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مقدمه
فضای مالی سیاست گذاری های عمومی، معموالً بر چهار ُرکن اصلی استوار است: افزایش کمک های رسمی برای 
توسعه3، استقراض بیشتر از منابع داخلی یا بین المللی، بهبود بخشیدن به جمع آوری درآمدهای دولت و افزایش 
کارایی و تعیین اولویت در َصرف هزینه ها� مورد پنجم که شیوه ای برای برنده شدن در این فضای مالی نیز هست 

اجتناب از انتقال منابع مالی از کشورهای جنوب به شمال از طریق استفاده بهتر ذخائر مالی است�
در این مقاله، منابع و ابزارهای بین المللی تأمین مالی سیاست اجتماعی بررسی شده اند� طبق استدالل نویسنده  
نابرابری های شدید در توزیع ثروت جهانی، بازتوزیع این ثروت در مقیاسی جهانی را ضروری ساخته است� کمک های 
رسمی توسعه به عنوان کانال رسمی این بازتوزیع بین شمال و جنوب، در شکل کنونی خود با مسائل مختلفی 
همچون حجم کمک ها، تمرکز، هزینه معامالت، پیش بینی پذیری 4، تأثیرات اقتصادی کالن، کمکهای الزام آور5 
یکپارچگی سیاست ها، استفاده برای اهدافی غیر از آن چه تعیین شده6 و شرطیت اعطای کمک7 مواجه اند� به نظر 
نویسنده، به حداقل رسیدن نقل و انتقاالت مالی بین شمال و جنوب به کشورهای در حال توسعه امکان می دهد 
و  به شکل کمک های رسمی  این همکاری می تواند  افزایش دهند�  بیشتر  را هرچه  بین خودشان  که همکاری 
دوجانبه توسعه بین خود کشورهای جنوب، ادغام منطقه ای و یا بانک های موسوم به جنوب- جنوب باشد� البته 
این سرمایه گذاری ها تاکنون عمدتاً معطوف به زیرساخت ها بوده اند و نه سیاست های اجتماعی� این مقاله، تحلیلی 
از جریان های مالی خالص جهانی به دست می دهد� به باور نویسنده، این کشورهای جنوب اند که سرمایه الزم 
برای شمال را فراهم می آورند و نه بالعکس� وی معتقد است کشورهای در حال توسعه باید نقل و انتقاالت مالی با 
کشورهای شمال را کاهش دهند و منابع شان را برای توسعه و رفاه خود )و نه رفاه کشورهای ثروتمند شمال( به کار 
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بندند� در بخش پایانی مقاله نیز ابزارهای مالی ویژه ای مانند رویکردهای کالن بخشی1 و قراردادهای مبتنی بر اهداف 
توسعه هزاره به عنوان مجاری بالقوه تأمین مالی سیاست اجتماعی در کشورهای در حال توسعه مطرح شده اند�

و  اقتصادی  مسائل  دپارتمان  ارشد  مشاور  و  لندن  اقتصادی  علوم  مدرسه  فارغ التحصیل  اُرتیز،  ایزابل  دکتر 
اجتماعی سازمان ملل است� وی سابقه همکاری با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای التین )1991(  
اتحادیه اروپا )92-1991(، بانک توسعه آسیا )2003-1995( و نیز بیش از 15 سال تجربه کار میدانی در 30 کشور 

آسیا، افریقا، اروپای شرقی و آمریکای التین را در کارنامه خود دارد�

نقلوانتقاالتمالیشمال-جنوب
عدمتقارنهادرتوزیعجهانی:لزومبازتوزیعبینالمللی

نابرابری شدید در توزیع درآمد و دارایی های جهانی، ظرفیت حکومت ها در تأمین مالی سیاست اجتماعی را به 
طور جدی تضعیف می کند� در سال 2000، 1 درصد از جمعیت جهان که از همه ثروتمندتر بودند، 40 درصد کل 
ثروت جهانی را در اختیار داشتند و 85 درصد از کل درآمد و دارایی های جهان به 10 درصد از جمعیت جهان که 
ثروتمندترین بودند تعلق داشت، اما نیمه پایین جمعیت جهان از حیث ثروت، مالک تنها 1 درصد از ثروت جهانی 
بود� جهانی شدن را در صورتی می توان قابل پذیرش دانست که همگانی باشد و منافع آن به اکثریت جمعیت جهان 
برسد نه تعداد کمی از کشورها، شرکت ها و افراد� این میزان از تمرکز درآمد در کشورهای شمال، کاماًل غیرقابل 
توجیه است و نویسندگانی مانند َسمیر امین از آن با عنوان آپارتایدی در مقیاس جهانی یاد کرده اند� آمریکای 
شمالی، اتحادیه اروپا و کشورهای پردرآمد آسیا و اقیانوسیه، 84 درصد ثروت جهانی یا 79 درصد تولید ناخالص 
داخلی جهان را در اختیار دارند� در این شرایط، بازتوزیع بخش قابل توجهی از این منابع مالی و تخصیص آن به 

کشورهای جنوب را می توان هدفی مشروع دانست�

کمکهایرسمیبرایتوسعه
کمک های رسمی توسعه، کانال یا مجرای رسمی بازتوزیع بین المللی منابع مالی اند� این کمک ها از زمان استعمار 
کشورها وجود داشته اند، اما در شکل کنونی، منشاء آنها را می توان به دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت داد؛ 
زمانی که نهادهای برتون وودز2 پدید آمدند� منظور از این نهادها، سازمان ملل و نهادهای مالی بین المللی نظیر صندوق 
بین المللی پول، بانک جهانی، و بانک های توسعه آسیا، افریقا و کشورهای قاره آمریکاست� تجربه خوب طرح مارشال در 
اروپا )تخصیص ساالنه 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای بازسازی اروپای پس از جنگ در دوره 1948 تا 
1953( منجر به ایده »طرح مارشال برای کشورهای جنوب« شد� در سال 1960 و با تصویب مجمع عمومی سازمان 
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ملل، قرار بر این شد که 1 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای ثروتمند برای کمک به جنوب درنظرگرفته شود، اما 
تا امروز، کمک ها هرگز به این میزان نرسیده است� در سال 1969، کمیسیونی به رهبری پی یر ترودو1، نخست وزیر 
وقت کانادا، از کشورهای ثروتمند درخواست کرد 0/7 درصد از تولید ناخالص ملی خود را )قطع نظر از وام های تجاری 
و هزینه های نظامی( صرف کمک به سایر کشورها کنند� در مجمع عمومی سازمان ملل در 1970، این موضوع، مورد 
پذیرش تمامی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، اما از آن زمان، تنها 0/3 درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها 
صرف کمک شده است� حدود 15 درصد از کل کمک های رسمی توسعه، به آموزش و بهداشت اختصاص می یابد و 

