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TÓM TẮT 

Tài liệu này trình bày khuôn khổ tư duy về cách tính giá điện tại các quốc gia có công ty điện lực 

quốc doanh. 

                

Trong nhiều năm qua, các công trình điện lực trên thế giới chủ yếu sử dụng các phương pháp tiếp 

cận khá giống nhau về kết cấu và cách tính giá. Các công trình được tích hợp hoạt động và biểu 

phí cũng được áp dụng trong toàn công ty, chứ không phải là các phân đoạn riêng lẻ chẳng hạn 

như phát điện, truyền tải và phân phối điện. Đáng tiếc là nhiều quốc gia cho phép áp dụng giá 

điện xuống thấp hơn giá cung ứng, với giá bán lẻ thấp hơn chi phí nhiên liệu tiêu hao chỉ riêng 

trong quá trình sản xuất điện mà thôi. 

Với nhu cầu điện tăng cao, một phần do giá điện thấp, các công ty điện lực rơi vào tình trạng tài 

chính hết sức bất ổn.     hông thể m  rộng để đáp ứng nhu cầu mới và, trong một số trư ng hợp, 

thậm chỉ  hông thể duy trì cả các thiết  ị hiện có. 

Không có khả năng tài chính mạnh, các nhà máy điện phải dựa vào nguồn tài trợ bên ngoài, 

thư ng là từ các khoản tín dụng của nhà cung cấp, cấp vốn tín dụng xuất khẩu hoặc các khoản 

vay từ các ngân hàng phát triển quốc tế. Công ty không thể nắm vững hướng đi của mình nếu h  

 hông có đủ tiềm lực tài chính. Nếu một công ty cung cấp điện chiếm phần lớn trong lĩnh vực tài 

trợ kinh tế tài chính tổng thể của một quốc gia, việc m  rộng nhà máy có thể gây ảnh hư ng thực 

sự đối với mức xếp hạng rủi ro tài chính của quốc gia đó. 

Hiện có nhiều giải pháp tiềm năng có thể áp dụng liên quan đến việc sản xuất điện tư nhân, tách 

r i các lĩnh vực kinh doanh chính, tái cơ cấu hoặc thậm chí tư nhân hóa. Tuy nhiên, nếu cách tính 

giá điện không hợp lý, thì không một phương án tiềm năng nào có thể phát huy hết tác dụng được. 

Ý Ng ĩa       Sác   

 Nhiệm vụ quan tr ng nhất của giá điện chính là trang trải chi phí cung cấp,  ao gồm sản 

 uất mới và đầu tư vào mạng lưới. Đây là Định  ướng Chính để tính giá điện . Nếu 

 hông trang trải được chi phí, s   hông có tiền để tiến hành cải cách cơ cấu, phân tách 

hoặc thực hiện các “mô hình” tr n gói có thể hoạt động trong th i gian dài.  

 Một  hi có thể trang trải chi phí, hệ thống tính giá s  tr  nên ngày càng phức tạp hơn - đó 

là vấn đề th i gian và địa điểm sử dụng hoặc cung cấp điện.  

  iện  hông có một phương hướng  hả thi nào có thể cơ cấu ngành điện  rất nhiều công 

trình có thể đi vào hoạt động ngay  hi tính đ ng giá điện. Tuy nhiên, công trình đi vào sử 

dụng cần phải tương thích với  hả năng thương mại và ngân hàng của đất nước.  hả 

năng điều phối các lĩnh vực độc quyền của ngành điện cũng cần tiến hóa để theo  ịp các 

biến chuyển về cơ cấu và năng lực của ngành. 
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    Sao T    G            K   K ă      Th ? 

 hông như đại đa số hàng hóa “thông thư ng”  hác, việc tính giá điện đã thách 

thức hầu hết các nỗ lực xác lập một phuơng pháp tính giá chính thức. Một số  hó  hăn 

này có liên quan đến chính lịch sử phát triển của ngành – vốn tự nó đã phát triển như một 

“ngành độc quyền tự nhiên” và phần lớn còn lại là do chính bản chất của điện năng.  

Trong phần này, ch ng ta s  thảo luận l  thuyết truyền thống về việc tính giá điện
1
 

và cơ cấu truyền thống của ngành. Các vấn đề liên quan đến tính giá điện – các nguyên 

nhân và ảnh hư ng của những vấn đề này - được trình  ày   các phần tiếp theo. Phần sau 

s  trình  ày một số phương án  ây dựng và các ví dụ về cách một số nước đã tiếp cận vấn 

đề nan giải nhất này.  

       ế                                     

Đã từ lâu, việc sản  uất và cung cấp điện đã được coi là lĩnh vực độc quyền tự 

nhiên. Đối với các nhà  inh tế h c, độc quyền tự nhiên là một ngành mà doanh nghiệp 

đầu tiên của ngành có thể có  hả năng thanh toán chi phí lớn so với các đối thủ cạnh 

tranh tiềm năng. Chấp nhận cạnh tranh chính là trao đổi các mức giá cao hơn để đạt được 

lợi thế độc quyền về mặt    thuật. 

Trong suốt th i gian dài tổ chức  án điện, ngư i ta đã cho r ng đây là một ngành 

độc quyền tự nhiên. Tại sao lại phải có từ hai  ộ dây điện tr  lên? Tại sao lại đặt nhiều 

máy phát điện cạnh nhau, mỗi cái lại đi   m theo một nồi hơi nh  hơn – tiết  iệm diện 

tích hơn, dung lượng ít hơn?
2
 Và cạnh tranh với nhiều công ty phân phối  lại có từ hai  ộ 

dây điện tr  lên)? 

Để  ổ sung cho cơ cấu độc quyền của ngành, phương pháp tính điện cũng được 

phát triển, thư ng được g i là mô hình chi phí dịch vụ, trong đó quy định cả mức giá và 

                                                        
1
  Trong chế độ độc quyền điều phối, công ty điện đã tích hợp được ph p thu hồi lại các định phí và  iến 

phí của mình,  ao gồm cả các  hoản đầu tư mới để nâng cao năng suất   m theo cả t  suất hoàn vốn đã 

định. Điều này thư ng được g i là mô hình tính mô hình chi phí dịch vụ. 

2
  Luận điểm cho r ng t  lệ giữa diện tích và thể tích cao hơn trong nhà máy điện nh  hơn là căn cứ của 

luận điểm chứng minh  hái niệm độc quyền tự nhiên.  hông một ngành sản  uất nào triển  hailuận 

điểm này. 
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mức lợi nhuận hồi chuyển dành cho các đơn vị cung cấp điện năng. Từ tài chính đến công 

nghệ sản  uất đến quy hoạch mạng lưới, ngành điện đã phát triển như là một ngành độc 

quyền tích hợp, sản phẩm của ngành được đặt dưới sự  iểm tra giám sát của chính phủ 

hay các cơ quan điều phối. 

Các nhân tố tài chính và chi phí: Theo quan điểm cho r ng cạnh tranh chỉ có thể 

làm tăng chi phí cho ngư i tiêu d ng, ngành điện đã phát triển một cơ cấu tích hợp d c. 

Mô hình tính giá được áp dụng chung cho toàn ngành, chứ  hông chỉ các đơn vị riêng lẻ, 

 hâu sản  uất, truyền tải và phân phối cũng như các hoạt động của hệ thống. 

Nhân tố    thuật:   i vì  hông thể tích trữ điện năng một cách tiết  iệm trong một 

th i gian dài, các công ty điện đã tập trung cao độ để phát huy tài sản điện năng   mức 

cao nhất có thể. Ngoài ra, vì hệ thống cần phải được cân b ng giữa  hâu sản  uất và tiêu 

thụ điện năng, việc vận hành hiệu quả hệ thống tích hợp cũng được quan tâm ch   . Một 

 hía cạnh    thuật cuối c ng của điện năng chính là các đơn vị vận hành hệ thống (Điện 

 oay Chiều   hông thể điều khiển cho dòng điện.
3
 Trong một hệ thống điện  oay chiều 

nhất định, dòng điện tuân thủ theo định luật vật l , chứ  hông phải con ngư i. Tích hợp 

theo ngành d c và mô hình Phí Dịch Vụ được coi là cho ph p các đơn vị phát huy tối đa 

các nguồn sản  uất và mạng lưới điện của mình, di chuyển theo một chiều năng lượng và 

điện năng từ nhà máy sản  uất đến ngư i tiêu d ng. Phương pháp tiếp cận này gi p giảm 

thiểu dòng ngược của điện năng và năng lượng, đáp ứng nhu cầu của các mạng lưới 

truyền tải điện phức tạp hơn nhiều. 

                        các               –                                   

Tích hợp d c ngành điện năng có nghĩa là các thành phần chính của ngành  ao gồm 

sản  uất, truyền tải và phân phối- và các hoạt động của hệ thống - đều do một đơn vị s  

hữu và vận hành. Cho đến  hoảng năm 1  0, điều này có nghĩa là s  hữu công   tất cả 

các  hu vực trên lãnh thổ nước M  và một số nước  hác. Thậm chí ngay trên đất M , mô 

hình chính cũng thư ng là mô hình đơn vị tích hợp d c thuộc s  hữu tư nhân   cấp tiểu 

bang. 

