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های توسعه پايداراهميت تامين مالی در تامين هدف 

Let’s all help save our one Earth!

iguel Villagran/Getty



اهميت تامين مالی در تامين هدف های توسعه پايدار

GENDA 21

a)
b) Scientific and technological means
c) Human resource development
d) Capacity-building

Financing and cost evaluation



اهميت تامين مالی در تامين هدف های توسعه 
پايدار

e five key actions to achieve these objectives are to:

nvolve all stakeholders in integrated management.

Move to full‐cost pricing of water services for all human uses.

ncrease public funding for research and innovation in the public interest.

Recognise the need for co‐operation to improve international water resource 
anagement in international water basins.

Massively increase the investments in water



اهميت تامين مالی در تامين هدف های توسعه 
پايدار

US$ bn. per year
Today 2000‐2025, p.a.

Drinking water 13 13+
Sanitation  1 17
wastewater  14 70
Industry 7 30
Agriculture 32.5 40
Environment 7.5 10
Total 75 180



اهميت تامين مالی در تامين هدف های توسع
پايدار

تشکيل دولت مديريتی•
ار مسووالنه• جاد ثروت از مس كسب و  ا
خش خصو • ارکردهای دولت و  نظارت موثر مردم بر 
دار• ا جاد نهاد های ما   ا
•............. 



Economic Social

Environment

Governance

اهميت تامين مالی در تامين هدف های 
توسعه پايدار



تامين مالی در تامين هدف های توسعه اهميت 
پايدار



اهميت تامين مالی در تامين هدف های توسع
پايدار



اهميت تامين مالی در تامين هدف های توسع
پايدار

ی زهای مالتامين نيا
توسعه پايدار 

 استفاده از اهرم های مالی
برای اصالح پيامدهای 

سرمايه گذاری ها

اجرای نوآوری ها و ابتکارات مختلف

یتغييرات الزم درساختارها و رويه های تامين مال



چگونه چشم انداز آينده تامين  مالی پايدار را قابل دسترسی کني



چالش های سياست های مالی پايدار 

:اهميت چندگانه تحوالت نهادهای مالی بخش آب

پايداردر تامين درآمد های  مالی حسابدهی وپاسخگويیتاثير •
يبانیترو پشتبه جنبه های عمومی در توجه مالی نگری کالن تاثير   

کننده خدمات
لیارزيابی و مميزی مستقل پيامدهای طرح ها توسط نهاد ماتاثير •

فايده های پيش بينی شده برتحقق 
ميالدی80تجربه گسترده وشکست های دهه اهميت بررسی  -



چالش های سياست های مالی پايدار 

سياست های مالی ناپايدار
وابستگی زياد به بودجه دولتی

 نداشتن انگيزه وبی تفاوتی نسبت به تعهدات و
درخواست برای حمايت وتامين مالی بيشتر

کم يا بی توجهی  به تامين مالی نهادهای 
پشتيبانی کننده 

توجه ناچيز يابی توجهی به صرفه جويی يا 
کنترل موثر هزينه ها

قبول تضمين مستقيم باالترين مراجع حاکميتی

ارائه خدمات عمومی بدون تعرفه

سياست های مالی پايدار
تامين مالی از راه های متنوع يکی از نشانه های 

سالمت است

داشتن انگيزه قوی برای بازپرداخت وام ها و 
استفاده کارآمد منابع

تامين مالی برای اقدامات نهادی مانند سياست 
های منسجم، چارچوب های قانونی سنجيده و 

صحيح و ابزارهای مديريتی مناسب

ايجاد انگيزه برای افزايش چشمگير دقت در 
کنترل هزينه ها و تخصيص کارآمد منابع

قبول تضمين شرکت ها و مراجع پايين تر

استفاده از تعرفه و سازوکارهای نوين برای 
تامين مالی خدمات عمومی



چالش های سياست های مالی پايدار 

سياست های مالی ناپايدار
)ادامه(

ارائه خدمات ناکارامد و ناقص 

صیاستفاده از اطالعات نادقيق ، بی ربط و غير تخص

رخ عدم توجه به بهم پيوستگی شرايط تامين مالی، ن
های فروش و ذی نفعان طرح

سياست های مالی پايدار
)ادامه(

شرکت های مسئول،کارآمد و خدمت گرا

آوتنظيم مستندات معتبر بويژه درخصوص تشخيص و بر
فايده های واقعی اقتصادی و اجتماعی طرح ها 

توجه کامل به پيوندهای ميان نرخ گذاری، نظرات
ديدگاه های ذی نفعان و شرايط تامين مالی



تنوع بخشی به منابع تامين مالی

یتقليل پذيرو منع پذيری طبقه بندي كاالها برحسب •

‐ Exclusive goods
‐ Subtractible goods
‐ Private good
‐ Public good
‐ Toll good

  تقليل ناپذيركاالي   تقليل پذيركاالي   

  منع ناپذير
  منابع مشترك

(شبكه آبياري، منابع آب)  

  عمومیكاال و خدمات 

(شبكه زهكشي و تاسيسات 
كنترل سيل)  

  منع پذير
كاالي شخصي وخصوصي 

(نان)  

عوارض  و خدمات مشمول كاال

(حق استفاده از  اينترنت و 
تلويزيون كابلي)  

 



به منابع تامين مالیبخشی تنوع 

:سه منبع نهايی تامين مالی
پرداخت های بهره بردار يا ذينفع•
بودجه های دولتی •
کمک ها وهدايا•