علت آن نیز تالش کمک کنندگان برای حمایت از افریقا در دستیابی به اهداف توسعه هزاره است�
در سـال 2005، میـزان کمک هـا اسـتثنائاً بـه 0/33 درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی کشـورهای توسـعه یافته 
رسـید کـه دلیـل آن، کمک هـای شـخصی اضافـه برای امدادرسـانی به سـونامی آسـیا و جنـگ عراق بـود، اما در 
سـال 2006، میـزان کمک هـا به همان رقـم 0/3 درصد بازگشـت� در اوایل دهه 1990، میزان کمک های رسـمی 
توسـعه بـه طـور میانگیـن 0/32 درصـد درآمـد ناخالـص ملـی کشـورهایی بود کـه عضـو سـازمان همکاری های 
اقتصـادی و توسـعه هسـتند، اما در سـال 2006، این رقم برای آمریـکا 0/17 درصد، ژاپـن 0/25 درصد و اتحادیه 
اروپـا 0/54 درصـد بـود� در این سـال  تنها دانمـارک، لوکزامبورگ، هلند، نروژ و سـوئد به تعهد خـود )کمک 0/7 
درصـدی( عمـل کردنـد� در سـال 2003  هزینه های نظامـی آمریکا 6 درصـد تولید ناخالص ملی این کشـور بود، 
امـا میـزان کمـک رسـمی و الـزام آور ایـن کشـور بـرای توسـعه، 0/1 از این تولیـد را شـامل می شـد� در دهه های 
اخیـر، کمک هـای معطـوف بـه توسـعه نتوانسـته اند به انـدازه کافی بـه کاهش فقـر یا ایجاد شـرایط پایـدار برای 
توسـعه اقتصـادی کمـک کننـد و عـدم  سـرمایه گذاری کشـورهای ثروتمنـد در »طرح مارشـال برای کشـورهای 

جنـوب« بدیـن معناسـت کـه 180 کشـور در حال توسـعه جهان هرگـز به طور کامل توسـعه نخواهنـد یافت�

جریانهایخصوصی2وجریانهایپولیغیررسمییاوجوهارسالی3
میـزان خالـص بدهـی خصوصـی کشـورهای در حـال توسـعه از اندکـی کمتـر از 170 میلیارد دالر در سـال 
2002 بـه حـدود 647 میلیـارد دالر در سـال 2006 رسـید� اگرچـه جریان هـای مالی بخش خصوصی به سـمت 
کشـورهای در حال توسـعه، قطعاً بسـیار بیشـتر از سـطح کمک های رسـمی توسـعه اسـت، اما 70 درصد از این 
جریـان مالـی تنهـا به چند کشـور با درآمد متوسـط مانند آرژانتیـن، برزیل، چین، هندوسـتان، مالـزی، مکزیک، 
سـنگاپور، جمهـوری کـره، تایوان و تایلنـد اختصاص می یابد� جریان هـای مالی خصوصی، در کشـورهای افریقایی 

و سـایر نقـاط که کمتریـن میزان توسـعه یافتگی را دارنـد، ناچیزند�
دیگر منبع مهم انتقال پول به کشورهای در حال توسعه، وجوه ارسالی کارگران است که در سال 2006 به 
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193 میلیارد دالر رسید )در مقایسه با 106 میلیارد دالر کمک رسمی توسعه در همان سال(� این وجوه ارسالی  
جریان های غیررسمی تأمین مالی اند که اهمیتی اساسی در تداوم مصرف شخصی خانواده های مهاجر دارند و به 
عالوه، منبع مناسب مبادالت خارجی حکومت ها شمرده می شوند، اما آنها را نمی توان سازوکار خوبی برای تأمین 
مالی سیاست های عمومی به منظور توسعه اقتصادی پایدار و بلندمدت یک کشور دانست� دریافت کنندگان اصلی 
این وجوه، هندوستان، مکزیک و فیلیپین هستند و فقیرترین گروه های جمعیت در کشورهای در حال توسعه، به 

ندرت بهره ای از این وجوه می برند�

منابعجدیدتأمینمالیتوسعه
شکست کمک کنندگان در عمل به تعهد خود مبنی بر اختصاص 0/7 درصد تولید ناخالص ملی به عنوان کمک 
منجر به طرح منابع بین المللی جدید برای تأمین مالی توسعه شد� سمت وسوی طرح های پیشنهادشده، در درجه 
اول، مالیات بندی بر فعالیت های تجملی یا فعالیت هایی است که نتایج منفی اجتماعی و زیست محیطی دارند� این 
طرح ها عبارت اند از: 1- مالیات وضع کردن بر تجارت تسلیحاتی؛ 2- مالیات های زیست محیطی جهانی؛3- مالیات 
مالیات توبین1 خوانده می شود(؛ 4 - مالیات بر بلیت های هواپیما؛  بر جریان های پولی کوتاه مدت )که اصطالحاً 
5- افزایش کمک های داوطلبانه با کاربست روش های جدید )مثاًل درصدی از فروش کارت های اعتباری و غیره(� 
اگرچه این منابع جدید تأمین مالی توسعه را می توان ابتکارات خوبی دانست، اما آن ها باید مکمل کمک های رسمی 
توسعه باشند و نه جایگزین آن ها� آن چه در این زمینه مورد نیاز است، یک سیستم چندجانبه مترقی و قابل اجرا 
برای انتقال منابع از حکومت های ثروتمند به فقیر است که از رهگذر آن، مسئولیت ها در زمینه توسعه تقسیم شود�

پیشنهاداتیبرایتأسیسیکسازمانمالیاتیبینالمللی
تأسیس این سازمان، پیشنهاد شرکت کنندگان در میزگرد سازمان ملل درخصوص تأمین مالی توسعه بود� 
البته ایجاد چنین سازمانی نخستین بار در سال 1999 توسط ویتو تانزی2 مدیر پیشین بخش مسائل مالی صندوق 
بین المللی پول مطرح شد� اهداف این سازمان از این قرار بود: 1- اجتناب از رقابت مالیاتی و فشارهای حاصل از آن 
که موجب می شد سیستم های مالیاتی، کمتر شکل مترقی و منصفانه داشته باشند؛ 2- هماهنگ کردن تالش ها 
برای مبارزه با فرار مالیاتی و پناهگاه ها یا بهشت های مالیاتی3؛ 3- بررسی یک راه حل  جهانی برای مالیات وضع کردن 
بر شرکت های چندملیتی� در کنفرانس بعدی سازمان ملل پیرامون تأمین مالی توسعه )2002(، ایده تشکیل این 
سازمان با استقبال چندانی از سوی آمریکا و سایر حکومت های شمالی مواجه نشد� در سال 2004، مجمع عمومی 
سازمان ملل با رأی 115 کشور قطعنامه ای را تصویب کرد که خواهان تحقیق درخصوص مالیات های بین المللی به 
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عنوان ابزاری برای تأمین مالی توسعه بود، اما باز هم توافقی در مورد تأسیس یک سازمان مالیاتی بین المللی حاصل 
نشد� با این همه، ایجاد این سازمان را می توان گامی صحیح به سوی بهبود حکمرانی جهانی و جبران مبنای مالیاتی 

ضعیف دولت- ملت ها1 و نیز فضای سیاستگذاری دانست�

انتقالمنابعمالیبینخودکشورهایجنوب
از قـرن نوزدهـم، کشـورها و مناطقی کـه در موقعیت رهبری و برتـری جهانی قرار نداشـتند، اتحاد با یکدیگر 
را بـه عنـوان راهبـردی برای کاهش وابسـتگی و فرادسـتی قدرت های شـمالی، اسـتحکام بخشـیدند� در آغاز قرن 
بیسـت و یکـم، ارتبـاط میـان کشـورهای جنوبـی بـرای ارتقـای همکاری های موسـوم بـه جنوب- جنـوب در دو 
شـکل اصلـی همچنـان ادامـه دارد: گروه هـای بین المللـی )ماننـد جی 77 یـا جـی 24( و اتحادیه هـای منطقه ای 
)مثـاًل مرکوسـور یـا بـازار مشـترک کشـورهای جنوبـی )واقـع در آمریـکای التیـن(، انجمن توسـعه جنـوب افریقا  

جامعـه کشـورهای جنوب شـرقی آسـیا و جـز این ها(�

کمکهایرسمیودوجانبهتوسعهوسرمایهگذاریهایجنوب-جنوب
کمک هـا و سـرمایه گذاری های جنوب- جنـوب ]معموالً[ مبنایـی دوجانبه دارند� کشـورهای اصلی اعطاکننده 
کمک در جنوب که عضو سـازمان همکاری های اقتصادی و توسـعه نیسـتند عبارت اند از: برزیل، چین، هندوستان، 
کویـت، مکزیک، فدراسـیون روسـیه، عربسـتان سـعودی، افریقای جنوبی، جمهوری کـره، تایوان و ترکیـه� از آن جا 
کـه ایـن کمک ها خارج از نظارت کمیته کمک های توسـعه )وابسـته به سـازمان همکاری های اقتصادی و توسـعه( 
قـرار دارنـد، داده هـای موجود مـورد انتقال منابع مالی جنوب- جنوب، چندان قابل اتکا نیسـت� طبـق برآورد بانک 
جهانی، در سـال 2005، 4/4 درصد از مجموع کمک های رسـمی توسـعه توسـط کشـورهایی تأمین شـد که عضو 
سـازمان همکاری هـای اقتصـادی و توسـعه نبودنـد امـا این بـرآورد، کمتر از حد واقعی اسـت� جالب اینجاسـت که 
قسـمت اعظـم ایـن کمک، نه بـه بخش های اجتماعـی، بلکه بـه پروژه های بزرگ زیرسـاختی اختصـاص می یابد و 

این یعنی اینکه آنچه در اندیشـه بسـیاری از حکومت های در حال توسـعه اولویت دارد، زیرسـاخت اسـت�

انتقالمنابعمالیبهشکلدرونمنطقهای
نقل و انتقال مالی درون منطقه ای، مستلزم وجود دست کم یک کشور پردرآمدتر در یک انجمن منطقه ای است 
و در کنار آن، میل به پرداخت در جهت همبستگی منطقه ای� اتحادیه یا ادغام منطقه ای، شکل اصلی همکاری های 
جنوب- جنوب است و جایگزین سودمندی برای الگوی کنونی جهانی شدن ناعادالنه به شمار می آید� راهبردهای 
تولید  به تقسیم کار، تجارت و  ارتقاء و شکل دهی مجدد  برای حمایت،  تجارت منطقه گرا، شیوه های کارآمدی 

1. nation-states
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منطقه ای اند� هرچند اتحادیه اروپا را می توان بهترین نمونه موجود درخصوص چگونگی ایجاد همبستگی منطقه ای 
دانست، اما در کشورهای در حال توسعه نیز شاهد تجارب فزاینده ای از این حیث هستیم� تقریباً هر کشوری در 
جهان را می توان در یک جبهه منطقه ای جای داد: جامعه کشورهای جنوب شرقی آسیا، اتحادیه افریقا، جامعه 
کشورهای حوزه آند، جامعه کشورهای حوزه کارائیب، اتحادیه دولت های عرب، انجمن همکاری های منطقه ای 
آسیای جنوبی، انجمن توسعه جنوب افریقا و غیره� مرکوسور یا بازار مشترک کشورهای جنوب که در سال 1991 
توسط کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوئال شکل گرفت و اینک بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور و 
پرو اعضای وابسته آن هستند، قدیمی ترین اتحادیه منطقه ای جنوبی است� مرکوسور به شکلی آهسته اما پیوسته 
رشد کرده و از یک توافق تجاری صرف در سال 1991 تا تأسیس یک پارلمان مشترک در سال 2007 پیش رفته 
است� نکته مهم در مورد مرکوسور که در خور ستایش نیز هست این است که این اتحادیه، پس از اتحادیه اروپا، 
بهترین مثال از ادغام منطقه ای شمرده می شود� از حیث سیاست اجتماعی، مرکوسور دارای بیانیه مهمی درباب کار 
و موضوعات اجتماعی است؛ بیانیه ای که مقرراتی هماهنگ درخصوص فرآورده های دارویی، درجات آموزشی، حق 