                                                        
3
  Dòng Điện Một Chiều có dòng chuyển động được định hướng, nhưng  hông được sử dụng   các cấp 

điện áp thấp hơn trong đại đa số hệ thống điện. Mục đích sử dụng chính của Dòng Một Chiều trong 

những năm gần đây là tăng cư ng cải thiện đư ng dây truyền tải điện áp siêu cao. 
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Tích hợp d c được áp dụng   một số quốc gia   i vì hệ thống được tổ chức để 

truyền tải điện năng và năng lượng từ các nhà máy sản  uất điện đến  hách hàng với hai 

điều  iện lớn cơ  ản như sau: (1) Đơn vị độc quyền có nghĩa vụ phục vụ tất cả các  hách 

hàng s n sàng thanh toán  và (2)  ệ thống thanh toán  tính phí  s   ao gồm toàn  ộ chi 

phí cung cấp,   m theo một  hoản t  lệ hoàn vốn đầu tư “phù hợp” của đơn vị đó. 

Error! Reference source not found. Minh h a cơ cấu tổ chức chung của hệ thống điện 

được tích hợp theo ngành d c. 

 

                       ă                           

 

 

Thanh t    chi p       t    h  t     – đị    ướng c    .   các đơn vị được tích 

hợp theo ngành d c, tổng phí dịch vụ được chi trả theo mức giá do ngư i tiêu d ng thanh 

toán trong  hi chất lượng tiêu chuẩn của dịch vụ đảm  ảo đầu tư thích hợp vào cả  hâu 

sản  uất và mạng lưới truyền tải.  hông phần nào của hệ thống  ị thiếu vốn đầu tư. Việc 

chuyển vốn thư ng  hông phải từ một hạng mục  hách hàng này sang một hạng mục 

 hác – trợ cấp ch o - mà là từ một phân  h c  inh doanh này sang một phân  h c  inh 

Các trạm 

Phát điện 

H  Th ng Truyền Tải 

Khách Hàng 

Trực Ti p 

Khách Hàng 

Quy Định 

          y            
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doanh  hác. Theo đó, việc thiếu vốn để truyền tải điện năng  hông thể được chi trả   i 

các  hoản trợ cấp sản  uất hay phân phối.  

Điều không hề  ảy ra trong các hệ thống đã được tích hợp d c chính là hai thuộc 

tính mà nhiều đơn vị quốc doanh đã áp dụng như là một phương pháp nghiệp vụ.  ai 

thuộc tính này đã góp phần đáng  ể vào các các  hó  hăn về hoạt động và tài chính   o 

dài củanhiều hệ thống điện quốc gia. Trước hết, nhiều đơn vị quốc doanh đã lập ra nhiều 

mức giá với sự khác biệt khá cao. Thứ hai, tổng doanh thu của hệ thống thư ng  hông đủ 

để chi trả cho tổng phí dịch vụ với đủ các  hoản dự phòng để đầu tư trong tương lai. 

 iện tượng phân  iệt giá  uất hiện  hi ngư i tiêu d ng  ị tính mức giá  hác so với 

một ngư i tiêu dùng  hác sử dụng sản phẩm y hệt. Trong hệ thống điện năng,  hách hàng 

  c ng một mức điện năng có thể được tính mức giá  hác nhau, chẳng hạn như là một là 

 hách hàng  inh doanh và ngư i  ia là một ngư i dân  ình thư ng. Ngoài tên g i của 

hạng mục ngư i tiêu d ng, các đặc tính tiêu d ng gần như giống nhau.   một số quốc 

gia, toàn  ộ hạng mục ngư i tiêu d ng đều được mi n phí sử dụng trong nhiều năm 

(chẳng hạn như,  hách hàng thủy lợi    n Độ .   một số quốc gia  hác, các ngành công 

nghiệp nặng có nhu cầu tiêu thụ điện năng lớn thư ng thiếu chi phí cung cấp cho các 

ngành này.   nhiều quốc gia, những hộ dân nh  trả phí thấp hơn phí dịch vụ rất nhiều. 

Trong nhiều trư ng hợp như trên, giá điện sinh hoạt trung  ình mà hộ dân phải trả thấp 

hơn chi phí sản  uất điện rất nhiều, và chưa nói đến các khoản đầu tư vào mạng lưới và 

dịch vụ và chi phí hoạt động của một công ty điện. Nếu một số  hách hàng  hông thanh 

toán và những ngư i  hác cũng  hông thanh toán đầy đủ, công ty điện lực đó  hông thể 

hoạt động như là một đơn vị  inh doanh thông thư ng – vì đó là môt đơn vị  hông có  hả 

năng chi trả. 

Chẳng hạn,    ndonesia, doanh thu trung  ình trên một   h (~Rp 580-650/kWh) 

gần như tương đương với doanh thu   tất cả các  hu vực  hác trên toàn quốc.  hông nơi 

nào  hoản doanh thu trung  ình này vượt quá mức phí dịch vụ và   đại đa số các  hu vực 

trong nước, chỉ tính riêng phí nhiên liệu d ng để phát điện   ng  hí gas hay dầu diesel 

cũng vượt xa mức phí trung  ình.
4
 Điều này có nghĩa là PLN  hông có  ất    cơ cấu nội 

 ộ nào để tạo ra vốn m  rộng hay nâng cấp các công trình sản  uất và mạng lưới điện. 

                                                        
4
  Xem USAID,                ư             , 200 . Theo th i giá của  hí gas tự nhiên tại  ndonesia 

chi phí nhiên liệu d ng để sản  uất  hí gas hiệu quả là  hoảng   $0,06/kWh, cao hơn mức doanh thu 
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Tương tự như vậy,  n Độ cũng trợ cấp cho các  hách hàng nh  lẻ, với mức giá  án 

điện dao động  hoảng    0,0     h, thấp hơn phí sử dụng gas dành cho một trạm phát 

điện mới hoạt động hiệu quả hoặc nhà máy sản  uất điện mới sử dụng than nhập  hẩu.
5
 

Đối với trư ng hợp    ndonesia, các công ty điện    n Độ đã tiêu tốn nhiều tiền  ạc và 

v n phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính quyền trung ương để  ây dựng mạng lưới. 

Đồng th i, không có lợi nhuận để đầu tư vào những dự án tương lai, một đơn vị 

đang lỗ lã s  không thể nào phát triển. Đơn vị này phải lệ thuộc vào các nguồn vốn  ên 

ngoài, thư ng do chính phủ cung cấp với sự trợ gi p của các nguồn vay từ nước ngoài. 

Nhận thức r  r ng cơ cấu giá của mình  hông  hả thi về mặt tài chính, các công ty điện 

năng có thể cố phân chia một số chi phí đối với một hoặc hai loại đối tượng  hách hàng - 

thư ng là các doanh nghiệp  inh doanh và  hách sạn.
6
 Vì vậy, mức giá  hông trang trải 

được chi phí s  làm phát sinh hiện tượng phân  iệt giá, trong nỗ lực ngăn chặn các tổn 

thất, nhưng  hông làm được điều này s   hiến tổn thất ngày càng nặng nề hơn. 

Với khái niệm điện năng là một ngành độc quyền tự nhiên, một số phương pháp 

tiếp cận chủ đạo chung đã được áp dụng trên toàn thế giới: 

1. Ngành điện cung cấp một dịch vụ công cộng và phải được đặt dưới sự  iểm soát 

của chính phủ. Điều này  ao gồm việc chính phủ phải cấp vốn cho ngành điện; 

2. Điện năng, với tư cách là một ngành    ế   ư  , phải đạt được các mục tiêu chính 

sách quốc gia  và 

3. Phải  huyến  hích tiêu thụ điện năng   ng cách  ây dựng hệ thống và cung cấp 

điện với mức giá hấp d n. 

Nhân tố chủ chốt của l  thuyết độc quyền tự nhiên là cần phải  ích cầu để “m  

rộng” và tận dụng toàn bộ mạng lưới. Tuy nhiên, như đã nêu trên, các mức giá thấp 

                                                                                                                                                                     
trung  ình từ  hâu sản  uất điện. Nếu dầu diesel được sử dụng, mức doanh thu trung  ình s   ấp  ỉ một 

nửa chi phí nhiên liệu d ng để sản  uất. 

5
   em Chính Phủ  n Độ, “Chính  ách  iá”, 2010. 

6
  Ví dụ, giá điện sản  uất   Mo am ique gấp 2,  lần giá điện tiêu d ng hay giá điện sản  uất công nghiệp. 

 hông có giá chênh lệch mà có thể cân   ng sự phân  iệt giá này và  ảng giá thể hiện mức chuyển đổi 

từ các doanh nghiệp và  hách hàng của h  sang các đối tượng  hách hàng sử dụng điện  hác.  n Độ đã 

cố giữ mức giá cho những đối tượng phải trả các  hoản trợ cấp chỉ  hoảng 1,  lần mức giá mà các đơn 

vị thụ hư ng phải trả. 
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 huyến  hích tiêu d ng, nhưng càng  án nhiều thì càng lỗ nặng – một bài toán lẩn quẩn 

và nan giải. 

             đị  đ    – đị    ướng thứ hai. L  thuyết độc quyền cho ch ng ta  iết 

r ng, nhìn chung cần phải  huyến  hích việc sử dụng điện năng  hi ch ng ta có nguồn 

điện dồi dào và  hông  huyến  hích sử dụng điện vào th i điểm hao hụt. Nói chung, đây 

 hông phải là đơn thuốc cực    hữu hiệu. Để sử dụng tối đa tài sản mạng, ngư i sử dụng 

cần phải  iết  hi nào và nơi nào thuận lợi nhất để sử dụng hay sản  uất điện. Các hệ 

thống độc quyền được tích hợp d c  hông nh m vào việc cung cấp thông tin này. Thậm 

chí  hi có thành  iến về việc đầu tư sản  uất điện trong thành phần  inh tế tư nhân, thông 

tin do hệ thống độc quyền này cung cấp cũng chưa đầy đủ. Ngư i tiêu d ng  hông  iết 

 hi nào h  nên sử dụng điện và các nhà máy điện  hông  iết đặt địa điểm   đâu – chiếc 

hộp đen của chế độ độc quyền v n còn gắn chặt. 

