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چكيده
از مولفه های مهم برای بهبود و ارتقای حكمراني آب در کليه کشورهای جهان  ،استفاده از سازوکارهای اقتصادی
و بازار محور است .قيمت گذاری درست مي تواند يكي از سازوکارهای اقتصادی و روش های غيرمستقيم در جهت
تحقق هدف های برنامه ای نظيرتامين منابع مالي و يا کاهش تقاضا و مصرف آب باشد .اغلب اين اعتقاد وجود دارد
که دسترسي ارزان به آب با توجه به ارزشهای گوناگون و متفاوت اجتماعي ،اقتصادی ،مالي و زيست محيطي آن
منجر به کم بها دادن و تلف کردن اين کاالی بسيار پر ارزش شده و همراه آن توسعه اراضي آبي کشور ،فراتر از
ظرفيت های پايدار ملي ،چشم انداز برنامه ريزی و مديريت منابع آب کشور را در حد بسيار نگران کننده به خطر
انداخته است .در اين مطالعه ضمن تشريح نظام های بهره برداری از منابع آب ،پيشنهادهای سياستي و الزامات آن
برای تجديد نظر در نظام قيمت گذاری ارائه شده است.
کليد واژهها :حكمراني آب ،سياستهای قيمتگذاری ،هزينه ،تعرفه ،ارزش ،يارانه.

-0مقدمه (شرح مختصری از مسأله)
از نظر بهرهبرداري و تصدي سرمایهگذاريها ،هم اکنون درکشور ما چهار نوع نظام بهره بهرداري از منابع آب قابل تفكيك
است ( خالصه مشخصات در جدول ( )1ارائه شده است):

 نظام خود مصرفي (خود گردان) :در این نظام ،مصرفکننده خود مستقيما آب را استحصال مي کند و هزینههاي مالي
استحصال آب (اعم از سرمایه گذاري و نگهداري– بهره برداري) را هم بطور کامل ميپردازد .این نظام استحصال آب
کشاورزي از منابع زیرزميني یا رژیم طبيعي رودخانه ها از طریق انهار سنتي را شامل مي شود.
 نظام خصوصي (بازارهاي محلي آب) :در این محيط ،سرمایهگذاري و هزینه هاي اوليه توسط بخش خصوصي صورت
ميگيرد .بخشي از آب استحصالي در این نظام ،در بازارهاي غيررسمي مورد مبادله قرار ميگيرد .این بازارها غالبا" محلي
و از نظر وسعت جغرافيایي محدود و کم عمق هستند ،قيمت آب بر مبناي نوعي تفاهم ميان دو طرف عرضه کننده آب
و متقاضي آن تعيين ميشود و تضمين اعتبار فروش آب نيز به عهده خود طرفين معامله یا نهادهاي غيررسمي مي باشد.
 کارگزاران دولتي :در ایران دولت در زمينه تامين آب شهرها ،آب مهار شده سطحي و شبكههاي مدرن آبيــــــــاري و
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زهكشي ،نقش یك انحصار گر 1را ایفا ميکند که مصرفکنندگان نيازهاي خود را از شرکت هاي وابسته به آن تامين
ميکنند.
 مشارکت خصوصي -عمومي :گردآمدن بخشهاي دولتي و خصوصي در کنار یكدیگر براي یك مشارکت بلندمدت
به منظور تحصيل فایدههاي مشترك دوجانبه است .مشارکت خصوصي عمومي دامنه وسيعي از انواع مختلف توافق
مشمول ابتكار عمل بخش خصوصي در تامين مالي را شامل ميشود.

جدول ( :)0برخي از مشخصات نظام هاي مختلف بهره برداري از منابع آب کشور
نظام بهره برداري از

منبع تامين آب
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؟

آب تنظيم شده

در این ميان استفاده از قيمت گذاري رسمي آب توسط کارگزاران دولتي در کشور ما نزدیك به  08سال سابقه دارد .اما
عليرغم سابقه زیاد ،به دليل مالحظات سياسي و اجتماعي در تعيين قيمت آب به روش اداري و مناسب نبودن تعرفه هاي
آب کشاورزي ،کارکردهاي مالي آن در این بخش و همچنين آبرساني روستایي نتوانسته رضایت بخش باشد .همچنين
به دليل مشكالت کنترل و تحویل حجمي آب و فقدان دیدگاه دراز مدت در اقدامات اصالحي(با توجه به شرایط
اجتماعي ،هيدرولوژیكي ،محيط زیستي و خصوصيات اقتصادي کشور) در این زمينه ،این نرخ گذاري ازکارکرد
اقتصادي2مناسبي نيز برخوردار نمي باشد .در سایر زمينه ها هم متاسفانه موضوع قيمت گذاري چندان مورد توجه نبوده
است.
-2راه حل های سياستي برای حل مسأله

