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Οκνζπνλδηαθή ζπληαγκαηηθή κνλαξρία
13 Πνιηηείεο θαη 3 Οκνζπνλδηαθέο επηθξάηεηεο
Μέζνο εηήζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο πάλσ από 5%








Βαζηθόο ζηόρνο ε θαζνιηθή παξνρή λεξνύ ζε πξνζηηή
ηηκή
Αύμεζε πξόζβαζεο από 23% ηνπ πιεζπζκνύ ην 1950 ζε
91,6% ην 2009
Άηνθα δάλεηα θαη θξαηηθέο επηδνηήζεηο
Σα ηνπηθά θξαηίδηα είραλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο
παξνρήο ππεξεζηώλ ύδξεπζεο





Μέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80: εθβηνκεράληζε
αύμεζε 437% δήηεζεο λεξνύ γηα βηνκεραληθή & νηθηαθή ρξήζε
Κπξίσο ζηηο πην πινύζηεο, ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο

 Σν 2003, ην λεξό πνπ
είρε ηδησηηθνπνηεζεί
θάιππηε ην 48% ηνπ
ζπλνιηθνύ
πιεζπζκνύ
 Τςειή θάιπςε
δηθηύνπ
Πνζνζηά θάιπςεο ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο
(Lee C. , 2011)

γξήγνξεο αλαβαζκίζεηο ησλ ππνδνκώλ
 επαλεηιεκκέλεο απμήζεηο ηηκνινγίσλ
 κπζηηθόηεηα σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο
 απμαλόκελν ρξένο
 έιιεηςε θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ
δηαθνξεηηθόο βαζκόο πνηόηεηαο
δηαθνξεηηθέο ρξεώζεηο αλά Πνιηηεία
Ιδιωηική εηαιρεία ύδρεσζης - IWK (1993)
 ρσξίο ηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ
 αξλήζεηο πιεξσκήο από ηνπο πνιίηεο
 νη κέηνρνη είραλ εγγπεκέλν έλα ειάρηζην πνζνζηό θέξδνο
 ε θπβέξλεζε εμέδσζε καθξνρξόληα δάλεηα


1997, θξίζε ζηελ
αζηαηηθή
νηθνλνκία

Δηήζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο (ΑΔΠ)
World Bank, World Development Indicators





Γηαθζνξά - απαίηεζε ζαθνύο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμύ ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα θαη ησλ πνιηηηθώλ
Γπζθνξία ηδησηηθώλ θνξέσλ











Φηινδνμία αλάπηπμεο λένπ κνληέινπ
Σξνπνπνίεζε ζην Οκνζπνλδηαθό ύληαγκα ηνλ Ιαλνπάξην
2005
Μεγάιεο θαη αλνηθηέο δηαβνπιεύζεηο πξηλ ηε
κεηαξξύζκηζε
Δλνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ πδάησλ θαη απνρέηεπζεο γηα
ξύζκηζε ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν κε ζαθή δηαρσξηζκό
αξκνδηνηήησλ
Πιήξεο αλάθηεζε ηνπ θόζηνπο
Βειηίσζε πνηόηεηαο λεξνύ

Φορείς και Αρμοδιόηηηες
Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε

• Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Νεξνύ θαη Δπηθνηλσληώλ
• Αλάπηπμε κηα νιηζηηθήο πνιηηηθήο λεξνύ ηεο
ρώξαο

Κξαηίδηα θαη
Οκνζπνλδηαθέο Δπηθξάηεηεο

• Γηαρείξηζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο

Δζληθό πκβνύιην Τδαηηθώλ
Πόξσλ (NWRC)

• Τπό ηελ πξνεδξία ηνπ Πξσζππνπξγνύ
• Γηαζθαιίδεη ηνλ ζπληνληζκό αλάκεζα ζηηο
Πνιηηείεο

Δζληθή Δπηηξνπή
Τπεξεζηώλ λεξνύ (SPAN)

• Ρύζκηζε θαη έιεγρνο ησλ ππεξεζηώλ λεξνύ
(ππεξεζίεο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο)

Δηαηξεία Γηαρείξηζεο
Τπνδνκώλ (PAAB)

• Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
• Καηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνδνκέο λεξνύ
ησλ θξαηηδίσλ θαη εμαζθαιίδεη ρξεκαηνδόηεζε