اشندمنابع تامين کننده تمايل دارند که هزينه هايی راتقبل کنند که فايده های مربوط قابل تشخيص و واقعی ب‐

ناي .دارد بايد بهای الزم را بپردازندامکان رقابت و منع غير وجود استفاده کنندگان از خدمات آب در مواقعی که ‐
.ودو پشتيبانی از اقشاز ضعيف تر جامعه اعمال شبه  توانايی پرداخت اقشار مختلف سياست بايد با توجه 

  
به جز (يکی از جنبه های اعمال سياست های منسجم مالی آن است که منابع جديدی برای تامين مالی فعاليت ها‐
رتامين شود و منابع آزاد شده صرف عمليات خدمت رسانی و توجه به گروه هايی شود که منبع ديگ) بوجه دولت        
.بجز بودجه عمومی برای آن ها متصور نيست      



به منابع تامين مالیبخشی تنوع 

ر خواهدپذيرش مردم در قبال افزايش تعرفه ها در شرايطی که دستگاه متصدی واجد شرايط زير باشد بيشت‐
: بود
پوشش ، کيفيت و قبليت اتکا به خدمات مشهود باشد بهبودکارايی ،
اداره شرکت ها بطور شفاف و پاسخگويی انجام شود
طراحی تعرفه برای حمايت از نصرف کنندگان تهيدست هوشمندانه باشد

 تغيير رويه های موجود مديريتی بر اساس موازين فوق از ضروريات افزايش اعتبار شرکت های     
متصدی در جذب سرمايه گذاری واعتبارات نيز محسوب می شوند      

سازوکارهای متنوعی وجود دارد که از طريق آن ها برخورداران از خدمات به نوعی بخشی ازهزينه های ‐
نيز پرداخت ) که بعضا به عنوان کاال های عمومی محسوب می شوند(تنظيم و اعمال مقررات را

:، مانند)  Regulatory fees and levies(نمايند
  تعرفه خدمات زيست محيطی)Payments for ecosystem services  (کشاورزان اروپايی
 اعتبار مواد مغذی/ بازار آلودگیnutrient credit/اعتبار آب سبزgreen credit 
ماليات بر آلودگی و تعرفه امتياز برداشت از منابع آب



تحوالت و نوآوری های نهادی مورد نياز

عاير: وچفت و بست درست شيوه ها ومنابع مختلف در تنوع بخشی انسجام بخشی •
و) بهره مندان وماليات دهندگان (منطق در ترتيبات سازمانی، حد توانايی پرداخت 

بطور خالصه عوامل پايداری

تالش های قابل مالحظه  برای توسعه وافزايش ظرفيت نيروی انسانی•

ها جريان تمرکز زدايی و بازتعريف اقتصاد مقياس در انجام مسئوليتمساعدت به •
رنظاازجمله آسان تر  شرايط استفاده از تسهيالت برای شرکت ها درسطوح پايين ت

.مديريتی

د عالوه برتضمين وام ها توسط دولت يا نهاد های مالی بين المللی گزينه های جدي•
:کار بردهای مشخص وجود دارند مانندبهتری با )جديدنهادهای (
واسطه های تخصصی بخشی
 مشارکتیاعتبارCredit pooling



تحوالت و نوآوری های نهادی مورد نياز

حضور شرکت های خصوصی برای جذب منابع در زمينه های مخاطر•
رآميز کارگشا است ضمن انکه حضور آن ها باعث افزايش اعتبار ط

.  ها و بهبود توان ايجاد نقدينگی می شود

در سال های اخير مشارکت های سه جانبه شامل بخش عمومی، بخش•
مانند هواداران آب، تامين آب و فاضالب (خصوصی و بخش مردم نهاد

)بهداشتی برای تهيدستان شهری، ايجاد مشارکت برای توسعه 

درتفکيک ماموريت ها و وظايف برای واگذاری ها، بايد به دامنه کارها•
تغييرات نهادی وظرفيت سازی به نحوی توجه شود که امکان ورود و

هایاجرای موفقيت آميزوظايف برای کنشگران غيردولتی، بازار يا نهاد
.اجتماعی فراهم شود 



گيرینتيجه 

اين مجموعه فقط در حد طرح يک مسئله برای آينده نظام•
ش ازتامين پايدار است ودر آن بر لزوم تغييرات نهادی پي

.بارگذاری جديد بر نظام مالی تاکيد شده است
ش بهرهتغييرات بايد در مسيرتوسعه ظرفيت ها برای افزاي•

جوری، کارايی، بازپرداخت هزينه ها و باال بردن توان ان
.تعهدات مالی و بازپرداخت وام ها باشد

دارد ابعاد مختلف بحث نياز به بررسيهای جدی و مستقلی•
انجام مطالعات آينده پژوهی امکان برخورد تعاملی  برای

م رو برو شدن با تغييرات آينده برای دستيابی به چش
ل



)ادامه(نتيجه گيری

ارشرايط تجربيات جهانی نيز در مراحل اوليه کار قرار د•
اما  رصد و پايش تغييرات و دستاوردها مهم است

یدر هر صورت جمع آوری ترجمه و تدوين اسناد بين الملل•
، زيست دی،طبقه بندی طرح ها،شروع مطالعات اقتصا

محيطی و اجتماعی  و مديريت ريسک مناسب هر طبقه از
عشرو تصميم گيرینظام تغييرات الزم در طرح ها، وانجام 

.  خوبی در اين زمينه محسوب می شود



با تشکرفراوان


