلستعانة بالقطاع الخاص أو ما يسمى ب"مقدمو خدمات التوزيع"
( )DSP-Distribution Service Providerواوكمتيم )1( :تأىيل وتجييز وتوسيع وادارة الشبكة من أجل الحد من اليدر
التقني )2( ،تركيب عدادات مناطقية لمعرفة كمية الطاقة المستيمكة من قبل كل منطقة (من أجل مقارنتيا الحقاً بمجموع
الجباية من تمك المنطقة وضبط السرقة) )3( ،وتركيب عدادات إلكترونية تق أر عن بعد (من أجل الحد من أخطاء قراءة
العدادات) )4( ،الجباية وخدمة الزبائن .يبمغ عدد ال DSPثالثة وىم شركة  BUSالتي تغطي المنطقة الشمالية ،وشركة KVA
التي تغطي بيروت والبقاع ،وشركة  NEUCالتي تغطي الجنوب.

 .3مشاكم قطاع انكهزباء فً نبنان
 3.3أسباب العجز المادي:
سياسة الدعم :تغطي خزينة الدولة المبنانية الخسارة السنوية لمؤسسة كيرباء لبنان التي بمغت  2.5مميار دوالر سنة
 .2014وبذلك يشكل عجز كيرباء لبنان حوالي  %50من مجمل عجز الخزينة المبنانية .إن سبب اإلختالل المالي لمؤسسة
كيرباء لبنان يعود إلى صغر حجم الواردات مقارنةً بالنفقات بسبب سياسة دعم سعر الكيرباء ،إذ تبيع مؤسسة كيرباء لبنان
االنتاج بسعر أقل من الكمفة .تتراوح كمفة االنتاج ما بين  200و 300ليرة لبنانية وتباع لممواطنين بسعر يتراوح بين  35و
 200ليرة بحسب غاية اإلستيالك وحجمو أي بنسبة دعم تصل إلى حوالي  %85لمشطر األول .كما تباع لكيرباء زحمو ب59
ليرة ولكيرباء جبيل وبحمدون وعاليو ب 75ليرة أي بنسبة دعم حوالي  %77لزحمة وحوالي  %70لمثالثة الباقية .باإلضافة إلى
ذلك ،تتعيد كيرباء لبنان بتغطية خسائر االمتيازات في حال حدوثيا .تجدر اإلشارة إلى أن سياسات الدعم تخدم مصمحة الغني