Nếu thiếu thông tin tính giá thông  áo cho ngư i sử dụng và các nhà máy sản  uất 

tiềm năng về địa điểm và th i gian sử dụng hay sản  uất, hệ thống tích hợp d c có thể tạo 

ra các  hoản đầu tư vào tài sản cố định  hông thích hợp để thay đổi mô hình sử dụng 

trong nền  inh tế cũng như các trạm phát điện  hông có địa điểm ph  hợp hoặc chu    

thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống có thể cần. Những  hoản đầu tư  hông thích hợp này – 

“nếu tôi đã  iết từ trước thì tôi đã  hông làm những gì tôi đã làm trước đó” – được g i là 

tài sản hay chi phí chìm trong lĩnh vực  inh doanh điện năng. Trong ngành công nghiệp 

tư nhân, phí  hắc phục những lỗi này được công ty chấp nhận thanh toán. Tuy nhiên, 

trong một công ty quốc gia, chi phí chìm  hông được tính đến cho đến  hi nhà máy phát 

hiện ra r ng nhà máy phải thanh toán phí lãi tính trên tài sản tạo ra ít lợi nhuận. 

  các nước tương đối nh  có hệ thống điện năng  hiêm tốn, quy hoạch tốt có thể 

gi p giảm thiểu nguy cơ tích lũy tài sản không sinh lợi nhuận. Tuy nhiên,  hi nền  inh tế 

lớn mạnh, và đặc  iệt nếu đất nước này có những thay đổi lớn trong  hu vực liên quan 

đến mô hình hoạt động  inh tế, hướng tập trung này s   hông thể loại    các chi phí chìm 

đi   m với chế độ  iểm soát tập trung. Cuối c ng, các đối tượng tham gia thị trư ng cần 

nắm  ắt thông tin và các chính sách  huyến  hích – giá cả – để  iết r  th i gian và địa 

điểm đầu tư cũng như phương án sử dụng điện năng. 
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       ế                                            

  tư ng về sự độc quyền tự nhiên trong ngành điện  uất hiện đầu tiên   M  từ 

những năm 1  0. Luật lệ mới cho ph p các nhà máy điện phi dịch vụ tiếp cận vào mạng 

lưới truyền tải điện,  án cho các công ty dịch vụ và hướng đến  hách hàng  song phương . 

 ốt cuộc thì chí ít phân  h c sản  uất điện cũng  hông mang tính độc quyền tự nhiên. 

Trên thực tế, các nhà máy sản  uất điện năng chưa thực sự  hác  iệt so với các loại hình 

nhà máy  hác-  ể cả nguyên vật liệu, nhiên liệu, nước, giàu urani - các nhà máy này đều 

được vận hành   ng cách sử dụng máy móc và sản  uất ra điện năng. 

         đ    không                  độ  q         hiên. Chủ nhân nhà máy điện 

cần đảm  ảo sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu và trang thiết  ị, nhưng v n chẳng có điều 

gì thực sự  hác  iệt giữa nhà máy sản  uất điện so với nhà máy sản  uất ống th p. 

Nếu về cơ  ản, các nhà máy sản  uất điện chỉ là một hoạt động công nghiệp, thì l  

thuyết  inh tế lại cho r ng các nhà máy này cần phải cạnh tranh với nhau.  

 au những năm 1  0, ch ng ta đều  iết r  r ng đã có cạnh tranh thực sự di n ra 

trong lĩnh vực sản  uất điện năng   M  và một số quốc gia  hác. Tại các quốc gia có các 

nhà máy điện  uộc phải cạnh tranh với nhau, chi phí sản  uất đã giảm  uống. Ví dụ, cuộc 

cạnh tranh  án lẻ tại M  và  nh đã gi p cắt giảm chi phí cuối c ng cho ngư i tiêu d ng 

với mức    0,01-0,02   h so với các mức giá được tính do các chuyên gia về độc 

quyền tích hợp d c.
7
 

Chi phí phát điện thực tế  hông thể tăng cao nữa so với các chi phí truyền tải và 

phân phối điện, đặc  iệt là các chi phí chìm. Mỗi phân  h c cần phải gánh vác các chi phí 

riêng của mình.    nguyên phân tách đã đến (xem Error! Reference source not found.2 

và Error! Reference source not found.3). 

 

                                                        
7
  Tác giả của  áo cáo này có thể  ác nhận r ng tác giả đã có thể tiết  iệm 1¢/kWh trong m a đông và 

2,     h trong m a h    ng cách lựa ch n các nhà sản  uất điện cạnh tranh.   Te as,  hí gas tự nhiên 

rất rẻ, cuộc cạnh tranh  đã làm giảm giá điện  án lẻ thấp điểm  uống mức  ,     h, đây là mức mà 

 hách hàng được trợ cấp phải trả    n Độ, và dưới mức mà  hách hàng được trợ cấp phải trả   

Indonesia. 
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             ị                      (KEPCO khoả    ăm  999) 

 

 

Khách hàng 

 
KEPCO 

(Sản Xuất, Truyền  & 
) 

IPPs 

PPA 

 

       t      phân p    đ    n       xu hướ   độ  q    .Trong  hi  hâu sản  uất 

điện năng ngày càng giống với các ngành công nghiệp cạnh tranh  hác, các phân  h c 

mạng lưới, truyền tải và phân phối điện năng cho thấy r   u hướng độc quyền. Trong  ất 

   mạng lưới nào, nó thư ng sử dụng mạng lưới   mức cao nhất có thể  nhưng  hông 

quá nhiều!).  

 hi cuộc cạnh tranh ngày càng chiếm ưu thế trong phân  h c sản  uất điện năng, 

các phân  h c dây điện mạng lưới, truyền tải và phân phối, nhận được sự quan tâm và hỗ 

trợ tài chính lớn hơn từ các tổ chức tài chính quốc tế và chính quyền s  tại. Các chính 

quyền ngày càng coi việc sản  uất điện năng như một lĩnh vực có thể huy động vốn tư 

nhân thay vì vốn vay từ các ngân hàng phát triển. Như minh h a trong  ình 2, l  thuyết 

độc quyền v n được áp dụng rộng rãi lúc  an đầu và trong hầu hết các nước, các Nhà  ản 

 uất Điện Độc Lập   PP   uộc phải lao vào mạng lưới độc quyền này.  

Như đã trình  ày   trên, nếu  hông có   tư ng r  ràng về th i gian và địa điểm sản 

 uất, đầu tư và tiêu thụ thì các hệ thống điện v n s  phân  ổ sai các nguồn lực. Tất cả 

những đơn vị tham gia vào mạng lưới điện năng cần  iết r  các mức giá áp dụng đối với 

các vị trí  hác nhau trên mạng cũng như các điều  iện cung và cầu  hác nhau để phân  ổ 

nguồn lực theo cách đã định. Thật  hó để  ác định chính  ác địa điểm  ây dựng nhà máy 

điện nếu  hông có thông tin về mức độ mong muốn tương đối của các địa điểm  hác 

nhau d ng để đặt các trạm phát điện. Trong các hệ thống nh , có thể cung cấp các thông 
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tin    thuật này   trong các hệ thống điện lớn, các nhà đầu tư tiềm năng cần nắm r  các 

tín hiệu thị trư ng – giá cả – để điều chỉnh các  hoản đầu tư của h . 

Các công ty điện lực độc quyền đã phải mi n cư ng cung cấp thông tin này – theo 

đó có thể tính toán trực tiếp từ các dữ liệu    thuật và  hách hàng – vì thông tin này s  

cho ph p một thành phần cạnh tranh  hác tham gia trong ngành điện. Nếu các nhà máy 

điện có thể  án cho các tổ hợp, tại sao h  lại  hông  án trực tiếp cho  hách hàng  Nếu 

các đối thủ cạnh tranh  iết r  r ng có hạn chế trong hệ thống truyền tải điện làm tăng chi 

phí cung cấp điện đối với một số  ộ phận trong hệ thống, vậy tại sao  hông đặt nhà máy 

  gần  hách hàng hơn và thu được lợi nhuận   ng cách giảm thiểu sự hạn chế đó  Đối 

với nhiều công ty dịch vụ trong hệ thống tích hợp theo ngành d c,  hông thể đưa ra câu 

trả l i thích đáng cho vấn đề đó,  ết quả v n là sự phân tách chức năng cũng như tài 

chính của ngành điện (xem Error! Reference source not found.3). 

 

                                                   ăm 2000) 

 

Hồ Chứa 

KEPCO – Truyền dẫn 

Khách hàng 

Genco 
#1 

KEPCO – Phân phối 

Genco
#2 

Genco
#3 

Genco 
#4 

Genco 
#5 

KEPCO –
Hạt nhân 

IPP 
 

Bán thầu 

(Bán thầu) 

PPA 
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Cơ cấu thị trư ng được minh h a trong  ình   cho thấy nỗ lực cung cấp một số 

điểm điều chỉnh tạm th i cho thị trư ng điện trước  hi các yếu tố phức tạp  hác – nhiều 

bên bán và nhiều bên mua  M M   – tham gia vào thị trư ng điện.  