تأمین اجتماعی و بررسی های مشترک درباره بهداشت و ایمنی را دربرمی گیرد�

بانکهایجنوب-جنوب
گسترده ترین بانک های چندجانبه جنوب- جنوب را می توان در جهان اسالم و کشورهای عرب یافت� بیشتر 
این نهادها، به عنوان ابزاری برای انتقال منابع از کشورهای نفت خیز و ثروتمند به کشورهای فقیرتر این منطقه و 
افریقا، در دهه 1970 آغاز به کار کردند� هدف بانک توسعه اسالمی ]به عنوان یکی از این نهادها[، پیشبرد توسعه 
اقتصادی و پیشرفت اجتماعی جوامع مسلمان طبق اصول شریعت است� صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کشورهای عرب، دومین نهاد بزرگی است که در این زمینه وجود دارد و عمدتاً معطوف به پروژه های زیرساختی 
است� شرکت توسعه کشورهای حوزه آند که هیأت مدیره آن از 17 کشور آمریکای التین به عالوه اسپانیا و 12 
بانک تجاری شکل گرفته، مورد موفق دیگری از بانک های چندجانبه جنوبی است� غیرمشروط بودن و فرایند سریع 
تصویب وام، از مزایای این نهاد محسوب می شود و نقدها به آن نیز مواردی مانند نامشخص بودن کارکردهای 

اساسی این نهاد و پُرهزینه بودن وام های آن را دربرمی گیرد�
با توجه به فقدان سیاست هایی که حالت مشروط دارند و نیز دارا بودن الزامات کمتر، به نظر می رسد که   
با وجود این، هرچند این بانک ها با مجموعه  بانک های جنوب- جنوب، رابطه دوستانه ای با حکومت ها دارند� 
اصول متفاوتی ایجاد شده اند، اما آن ها نیز همان مسائلی را که در بانک های شمالی اعطاکننده کمک های رسمی 
ناعادالنه  پیامدهای  کمک ها،  بودن  متمرکز  الزام آور،  کمک  مانند  مسائلی  می کنند؛  تکرار  دارد،  وجود  توسعه 

سرمایه گذاری های اجتماعی محدود )موسوم به پَسماند1( و غیره�

1. residual
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جتنابازانتقالمنابعبینشمالوجنوب
تصویرمتفاوتحاصلازبررسیجریانهایخالصمالی

طبق گزارش دپارتمان مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 2007 با عنوان وضعیت و چشم اندازهای 
اقتصادی جهان، میزان خالص جریان های مالی در کشورهای در حال توسعه از 40 میلیارد دالر جریان ورودی خالص 
و مثبت در سال 1995 به 657 میلیارد دالر جریان خروجی خالص و منفی در سال 2006 رسیده است� در این سال، 
جریان خالص منابع به سوی افریقای جنوب صحرا، به عنوان تنها منطقه ای که جریان خالص انتقال منابع بدان در 
سال های گذشته مثبت بود، نیز شکل منفی به خود گرفت� اگر منابع ذخیره شده در کشورهای در حال توسعه که 
حاصل مبادالت خارجی اند را نیز درنظر گیریم، به رقمی در حد 3 تریلیون دالر خواهیم رسید� بیشتر این پول، وارد 
اقتصاد آمریکا می شود )که دوسوم از پس اندازهای جهان را به شکل انحصاری در اختیار دارد( و پس از آن، کشورهایی 
نظیر اسپانیا، انگلستان و استرالیا قرار می گیرند� به عبارت دیگر، این کشورهای فقیرند که منابع را به کشورهای 

ثروتمند انتقال می دهند]و نه بالعکس[�
پس اندازهای جهانی نیز در مسیری نادرست و عمدتاً به سوی ثروتمندترین کشور دنیا]آمریکا[جریان دارد و در 
واقع، این کشور، روزانه 2 میلیارد دالر از کشورهای فقیرتر قرض می گیرد� توزیع جهانی پس اندازهای خالص، بسیار 
ناعادالنه است و کشورهای فقیر، پس اندازهای خالص خود را به کشورهای ثروتمند صادر می کنند� این مسأله، کل 
منطق اقتصادی مرسوم را به چالش می کشد؛ منطقی که بر اساس آن، به لحاظ نظری، چون سرمایه فراوان و نرخ 
بازده کمتری در شمال وجود دارد، کشورهای شمالی عالقه دارند در جنوب سرمایه گذاری کنند؛ جایی که کمبود 
سرمایه دارد و نرخ بازده در آن باالتر است� به عالوه، این وضعیت، منطق کلی نظام مالی بین المللی در زمان کنونی را 

به پرسش می کشد� بر این اساس، کشورهای فقیر نباید سرمایه الزم برای کشورهای ثروتمند را تأمین کنند�
اداره ارزیابی صندوق بین المللی پول، خبر از این داده که از سال 1999، نزدیک به سه چهارم کمک هایی که به 
کشورهای فقیر افریقای جنوب صحرا اعطا شده، مصرف نشده است� به بیان دقیق تر، طبق تحقیقات صندوق بین المللی 
پول، از این کمک ها برای تسویه حساب بدهی ها و ذخیره کردن منابع مالی استفاده شده و نه سرمایه گذاری های بسیار 

ضروری اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کنی فقر شدید و محرومیت انسانی در منطقه�

گزینههاییبرایکاستنازانتقالمنابعمالیازجنوببهشمال
برتری در فضای مالی معطوف به توسعه اجتماعی را باید با توقف انتقال منابع از کشورهای جنوب به کشورهای 
شمال آغاز کرد� این مهم را به سه طریق می توان انجام داد: 1- کاستن از جریان های مالی خروجی ]از کشورهای 
جنوب[ و رساندن آنها به سطحی پایین تر از جریان های ورودی به این کشورها )برای مثال، از طریق بخشودگی 
بدهی یا وضع کردن مالیات بیشتر بر جریان های پولی غیررسمی  که به عنوان سود سرمایه گذاری تلقی می شوند( 
2- افزایش جریان های مالی ورودی که اساساً تعهدآور نیستند و رساندن آنها به سطحی باالتر از جریان های خروجی 
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)مثاًل از طریق آن دسته از کمک های رسمی توسعه که شکل بالعوض دارند(؛ 3- تنوع بخشیدن به ذخایر مالی 
بانک مرکزی )برای مثال، از راه اوراق قرضه بانک های توسعه که در سطح ملی سرمایه گذاری می شوند و به تحقق 