 -2شرایط انحصاریا  Monopolyشرایطي است که در آن ،تنها یك عرضه کننده وجود دارد .انحصار طبيعي یا  ،Natural Monopolyشكل
خاصي از انحصار است که به دليل هزینهي ثابت باال ایجاد ميشود.
 -2تطبيق تقاضا با عرضه آب از نظر کمي و کيفي
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به دليل ویژگي هاي منحصر به فرد آب ،9نهاد بازار قادر به لحاظ کردن کامل آثار اقتصادي ،اجتماعي ، 4فرهنگي و
زیست محيطي در برقراري پاسخگویي به نيازها ،ایجاد تعادل ها و حل مسایل نمي باشد .به همين دليل مي بایست سه
مفهوم قيمت ،1هزینه 6و تعرفه یا نرخ آب را از هم تفكيك کرد.
تعرفه 7و ارزش اقتصادي آب 0به ترتيب دو طرف مخالف نيروهاي عرضه و تقاضا را منعكس مي کنند که منجر به تعادل
براي کاالها و خدمات بازاري مي شود .در شرایط غيربازاري ،تعرفه گذاري نشاندهنده این انتخاب مهم سياستي است
که چه مقدار از هزینه ها ،چگونه و توسط چه کسي باید پوشش داده شود .تعرفه معموال مالحظات طرف عرضه باالخص
مالحظاتي که بر پایه هزینه استوار هستند را منعكس مي کند .مالحظات طرف تقاضا ،آنهایي که به توان پرداخت مربوط
است ،در فرآیندهاي ارزشگذاري اقتصادي منعكس شده اند .ارزشگذاري اقتصادي ،مطالعه رفتار مصرف کنندگان آب
و اولویتهایي مورد انتظار مردم در سياست هاي مدیریتي آب است .انتخاب معتبر ابزارهاي سياسي آب مي بایست هم
مالحظات هزینه و هم ارزش را با توجه به محدودیت توان پرداخت مصرف کننده ها منعكس نماید].[2
بازبيني و تجدید نظر در سياست هاي قيمت گذاري بایستي بر اساس موارد ذیل انجام پذیرد:




نوع حكمراني و مدیریت
هدف ها و دیدگاه هاي مورد نظر
نظام هاي بهره برداري از منابع آب

-9شرح سازوکارهای عملي هر سياست مشخص

 -9سياليت و تحرك پذیري آب ،قابليت استفاده مجدد و مكرر ،مطرح بودن کيفيت غير بازاري و زیست محيطي ،موضوع انحصار طبيعي و..
 - 4آب یك حق انساني است .آب مورد نياز براي نوشيدن ،پخت و پز و بهداشت عمومي به عنوان نيازاساسي انسان براي بقا محسوب مي شود و
بایستي حتي براي فردي که قادر به پرداخت هزینه اي براي آن نيست قابل دسترس باشد  .ماده  24اعالميه جهاني حقوق بشر تصریح مي کند انسان
بر اي داشتن سطحي استاندارد از زندگي و سالمت باید از دسترسي به آب برخوردار باشد .اما "حق دسترسي به آب" به معني "حق دسترسي نامحدود
به آب رایگان"نيست.
 : Price-1برابر است با پرداخت هر پولي براي خرید هر واحد آب .در شرایط بازار رقابت کامل " ،قيمت" تمایل به پرداخت ( Willingness to
 )payخریدار نهایي و تمایل به فروش عرضه کننده نهایي را منعكس مي کند .بنابراین در این بازار قيمت و ارزش ( )Valueبرابر هستند .در شرایط