 ế hoạch áp dụng với  àn  uốc để tách nhà máy sản xuất điện KEPCO thành một 

số công ty sản  uất điện,  ao gồm cả các nhà máy hạt nhân. Cả các Tổng công ty và 

các PP đều có thể  án trực tiếp cho một số đối tượng  hách hàng, nhưng đại đa số các 

giao dịch đều phải chạy qua một tổ hợp điện, một cơ cấu phối hợp cung và cầu trên cơ s  

tăng từ 1 - 0 ph t.  au đó, các công ty điện lực  hu vực    C  s  phân phối điện cho 

 hách hàng. Một số  hách hàng lớn hơn, cả  hách hàng   các mức điện áp truyền tải, đều 

có thể    hợp đồng trực tiếp với  enco,   ng cách liên lạc với công ty truyền tải điện 

năng  Transco . 

Vì các công ty điện lực quốc doanh tích hợp theo ngành d c đã từng chịu tổn thất 

lớn trong việc nỗ lực duy trì vị thế độc quyền “tự nhiên”, các cơ s  quốc doanh v n  uộc 

phải đầu hàng trước các áp lực thị trư ng – tính giá tổ hợp, hợp đồng song phương, tính 

giá theo địa điểm – với hy v ng một số nhân tố mới s  gi p h  vượt qua  hó  hăn. 

Nhưng hy v ng được giải cứu v n chưa thấy đâu. Càng ngày, các công ty quốc 

doanh càng phải đối mặt với thị trư ng với các mức giá cao  hác nhau – th i gian trong 

ngày, địa điểm, m a màng – hoặc ngầm hiểu từ sự từ chối  ây dựng nhà máy mới của các 

nhà đầu tư, hoặc một cách rõ ràng từ các mức giá theo địa điểm.
8
 Các nhà máy sản  uất 

điện, ngư i tiêu d ng và thương nhân cần nhiều mức giá  hác nhau hơn là mức giá mà 

đơn vị được tích hợp theo ngành d c có thể cung cấp (xem H hn 4). 

 

                                                        
8
  Có thể tính toán các mức giá theo vị trí đối với từng điểm đấu nối trong hệ thống điện. Đặc  iệt, các mức 

giá theo vị trí s  thể hiện mức độ  han hiếm điện tương đối của số lượng và chất lượng cụ thể   một vị 

trí và trong  hoảng th i gian đã định. 
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     4                 ă          ề        ị               

                            ăm 2000) 

 

Hồ chứa 

Transco 

Genco 
#1 

Genco
#2 

Genco
#3 

Genco 
#4 

Genco 
#5 

KEPCO –
Hạt nhân 

IPP 
 

Bán thầu 

(Bán thầu) 

PPA 

REC REC 

Mua thầu 

Khách hàng 
 

Khách hàng 

 

 

Vì hệ thống điện năng ngày càng tr  nên phức tạp, nhu cầu về nhiều phương pháp 

tính giá  hác nhau cũng tăng dần. Thay vì một mức giá của hệ thống tích hợp theo ngành 

d c, hệ thống  inh doanh M M , như    àn  uốc, các Nước  ắc  u và một số nơi 

 hác, yêu cầu ít nhất 20 hoặc  0 mức giá sản  uất điện  hác nhau, 1 -20 mức giá truyền 

tải và càng nhiều mức giá tiêu d ng cuối c ng càng tốt- thậm chí là cả các quốc gia nh  

về mặt vị trí địa l . M i giao dịch trong  ình 1-4 cần có một mức giá riêng biệt.  

Công n    c    đã k  ến l  t   ế  độ  q         hiên trở nên lỗi th i. Ngoài các 

áp lực thị trư ng đã luôn gây áp lực nặng nề cho các đơn vị tích hợp theo ngành d c, 

công nghệ cũng đóng vai trò quan tr ng trong việc làm cho l  thuyết độc quyền tự nhiên 

tr  nên lạc hậu. Việc ra đ i các nhà máy điện hoạt động theo chu     ết hợp module 

được  ây dựng chủ yếu tại các  ư ng và được lắp đặt tại công trư ng, đã thay đổi 

phương thức  ây dựng các nhà máy đó. Nếu hàng hóa có thể được sản  uất trong một nhà 
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máy và truyền tải đến cho  hách hàng, thì hàng hóa đó s   hông phải là một phần của chế 

độ độc quyền tự nhiên. 

 

    G         ười Tiêu Thụ và trong           ụ  sẽ Cung C   Thông Tin Sai 

L          ười Tiêu Thụ             ư 

Như đã trình  ày trên đây, đại đa số các đơn vị tích hợp theo ngành d c đều di 

chuyển dòng tiền từ một phân  h c  inh doanh sang các phân  h c  hác – chẳng hạn như 

từ sản  uất sang truyền tải hoặc ngược lại. Vì tình trạng  hông r  ràng  hông  ảy ra quá 

thư ng  uyên, nên các nguồn lực cũng được phân  ổ chính  ác hơn. 

Tuy nhiên,  hi hệ thống phát triển và  hi  iên độ của các  hoản trợ cấp lớn mạng 

tương  ứng, việc phân  ổ sai nguồn lực có thể rất lớn. Một trong những trư ng hợp trợ 

cấp quan tr ng nhất d n đến hiện tượng phân  ổ sai nguồn lực  ảy ra  hi một hạng mục 

 hách hàng chi trả mức giá  hác với các hạng mục  hách hàng  hác có c ng đặc điểm 

tiêu d ng  chẳng hạn như, mức điện áp, tổng mức sử dụng). 

Các kho n tr  giá tạo thành một vòng l   q            công ty đ    l  . Cơ s  

thực hiện các  hoản trợ cấp thư ng là l  do  inh tế – “Ta cần hỗ trợ ngành xx” – hoặc căn 

cứ vào   tư ng thực hiện công   ng  ã hội. Cả hai loại trợ giá ch o đều có thể d n đến 

những tổn thất lớn cho công ty điện lực và tạo ra các áp lực chính trị to lớn ngăn cản 

chính sách tính giá    trừ chi phí thậm chí ngay cả  hi công ty điện lực quốc gia phải đối 

mặt với tình trạng  hủng hoảng tài chính. 

 hi các  hoản trợ cấp tạo ra một chế độ độc quyền điện không ổn định trên phạm 

vi quốc gia, các  ết quả được phản ánh qua chất lượng dịch vụ ngày càng  uống cấp. Đây 

là một sự hoán vị, trong một số cách của câu châm ngôn cổ điện – “ch ng ta s  v  thanh 

toán cho h   công ty điện lực  và h  s  v  cung cấp cho ch ng ta.” 

Đơn vị thiếu vốn s  d n đến các  hoản đầu tư giảm dần vì chỉ có thể  ây dựng 

những dự án với vốn từ  ên ngoài. Với các nguồn vốn hạn h p, chất lượng dịch vụ 

thư ng  uống cấp  hi thiết  ị ngày càng lạc hậu. Chất lượng dịch vụ   m chính là một l  

do  hác để  hông thanh toán hoặc thanh toán   mức giá thấp – tại sao lại phải thanh toán 

giá Mercedes cho dịch vụ hạng  a như vậy? 
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Trong  hi đó, sự phát triển của các  hoản trợ cấp làm suy giảm “thông điệp” cho 

r ng hệ thống giá cả thể hiện mức sử dụng điện năng – địa điểm, th i gian, số lượng và 

loại hình nhà máy s   ây dựng, v.v . - mức giá thích hợp chính là tín hiệu, và các  hoản 

trợ giá, là tiếng động. Cho đến  hi thấy r  tín hiệu và đã có vốn rót vào đó, các công ty 

dịch vụ, ngư i tiêu d ng và các nhà đầu tư tiềm năng  hông có động cơ r  ràng để  ây 

dựng một hệ thống điện ổn định và an toàn hơn. 

                                   sai lạc? Không có những tín hiệu giá cả hợp 

lý khiến ch ng ta  hông thể thông  áo với  hách hàng về hậu quả của th i điểm và mức 

tiêu thụ điện năng của h . Các  hách hàng được trợ giá, đã được  ác định là  hông thể 

đóng góp vào  hả năng mạng lưới điện đầu tư vào các hoạt động vận hành và quản l  

mạng lưới được cải tiến. Các nhà đầu tư tiềm năng chưa có quan điểm thích hợp về các 

 hoản lỗ hay lãi tiềm năng từ việc đặt các nhà máy phát điện mới tại một n t hay các n t 

 hác trong mạng lưới. 

 Có quá nhiều nhu cầu đặt sai vị trí tại th i điểm  hông thích hợp 

  hông đủ tiền để  ây dựng mạng lưới và trạm phát điện nh m đáp ứng nhu cầu 

trước mắt 

Đối với nhiềuquốc gia,  ết quả của những chính sách tính giá này đã quá r  ràng: 

không đầu tư đầy đủ vào sản xuất điện, cơ s  hạ tầng mạng còn thiếu và yếu, và nguồn 

vốn bị rút liên tục từ ngân qu  để đầu tư vào hệ thống điện độc quyền. 

 

            n Theo Chi Phí –               đ  n có th c s  khác so với cách tính giá của 

   n Thoạ      ộng ? 