اهداف توسعه هزاره کمک می کنند(�
همه این گزینه ها نقاط ضعفی دارند و دستیابی به بهترین راه حل ها مستلزم همکاری بین المللی است� واقعیت 
امر این است که]در حال حاضر[ به معماری یا ساختار مالی جدیدی در سطح جهان نیاز داریم� روندهای کنونی 
آزادسازی مالی، و فراوانی و شدت بحران های پولی و مالی، جریان های مالی به سمت شمال را افزایش داده اند� در 
25 سال اخیر، به سبب بحران های پولی و بانکی، درآمد کشورهای در حال توسعه 25 درصد کمتر شده است� 
ساختار مالی جدیدی که از آن یاد شد، باید تأمین و افزایش دسترسی  به کمک های رسمی توسعه را مورد توجه 
قرار دهد و حامی سیاست های کالن اقتصادی و سیاست های بخشی رشدمحور و عادالنه ای باشد که معطوف به 
اشتغال زایی و بسط بازارهای ملی اند؛ گو اینکه حتی دو برابر شدن کمک های رسمی توسعه به کشورهای فقیر 

)برآمده از اهداف توسعه هزاره( نیز نمی تواند مقیاس کنونی انتقال منابع مالی از جنوب به شمال را متوازن کند�
کاربست بهتر ذخایر مالی در جهت توسعه نیز منبع دیگری است که در فضای مالی سیاست گذاری های عمومی 
مطرح شده است� استدالل های عمده ای در این خصوص وجود دارد که کشورهای در حال توسعه به جای اینکه 
مصرف در ایاالت متحده و سایر کشورهای ثروتمند را تأمین مالی کنند، باید منابع را برای گسترش مصرف داخلی 
به کار بندند� بسط بازارهای داخلی را می توان شیوه ای کارآمد برای کاهش فقر و دستیابی به توسعه ملی دانست� 
گرایش دیگری که در سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه وجود داشته، استفاده از ذخایر مالی بانک های 
مرکزی برای ارتقای توسعه ملی در این کشورها بوده است؛ کاری که عمدتاً از طریق عرضه اوراق قرضه منطقه ای 
صورت می گیرد� در این زمینه می توان از صندوق های منطقه ای اوراق قرضه در آسیا مثال آورد که توسط بانک های 
مرکزی شرق آسیا و از جمله با حمایت بانک توسعه آسیا پس از بحران اقتصادی سال های 1998-1997 ایجاد شدند�

کمکهایرسمیتوسعه:روندها،مسائلوگزینهها
طبق گزارش کمیته کمک های توسعه )وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(، 64 درصد از 
کل کمک های رسمی توسعه، شکل دوجانبه دارد )با یک روند صعودی( و تنها 36 درصد از این کمک ها توسط 
نهادهای چندجانبه، سازمان ملل و نهادهای مالی بین المللی اختصاص داده می شود� بازپیدایی دوجانبه گرایی 
در آغاز قرن بیست و یکم، نگران کننده است� مسائل جهانی نظیر مهاجرت و بیماری های قابل انتقال، نیازمند 
راه حل های جهانی اند� در شرایطی که با افزایش دوجانبه گرایی و فقدان یک دستورکار مشترک در میان کشورهای 
قدرتمند مواجه ایم، کمک کنندگان، بدون ارزیابی از کمبودهایی که در سطح جهانی وجود دارد، آن چه را که 
خود ترجیح می دهند تأمین بودجه می کنند� برای مثال، در سالیان اخیر، کمک های اضطراری کوتاه مدت افزایش 
یافته است، در حالی که سرمایه گذاری های بلندمدت تر در کشاورزی که می تواند میلیون ها نفر را در خروج از فقر 
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یاری رساند، با کاهش مواجه شده است� ]در این شرایط[، اقدامات چندجانبه هماهنگ در پرداختن به توسعه 
جهانی، کاماًل ضروری است�

معایبکمکهایرسمیتوسعهوراهحلهایممکن

تمرکزکمکهایرسمیتوسعه

با توجه به منابع محدودی که برای توسعه وجود دارد و نیز افزایش دوجانبه گرایی، کمک کنندگان، کشورهای 
انتخاب کرده و سایر  را  آنها هستند  برای کمک یعنی کشورهای در حال توسعه ای که هم پیمان  دلخواه خود 
کشورها را به حال خود رها می کنند� متمرکز بودن کمک های رسمی توسعه، بازتوزیع در سطح بین المللی را شکلی 
غیرمنصفانه بخشیده است� کشورهای اصلی دریافت کننده کمک در آغاز قرن بیست و یکم عبارت اند از عراق، 
نیجریه، چین، افغانستان، اندونزی، هندوستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و مصر� این کشورها به شکلی تنگاتنگ 
با منافع اقتصادی و سیاسی قدرت های عمده جهان در ارتباط اند� ]از همین روست که[منتقدان از احیای نگرش های 
نواستعمارگر1 در نخستین دهه قرن بیست و یکم سخن گفته اند� راهی که برای حل مسأله تمرکز کمک ها پیش 
روی مان قرار دارد، توافق بر سر معیاری جدید در تخصیص کمک های رسمی توسعه است که جهانی و ارتقاءدهنده 

برابری باشد و فضای سیاست گذاری کشورهای در حال توسعه را نیز محدود نکند�

فقدانسیاستهایمنسجمدرمیانکمککنندگان
معیارهـای دوگانـه کشـورهای کمک کننـده، هـم در شـمال و هـم در جنوب به باد انتقاد گرفته شـده اسـت� 
ایـن کشـورها در عیـن اینکـه مدافـع دسـتورکار کاهـش فقـر مبتنـی بـر کمک های رسـمی توسـعه اند، غالبـاً به 
دنبـال سیاسـت های بین المللـی هسـتند کـه تالش هـا در جهـت کاهـش فقـر را تضعیـف می کنند� بـرای مثال، 
کشـوری ماننـد آمریـکا فعاالنـه از مبـارزه کشـورهای در حـال توسـعه بـا اچ آی وی و ایـدز از طریـق برنامه های 
کمک هـای رسـمی توسـعه حمایـت می کنـد، امـا]از سـوی دیگـر[، حکومـت ایـن کشـور بـر موافقت نامه هـای 
تجـارت آزاد پافشـاری می کنـد؛ امـری کـه موجب می شـود تضاد منافع آشـکاری میـان شـرکت های چندملیتی 
و جمعیـت عمومـاً فقیـر کشـورهای در حـال توسـعه پدیـد آید و شـرکت ها از ایـن وضعیت بهـره گیرنـد� روزانه 
هـزاران نفـر از مـردم افریقـا بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه داروهـای عمومـی ارزان قیمت، جـان خود را از دسـت 