عمى حساب الفقير .إذ أن من يستفيد من ىذه السياسة ىو من يستيمك الكيرباء أكثر .وبما أن المنازل الميسورة مجيزة بأدوات
كيربائية متعددة وانارة وتكييف ،فيذا ما يجعميا تستيمك الكيرباء أكثر وبالتالي تستفيد من الدعم بشكل أكبر .كما أن تغطية
الدولة لخسائر شركة اإلمتياز تخمق دافع لمخسارة ) (Perverse Incentiveبحيث تزداد مدفوعات الدولة لمشركات كمما
ارتفعت الخسارة .بحسب التقديرات ينخفض سعر الكيموات ساعة من  75ليرة إلى  63ليرة لكيرباء جبيل ،و 45ليرة لعاليو و30
ليرة لبحمدون إذا ما حسمنا ما تقبضو الشركات من كيرباء لبنان كتعويض عن خسارتيا (وىبة.)٥١٠١ ،
المراقبة البيروقراطية :إن مؤسسة كيرباء لبنان غير قادرة عمى المراقبة والمحاسبة والضبط وتيدر  %45من انتاجيا.
جاء تمزيم مقدمي الخدمات ) (DSPليعالج ىذه المشكمة .لكن الدولة قسمت السوق إلى ثالثة أجزاء ،ومنحت كل  DSPإحتكار
في الجزء المكرس لو ،ودفعت لل 780 DSPمميون دوالر من أجل القيام بيذه الميمة ،كما تعيدت بتغطية أي اعباء إضافية.
لكن بقي السؤال :من يراقب عمل ىؤالء ويحاسبيم ؟ كمفت شركة نيدز) (Needsالقيام بميمة المراقبة نيابةً عن مؤسسة كيرباء
لبنان لمدة  4سنوات لقاء  9.7مميون دوالر .لكن من يراقب ويحاسب  Needs؟ إن عدم قدرة البيروقراطية عمى المحاسبة قد
دفعت توكيل الميمة إلى  Needsلذا فإن الطمب من البيروقراطية محاسبة  Needsيعيدنا إلى نقطة الصفر .كما أن إبقاء
شركة  Needsمن دون حسيب أو رقيب مشكمة أكبر.
أدت مشكمة المراقبة ىذه إلى تدىور النوعية وزيادة الكمفة .فبحسب وىبي ( ،)٥١٠٢انخفضت نسبة الجباية من
 %95-%90إلى  ،%85و إنخفض عدد محاضر الغش من  100محضر أسبوعياً إلى محضر واحد رغم إرتفاع نسبة
السرقة ،وتدنت وتيرة قمع التعديات عمى الشبكة من مرة باألسبوع إلى مرة كل شيرين ،وتم تجييز مكاتب ليذه الشركات بمبمغ
 248مميون دوالر(مدفوع من الخزينة)  ،و ارتفعت كمفة قراءة العدادات والجباية بنسبة  %300عمى الخزينة ،وارتفعت كمفة
العامود بنسبة  ،%36ولم يتم تركيب العدادات المناطقية ،ألخ.
عادةً ،بوجود سوق طبيعي تنافسي ،ال يوجد حاجة لممراقبة ألن سوء الخدمة أو غالء التعرفة يدفع المواطن لمتخمي
عن خدمات ىذا ال DSPوالمجوء إلى آخر .ىذه المحاسبة المباشرة من قبل المستيمك فعالة جداً وتكافئ ال DSPالجيد كما
تحاسب السيئ ما يدفع بالقطاع إلى التقدم المستمر .لكن الدولة ارتكبت خطأين .األول ىو أنيا منحت إحتكار  DSPواحد
ع عميو .ينبغي اإلشارة إلى أن
عمى كل منطقة ،ما يجبر المستيمك عمى الرضوخ لسوء النوعية وغالء التعرفة إذ أن البديل ممنو ٌ
المستيمك بيذه الحالة ىي مؤسسة كيرباء لبنان إذ أنيا ىي من يشتري الخدمة ويدفع تكمفتيا ،وبالتالي ،فإعطاء االحتكار

لل DSPوضع مؤسسة كيرباء لبنان بمأزق جديد .الثاني ىو أنيا فصمت ما بين متمقي الخدمة (المواطن) ومن يحاسب
(مؤسسة كيرباء لبنان ،أو شركة  Needsأو الو ازرة) .إن تجريد متمقي الخدمة من القدرة عمى المحاسبة وتوكيل طرف ثالث
بيروقراطي بيذه المحاسبة يؤدي إلى نتائج عكسية .فالبيروقراطيون ،ميما عال شأنيم أو بمغت نزاىتيم ،ال يستطيعون القيام
بالميمة ويحتاجون إلى وقت وجمد لمتدقيق والتمحيص وبراىين قاطعة قبل إتخاذ التدابير .أما المواطن فيعرف ماىية الخدمة
المقدمة لو ويحاسب  DSPالسيئ بمجرد امتناعو عن إستعمال خدماتو ويكافئ ال DSPالجيد باإلستعانة بو.
 3.3أسباب العجز في التغذية:
االحتكارات :منع القانون المبناني تطور قطاع المولدات الخاصة بالشكل المناسب وبقي إحتكار كيرباء لبنان إلنتاج
ونقل وتوزيع الطاقة الكيربائية وجباية الفواتير مستم اًر بالرغم من فشميا في تأمين اإلحتياجات .ىذا اإلحتكار جعل من من يؤمن
خدمة االشتراك لممواطن مخالف لمقانون وعرضة لممالحقة وايقاف العمل ودفع الغرامة .أدى ىذا الوضع اليجين إلى إنتقاء
عكسي ( )Adverse Selectionحيث تم تفضيل المولدات الرخيصة (التي تحتاج لرأس مال صغير) عمى المصانع المكمفة
(التي تفرض وجود إستثمار كبير) بسب المجازفة العالية بالقطاع .يعود سبب ىذه المجازفة إلى أن اإلنتاج غير شرعي ويمكن
وقفو من قبل الدولة في أي لحظة والتسبب بخسارة رأس المال .وطبعاً تفوق كمفة إنتاج الكيرباء بالمولدات البدائية ،بأشواط،
كمفة انتاجيا بالمصانع المتقدمة.
إغراق السوق :يمكن لشركات االمتياز (أو أي شركة إنتاج لمكيرباء) توليد الكيرباء وسد النقص الناجم عن تقنين
كيرباء لبنان .لكن الدولة تفرض عمييم بيع الكيموات ساعة بمعدل  127ليرة فيما كمفة اإلنتاج ترتفع ل 300-200ليرة ما
يؤدي عممياً إلى ردعيم عن اإلنتاج .ىذا ما يسمى بإغراق السوق .قرر أصحاب إمتيازات التوزيع (جبيل و زحمة) المضي قدماً
و توليد الكيرباء وبيع ىذه الكيرباء بالسعر الذين يرونو مناسباً (بدل اإللتزام بتسعيرة كيرباء لبنان) لكنيم استثمروا بمولدات
صغيرة ذات كمفة إنتاج عالية بسبب المخاطرة الكبيرة(عد إلى الفقرة السابقة لممزيد من التفصيل).