غير بازاري ارزش به طور معمول به معني برآوردي ساختگي از تمایل به پرداخت ذینفعان مي باشد ].[2
 : cost-6در دیدگاه مالي شامل پرداختهاي الزم براي توليد هر واحد آب (اعم از سرمایه گذاري و نگهداري – بهره برداري) است و در دیدگاه
اقتصادي عالوه برآن شامل هزینه فرصت مرتبط با استفاده بدیل از همان منبع و آثار بيروني اقتصادي (نظير پيامدهاي ناشي از برداشت آب
درباالدست و یا ایجاد آلودگي براي مصرف کنندگان پایين دست ).وارد شده به دیگران بدليل مصرف آب در یك بخش یا گروه خاص نيز
است].[9
 -7در سياست آب ،تعرفه بندي به فرایند پوشش هزینه هاي پولي از طریق مصرف کنندگان آب براي اهداف پایداري شرکتهاي تامين آب و خدمات
آنها مي باشد به همراه در نظر گرفتن مالحظات ممكن براي فراهم نمودن انگيزه هاي صرفه جویي .تعرفه مي تواند در قالب هزینه ثابت یا حق اشتراك
(براي پوشش هزینه هاي سرمایه گذاري انجام شده) و هزینه متغير یا آب بهاء ( براي پوشش هزینه هاي جاري شامل هزینه هاي نگهداري ،بهره
برداري و تعميرات ) دریافت شود.
 -0به عنوان مثال برداشت آب ازیك نهر جهت آشاميدن هزینه کمي در بر دارد و لي همين مقدار آب داراي ارزش بسيار زیادي مي باشد
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 -0-9نوع حكمراني ومديريت

-

آب کاالیي واحد و همگون به حساب نمي آید ومشخصات اقتصادي آن به لحاظ نوع مصرف،موقعيت ،زمان ،

کيفيت و اطمينان پذیري متفاوت است.آب در انواع بهره برداريها به لحاظ کاالي عمومي یا خصوصي یا بينابيني بودن،
متفاوت و متمایز است واین موضوع در تقاضا براي آن ،در ارزش آب و در ترتيبات اجتماعي ونهادي تامين آن تاثير مي
گذارد.
-

دوره کميابي آب ( شرایط فعلي اکثر کشورهاي جهان و به ویژه کشور ایران) به سرمشق مدیریتي جدیدي نياز

دارد که در وهله اول بایستي تشخيص داد که آب چه نوع کاالیي است ،چه کاالیي باید باشد و سپس براي حرکت به
سمت هدف ها  ،نهادها را تغيير داد  .بنابراین تغيير در سياست ها و قوانين بدون مشخص کردن گروه بندي و مصادیق
کاالي آب  ،اقدامي بدون تامل و دور از ضوابط و منطق اقتصادي به نظر مي رسد.
 -2-9هدف ها و ديدگاه ها

تفاوت دیدگاه اقتصادي و مالي در بحث قيمتگذاري و نحوه تلفيق ميان آن ها حایز اهميت است .از اینرو که هر یك
اهداف متفاوتي در پيش دارند .دیدگاه مالي در قيمتگذاري فقط به پوشش هزینهها و بازگشت سرمایه توجه دارد .در
مقابل دیدگاه اقتصادي عالوه بر این موارد به تغيير رفتار مصرف کنندگان در مواجهه با کميابي آب ،آلودگي آب ،مسائل
اجتماعي و زیست محيطي نيز توجه ميکند .بدون سيستم قيمتگذاري متناسب ،مصرف کنندگان انگيزه الزم به منظور
استفاده آب در فعاليتهاي با ارزش را از دست ميدهند .به طور مشابه اگر عرضهکنندگان خدمات آبي با تحقق پوشش
هزینهها و بازگشت سرمایه مواجه نشوند ،کيفيت این خدمات کاهش خواهد یافت.
 -9-9نظام بهره برداری از آب

با توجه به محدود بودن سهم تصدي هاي دولتي در کل نظام هاي بهره برداري از نظر حجم آب استحصالي الزم است
گوناگوني اقدامات الزم براي بهبود نظام هاي قيمت گذاري به شكل زیر مورد توجه قرار گيرد.
-