Ngư i ta đã tiến hành điều chỉnh nhiều khoản trợ giá chéo nh m giảm phí điện cho một số 

loại đối tượng  hách hàng trên cơ s  công b ng xã hội và tính hợp lý về mặt giá cả. Kết quả 

của các chính sách này hoàn toàn có thể dự đoán được nhưng  hông hữu hiệu đối với vận 

hành hệ thống và an toàn tài chính.  

 hi ngư i dân  hông thanh toán đầy đủ tiền điện, h  s  có  u hướng sử dụng điện bất kể th i 

điểm nào kể cả gi  cao điểm, hoặc trong các điều kiện khác ngay cả khi giá nhiên liệu leo 

thang. Các chi phí tổn thất và quá tải là vấn đề của ngư i khác, không phải quan tâm. Thậm 

chí nếu   nhiều nước, khách hàng không thanh toán thì các thủ tục ngừng cung cấp dịch vụ 

cũng vô c ng phức tạp và tốn th i gian. 

 o sánh điều này với trư ng hợp của điện thoại di động.   lĩnh vực này, ngư i sử dụng biết 

rõ r ng đã sử dụng thì phải thanh toán - không thanh toán, không g i điện được. Và trên toàn 

thế giới, hàng trăm triệu ngư i nghèo phải đảm bảo r ng h  có đủ tiền để thanh toán phí điện 

thoại di động. Trên thực tế,   nhiều nước, đặc biệt là các nước có dịch vụ cung cấp điện 

không ổn định, các thuê  ao di động khi nạp điện s  bị tính phí, và thư ng phải chịu phí 

tương ứng $0,75-2,00   h,  hi giá điện sinh hoạt chủ yếu   khoảng $0,03-0,10/kWh. 
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Nh ng Vi c Phải Làm 

D  quá trình tái cơ cấu hệ thống điện năng đã được triển  hai thực hiện trong hơn 

20 năm qua, dư ng như v n chưa có    iến đồng thuận về “mô hình” nào là mô hình tối 

ưu nhất, và thậm chí còn chưa tìm ra một câu trả l i thích đáng cho vấn đề nan giải này. 

Tuy nhiên, một số hoạt động tái cơ cấu đã được thực hiện và có vẻ như  hả thi   nhiều 

địa điểm mà ch ng thử nghiệm. Trên thực tế, công thức này đã là cẩm nang ứng  ử áp 

dụng cho các nước gia nhập Liên Minh Châu Âu (EU).
9
 Tuân thủ phương pháp tiếp cận 

này thư ng gi p các nước gia nhập    nâng cao chất lượng dịch vụ và ổn định tài chính 

cho các công ty điện lực.  ai phần tiếp theo s  trình  ày vắn tắt về phương thức áp dụng 

trong EU. 

Phân t        phân k    kinh doanh 

 ước đầu tiên trong việc đưa các công ty điện lực tiến gần đến tình trạng tài chính 

ổn định là tìm hiểu nội bộ các công ty này. Làm sao có thể  ác định cần phải làm gì để hỗ 

trợ một công ty điện lực hoạt động hiệu quả nếu đối với ngư i ngoài, công ty giống hệt 

một hộp đen lớn? Để nắm được vấn đề, các hướng d n của     êu g i các công ty điện 

lực trực thuộc các nước gia nhập  ắt đầu thực hiện các nỗ lực sau đây: 

1. Phân tách các tài  hoản tài chính đối với từng phân  h c hoạt động – sản  uất, 

truyền tải, phân phối, vận hành hệ thống và  inh doanh, nếu có. Việc phân tách tài 

chính này phải được hoàn thành ngay cả  hi quyền s  hữu tài sản v n thuộc về 

công ty được tích hợp theo ngành d c; 

2. Nghiên cứu các tích sản và hiệu suất hoạt động trong từng phân  h c đối với các 

chỉ số hoạt động đã công  ố và được hiểu r  ràng  điểm mốc . Cung cấp  ức tranh 

tổng thể và đầy đủ về phí dịch vụ và các hoạt động trong từng phân  h c; 

3.  ác định các nhu cầu chính đối với việc nâng cấp mạng lưới và hệ thống sản  uất 

theo tiêu chuẩn thực hành     và 

4.  ác định chuỗi giá  an đầu đối với từng phân  h c có  hả năng hỗ trợ các hoạt 

động chất lượng cao trong phân  h c đó. 

                                                        
9
  Tuy nhiên,  hông phải nước thành viên    nào cũng phải áp dụng “phương thuốc” riêng của mình.  ết 

quả là, nhiều công ty điện lực   một số nước   ,  ao gồm  y Lạp và Tây  an Nha, đã rơi vào  hủng 

hoảng tài chính mà h  phải tự  ử l . 
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    vớ  mỗ       k   ,      ứ  g   c  t   Thu hồi Chi p   củ               

  ng cách  ử l  thích hợp từ cơ cấu đến tích sản, từ hiệu suất hoạt động đến chi 

phí, từng công ty điện lực có thể tham gia vào lộ trình gia nhập    để tìm ra những phân 

 h c nào thực sự gây hao tốn cho h . Đối với một số nước, chẳng hạn như  ungary   em 

nghiên cứu tình huống   phần sau , các  ết quả của quá trình này cho ph p h  lựa ch n 

đư ng lối hoạt động và đầu tư  hả thi hơn nhiều đối với h  cả về mặt hoạt động và tài 

chính hơn cả phương án mà h  đang thực hiện. Đối với mỗi phân  h c  inh doanh, Định 

hướng chính về việc tính giá điện, thu hồi chi phí, đã được  an hành r  ràng.  au một 

th i gian ngắn, thư ng là từ  -  năm, tất cả các  hoản trợ giá ch o đều  ị loại   . 

    k     đ    ư. Tiếp theo việc chẩn đoán của từng phân  h c, có thể  ây dựng 

 ế hoạch đầu tư căn cứ vào các chính sách ưu tiên và    v ng của công ty cũng như của 

đất nước chứ  hông phải là chính sách ưu tiên và    v ng của các nhà cung cấp thiết  ị 

hay các tổ chức tài chính nước ngoài.   ng cách đặt tất cả các phân  h c  inh doanh của 

một công ty ngang tầm với nhau, có thể sử dụng  ết quả phân tích tài chính để so sách 

các  hoản đầu tư trong một phân  h c với các  hoản đầu tư trong các phân  h c  hác. 

               Ư  đã .  ệ thống tính giá chức năng cung cấp cho  hách hàng 

những tín hiệu r  ràng về chi phí ra quyết định hoặc  hông ra quyết định và thực hiện 

hành động với tư cách là những  hách hàng tiêu thụ điện hay các nhà cung cấp tiềm năng. 

Trong Phần  .  s  trình  ày một số quy tắc r  ràng về cách các mức giá có thể là những 

chính sách ưu đãi. 

Ch p nhận Cạnh tranh khi phù h p. Một trong những thiếu sót cơ  ản về l  thuyết 

độc quyền tự nhiên của hệ thống điện là luận điểm cho r ng cạnh tranh trong việc cung 

cấp điện thật là lãng phí. Như đã được minh chứng đầy đủ trong suốt  0 năm qua, sự phá 

hủy về tài chính của các chế độ độc quyền điện không ổn định về tài chính và hoạt động 

vượt xa sự lãng phí ph ng đoán của của các nhà máy cạnh tranh tạo ra điện năng sản 

lượng với sự trợ giúp của tiền vốn, và một loại năng lượng gốc nào đó. 

         đ   . Cuối c ng, sau tất cả m i điều, phần lớn các quốc gia cũng đã hiểu 

ra r ng phân  h c sản  uất điện năng chỉ là một ngành sản  uất  hác.  ể từ cuối những 

năm 1  0, thậm chí cả  hi s hoạt động đầu tư ụp đổ sau cuộc  hủng hoảng tài chính và 

chiến tranh lạnh đầu những năm 2000, ngày càng có nhiều quốc gia đã ngầm thừa nhận 

r ng h  mong muốn và cần có cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp điện.  i  đây, 
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hầu hết ngân sách chính phủ đơn giản là không ghi nợ khoản cấp vốn nợ đầu tư vào lĩnh 

vực sản  uất điện mới. 

Tuy nhiên, như  ất    thị trư ng cạnh tranh nào, sự canh tranh hiệu quả giữa các 

công ty sản  uất điện tương lai đòi h i hệ thống điện phải có tín hiệu giá đ ng. Nếu các 

nhà máy sản  uất điện được yêu cầu cạnh tranh doanh số trong thị trư ng được  ao cấp 

thì mức giá có thể chứa nhiều hạng mục  hác mà  hông chỉ là chi phí sản  uất điện tiết 

 iệm nhất.  iện có nhiều   ng chứng từ các thị trư ng năng lượng tái sinh hỗ trợ cho l i 

 ác nhận này. 

B o toàn         q  . Các phân  h c ngành  hác  hay tiểu phân  h c  được cung 

cấp   i thị trư ng cạnh tranh là một phần của dịch vụ năng lượng. Chắc chắn  hông ai có 

thể nghĩ công việc của chính phủ là đi sửa chữa các máy nước nóng hoặc máy điều hòa 

 hông  hí. 