می دهنـد و امضـای موافقتنامه هـای تجـاری معیـن، عمـاًل بـه معنـای صدور مجـوز مرگ آنهاسـت�
در اجالس جهانی کپنهاگ در سال 1995، دستورکار جدیدی از سوی جامعه بین الملل طرح ریزی شد که 
بعدها به عنوان اهداف توسعه هزاره تثبیت شده و در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 
1. neocolonialist
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سال 2000 مورد تأیید همه کشورها قرار گرفت� این اهداف، شاخص ها و نیز نشانه های توسعه هستند که به نصف 
رساندن گرسنگی و فقر شدید تا سال 2015 و بهبود مجموعه ای ضروری از شاخص های توسعه مانند دستیابی به 
آموزش ابتدایی همگانی، کاهش نرخ مرگ و میر اطفال و بهتر شدن بهداشت مادران را دربرمی گیرند� این دستورکار 
جدید، ناظر بر ارتقای توسعه همگانی، ایجاد ظرفیت برای دولت به منظور پیشبرد جدی توسعه ملی و ادغام مسائل 
اقتصادی و اجتماعی در تمامی حوزه های سیاست گذاری است� با وجود این، بسیاری از کمک کنندگان، به ویژه 
نهادهای مالی بین المللی، اعتقاد خود به سیاست های متداول دهه های پیشین را حفظ کرده و صرفاً بودجه های 
بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش اجتماعی به منظور تحقق اهداف توسعه هزاره در نظر گرفتند� صندوق 
بین المللی پول، بانفوذترین نهادی است که همچنان به اصول متداول اعتقاد دارد و البته در این راه، تنها نیست� 
هنگامی که بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای در پی فشار حکومت های مترقی و گروه های جامعه مدنی 
کاهش فقر را رسماً به عنوان هدف فراگیر خود و یکی از اهداف توسعه هزاره در دستورکارهای خود جای دادند 
دپارتمان های بانک ازجمله امور مالی، زیرساخت ها و بخش خصوصی، رویه های متداول و سنتی پرداخت وام خود 
را که مبتنی بر شرطیت سیاست های نولیبرال بودند، تکرار کردند؛ شرطیتی که غالباً علت فقر بود و نه کاهنده آن� 
در بسیاری از موارد، حتی کارکنان دپارتمان های بخش اجتماعی بانک نیز ارتقای خدمات خصوصی در کنار 
تأمین چتر حمایتی برای فقرا را به بررسی راه های دستیابی به سیاست های جهان گستر و همگانی ترجیح می دهند�

شرطیت
اختالف نظر فراوانی درخصوص شرطیت کمک های رسمی توسعه وجود دارد� برخی از کمک کنندگان، به ویژه 
نهادهای مالی بین المللی، اصالح سیاست ها را شرط الزم برای سرمایه گذاری و حمایت بودجه ای در نظر  گرفته اند� 
انتقاد اصلی در این زمینه، ماهیت نولیبرال این گونه اصالحات است که حکومت ها مجبورند از آن اطاعت کنند� 
کمک کنندگان، به طور طبیعی خواهان این هستند که از کمک های آنها به بهترین شکل استفاده شود و این 
کمک ها، نتایج و پیامدهای مثبتی به بار آورد، اما سؤال اینجاست که ناکامی در این زمینه را چگونه باید جریمه 
کرد؟ کمک کنندگانی مانند اتحادیه اروپا معتقدند که به جای شرطیت سیاست ها، باید سرمایه گذاری ها را با نتایج 
و پیامدها مرتبط ساخت؛ یعنی حمایت بودجه ای از یک حکومت، مادامی که این حکومت به دنبال دستیابی به 
نتایج توسعه ای است، ادامه یابد� این حمایت بودجه ای یا شرطیت پیامدمحور به کشورها اجازه می دهد فضای 
سیاست گذاری و نیز مالکیت سیاست های خود را حفظ کنند، با این حال، دغدغه هایی درباب اجرای این شیوه 
وجود دارد از جمله اینکه: 1- تا این زمان، کمک کنندگان درخصوص حمایت بودجه ای پیامدمحور بسیار محتاطانه 
عمل کرده و بین 2 تا 3 درصد از کل کمک های شان را بدان اختصاص داده اند� بدین سان، کشورهای در حال 
توسعه نیز هیچ انگیزه ای برای اتخاذ جدی این رویکرد ندارند؛ 2- شاخص های مبتنی بر پیامد باید امکان پذیر و 
به دقت تعریف شده باشند؛ 3- هماهنگ کردن شرطیت پیامدمحور در میان کمک کنندگان، امری ضروری شمرده 
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می شود؛ 4- نکته کلیدی در این زمینه این است که حمایت بودجه ای، به هر شکلی که باشد، باید به عنوان ابزاری 
برای توسعه، بازتوزیع و عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و به دست مردم برسد نه اینکه برای تداوم فعالیت 

نهادها یا فرایندها به کار َرود�
چندگانگی کمک کنندگان و اینکه هر یک از آنها از رویه ها و سازوکارهای متفاوتی برای شناسایی، برنامه ریزی، 
اجرا، نظارت و ارزیابی فعالیت هایش استفاده می کند، مشکالتی برای حکومت های کشورهای در حال توسعه به 
وجود آورده است� هر کدام از کمک کنندگان، اولویت های سیاست گذاری خاص خود را دارند که غالباً با اولویت های 
سایر کمک کنندگان در تناقض است، آن  چنانکه حکومت های کشورهای در حال توسعه، در میان مجموعه ای از 

اصالحات سیاست گذاری که با هم سازگار نیستند قرار گرفته اند�

پیشبینیپذیریوتداومکمکهایرسمیتوسعه
سازمان های کمک کننده، فرایندهای سرمایه گذاری )یا هزینه کردن( خاص خود دارند که متفاوت از چرخه های 
اعتماد و  این سازمان ها غیرقابل  اوقات، بودجه های  اینکه گاهی  بودجه کشورهای در حال توسعه است و بدتر 
هزینه کردن شان همراه با تأخیر است و برنامه های شان نیز تعطیل می شود� باال و پایین رفتن جریان کمک ها 
به چرخه های اقتصادی کشورهای کمک کننده و تغییر سیاست های آنها و همچنین ارزیابی شان از سیاست های 
کشورهای دریافت کننده بستگی دارد� شکاف میان تعهدات کمک کنندگان و پرداخت های آنها، این بی ثباتی را 
تشدید می کند� کاهش کمک ها منجر به سازگاری های مالی پرهزینه به شکل افزایش مالیات و کم کردن هزینه ها 