 .4تفنٍذ نهبذائم انمقتزحت
 4.1سٌادة إستثمار انذونت بكهزباء نبنان
يقترح البعض زيادة استثمارات الدولة بمؤسسة كيرباء لبنان من أجل بناء مصانع إنتاج جديدة وتحديث وصيانة
المصانع القديمة وملء الشغور .ويذىب ىؤالء لمناقشة األمور التقنية فيختمفون عمى نوعية المصانع المزمع بناؤىا (مائية أو
ح اررية أو شمسية) ويغرقون في نقاش تقني حول اإلنتاجية والكمفة واألثر البيئي .يعتقد ىؤالء أن زيادة إنفاق الدولة عمى مؤسسة
كيرباء لبنان كفيمة بمعالجة المشاكل .ويغفمون أن ما صرفتو الحكومات المتعاقبة عمى القطاع كان خيالياً ولكنو لم ينفع .لقد
فشمت سياسة الدولة بتأمين الكيرباء وذلك ال يعود لقمة اإلستثمار بالقطاع ،بل عمى العكس تماماً ،إن سياسة مكافأة الفشل
برصد المزيد من األموال ىي أصل العمة .مع تجدد الفشل بالقطاع تتجدد المطالبة باإلنفاق عمى ىذا القطاع ،ما يشجع
المسؤولين عن القطاع عمى أإلستمرار بالفشل من أجل الحصول عمى المزيد من الواردات  .كذلك يغفل ىؤالء حجم الدين العام
وعمق إختالل الموازنة العامة فينصحون بصرف المزيد من أموال الشعب وكأن ىذه األموال تتساقط من السماء.
يأكد مسؤول رفيع في شركة كيرباء لبنان الشمالي "القاديشا" ،أن مشكمة اإلنتاج ليست تقنية .فمثالً يمكن لقاديشا أن
تحذو حذو شركة كيرباء زحمة وشركة كيرباء جبيل ال سيما وأنيا تممك معمل إنتاج في الحريشي .وبعكس البقية ،فإن إنتاج
قاديشا سيكون قانوني ألن الشركة تممك امتياز توزيع وتوليد الكيرباء .لكن المشكمة األساسية ىي أنو ال يمكن لقاديشا البيع
بسعر أعمى من التعرفة المحددة من قبل مؤسسة كيرباء لبنان ،وبالتالي فإن القرار يعود إلى الحكومة التي عمييا أن تقرر ما
إذا كانت مستعدة لدفع الفرق بين سعر التعرفة وكمفت اإلنتاج .إن مشكمة كيرباء لبنان ليست بعدم قدرتيا عمى اإلنتاج بل بعدم
رغبتيا إنتاج المزيد ألن ذلك سيكمف اعباء إضافية.