Theo phương thức tương tự như phân  h c sản  uất, thị trư ng dự trữ, negawatts, 

phụ thuộc vào các tín hiệu tính giá chính  ác chẳng hạn như giá tiêu d ng cuối c ng. Nếu 

 hách hàng muốn thực hiện những  hoản đầu tư thiết thực và hiệu quả vào lĩnh vực dự 

trữ, h  cũng chỉ có thể làm điều đó nếu có mức giá điện ph  hợp. Nếu  hông có giá ph  

hợp, chính phủ thư ng phải can thiệp để “điều chỉnh” sự  han hiếm các chính sách 

 huyến  hích  ảo toàn trong các mức giá điện. Nếu tín hiệu giá cung cấp thông tin chính 

 ác về phí điện,  hách hàng s  tự động thực hiện nhiều  ế hoạch  ảo toàn của chính phủ 

–  ong đ n, thiết  ị đun nước nóng và các thiết  ị tiết kiệm điện tương tự – mà  hông cần 

hoặc cần rất ít chi phí của chính phủ. Các nghiên cứu gần đây nhất về độ đáp ứng đối với 

giá điện   các nước đang phát triển cho thấy tác động lũy tích của việc tính giá điện đ ng 

đắn thư ng nhiều hơn tác động của các nỗ lực  ảo toàn năng lượng mục tiêu.
10

 

                                                        
10

  Một  ản quy hoạch nguồn lực tích hợp gần đây do Tập Đoàn Thách thức Thiên niên k  (Millennium 

Challenge Corporation  đưa ra đã cho thấy r ng các tác động dồn tích của việc cải cách tính giá đã lớn 

hơn tác động của các chương trình dự trữ và hiệu suất đã nêu  hoảng từ hai con số.  em tài liệu 

 C  C    “Các Nghiên Cứu Dự  n  ệ Thống Điện   Mala i— iai đoạn     uy  oạch Nguồn Lực 

   P  dành cho Mala i”, tháng Tám năm 2011. Độ đàn hồi được sử dụng trong mô hình   P  uất phát 

từ tài liệu của Ngân  àng Thế  iới năm 2010, “Tổng Quan về các  hoản Trợ Cấp Trong Ngành Năng 

Lượng.” 
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      ế     kế                   ạ            độ         ộ                           

                         ? 

Việc phân  iệt giữa các mức giá là một thành phần quan tr ng trong thiết kế và cấu 

trúc bảng giá. Trên nguyên tắc, tính giá có thể được phân  iệt dựa trên nhiều nhân tố phát 

sinh chi phí. Đối với việc tính giá điện, điểm quan tr ng nhất chính là vị trí địa l , mức 

điện áp và th i gian sử dụng. Từng vấn đề này s  được trình bày cụ thể như sau. 

    ư  đ         ư   đ     ủ     u giá khu v c.  ảng giá phân  iệt theo vị trí địa 

l  thư ng được coi là điều  iện thị trư ng làm phát sinh chi phí  hu  iệt được áp dụng 

cho các nhóm  hách hàng cụ thể theo vị trí địa l .                         c      

  ác   a         a         c      g á                    a   .               c           

             a . 

 ứ  độ thu hồi         đư            . Trong  hi m i ngư i có thể tranh cãi r ng 

 ất    điểm nối nào từ điểm tính giá điện đều làm phát sinh tổn thất hiệu quả  inh tế, một 

số phương án thay đổi địa l  trong việc tính phí sử dụng điện lưới s  cho thấy một 

phương án  hả thi hơn về tính hiệu quả  inh tế. 

       giá       ơ .  iá điện theo khu vực s  d n đến giá điện thu hồi chi phí hiệu 

quả hơn từ đó giảm mức trợ giá ch o giữa những bên sử dụng  hác nhau trong hệ thống.  

     ư    ưở      . Nếu tín hiệu giá theo đặc điểm địa l  áp dụng đối với các  hu 

vực truyền tải điện  hác nhau  hông được công  ố đến ngư i sử dụng cuối c ng, s  có 

rất ít  hả năng tín hiệu giá đó cải thiện được hiệu quả đầu tư. 

  đây  uất hiện sự phức tạp lớn hơn đối với các yêu cầu thông tin và tính phí điện 

lưới chứ  hông chỉ đơn giản là phí của một chiếc tem  ưu điện  đồng nhất về mặt địa 

l ).
11

  

 ứ         .  ảng giá cung cấp điện thư ng được phân  iệt theo mức điện áp vì 

các mức điện áp do  hách hàng sử dụng  hác nhau thư ng yêu cầu cơ s  hạ tầng  hác 

nhau và các phí liên quan  hác. Những vấn đề này liên quan đặc  iệt đến hệ thống cơ s  

hạ tầng mạng lưới, nơi các mức điện áp thấp hơn thư ng đồng nghĩa với việc sử dụng 

                                                        
11

  Phí tem  ưu chính thư ng  ao gồm phí sản  uất, theo th i gian, phí chuyển phát trung  ình và phí dịch 

vụ hệ thống –    điện áp, điều phối, dự phòng, điện phản ứng, v.v  cần thiết để đảm  ảo tính tin cậy và 

chất lượng của việc cung cấp. Phí tính theo vị trí địa l  s  được cộng vào  hu vực truyền tải phải chịu chi 

phí.  au đó, số lượng các mức giá s  được m  rộng thành số lượng v ng. Ngoài ra,  ảng giá cũng cần 

phải làm r  các mức phí dịch vụ hệ thống với số lượng nhiều nhất có thể. Điều này có nghĩa là các phí 

tính riêng cho việc dự phòng, điện phản ứng và dịch vụ chung s  được cộng vào các loại phụ phí  hác. 
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nhiều cơ s  hạ tầng mạng lưới nhiều hơn  chẳng hạn như các trạm  iến thế và các đư ng 

dây truyền tải phân phối điện .  ay nói cách  hác, các  hách hàng sử dụng điện áp thấp 

hơn sử dụng cơ s  hạ tầng hiệu quả hơn là các  hách hàng sử dụng điện áp cao. Do đó, 

giá điện sinh hoạt cần phải được phân  iệt trên cơ s  mức điện áp.  

    đ  n tính               . Biểu giá điện phân  iệt theo th i gian căn cứ vào sự 

công nhận r ng chi phí biến đổi theo th i gian. Điều này có liên quan đặc biệt đối với chi 

phí sản  uất điện tăng hoặc giảm t y theo nhu cầu sử dụng điện và  hả năng các nhà máy 

điện lực nhiên liệu được sử dụng đáp ứng nhu cầu. Trên cơ s  nhận thức rõ vấn đề này, 

việc định giá điện theo th i gian có thể  ao gồm các mức giá tính theo m a, giá điện 

trong gi  cao điểm trung điểm thấp điểm hay thậm chí là mức giá theo gi .  

Định giá điện theo th i gian sử dụng được xem là một công cụ rất hiệu quả không 

những để phản ánh chi phí sản  uất mà còn tăng cư ng hiệu quả sử dụng năng lượng. 

Nếu chi phí sản  uất điện cuối c ng theo nguyên tắc th i gian sử dụng, thì thật hợp 

l   hi cho r ng chi phí tính cho các  hách hàng truyền tải đối với các tổn thất mạng lưới 

cũng được phân  iệt theo c ng cơ s  đó. Mặt  hác, chi phí truyền tải cố định  hông dao 

động theo th i gian, và do đó, không nên áp dụng phí công suất hệ thống tính theo th i 

gian (UOS).  

                 yêu c   doanh thu, chi p      cước p  . Nh m có thể thu hồi chi 

phí trong giá điện áp dụng, nên lưu   r ng có nhiều thành phần chi phí mạng lưới  hác 

nhau. Sản xuất điện l c nào cũng thế. Đối với các chi phí mạng lưới, mỗi thành phần chi 

phí đều được thiết  ế để trang trải phí mạng lưới cụ thể một cách tiết  iệm và hiệu quả 

nhất. Nói tóm lại, những thành phần đó là: 

 Chi Phí Năng Lượng 

 Chi Phí  hách  àng  iêng  hay Chi Phí Đấu Nối) 

  ử dụng Chi Phí Công  uất  ệ Thống 

  ử dụng Chi Phí Năng Lượng  ệ Thống 

 Các Phí Dịch Vụ  ổ  ung 

 Phí Chất Lượng Mạng Lưới 

Trong một hệ thống tính giá được thiết  ế hiệu quả, các chi phí  hác nhau s   ổ 

sung cho yêu cầu về tổng doanh thu của công ty điện lực. Phương pháp này được minh 

h a trong      5: 
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Variable Costs

Fixed Costs

Revenue 
Requirement

Losses Costs

O&M Costs

System 
Operations 

Costs

Return on 
Assets

Depreciation

Charges

Customer 
Specific Charges

UOS Capacity 
Charges

UOS Energy 
Charges

Ancillary Service 
Charges

Grid Quality 
Charges

 

                                                          n 

 

Cần lưu   r ng việc chấp nhận và áp dụng một phương pháp tính giá cụ thể đối với 

một hạng mục chi phí cụ thể  hông loại trừ l n nhau. Các phương pháp tiếp cận đề  uất 

có thể áp dụng tổng hợp các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận vì các phương pháp 

luận  hác nhau tập trung vào nhiều lĩnh vực  hác nhau của công đoạn tính giá và định giá 

cho mạng lưới.. Các t y ch n  hác nhau cần được đánh giá về mặt mức độ hài long mà 

chúng mang lại và độ cân   ng đối với các nguyên tắc, mục tiêu và chiến thuật tính giá 

 hác nhau,  ao gồm:  

 Tính đơn giản; 

 Tính ổn định  cũng áp dụng cho th i hạn dài hơn); 

 Tính công   ng – biểu giá có áp dụng đồng nhất cho ngư i tiêu thụ có mô hình và 

mức tiêu thụ giống nhau có thực sự như nhau không? Liệu có  hoản nào được 

chuyển “ ất thư ng” từ một nhóm tiêu d ng này sang một nhóm  hác?; 

 Phản ánh về mức sử dụng;  

 Tăng cư ng hiệu quả dài hạn, nhưng giảm thiểu biến đổi trong sử dụng để thực 

hiện hiệu quả ngắn hạn  và 

Khấu hao 

Hệ số thu nhập trên 

tổng tài sản 

Chi Phí Vận Hành 
Hệ Thống 

Tổn thất chi phí 

Chi phí vận hành & 
bảo dư ng 

Chi Phí Đặc Thù 

của Khách hàng 

Chi Phí Công Suất 
UOS 

Chi Phí Năng 
Lượng UOS 

Chi Phí Dịch Vụ Bổ 

Sung 

Chi Phí Chất Lượng 
Mạng Lưới 

Yêu C u Doanh 

Thu 

Chi phí c   ịnh Chi Phí  

Bi n Phí  
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 Tính cạnh tranh theo  hu vực. 

