تامین مالی مبتنی بر تاثیر اجتماعی
(تامین مالی اجتماعی و تعاونی ها)

روح اهلل حمیدی مطلق
محمد اسماعیل زاده

انواع تاثیر اجتماعی بنگاه
• بنگاه اجتماعی تولید کننده محصول یا ارائهدهنده خدمات
اجتماعی
• بنگاه اجتماعی با کارکنان حاشیهای
• بنگاه اجتماعی فعال در منطقه جغرافیایی خاص
• بنگاه اجتماعی با فناوری و روش تولید اجتماعی
• بنگاه اجتماعی با مدل کسب و کار اجتماعی
• بنگاه اجتماعی با مالکیت اجتماعی

انواع تعاونی ها از منظر تاثیر اجتماعی
• فراگیر ملی
• دهیاری ها
• مرزنشینان

سازگار

• کشاورزی
• فرش دستباف
• تامین نیاز تولید کنندگان
• اعتبار

• زنان

نیمه سازگار

• مسکن

صنعتی
بنیان
• •دانش
• معدنی

• تامین نیاز مصرف کنندگان
• تامین نیاز صنوف
• خدماتی
• حمل و نقل

سازگار مشروط

SOCIAL IMPACT BOND
•
•
•
•

 SIBدولت ،ارایه دهنده خدمت و تامین کننده مالی را با
هدف اجرای برنامه ای مشخص با خروجی های مشخص دور
یکدیگر جمع می کند.
در این مدل سرمایه گذار (تامین کننده مالی) منابع اولیه
اجرای پروژه را تامین می کند،
ارایه دهنده خدمت آن پروژه را اجرا می کند
و دولت توافق می کند که در صورت اجرای موفق پروژه و
دستیابی به نتایج مشخص ،هزینه و سود سرمایه گذار را
پرداخت می کند .به عبارت دیگر دولت صرفا برای پروژه
های موفق پول پرداخت می کند.

 SIBدر یک نگاه

قلمرو فعالیت SIB
بخش خصوصی

حوزه عمل SIB

مردم می توانند هزینه
دریافت خدمات را
بدهند

تمامی شرکت های
صنعتی و خدماتی دولتی
ایران خودرو

خصوصی سازی:
بیمارستان
بزرگراه
دفترپیشخوان
دولت
پلیس 10+

تمامی شرکت های
صنعتی و خدماتی
خصوصی
دیجی کاال
کاله و...

مردم نمی توانند یا
حاضر به پرداخت
هزینه نیستند

بخش خصوصی سرمایه
گذاری نمی کند
بخش دولتی مجبور به
سرمایه گذاری اسست

بخش دولتی و
خصوصی حاضر به
سرمایه گذاری است

بخش دولتی

حوزه هایی که دولت نمی تواند وارد عمل شود

• پیچیدگی باال وجود دارد و نمی توان فرآیند ثابت ایجاد کرد (مهاجرت)
• حجم تغییرات باالست و نیاز به واکنش سریع و چابک وجود دارد ( SOCIAL
)MEDIA
• منابع دولت باعث فرار منابع خصوصی می شود و نیاز به مشارکت هماهنگ بین
بخش خصوصی و بخش دولتی دارد

نقش دولت در SIB
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

منابع دولت تضمین و تسریع کنند گردش منابع مالی بخش خصوصی است
منابع دولت تضمین نوآوری بخش خصوصی در حوزه اجتماعی می کند.
منابع دولت را از  inputمحور به سمت  outputو  impactمی برد
سایر ابزارهای مالی مانند ابزارهای ضمانتی را فعال می کند
تزریق منابع مالی دولت را اثربخشی می کند به طوری که دولت صرفا در صورت
اجرای موفق طرح پول پرداخت می کند و ریسک عدم موفقیت طرح به عهده
سرمایه گذار بخش خصوصی است
بازار برای بخش خصوصی دارای تاثیر اجتماعی باالتر را توسعه می دهد.
همزمان ورود منابع جامعه هدف به فرآیند توسعه را تضمین می کند.

حوزه های فعالیت SIB
امنیت اجتماعی

اشتغال

بازپروری زندانیان
جلوگیری از اعتیاد

بازآموزی و مهارت آموزی

آموزش
کمک به افراد محروم از

تحصیل

سالمت
پیشگیری از بیماری و

حمایت از نوزاد و مادر

ترک منزل نوجوانان
طالق و زنان بی سرپرست
کودکان کار و بی سرپرست

افزایش امکان یافتن شغل
(کاریابی )

ارتقا کیفیت تحصیل

نگهداری از بیماران مزمن

حوزه های فعالیت SIB
انگلستان

میلیون
دالر
7.7

انگلستان

11

انگلستان

3.6

 650فرزند بی سرپرست

هلند

0.9

 160جوان محروم و بیکار

بلژیک

0.3

کانادا

0.9

انگلستان

2.5

 180مهاجر بیکار با سن  18تا 30حمایت از جوانان مهاجر بیکار برای پیوستن بهتر به جامعه و بهبود امکان استخدام
آنها
سال
 22مادر تنها با فرزندان که در
فراهم نمودن سرپناه برای مادران تنهای در خطر
خطر هستند

کشور

افراد تحت پوشش

هدف

 3000زندانی با حبس های کوتاه کمک به زندانیان جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به جامعه
مدت
بیش از  10هزار نوجوان در خطر افزایش چشم انداز یافتن کار برای نوجوانان در خطر (باالی  14سال)
کمک به فرزندان بی سرپرست و خانواده هایی که نیاز به فرزندخوانده دارند جهت
پذیرش و نگهداری این فرزندان
کمک به جوانان محروم برای یافتن کار ثابت

 11هزار نفر با بیماری های ریوی ،کمک به افراد با بیماری های مضمن جهت بهبود امکان خودمراقبتی
دیابت ،و آسم

هند

0.3

 15هزار دختر محروم

ثبت نام دختران محروم از تحصیل در مقطع متوسطه

انگلستان

1.3

 3هزار سالمند

ارتقا سالمت افراد سالمند تنها

آمریکا

30

 3200مادر کم درآمد

کمک به مادرانی که فرزند اولشان را باردار هستند با هدف سالمت دوران بارداری و
سالمت نوزاد

 .1طراحی مدل تامین مالی مبتنی بر تاثیر اجتماعی (موارد بین المللی)
 برنامه Energise programmeدر زمینه جوانان آسیب پذیر در انگلستان
 کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران نوزاد در راجستان هند ()THE UTKRISHT IMPACT BOND
 بهبود زندگی افراد بی خانمان در استرالیا ()aspire SIB

 .1طراحی مدل تامین مالی مبتنی بر تاثیر اجتماعی (موارد بین المللی)
 بهبود زندگی افراد بی خانمان در استرالیا ()aspire SIB

 .1طراحی مدل تامین مالی مبتنی بر تاثیر اجتماعی (موارد بین المللی)
 بهبود زندگی افراد بی خانمان در استرالیا ()aspire SIB

 .1طراحی مدل تامین مالی مبتنی بر تاثیر اجتماعی (موارد بین المللی)
 بهبود زندگی افراد بی خانمان در استرالیا ()aspire SIB

به سوی اکوسیستم تامین مالی اجتماعی
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صندوق های سرمایه گذاری نوآوری اجتماعی
سرمایه
گذاری

مداخله

تامین مالی
SI

کمیته
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