آب زیر زميني

این بخش عالوه بر سياست هاي مدیریتي بخش آب ،تحت تاثير سایر سياستهاي اقتصادي (به جز بخش آب) به خصوص
انرژي (براي پمپاژ) نيز است که ارتباط مستقيمي به قيمت گذاري دولتي آب ندارد .البته هدفمند کردن یارانه ها مانند
یارانه هاي انرژي آب کشاورزي نيازمند برنامه ریزي جامعي است که باید با توجه به شناخت گروه هاي آسيب پذیر و
ساختارانگيزه هاي بهره برداران و دیگر عوامل موثر انجام پذیرد.
-

آب سطحي مهار شده توسط دولت

هرچند حجم آبي که دولت متولي آن است ،حدود  21درصد کل منابع آب است ] ،[1اما همانطوریكه در بند یك اشاره
شد ،هزینههایي که براي این حجم از آب انجام شده است ،بسيار قابل توجه است .بنابراین اگر دولت نتواند بر اساس
منطق اقتصادي ،هزینه واقعي آب و خدمات مرتبط را از استفاده کننده آن دریافت کند،عالوه بر مشكالت عدم تامين
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مالي شرکت هاي متولي ،ميان ارزش استحصال آب و هزینه پرداختي نيز فاصله اي ایجاد مي شود که به آن "رانت" 3مي
گویند که مي توان د منجر به آسيب هاي جدي به ظرفيت هاي اقتصادي و زیست محيطي بخش آب گردد  .عالوه بر
راهكار دریافت هزینه واقعي اقتصادي ،بازار آب نيز مي تواند در این زمينه راهگشا باشد .چرا که قيمت هایي که در
شرایط بازار رقابتي تعيين مي شوند به نحو بهتري خصوصيات قيمت آب با هدف اقتصادي را دارند.
-4بررسي گزينه های منتخب سياستي در کشورها يا موارد ديگر
در شرایط انحصار کامل و فقدان بازارهاي آب ،دولت ها راسا سياستهاي قيمتگذاري را تعيين مي کنند .18در این
چارچوب هم قيمت عرضه مورد توجه قرار ميگيرد و هم قيمت تقاضا  .اما ميزان توجه به طرف عرضه یا تقاضا و حتي
ميزان تعرفه و تغيير آن طي زمان تابعي است از نوع مصرف و مالحظات سياسي ،اجتماعي ،زیست محيطي و اقتصادي.
به عنوان مثال در هند یكي از مسایلي که بر قيمتگذاري تاثير دارد نوع و ماهيت توافق قراردادهاي آب آبياري نظير
اجاره آب ،حقابه در کوتاه و بلندمدت است یا در قسمتهاي مختلف اروپا تفاوت اساسي بين سيستمهاي قيمتگذاري
وجود دارد ،مثال در کشورهاي اروپاي جنوبي در بخش کشاورزي که داراي مصرف کنندگان عمدهاي ميباشد ،قيمت
آب با وجود سوبسيدهاي مختلف و براساس نرخهاي ترجيحي تعيين ميشود .در مواردي مانند پاکستان ،هم پوشش هزینه
موردنظر بوده و هم به توان پرداخت مصرفکنندگان توجه شده ،معهذا بازهم مالحظات سياسي و اجتماعي در تعيين
قيمت نقش داشته است .
 -5بررسي داده های مهم و حساس برای لحاظ کردن در گزينه های سياستي


هزینه تمام شده آب به تفكيك طرح و سازمان هاي متولي (هزینه هاي سرمایه گذاري به روز شده طرحهاي
در دست بهره برداري و حجم آب به تفكيك طرح و مصارف مختلف)



ارزش اقتصادي آب به تفكيك مصارف و مناطق مختلف



توانایي پرداخت مصرف کنندگان مختلف به تفكيك مصارف

-1تحليل ملزومات اتخاذ و اجرايي کردن سياست مشخص
 -0-1نوع حكمراني ومديريت

چگونگي تعيين گزینه هاي سازماني مناسب و تنظيم انواع مقررات تا حد زیادي بستگي به طبقه بندي خدمات مرتبط با
آب از نظر خصوصي یا عمومي بودن دارد .وقتي بتوان کنترلهاي دقيقي بر توزیع آب اعمال کرد ،آب را ميتوان یك