Nói cách  hác, một  hi đã  ác định mục tiêu trang trải chi phí, s  có nhiều cách để 

thực hiện mục tiêu đó.  

          

 hi chính phủ    cam  ết s  tổ chức ngành điện với điều  iện tài chính an toàn, h  

s  phải đối mặt với vấn đề nan giải là chuyển giao. Làm thế nào để chuyển  hách hàng từ 

mức giá thấp và chất lượng thấp sang mức giá cao hơn với chất lượng dịch vụ tốt hơn? 

Với các phương pháp tính giá hiện hay áp dụng cho các thành phần dịch vụ  hác nhau, 

thật sự không có một cách nào hoàn toàn đ ng để làm được điều này.  

Những gì đã được thực hiện thành công   nhiều quốc gia chính là việc tổ chức thực 

hiện thu hồi chi phí trước tiên và sau đó mới tính đến chi tiết: th i gian sử dụng, địa 

điểm, , các dịch vụ  ổ sung, v.v    em thí dụ   Phần 4).  

 Nói cách  hác, phải hoạch định một hệ thống tính giá có thể trang trải chi phí – 

trước hết là các chi phí gốc, sau đó là tất cả các chi phí phát sinh; 

  hi đã trang trải được chi phí, phải  huyến  hích sử dụng hiệu quả mạng lưới - 

nghĩa là hoạch định giá điện nh m  huyến  hích sử dụng hiệu quả và cung cấp 

nguồn lực để nâng cấp và m  rộng. 

Các Qu c Gia K         m       G ả  Q     V    ề N  ? 

Thí d  từ 3 h  th ng khác nhau 

Trong phần này, ch ng tôi s  trình  ày  a hệ thống lớn  hác nhau, đó là các hệ 

thống của công ty truyền tải điện  P M  T    hu vực Pennsylvania, New Jersey, 

Maryland (PJM)  NordPool  và  ungary  để cố gắng r t ra  ài h c  inh nghiệm về việc 

tính giá điện có phù hợp với các quốc gia Châu  . 

    –  ộ            ớ             (cuộ  đ    A  A ). Ví dụ đầu tiên, có l  là một 

mục tiêu dài hạn chứ  hông phải là điều ước ngắn hạn, đó là hệ thống P M cực    hiệu 

quả và tinh tế   nước M . P M là một tổ chức truyền tải  hu vực  ao gồm toàn bộ hoặc 

từng khu vực của 1   ang   nước M . Tổ hợp của các tiểu  ang nguyên thủy, 

Pennsylvania, Ne   ersey và Maryland đã được tổ chức đầu tiên vào năm 1    tiếp theo 
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sau sự cố sụp lưới điện   phía Đông  oa   . Nay đã phát triển để có thể cung cấp 1   

nguồn điện của  oa   , P M cho ph p các thành viên của mình mua điện và năng lượng 

tại hơn 2.500 điểm   nhiều mức giá truyền tải và hệ thống  hác nhau. 

Các đơn vị thành viên của P M có tổng công suất sản  uất điện là 1       2010  

đáp ứng 1    M nhu cầu trong gi  cao điểm. Mạng lưới rộng lớn với hơn 100.000 m 

đư ng truyền, và hơn 2 00 n t cấp n t. Mỗi n t s  áp dụng một mức giá  iên n t (LMP). 

 

                      ăm 2010 

	 

 

Các thành viên P M phải tuân thủ những điều khoản nghiêm ngặt. Mỗi thành viên 

phải cung cấp hay mua hàng hóa và dịch vụ từ hệ thống chủ đạo đảm  ảo vận hành hiệu 

quả toàn  ộ hệ thống: 

Các sản phẩm được tính giá dành riêng cho các đơn vị thành viên P M: 

  oạch Định,  iểm  oát và Điều Phối 

 Độ tin cậy về công suất 

 Cung Cấp Điện tr  và  iểm  oát Điện  p từ Dịch Vụ Nguồn Phát 

 Điều Phối và Phục Vụ Đáp  ng Tần  ố 
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 Dịch Vụ Mất c ân b ng Năng Lượng 

 Vận  ành Dịch Vụ Dự Phòng– Dự Phòng  uay, Vận  ành Dự Phòng Hoạt 

động– Dịch Vụ Dự Phòng  ổ  ung 

 Thị trư ng năng lượng theo chi phí th i gian thực  

 Các thị trư ng công suất hàng ngày  

 Các thị trư ng công suất hàng tháng và nhiều tháng  

 Thị trư ng năng lượng cạnh tranh th i gian thực  

 Đấu  iá  uyền Truyền Tải Điện  

  iá điện thị trư ng điện tính trước một ngày  

 Thị trư ng điều phối  

 Thị Trư ng Dự Phòng  uay  

Điều kiện  ợp đồng P M rất  hắt  he. Các đơn vị thành viên      cung cấp các 

nguồn dự trữ riêng của mình và các dịch vụ hệ thống  hác, phải có  ế hoạch mua các 

nguồn đó trên thị trư ng hoặc  án ch ng ngay từ P M.  

Đền    đối cho việc tuân thủ    luật  T  này cũng   mức tương ứng Nói chung, 

các thành viên của P M có thể duy trì mức dự phòng về công suất thấp hơn quy định dự 

phòng  ên ngoài hệ thống P M. Ngoài ra, các đơn vị thành viên có nhiều t y ch n về 

chuyển giao công suất và năng lượng. Mức  ết nối cao này s   hiến các thành viên P M 

tr  nên  ‘mi n nhi m ‘ đối với hiện tượng đột  iến giá hoặc sự cố thiếu điện   những nơi 

 hác trong hệ thống hoặc từ sự ngưng hoạt động của một vài công ty điện. 

Nhu cầu dữ liệu để vận hành  T  cũng tương đối cao và P M phải duy trì theo d i 

th i gian thực tế và giám sát hoạt động thị trư ng để ngăn chặn hiện tượng thao t ng thị 

trư ng.  ệ thống dữ liệu th i gian thực cũng tạo cơ hội hành động cho công ty điện lực 

để đáp ứng các  huynh hướng vận động của giá cả LMP. 

NordPool – một s           đ    ư      ướ      ư            ư    (   đ          

rally). NordPool (xem      7)  ao gồm Na  y, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch.  ồ 

chứa được vận hành theo luật quốc gia và các quy định    với cả thị trư ng tài chính và 

vật chất. Đại đa số các hoạt động của NordPool mang tính tài chính, chứ  hông phải  

vật l .  
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                         , 2010 

 

 

Các công ty thành viên của NordPool có công suất phát điện lớn nhất là      , 

với doanh thu là 1 0 T h năm. T  lệ truyền tải tối đa giữa các đơn vị thành viên tương 

đối nh , chỉ  hoảng 20 T h năm [Terrawatt gi ].  hâu sản  uất điện chủ yếu chiếm đến 

 0  hệ thống, dựa trên các nhà máy thủy điện Na  y và các nhà máy điện hạt nhân Thụy 

Điển.  ệ thống điện lực của Đan Mạch chủ yếu là điện từ than và sức gió. 
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Công suất truyền tải rất hạn chế, như đã được ghi nhận trong t  lệ truyền tải nh  so 

với tổng doanh thu. Mức đấu đấu nối giữa các đơn vị thành viên thư ng là 1, -2,     từ 

một nước này sang một nước  hác. 

Phương pháp định giá của Nordpool là tổng hợp của quá trình vận hành sản  uất 

điện trên thị trư ng và hệ thống tính giá mạng lưới quy định d ng để truyền tải và phân 

phối điện. Phương pháp tiếp cận của Nordpool được thiết  ế để thực hiện trong một hệ 

thống hoàn thiện, nhưng một số thuộc tính có thể áp dụng trong các hệ thống  hác. Các 

thuộc tính này  ao gồm tính phí cho  hách hàng theo mức điện áp. Các tiêu chuẩn hiệu 

suất được  ác định theo tiêu chuẩn, và  hi đã đi vào quy định, s  được sử dụng để để  ây 

dựng các khoản trợ giá và các khoản phạt đối với tổn hao tải do điện lưới. 

Đứng sau NordPool là hệ thống tài chính được phát triển mạnh m  của các nước 

 ắc  u. Có thể nhân tố quan tr ng nhất để hiểu r  sự thành công của NordPool  uất phát 

từ câu nói nổi tiếng của Trung Úy Harry S. Callahan: “Hãy hiểu r  giới hạn của mình.” 