 4.2إستٍزاد انكهزباء مه انذول انمجاورة
بمغت قيمة مدفوعات الدولة المبنانية إلى شركة  Karpowershipالتركية  17مميون دوالر كبدل إستيراد الكيرباء لعام
 .2014كما أكد مسؤول رفيع بمؤسسة كيرباء لبنان أنو رغم استقدام السفن التركية من أجل تأمين الكيرباء ريثما يتم صيانة
أمر وارد.
بعض المصانع المحمية ،إال أن انتاجيتيا ،وكمفة الكيرباء المتدنية التي تقدميا ،تجعل من إحتمال ابقائيا لمدة أطول ٌ
من حيث المبدأ ،إن فكرة إستيراد الكيرباء من بمد أخر ،بسب عدم القدرة عمى انتاجيا محمياً أو بسبب غالئيا المحمي،
فكرة سديدة .لكن من يجب أن يقوم باإلستيراد ىو القطاع الخاص .لكن المشكمة مع اإلستيراد المبناني لمطاقة ىي أن الدولة

تستوردىا وىنا بيت القصيد .يمكن أن تستورد الدولة الكيرباء بسعر معقول لكن ىذا ال يثبت أن خيارىا ىو األجدى  .فمو
سمحت الدولة باإلنتاج المحمي ،ىل كان من الممكن لمقطاع الخاص إستنباط بدائل أفضل؟ ولو سمحت الدولة ألي مواطن
بإستيراد الكيرباء ،ىل كان من الممكن استجرارىا بكمفة أقل؟ لألسف ستبقى اإلجابة عمى ىذين السؤالين معمقة بإنتظار تحرير
القطاع من قيوده الحالية .لكن ،بكال الحالتين ،لو سمحت الدولة لمقطاع الخاص تمبية حاجة الناس لكانت حصمت عمى الطاقة
من دون دفع  17مميون دوالر متوجبات ل. Karpowership
من ناحية أخرى ،تمنع الدولة المبنانيون من إنتاج الكيرباء بإعطائيا اإلحتكار لمؤسسة كيرباء لبنان .لكنيا في الوقت
عينو تشترييا من الخارج وتبيعيا بسعر مدعوم وبذلك تكون الدولة قد عمدت إلى إضعاف الصناعة الوطنية وتقوية الصناعة
األجنبية ،فتجني ىذه األخيرة ارباحيا نتيجة دعم الحكومة المبنانية لمنتجاتيا .ىذه السياسة تقمب رأساً عمى عقب أىداف
التسعيرة المدعومة .ىذه السياسة المعكوسة تنطبق أيضاً عمى المحروقات .تستورد كيرباء لبنان الغاز والفيول من سوناطراك
الج ازئرية ومؤسسة البترول الكويتية وتدفع المؤسسة  %4من ىذه الفاتورة وتتكفل خزينة الدولة تغطية ال  %96المتبقية .ىنا
أيضاً ،تتحول سياسة دعم الكيرباء إلى موارد لمشركات المصدرة لممحروقات عمى حساب الخزينة المبنانية.

 4.3انحصحصت
يقترح مسؤول رفيع بإحدى شركات اإلمتياز تقسيم لبنان إلى  ٠٥دائرة بحسب التوزيع السياسي والمذىبي في البمد.
وتمنح الحكومة إمتياز/إحتكار توزيع وجباية الكيرباء العامة وتوليد الكيرباء البديمة في كل دائرة لشركة تدور في فمك الطائفة
والحزب والزعيم السياسي المسيطر عمى تمك الدائرة .بيذه الطريقة ،يمزم الزعيم جماعتو بدفع المستحقات لشركة اإلمتياز وتتأمن
الكيرباء والجباية .لمن يستغرب ىكذا إقتراح ،فميتذكر أن الدولة عمدت إلى تقسيم لبنان إلى ثالثة مناطق حينما ادخمت
ال DSPإلى سوق الكيرباء ،ومنحت كل منيم إحتكا اًر عمى منطقتو.
يعد ىذا اإلقتراح األعمى ضر اًر ألنو  )1( :يرسخ الفرز الطائفي والمناطقي والسياسي ،و يزيد من حدة اإلنقسام في
البالد ،و( )2يزيد من خسائر مؤسسة كيرباء لبنان إذ أن تأمين  7/24يعني دعم أكبر ،و ( )3يدفع مختمف المحتكرين إلى
اإلتفاق فيما بينيم (تشكيل  Cartelكيرباء) ما يؤدي إلى رفع التعرفة عمى الطاقة البديمة .بإختصار ،يؤدي ىذا المشروع إلى
طرد أصحاب مولدات اإلشتراك من السوق وتأمين احتكاره لشركات اإلمتياز .في ىذه الحالة يكون تأمين التغذية  24/7قد أدى
إلى أعمى كمفة والى تضخم خطير في اعباء الخزينة .