 -3در علم اقتصاد رانت درآمدي است که بيتالش به دست ميآید .این شرایط موجبات رشد و گسترش انگيزه هاي نا کارامد و ضد انگيزه ها و
فساد در ميان کنشگران اقتصادي مي باشد.
 -18سياستهاي قيمتگذاري معموال" باید موجب شود تا فشار وارد بر روي منابع آب ناشي از استفادههاي متنوع محدود شده و طرحهاي زیربنایي
مورد توجه قرار بگيرد.
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کاالي خصوصي نيز به شمار آورد .اما در غير این صورت که موارد آن زیاد است ،آب بعنوان کاالي خصوصي به شمار
نمي آید و باید بر اساس طبقه بندي متفاوتي نوع مالكيت آن را مشخص و براي مدیریت مناسب آن برنامه ریزي کرد.
این موضوع بخاطر انواع مشكالتي است که به دليل خصوصيات آب یا دشواري و پر هزینه بودن اعمال کنترل دقيق،
بروز پيدا مي کند و از این نظر تكيه صرف بر قيمت گذاري براي کنترل رفتار مصرف کنندگان دور از واقع بيني بنظر مي
رسد.
 -2-1هدف ها و ديدگاه ها
 -0-2-1الزامات تقويت ديدگاه مالي






ایجاد تحول و دگرگوني در مدیریت مالي و دارایي هاي در دست بهره برداري توسط دولت از نظر کارایي و
شفاف سازي اطالعات مالي
اجراي برنامه سنجيده انتقال و واگذاري مسئوليت مالي و مدیریتي بخشهایي ازشبكه هاي آبياري به نهادهاي
آب بران
گسترش ساز و کارهاي مشارکت خصوصي – عمومي(به عنوان مثال تامين مالي طرحها از طریق تجهيز
پيمانكاران آب به سازوکارهاي تامين مالي).
استفاده کارآمدتر از ظرفيت هاي قانوني و موجود نرخگذاري آب با در پيش گرفتن مدیریت مالي پویا و
شفاف و مرتبط کردن کيفيت خدمات با اقدامات تعرفه اي.

 -2-2-1الزامات تقويت ديدگاه اقتصادی



جامه عمل پوشاندن به تدابير اقتصادي پيش بيني شده در برنامه هاي اول تا ششم توسعه نظير صدور مجوزهاي
معتبر و قابل معامله بهره برداري از آب ،کنترل و مدیریت حجمي آب ،تطبيق الگوي کشت با امكانات آبي هر
منطقه( به منظور مكانيابي کشت هاي پر مصرف با هزینه هاي اقتصادي و محيط زیستي کمتر) ،برآورد ارزش
اقتصادي آب در حوضه هاي مختلف آبریز با همكاري نهادهاي آب بران



تقویت سرمایههاي اجتماعي در جوامع محلي و ایجاد نهادهاي بهره برداري کننده از آب

 -9-1نظام بهره برداری از آب
 -0-9-1آب زير زميني



اصالح یارانه انرژي



اخذ ماليات یا عوارض با هدف کنترل آثار جانبي اقتصادي و زیست محيطي که نيازمند وضع قوانين جدید
است.

 -2-9-1آب سطحي

-

بهبود شرایط حكمراني آب در شرکت هاي مرتبط بر اساس بند2-6
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-

بازار آب :این بازار سابقه تاریخي در کشور ما دارد و عمدتا بطور غيررسمي فعال است .با توجه به امكانات بازار

و محدودیتهاي حاکم بر آن ،به نظر مي رسد اصالحات قانوني  ،نهادسازي و برنامه ریزي در راستاي بهبود وضعيت
بازارهاي موجود و بستر سازي براي بازارهاي جدید بهطور مرحله اي و سنجيده ضروري باشد] .[4اهم این موارد به شرح
زیر است:


شناسایي و ساماندهي بازارهاي غير رسمي موجود آب



تعریف حقوق مالكيت به شكلي که ایمن ،غيرقابل تجاوز و قابل انتقال 11باشد.



حذف مقررات ممنوعيت مبادله آب پس از ساماندهي نظام حكمراني محلي آب



واگذاري مدیریت تخصيص محلي آب به نهادها و اتحادیه هاي آب بران



ایجاد سامانههایي براي اطالع رساني بي طرفانه و متقارن
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-11در شرایط مختلف و به شكل هاي گوناگون قابل بهره برداري باشد.

