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چكيده
كمبود منابع مالي يكي از مهمترين معضالت امروز كشور در جهت اجراي طرحهاي زيربنايي ميباشد .از اين رو
نياز به سرمايه گذاري از منابع مختلف از جمله سرمايه گذاري خارجي مورد تأكيد برنامه هاي وزارت نيرو است.
جدا از منابع متعارف براي تأمين منابع مالي ،امروزه به سبب اهميت برخي از موضوعات از جمله تغييرات اقليم،
طرحهاي اين حوزه ،از امتيازات خاصي براي تأمين منابع مالي خارجي برخوردارند .دورنماي نگرانكننده
وضعيت تغيير اقليم و عواقب اجتنابناپذير آثار زيست محيطي منفي از جمله آاليندههاي پايدار مخرب اليهازن و
همچنين پديده گلخانهاي و گرمايش جهاني موجب شده است تا سازمانهاي بينالمللي ،چارچوبي حقوقي جهت
ايجاد همكاري در جامعه جهاني براي كاهش آثار سوء فعاليتهاي بشري بر محيطزيست با استفاده از انواع
ابزارهاي مالي ،بهوجود آورند .صندوق سبز اقليم يكي از منابع تامين مالي است كه ميتوان از آن براي طرحهاي
سازگاري با تغييرات اقليم و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي سود برد.

كليدواژهها :صندوق سبز اقليم ،تأمين منابع مالي
 -1شرح مختصري از مسأله
كمبود منابع مالي يكي از مهمترين معضالت امروز كشور در جهت اجراي طرحهاي زيربنايي ميباشد .از اين رو نياز به
سرمايه گذاري از منابع مختلف از جمله سرمايه گذاري خارجي مورد تأكيد برنامه هاي وزارت نيرو است .جدا از منابع
متعارف براي تأمين منابع مالي ،امروزه به سبب اهميت برخي از موضوعات از جمله تغييرات اقليم ،طرحهاي اين حوزه ،از
امتيازات خاصي براي تأمين منابع مالي خارجي برخوردارند.
دورنماي نگرانكننده وضعيت تغيير اقليم و عواقب اجتنابناپذير آثار زيست محيطي منفي از جمله آاليندههاي پايدار مخرب
اليهازن و همچنين پديده گلخانهاي و گرمايش جهاني موجب شده است تا سازمانهاي بينالمللي ،چارچوبي حقوقي جهت
ايجاد همكاري در جامعه جهاني براي كاهش اثرات سوء فعاليتهاي بشري بر محيطزيست بهوجود آورند .كنوانسيون
تغييرات اقليم سازمان ملل متحد ( )1UNFCCCبه همراه پروتكلهاي استكهلم ،مونترال و كيوتو از جمله اين پروتكلها
هستند كه سعي دارند با استفاده از انواع ابزارهاي قانوني و مالي ،ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي را در سطح جهان
به نحوي كنترل نمايند كه تا سال  0202دماي زمين بيش از دو درجه افزايش نيابد]1[ .
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 -2راهحل سياستي حل مسأله
يكي از راه حلهاي سياستي براي حل مشكل اشاره شده ،استفاده از امكانات كنوانسيون تغييرات اقليم براي تأمين مالي
طرحهاي سازگار با محيطزيست ميباشد .پروتكل استكهلم با عضويت  102كشور با هدف كاهش آاليندههاي پايدار در
محيط زيست منعقد شده است .اين پروتكل به همراه پروتكل مونترال از جمله پروتكل هايي هستند كه با اعطا بخشي از منابع
مالي دوستدار محيط زيست به طور بالعوض و مشاركت مالي به توسعه اين پروژهها كمك ميكنند .پروتكل كيوتو نيز
تعهداتي به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي براي كشورهاي توسعهيافته و صنعتي تعيين كرده است .در اين راستا در
متن پروتكل ،عالوه بر سياست ها و ابزار مالي ،سه ساز و كار مبتني بر بازار به عنوان ساز و كارهاي انعطافپذير نيز در نظر
گرفته شده كه شامل تجارت بينالمللي نشر ( ،)Emission Tradeاجراي همكاري مشترك ( Joint
 )Implementationو ساز و كار توسعه پاك ( )Clean Development Mechanismميباشند .اساس تمامي اين
روشها به عنوان تأمينكننده بخشي از منابع مالي طرحهاي سازگار با محيطزيست ،تعيين ميزان كاهش انتشار گازهاي
گلخانهاي (معادل  )CO2و دريافت اعتبار كربن و فروش اين اعتبار در بازارهاي مربوط به آن است ]1[ .و[]0
مسيرهاي مختلف براي جذب كمك هاي مالي (از طريق دريافت و فروش اعتبارات كربن) تحت كنوانسيون تغيير آب و
هواي سازمان ملل متحد به شرح ذيل وجود دارد كه هريك از اين مسيرها ،ساز و كارها و رويه و قوانين و مقررات خاص
خود را دارد]3[ .