 .5انحهىل انمثهى نمشكهت انكهزباء
 5.1تحرير التسعيرة
إن السماح لمؤسسة كيرباء لبنان ببيع انتاجيا بسعر الكمفة عمى األقل يؤدي مباشرةً إلى تخفيض خسائر المؤسسة
إلى صفر .إن تحرير التعرفة يعني وقف تحديد سعر معين لمكيرباء من قبل مجمس الوزراء كما ىو معمول حالياً ،وترك
بناء عمى العرض والطمب ،يجب أن تتبع
المجال لمسوق لتحديد السعر .فكما يحدد سعر البطاطس أو إشتراك الصحون الالقطة ً
الكيرباء التقويم نفسو .من المتوقع أن يؤدي تحرير سعر الكيرباء إلى :
-１

وقف العجز المالي لمؤسسة كيرباء لبنان ،ألن التعرفة ستكون حينيا كافية لتغطية الكمفة

-２

تخفيض عجز ميزانية الدولة لمنصف ،إذ أن تغطية خسارة كيرباء لبنان تبمغ  %50من عجز الدولة

-３

زيادة حجم إنتاج كيرباء لبنان ،إذ أن المؤسسة تتحاشى حالياً اإلنتاج بكامل طاقتيا جراء سياسة الدعم

-４

زيادة سريعة في سعر الميغاوات قد تتخطى ضعف السعر الحالي من معدل  127ليرة حالياً إلى حوالي

ال 300ليرة لمكيموات (أي بإرتفاع  172ليرة) وذلك بسبب فائض الطمب عمى العرض.
لكن النقطة الرابعة ،غالء التعرفة ،يمكن معالجتو بسيولة من خالل سياسة فتح السوق لممنافسة.

 5.2فتح انقطاع عهى انمنافست
يجب تعديل القانون رقم  16878تاريخ  1964/7/10والغاء البنود المتعمقة بمنح اإلحتكار لمؤسسة كيرباء لبنان،
والسماح ألي شركة بدخول السوق وانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكيربائية وجباية الفواتير ومن دون ترخيص مسبق .من المتوقع
أن يؤدي جعل التعاطي بالكيرباء قانونياً إلى:
-１

تحفيز شركات اإلمتياز وأصحاب المولدات الخاصة عمى تحسين انتاجيم ألن اإلنتاج بات شرعياً

-２

تحفيز ال  ، DSPوكبار رؤوس األموال عمى دخول قطاع اإلنتاج نظ اًر لمطمب المرتفع

-３

تشجيع جميع الفاعمين بالقطاع عمى بناء مصانع متطورة طويمة األمد بدل اإلتكال عمى المولدات األنية .

-４

احتمال مجئ شركات كيرباء إقميمية (تركية ،ايرانية ،خميجية )...،و عالمية

ستؤدي ىذه الطفرة باإلنتاج إلى تأمين الكيرباء  7/24والى تخفيض كمفة إنتاج الكيرباء البديمة من  850ليرة إلى
 350-300ليرة لمكيموات .ىذا اإلنخفاض يتخطى بأشواط إرتفاع تعرفة الكيرباء العامة ما يؤدي إلى تخفيض إجمالي الكمفة.