Αγνξά ππνδνκώλ λεξνύ από ηα θξαηίδηα
ε PAAB ζα ηζνθαξίζεη ην πνζό από δάλεηα ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηηο Πνιηηείεο
Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο κηζζώλνπλ ηηο ππνδνκέο από ηελ
PAAB γηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
Γηθαηνύρνο πην επλντθώλ επηηνθίσλ ζε ζρέζε κε ηνπο
αλαδόρνπο
Σξηεηήο δηάξθεηα ζπκβάζεσλ κίζζσζεο

Υπουργείο Ενζργειασ, Νεροφ και Επικοινωνιών
Χάραξη πολιτικήσ

Εθνική Επιτροπή Υπηρεςιών νεροφ (SPAN)- Διαχειριςτήσ

Διαχείριςη
περιουςιακών
ςτοιχείων (PAAB)

Δάνεια
Εκμίςθωςη υποδομών

Ιδιώτεσ
διαχειριςτζσ

Προμήθεια
Νεροφ
Καταναλωτζσ

Ορόζημα Μεηαρρύθμιζης
ηαζεξνπνίεζε
(2001-2005)

Δλνπνίεζε
(2006-2010)

Απνδνηηθόηεηα
(2011-2015)

• 2/2005 - Σν Οκνζπνλδηαθό Κνηλνβνύιην ηεο Μαιαηζίαο
ηξνπνπνίεζε ην ύληαγκα θαη ςήθηζε ηελ κεηαξξύζκηζε ηνπ
ηνκέα ησλ πδάησλ.

• 5/ 2006 - Ίδξπζε ηεο PAAB
• 6/ 2006 - Έγθξηζε από ην Κνηλνβνύιην ηεο δξάζεο ηεο SPAN
θαη ηεο WSIA, πνπ παξέρεη ην λνκηθό πιαίζην γηα ηε ξύζκηζε
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζε νινθιεξσκέλε εζληθή θιίκαθα
• 2/2007 - H SPAN δξαζηεξηνπνηείηαη
• 1/2008 – Σν πιαίζην WSIA ηίζεηαη ζε εθαξκνγή
• 12/2008 – Η PAAB επηζθξαγίδεη ηελ πξώηε ζπκθσλία
εμαγνξάο από ηελ πνιηηεία ηεο Melaka
• 12/2008 – Γεύηεξε ζπκθσλία ηεο PAAB κε ηελ πνιηηεία
Ν.Sembilan

• Μεραληζκόο θαζνξηζκνύ ηηκώλ ώζηε λα επηηξέςεη ηελ πιήξε
αλάθηεζε ηνπ θόζηνπο ζηαδηαθά κέρξη ην 2013









Βειηησκέλεο ηερληθέο επηδόζεηο
Μεησκέλεο δηαθπγέο
Πξόζβαζε ζε εηήζην επηηόθην 2,5-3%
Έθθξαζε γλώκεο θαηαλαισηώλ
Γέζκεπζε αγνξάο πιηθώλ από ηε Μαιαηζία

Γεκόζηεο Δπελδύζεηο γηα
Τπνδνκέο
(ζε εθαηνκκύξηα RM)
(Tan J., 2011)









Οη SPAN θαη PAAB νξίδνπλ ην επηηόθην αλάινγα κε ηελ
εθάζηνηε ηδησηηθή εηαηξεία
Η “θζελή ρξεκαηνδόηεζε’’ κεηαηξάπεθε ζε νηθνλνκηθά
θέξδε γηα ηελ PAAB
Η PAAB δελ είλαη απνκνλσκέλε από ηηο πηέζεηο ηεο
θπβέξλεζεο
Αδηαθάλεηα ζηηο πξνζθνξέο (ην 72% ησλ ζπκβάζεσλ
κέζσ απεπζείαο αλάζεζεο)

«πλήρης ανάκτηση κόστοσς» & «αποπολιτικοποίηση
των τιμών»
απμεκέλε θάιπςε λεξνύ
πην αθξηβό από ην πξνεγνύκελν κνληέιν
απζηεξόηεξνη έιεγρνη (όρη όκσο πεξηβαιινληηθνί)
θεληξηθόο ζρεδηαζκόο
εμαθνινπζεί λα επεξεάδεηαη από ηελ πνιηηηθή
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