مكانيسم توسعه پاك CDM0



صندوق سبز اقليم GCF3




صندوق انطباق AF4
تسهيالت جهاني محيط زيست GEF

0

 -3توصيه براي بهترين گزينه و تشريح داليل انتخاب آن
از ميان گزينههاي فوقالذكر ،بهترين گزينهاي كه ميتوان پيشنهاد داد صندوق سبز اقليم است چراكه بيشتر نيازهاي مالي
طرحهاي سازگار با تغيير اقليم به هنگام دوره ساخت آنها ميباشد  ،از ميان تسهيالت فوق ،به غير از  ،CDMباقي روشها
ميتوانند در دوره ساخت  ،به طرحها اختصاص داده شوند اما محدوديت ميزان تسهيالت مالي ارائه شده توسط  GEFو
همچنين تك منظوره بودن صندوق  AFكه تنها متمركز بر طرحهاي انطباق بوده و طرحهاي كاهش انتشار را در بر نميگيرد
سبب ميشود تا از ميان اين گزينهها ،صندوق سبز اقليم داراي بهترين شرايط باشد.
 -4شرح ساز و كارهاي عملي سياست پيشنهادي

Clean Development Mechanism
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صندوق سبز اقليم ( )GCFيك صندوق جهاني است كه براي حمايت از تالش كشورهاي در حال توسعه براي پاسخگويي
به چالش تغييرات آب و هوايي ايجاد شده است GCF .به كشورهاي در حال توسعه كمك مي كند تا گازهاي گلخانه اي
خود را محدود يا كاهش دهند و با تغييرات آب و هوايي سازگار شوند .اين تالش براي ترويج تغيير پارادايم به توسعه
كمانتشار و تاب آوري اقليم Climate-Resilientبا توجه به نياز كشورهايي است كه به ويژه در معرض تاثيرات تغييرات
آب و هوايي قرار دارند]4[ .
هدف اين صندوق ارائه منابع مالي براي كاهش انتشار يا انطباق با شرايط تغييرات اقليم است كه با اصول و مقررات كنوانسيون
هدايت ميشود اين منابع به طور مساوي بين اين دومنظور تقسيم مي شوند.
فعاليتهاي  GCFبا اولويتهاي كشورهاي در حال توسعه انجام ميشود و صندوق تأمينكننده ،روشهاي مستقيم قابل
دسترسي ايجاد كرده است تا سازمان هاي ملي و محلي بتوانند به طور مستقيم از طريق نهادهاي مالي واسطه بينالمللي منابع
مالي را دريافت كنند.
صندوق سبز اقليم ( ،)GCFدر تامين منابع مالي پروژه هايي كه در چارچوب معيارهاي آن باشند مشاركت كرده و بخشي از
منابع مورد نياز آن را مي پردازد .اين مشاركت مالي به وسيله ابزارهاي پرداخت هاي بالعوض ( ،)Grantوام (،)Loan
( )Guaranteesارائه تضامين و آورده ( )Equityبه انجام ميرساند .حدوداً  42درصد از پروژه ها وام دريافت كردهاند.
كمك مالي به بخش دولتي بدون بازپرداخت ميباشد .وامهاي اعطايي به بخش خصوصي نيز با مدت زمان بازپرداخت
طوالنيمدت و بهره اندك است 44 .درصد از پروژهها كمك بالعوض از صندوق دريافت نموده اند]0[ .
دسترسي به منابع  GCFبراي انجام برنامهها و پروژههاي تغيير اقليم ،از طريق نهادهاي معتبر ملي ،منطقهاي و بينالمللي ،دولتي
و بخش خصوصي مي باشد .نهادها ممكن است پيشنهادهاي تأمين مالي خود را از طريق نهادهاي معتبر به  GCFارسال كنند
يا خودشان خواستار اعتباربخشي توسط  GCFشوند.
به طور كلي جهت دريافت تخصيصهاي صندوق ،چهار گام اصلي وجود دارد.