 5.3انمزاقبت مه خالل انسىق ()Market Discipline
إن سحب اإلحتكار وفتح السوق عمى المنافسة يسمح لممستيمك المبناني إختيار الشركة الذي يرغب بشراء الكيرباء
منيا .فإذا كان ىناك مواطن في طرابمس غير راضي عن خدمة كيرباء قاديشا مثالً ،يمكنو اإلشتراك مع كيرباء جبيل ،إذ يحق
لكيرباء جبيل األن ،توسيع خدمتيا لتشمل جميع المناطق المبنانية .إن إعطاء الخيار لممواطنين ورفع القيود عن المنتجين،
يؤدي إلى إطالق منافسة محمودة تبقي السعر منخفضاً والنوعية مرتفعة .في ىذه الحال ،ال يوجد أي داعي لوجود جياز
حكومي بيروقراطي لممراقبة نيابةً عن المستيمك .إذ إن المستيمك يراقب بنفسو ،ويمتنع عن الشراء من ذوي الخدمات الرديئة أو
المكمفة ويمجأ لذوي الخدمة الصالحة والسعر المقبول .إن شراء الكيرباء من الشركات ذات الخدمة الجيدة والسعر المقبول يزيد
من ربحيا ويشجعيا عمى زيادة اإلنتاج .كما أن اإلمتناع عن شراء الكيرباء من الشركات السيئة ذات السعر المرتفع والخدمة
الرديئة يعاقبيا ويكبدىا خسائر مادية تضطرىا إلى تحسين خدماتيا وتخفيض سعرىا أو ترك السوق لمن ىو أفضل منيا.
في ظل ىذه اإلصالحات ،يكون اإلتفاق عمى سعر مرتفع من قبل بائعي الكيرباء غير ممكن .فالنفترض مثال أن
إجتمع أصحاب شركات توليد الكيرباء واتفقوا فيما بينيم عمى فرض تسعيرة موحدة مرتفعة تؤمن ليم أرباحاً طائمة (.)cartel
بيذه الحالة ال يستطيع المواطن ممارسة حقو بالمحاسبة عبر اإلنتقال من موزع كيرباء ألخر ،ألن األخر يفرض نفس السعر
المرتفع .لكن األرباح المرتفعة في قطاع الكيرباء تدفع مستثمرين جدد إلى دخول القطاع طمعاً بجني أرباح مماثمة .ليتمكن
ىؤالء من دخول السوق ،عمييم عرض أسعار أفضل ،تشد المواطن الييم .طالما أن األسعار مرتفعة واألرباح عالية ،طالما
يتدفق المستثمرون الجدد ويخفضون اسعارىم من أجل إقناع المستيمكين عمى ترك مصدرىم الحالي والشراء منيم .تؤدي ىذه
الديناميكية إلى عودة المنافسة وفرط ال Cartelألنو إذا تمسك ال Cartelباألسعار العالية يخسر جميع زبائنو .ىكذا يراقب
السوق نفسو بنفسو من دون الحاجة إلى ىيئة ناظمة أو سمطة وصاية أو أي إختراع بيروقراطي أخر .الشرط الوحيد ىو أن ال
تتدخل الدولة وتمنع أو تعرقل دخول الشركات الجديدة إلى السوق.

 .6انصعىباث انتطبٍقٍت
يبين الجدول أصحاب المصمحة والتأثير في قطاع الكيرباء .إن الحمول المطروحة في ىذه الورقة تراعي جميع الفئات المذكورة.
لن يتم المساس بمؤسسة كيرباء لبنان ،بل عمى العكس نحن نطالب بتخفيف الضغط عنيا عبر السماح ليا بالبيع بسعر

مناسب واعطائيا الخيار بتأمين الكيرباء في المناطق التي تراىا مناسبة وبالكمية التي ترغب بيا .كما تستطيع اإلحتفاظ بعماليا
وكوادرىا وتبعيتيا لمدولة المبنانية .بالحقيقة لن يتغير شيء بالنسبة لمؤسسة كيرباء لبنان.
 .1إن عدم المساس بإدارة وموظفي كيرباء لبنان وبتبعية المؤسسة لمدولة يطمئن األحزاب السياسية
 .2إن توسيع صالحيات الفاعمين الحاليين بالقطاع (أصحاب امتيازات التوزيع ،مقدمي الخدمات ،أصحاب المولدات
الخاصة واالشتراك) وشرعنة إنتاج الكيرباء والسماح ليم ببيعيا وتوسيع أعماليم عمى مستوى كل لبنان قد يجعميم من
مؤيدي اإلصالحات المقترحة في ىذه الورقة.
 .3إن األثر اإليجابي عمى المواطن وعمى القطاعات المنتجة الذي يسمح بو تأمين كيرباء  7/24بكمفة جيدة ،سيؤمن
دعم الصحافة ،والقادة الروحيين ،والبمديات ،ومؤسسات المجتمع المدني ،ومؤسسات قطاع اإلنتاج.
 مؤسست كهرببء نبىبن ووزارة انطبقت(عمبل وكىادر)
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