        –  ộ    ươ          ế   ậ  “đủ đ    k   ” r t hi u qu . Hungary, nay là 

thành viên của   ,  ắt đầu những năm 1  0 với tư cách là cựu thành viên thuộc Khối 

Hiệp ước Vácsava, các hệ thống năng lượng và  inh tế của  ungary được hướng đến nền 

công nghiệp nặng và phân  ố vật chất hơn là phân  ố hệ thống tính giá. Đất nước này 

phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nan giải trong ngành điện. 

Chấm dứt th i     ế hoạch tập trung,  ungary được thừa  ế công suất phát điện 

thừa, chủ yếu dựa vào nguồn than đá và các trạm phát điện rất  ụi  ặm và hoạt động 

thiếu hiệu quả.  hông chỉ những nhà máy này thiếu năng lực cạnh tranh  hi các nhà máy 

sản  uất điện phải thanh toán giá nhiên liệu thị trư ng, nhưng tư cách thành viên    đã 

 uộc  ungary phải đưa thị trư ng năng lượng đơn nhất của mình gia nhập vào lực lượng 

các nhà máy điện  hông cạnh tranh.  

Với hệ thống sản  uất điện chi phí cao, về  hía cạnh sản  uất điện,  ungari đã 

chẳng những  hông có nhiều lợi thế tự nhiên, mà còn phải chịu gánh nặng công suất  ,  

  . Đổi lấy tình thế  hông “gặp th i” này là một vị trí  há đắc địa cho việc  inh doanh 

điện, một vị trí trung tâm đối với các trạm sản  uất điện quan tr ng tại Đức,  o và  vào 

th i điểm đó  Nam Tư. 
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 iải pháp mà quốc gia này theo đuổi là tr  thành một trung tâm kinh doanh điện. 

 ungary đã thực hiện thành công giải pháp này   ng cách áp dụng mô hình tính giá cực 

   đơn giản và tinh tế 

Thu Hồi         ( ịnh Hư ng      ) 

Trong hơn một thập   , hệ thống tính giá điện đặt cơ s  trên một mô hình đơn giản, 

 ao gồm giá mua hoặc bán năng lượng và điện năng. Tiền điện được tính trên cơ s  mô 

hình giá dịch vụ   t  lệ sinh l i.  

 Phí năng lượng được tính hóa đơn trên cơ s  chi phí thực tế. Điều này có nghĩa là 

năng lượng nhập  hẩu được tính đ ng giá và  hông được trợ giá từ các phân  h c 

truyền tải hay phân phối điện hay các hạng mục  hách hàng  hác. 

 Chi phí cố định  ao gồm  hấu hao và thu nhập từ vốn sử dụng  giá trị tài sản 

thực , như đã được cơ quan điều phối quốc gia  ungary phê chuẩn.  

 Tất cả các hạng mục chi phí  hác đều được chi trả   ng hóa đơn mạng lưới. Các 

hạng mục chi phí này  ao gồm: 

o Chi phí và lỗ trong hoạt động  

o Kiểm soát và vận hành hệ thống  

o Các dịch vụ hệ thống,  ao gồm dự phòng, quá tải và công suất điện tr   từ 

nhà máy điện) 

 Chi phí do công suất quá tải và điện tr  có thể được áp dụng thay cho mức giá 

theo th i gian hoặc địa điểm.  

Kết quả mà Hungary gặt hái thật đáng  ể và khó có thể tranh cãi.  ơn 2   từ các 

nhà máy sản  uất điện   ng than ngày trước nay đã được loại b , và đượcthay thế   ng 

các nhà máy điện hiện đại chạy   ng  hí gas có công suất 1.4GW. Trong khi doanh số 

kinh doanh quốc tế đã tăng, phần điện nhập  hẩu thực đã giảm vì  ungary nay đã có sự 

điều phối nhuần nhuy n giữa địa điểm và các loại hình sản  uất điện năng cần thiết với 

các địa điểm này và các loại hình nhà máy điện lực hiện có trên đất liền. 

Phương pháp tiếp cận “ hả thi” về  iểu giá điện của  ungary đã tạo điều kiện cho 

đất nước này chuyển đổi sang một hệ thống sản  uất điện phản ánh các ưu tiên chính sách 

năng lượng quốc gia – đồng phát, nhiệt lượng và điện năng, v.v  Đồng th i, các nhà 
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máy điện có  hả năng tài chính vững mạnh hơn đủ để trang trải m i chi phí cấp điện  ao 

gồm cả công suất mới.  ệ thống tính giá điện cũng phát tín hiệu “xanh” về việc quá tải 

và vị trí của nhà máy sản  uất điện mới.  i  đây, hệ thống điện đủ lớn mạnh về mặt tài 

chính để thực hiện  ảng giá tinh vi hơn  ế     . 

                     ừ                   k    

Định hướng chính về việc tính giá điện là thu hồi chi phí. Nếu  hông thu hồi được 

chi phí – và điều này  ao gồm tự sản  uất, điện  inh doanh, đầu tư mạng lưới, vận hành, 

tổn thất và chi phí  inh doanh – công ty cung cấp điện cũng  hông thể hoạt động ổn định. 

   ràng,tài sản vật chất s  chịu ảnh hư ng và công ty điện lực có thể tr  thành món nợ tài 

chính đối với đất nước.  

 iá điện cần thể hiện cho cả ngư i tiêu thụ và các nhà cung cấp trpmh hiện tại hay 

tương lai  iết  hi nào sử dụng hoặc cung cấp điện và tại sao một địa điểm này hoặc địa 

điểm  ia lại ph  hợp hơn đối với một nhà máy sản  uất điện hoăc một lò luyện th p mới. 

Đồng th i, mức giá này cần phản ánh các ưu tiên trong chính sách năng lượng quốc gia – 

đồng sản xuất điện, phát triển  hu vực và các loại yếu tố động lực chính trong số các 

thành phần  hác. 

Nhiều quốc gia đã  ắt đầu tái cơ cấu hệ thống điện của mình. Nhìn chung, định 

hướng thiên về mục đích  inh doanh với quy mô lớn hơn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia 

và với các nước láng giềng  hác, nếu có. H ạt động  inh doanh được th c đẩy   i những 

 ên mua tự nguyện và  ên  án tự nguyện s  mang lại lợi nhuận. Đồng th i, có thể d  

dàng áp dụng các giải pháp tr n gói từ các quốc gia  hác, d  cho giải pháp tr n gói đó có 

hoàn toàn ph  hợp với quốc gia đó hay  hông.  

Các hệ thống được tái cơ cấu thương mại điện yêu cầu rất nhiều dữ liệu. Điều quan 

tr ng là phải đảm  ảo r ng phương pháp luận và cơ cấu  hông quá tinh vi đối với các 

thông tin s n có và  hả năng áp dụng những dữ liệu này. Các loại hình  inh doanh  hông 

thể vượt qua những gì các đơn vị  inh doanh trong nước  các đối tác  có thể hỗ trợ về 

mặt tài chính hay những gì mà hệ thống ngân hàng của nước đó có thể trang trải. Các hệ 

thống được tái cấu tr c với hoạt động  inh doanh điện đòi h i rất nhiều dữ liệu. Điều 

quan tr ng là phải đảm  ảo phương pháp và cấu tr c đó  hông quá phức tạp đối với các 

thông tin có s n và  hả năng ứng dụng của các dữ liệu đó. Các loại hình  inh doanh 
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 hông thể đi  a hơn những gì các pháp nhân  inh doanh địa phương  đối tác  có thể hỗ 

trợ về mặt tài chính hoặc những gì hệ thống ngân hàng mà quốc gia đó có thể cung ứng.  

 hi hệ thống được phân tách hoạt động và  inh doanh tăng lên, các nước đều cần 

thực hiện các  iện pháp  ảo hộ tiêu chuẩn để chống hành vi chống cạnh tranh. Điều này 

có nghĩa là tăng cư ng ch    đến  hâu giám sát thị trư ng   ngăn chặn hiện tượng giả 

dối. các quốc gia cần áp dụng một chuẩn mực  ảo vệ đối với các hành vi chống cạnh 

tranh. Điều này có nghĩa là cần quan tâm hơn đến  hâu giám sát thị trư ng và phòng 

chống gian lận.  

Nâng cao chất lượng dịch vụ là điều cơ  ản để ứng dụng điện hữu hiệu hơn và hiệu 

suất cao hơn vào  inh tế và  ã hội của đất nước. Phần lớn các quốc gia có những hệ 

thống cấp điện thành công d ng một số định chuẩn hiệu suất nào đó để thiết lập các chỉ 

số hiệu suất để đánh giá các Chỉ số Đo lư ng  iệu suất   P  . D  điều này được  huyến 

 hích áp dụng, một điều quan tr ng nữa là  ảo đảm các  P  s  phản ánh những gì có thể 

thực hiện   mỗi hệ thống cấp điện, cả về mặt    thuật l n hiệu quả chi phí. 

 hả năng tài chính được tăng cư ng của các công ty cung cấp điện là  ết quả chính 

của  hâu định giá được cải thiện. Về nguyên tắc chung, các nhà đầu tư  hác s n sàng  ây 

dựng các nhà máy sản  uất điện nếu giá cả hợp l . Do đó, điều này có thể  hơi thông 

nguồn tài chính để  ây dựng một mạng lưới điện năng càng rộng lớn càng tốt. Như m i 

điều tốt đ p, càng có nhiều mạng lưới càng tốt. 