معرفي و آمادهسازي دبيرخانه مرجع صالحيتدار ملي ()NDA
در نظر گرفتن نهاد مالي معتبر  GCFكه يا بينالمللي هستند يا ميتوان نهادهاي داخلي در كشورها را اعتبار بخشي
نمود.
تهيه مستندات مورد نياز براي ارائه به نهاد ملي و نهادهاي بين المللي
پيشنهاد پروژهها و برنامه هاي مدنظر كشورها در خصوص محدود كردن يا كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي يا
سازگاري با اثرات تغيير اقليم

 -5مرور گزينه هاي منتخب در سياستهاي اتخاذ شده قبلي
ايران ،طي سالهاي گذشته از امكانات CDMو  GEFاستفاده برده است .مقدار تسهيالت  GEFچندان قابل توجه نبوده و
استفاده از امكانات  CDMبه سبب مشكالت سياسي و ساختاري در كشور به خوبي انجام نگرفته است .در عين حال به سبب
ساختار مكانيسم مالي CDMدرآمدهاي ناشي از آن پس از بهره برداري از طرح حاصل ميگردند .اما تنگناهاي مالي سبب
شده است تا به سبب عدم بهره برداري از طرحهايي كه ثبت شده اند استفاده از اين مزايا فراهم نگردد.

»اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست
1396  اسفند10 ،وزارت نيرو

 بررسي گزينههاي منتخب سياستي در كشورها و موارد ديگر-6
]4[ . آورده شده است1 نمونههايي از پروژههاي ثبت شده و اعتبارهاي تخصيصداده شده به اين پروژهها در جدول شماره

 نمونههايي از پروژههاي ثبت شده و اعتبارهاي تخصيصداده شده به اين پروژهها:)1( جدول شماره
مشاركت در پروژه
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 -7بررسي دادههاي مهم و حساس براي لحاظ كردن در سياست پيشنهادي
معيارهايي وجود دارند كه برنامهها و پروژههاي بخش دولتي و خصوصي را از نظر شرايط استفاده از منابع  GCFمورد بررسي
قرار ميدهند .اين شش معيار سرمايهگذاري  GCFعبارتند از [ ]4و []0



پتانسيل كارساز بودن براي كمك به اهداف صندوق
پتانسيل تغيير الگو يعني چگونگي تغيير ظرفيت و تكرار پذيري آن و همچنين تحول برانگيز بودن و نوآورانه
بودن پروژه يا برنامه




پتانسيل توسعه پايدار يعني توسعه پايدار همراه با كاهش انتشار و سازگاري با تغيير اقليم
پاسخگويي به نيازهاي دريافتكنندگان يعني نيازهاي آسيبپذيري و تأمين مالي كشور ذينفع .به عبارت
ديگر تا چه حد پروژه گروههاي آسيبپذير ،موانع تأمين مالي و سطح قرار گرفتن در معرض خطرات آب و
هوا در داخل كشور را در نظر گرفته است.




ارتقاء داراييهاي زيستمحيطي كشور يعني متناسببودن پروژه با برنامههاي زيستمحيطي كشور
كارايي و اثر بخشي ،بدان معني كه براي پروژههاي كاهش انتشار خاص تا چه حد مقرون به صرفه است و
ميتواند براي تأمين مالي پروژه همكاري كند.

 -8تحليل ملزومات اتخاذ و اجرايي كردن سياست پيشنهادي


ظرفيتسازي
توصيه ميشود سازمان محيط زيست به عنوان نهاد ملي مسئول در اين زمينه نسبت به ظرفيت سازي در اين
خصوص اقدام عملي به انجام رساند و در اين اقدامات به اين نكته توجه كامل داشته باشد كه اين ظرفيت
سازي صرفاً در زمينه آموزش و تربيت كارشناسان محيط زيستي نبوده و تمركز بر ظرفيت سازي در خصوص
كارشناسان مالي و اقتصادي نيز بايد صورت گيرد.



ايجاد سهولت در فرآيند قانوني
توصيه ميشود فرآيند قانوني استفاده از اين تسهيالت در داخل كشور با هماهنگي با دستگاه هايي نظير سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي به منظور تعيين تكليف در خصوص ارائه
ضمانتهاي الزم به صندوق براي دريافت اين وام در صورت لزوم تسهيل گردد.



به اين فرصت و فرصتهاي مشابه در بخش خصوصي ،دستگاه هاي اجرايي و وزارت خانه ها ،توجه ويژه
گردد.
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(الزم به ذكر است كه در اين زمينه فعاليتهايي در وزارت نيرو به انجام رسيده است اما به سبب ضعف ساختاري
و كمبود نيروي كارشناسي در وزارت نيرو و سازمان محيط زيست پيشرفت مناسبي نداشته است) ،وزارتخانه


هاي نيرو ،كشاورزي و صنايع گزينههاي اصلي استفاده از اين تسهيالت هستند.
توصيه ميشود برگزاري دورههاي آموزشي توسط نهادهاي بين المللي مرتبط براي آموزش تهيه مستندات و
مدارك مورد نياز و حضور متخصصان برگزيده در آن ،در اولويت قرار گيرد.
(برگزاري اين دوره ها به صورت معرفي كارشناسان توسط نهادها و وزارتخانه ها ميتواند در اين خصوص
مثمر ثمر باشد)

 -9تحليل پيامدهاي محتمل اجراي سياست پيشنهادي
با استفاده از اين سياست ميتوان متصور بود تا برخي از طرحهاي وزارت نيرو با اولويت محيطزيست در دو زمينه كاهش
انتشار و انطباق با شرايط تغييرات اقليم بتوانند از اين تسهيالت تكميلي استفاده كرده ،با حل مشكل تامين منابع مالي
خود سبب كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و سود رساندن به طبقات مختلف جامعه گردند .اين تسهيالت باالخص
ميتواند در خصوص طرحهاي نيمه تمام ،بسيار مفيد بوده و در عين حال بخش هاي دولتي و خصوصي از آن سود برند.
 -10منابع و مأخذ
[ ]1وب سايت كنوانسيون تغييرات اقليمي .https://www.unfccc.int
[ ]0شرزهاي،غ .و مددي ،س .و كيانفر ،آ" .)1324( .سير تاريخي اقدامات جهاني جهت كاهش انتشار گازهاي
گلخانهاي و چشمانداز پيشرو (با تأكيد بر موضع و جايگاه ايران)" ،فصلنامه علوم و تكنولوژي محيطزيست.
[ ]3وب سايت دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا https://www.climate-change.ir/
[ ]4وب سايت صندوق سبز اقليم https://www.greenclimate.fund/
[5] Fayolle V., Odianose S. and Soanes M. (2017), GCF Project Toolkit 2017. Guide
to develop a project proposal for the green climate fund (GCF). Acclimatise, London.
January 2017.