می شود که تأثیر چرخه ای اُفت جریان کمک ها را تقویت می کند�

کمکالزامآور
بیشتر کمک های رسمی توسعه، همچنان شکل الزام آور دارند� کمک الزام آور یعنی این که شرط سرمایه گذاری 
برای توسعه، تهیه همه کاالها و خدمات از کشور کمک کننده به شکل انحصاری و با هر بهایی است� کمک الزام آور 
موجب طرح این پرسش می شود که چه کسانی از کمک های معطوف به توسعه سود می برند؟ این کمک، در واقع 
مانند یارانه ای است که به شرکت های بزرگ کشور کمک کننده پرداخت می شود� این مسأله، به ویژه در مورد 
وام های توسعه که کشورهای فقیر ناچار به بازپرداخت آنها هستند، غیرقابل پذیرش است: تأمین مالی شرکت های 
بزرگ کشورهای توسعه یافته و ثروتمند نباید بر دوش مالیات دهندگان در کشورهای فقیر باشد� در سال 2005 
تنها چند کشور کمک کننده، الزام کمک های خود را به طور کامل لغو کردند که عبارت اند از فنالند، فرانسه، آلمان، 

ایرلند، ژاپن، هلند، نروژ، پرتغال، سوئد، سوئیس و انگلستان�
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استفادهازکمکهابرایاهدافیغیرازآنچهتعیینشدهاست
گاهی اوقات، هنگامی که کمک های رسمی توسعه به بخش خاصی مانند بخش اجتماعی اختصاص می یابد 
حکومت ها ممکن است منابع داخلی را َصرف این بخش ها کنند و کمک های توسعه را به شکل های دیگر )مثاًل 
هزینه های نظامی و دفاعی( به مصرف رسانند� بهبود حکمرانی و مسئولیت پذیری عمومی می تواند به اصالح این 

رفتار حکومت ها کمک کند�

بحثیدربابتأثیراتکالناقتصادیکمکهایرسمیتوسعه
برای کشورهای در حال  ویژه  به  اقتصادی،  توسعه در سطح کالن  بسیار مثبت کمک های رسمی  تأثیرات 
توسعه فقیر، آشکار است� این کمک ها می توانند سه نوع شکاف را کاهش دهند؛ شکاف هایی که موجب می شوند 
سرمایه گذاری و رشد داخلی، پایین تر از آنچه امکان پذیر است باشد: شکاف مالی1، شکاف پس اندازها2، و شکاف 
بین المللی سرمایه  بازارهای  به  به آسانی  از کشورهای در حال توسعه نمی توانند  این، بسیاری  با وجود  ارزی3� 
دسترسی یابند و همچنان با کاستی ارز )پول خارجی( مواجه اند� کمک رسمی توسعه را می توان به شکلی کارا به 
پس اندازهای داخلی افزود و نیز به حکومت ها امکان داد که سرمایه گذاری های عمومی خود را افزایش دهند� اگر 
حکومت های دریافت کننده، کمک های رسمی توسعه را برای افزایش سرمایه گذاری عمومی در حوزه های مهم به کار 
بندند و در جهت کاهش محدودیت ها در زمینه عرضه و بهبود کلی بهره وری حرکت کنند، این کمک ها می توانند 
به جای تورم زایی، تأثیرات توسعه ای داشته باشند� از جمله این تأثیرات می توان به مثبت شدن تراز پرداخت ها 
)از طریق صادرات بیشتر و واردات کمتر( اشاره کرد� اگر کمک رسمی توسعه، ]واقعاً[ توسعه محور باشد، می تواند 

همبستگی قدرتمندی با رشد داشته باشد�

کمکرسمیتوسعه:برخیجایگزینها
لیست بلند مسائلی که تا اینجا از آنها یاد شد، دو راه حل اصلی را در مورد این کمک ها پیش روی ما قرار 
می دهد: برچیدن این کمک ها و یا اصالح آنها� جالب اینجاست که گزینه اول، از حمایت دو جناح مخالف برخوردار 
است: الف( صداهای محافظه کارانه ای که از شمال شنیده می شود و معنای آن، نارضایتی از چندجانبه گرایی است 
ب( صداهای ملی گرایانه و جسورانه ای که از جنوب به گوش می رسد و از بی اعتمادی به نهادهای شمالی خبر 
می دهد� این گروه، پشتیبان افزایش فضای سیاست گذاری در جنوب اند و شماری از آنها مدعی اند که لزومی برای 

بازتوزیع بین المللی وجود ندارد�
طرح هایی که برای اصالح کمک های رسمی و چندجانبه توسعه وجود دارد، مبتنی بر ضرورت بازتوزیع ثروت 

1. fiscal gap
2. savings gap
3. foreign exchange gap
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جهانی است� این طرح ها از حیث میزان اصالح نیز متفاوت اند و از اصالحات بسیار بنیادین تا رویکردهای معتدل تر 
را شامل می شوند: 1- بنیادی ترین این طرح ها عبارت است از نهادی شدن یک نظام نوین حکمرانی جهانی و در 
نهایت، یک حکومت جهانی که به گونه ای مؤثر به مسائل جهانی بپردازد، مسائلی مانند اعمال یک سیستم مالیاتی 
جهانی، یک سیستم نوین مالی و درآمدی در سطح جهان و جز این ها 2- دومین مجموعه از طرح ها، ناظر بر اصالح 
همه نهادهای برتون وودز و توانمندسازی حکومت های کشورهای در حال توسعه و سازمان ملل هستند 3- ایجاد 
یک صندوق جدید و بین المللی برای کمک های توسعه که معطوف به فقیرترین کشورها باشد و بودجه آن از طریق 
کمک های اجباری ثروتمندترین دولت های جهان تأمین شود 4- اصالح تالش های کمیته کمک های توسعه )وابسته 

به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه( برای ایجاد هماهنگی و اتحاد بین کمک کنندگان�
چهار گزینه ذکرشده، متکی بر سیستم های چندجانبه ای هستند که هماهنگ کردن اعطای کمک از دولت های 
شمال به دولت های جنوب را برعهده دارند� برخی مفسران، جایگزین هایی در این زمینه پیشنهاد کرده اند که 
دولت ها را کنار می گذارند� بر این اساس، سازوکارهای کنونی بازتوزیع جهانی، انتقال منابع مالی میان کشورهای 
ثروتمند و فقیر به شکل بین دولتی، را می توان به واسطه یک سیستم جهانی بهبود بخشید؛ سیستمی که از طریق 

آن، مالیات های جمع شده از افراد ثروتمند کشورهای ثروتمند، به افراد فقیر کشورهای فقیر تعلق می گیرد�

ابزارهایتأمینمالیسیاستاجتماعی
در این بخش، به انواع ابزارهای تأمین بودجه سیاست های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه که اینک قابل 
استفاده هستند، می پردازیم� این ابزارها معموالً عبارت اند از کمکهای بالعوض1 و یا قرض دادن2� اولین گزینه، تأمین 
مالی از طریق کمک بالعوض است که با توجه به هزینه کمتری که برای حکومت ها دربردارد، ]به سایر روش ها[ 
ترجیح داده می شود� به عالوه، با توجه به توزیع نابرابر درآمدها که برآمده از فرایندهای جهانی شدن است، این روش  
کاماًل موجه به نظر می رسد� گزینه بعدی یعنی قرض دادن، وام ها3 و اوراق بهادار4 را  دربرمی گیرد و با توجه به اینکه 
بدهکار شدن کشورها را درپی دارد، با کمترین ترجیح همراه است� وام ها توسط بانک های چندجانبه )مانند بانک 
جهانی، بانک های منطقه ای توسعه نظیر بانک توسعه آسیا و بانک های موسوم به جنوب- جنوب(، صندوق ها )مانند 
صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عرب، سازمان کشورهای صادرکننده نفت( و سایر کمک کنندگان 
شمالی و جنوبی تأمین شده و باید براساس نرخ بهره تجاری یا امتیازی5 بازپرداخت شوند� در این مقوله، وام های 
امتیازی، گزینه بهتری تلقی می شوند، چرا که شرایط شان به سود کشورهای در حال توسعه است )با نرخ بهره تقریباً 
1 درصد در سال و دوره بازپرداخت حدوداً 20 ساله که بستگی به نهاد وام دهنده دارد(� بانک جهانی، بانک توسعه 
1. grants
2. debt
3. loans
4. securities
5. concessional
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آسیا و بانک توسعه کشورهای قاره آمریکا، تنها وامهای تجاری می دهند، آن هم به کشورهای در حال توسعه ای مانند 
مکزیک و هندوستان که سرانه تولید ناخالص داخلی شان نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه باالتر است� در 

تأمین مالی سیاست اجتماعی، ابزارهای متفاوت دیگری نیز در سطح بین المللی وجود دارد که عبارت اند از:

پروژههایسرمایهگذاریاجتماعی1:
این پروژه ها، بخشی از کمک های رسمی توسعه بوده و ابزارهای سنتی تأمین مالی سیاست های اجتماعی هستند 
و مجموعه سرمایه گذاری های خاص )مثاًل در حوزه آموزش( با هزینه های از پیش تعیین شده را دربرمی گیرند� 
گرایشی که اخیراً در این زمینه به وجود آمده، اجتناب از مدیریت پروژه ها توسط کمک کنندگان )به دلیل تضعیف 

ظرفیت دولتها( است�

حمایتبودجهایعمومی2:
معنای این حمایت ها، انتقال مستقیم منابع مالی تخصیص نیافته است که از طرف کمک کنندگان و سازمان های 
بین المللی به بودجه عمومی کشورهای در حال توسعه افزوده می شود� اهمیت این روش را باید در هماهنگ شدن 
اهداف کمک کنندگان، سازمان های بین المللی و دولت های کشورهای در حال توسعه و تمرکز همه آنها بر راهبرد 

توسعه ملی یک کشور جست وجو کرد�

قراردادهایمبتنیبراهدافتوسعههزاره3:
 این قراردادها، نوعی از حمایت بودجه ای عمومی هستند که توسط اتحادیه اروپا شکل گرفته اند� این نهاد که 
بزرگترین کمک کننده جهان به شمار می آید، از کمک های رسمی توسعه که شکل پروژه ای و بخش محور دارند 
کاسته و بر حمایت بودجه ای عمومی از کشورهای در حال توسعه افزوده است� این مسأله، دست کم به طور نظری  
نشان دهنده کاهش کمک های اتحادیه اروپا به سیاست های اجتماعی است� این اتحادیه در سال 2006، سیاست 
توسعه ای جدیدی مطرح کرد که بر حمایت بودجه ای پیامدمحور و قراردادهای مبتنی بر اهداف توسعه هزاره اتکا 
داشت� مبنای این قراردادها، نه الزام کشورها به شرطیت سیاست های متداول )مانند خصوصی سازی یا آزادسازی 
اقتصاد(، بلکه دستاوردها در حوزه های آموزش )مانند پیشرفت در نرخ باسوادی(، بهداشت )نظیر کاهش مرگ ومیر 

مادران و اطفال( و به طور کلی، موفقیت حکومت ها در دستیابی به اهداف توسعه هزاره است�

1. Social Investment projects
2. General Budget Support
3. MDG contracts
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رویکردهایکالنبخشی:
این رویکردها، مبتنی اند بر حمایت چند کمک کننده از راهبرد و بودجه بخشی یک دولت� در اوایل سال 2004  
حدود 100 مورد از چنین طرح هایی در کشورهای در حال توسعه وجود داشت که 85 درصد از آنها متعلق به افریقا 
و اغلب در حوزه های آموزش و بهداشت بود، اما در عرصه های دیگری مانند سیستم های آب رسانی نیز شاهد افزایش 
این طرح ها هستیم� با وجود این، در عمل، با رویه های ناهماهنگ کمک کنندگان مواجه ایم� این امکان وجود دارد 
که برخی از کمک کنندگان، منابع مالی خود را برای حمایت از بودجه یک دولت، یک کاسه کنند و کمک کنندگان 
دیگر، همچنان بر یک رویکرد پروژه ای محدود اصرار ورزند� با این همه، این رویکردها، الاقل از این حیث که همه 

گروه های ذینفع، در مورد یک سیاست بخشی و کمک به آن به توافق می رسند، گامی به پیش تلقی می شوند�

کمکفنی:
کمک های فنی، در زمینه حمایت های بودجه ای عمومی و رویکردهای کالن بخشی، اهمیت فزاینده ای یافته اند� 
آنچه در مورد این کمک ها اهمیت دارد این است که حیطه اختیارات آنها را دولت ها تعیین می کنند و این مسأله 

به فضای سیاست گذاری دولت ها کمک می کند� نکته دیگر، الزام آور نبودن این کمک هاست�

اوراققرضهدولتی:
از اوایل تاریخ مدرن، دولت های اروپایی به انتشار اوراق قرضه دست زدند تا شکافهای مالی بودجه ملی را 
برطرف کنند� این عمل، عموماً، جایگزین کم هزینه تر وام هایی است که بانک های تجاری می پردازند� در این روش  
سرمایه گذاران، پول خود را برای یک دوره زمانی معین و با نرخ بهره از پیش  تعیین شده، قرض می دهند و دولت ها  
این پول ها را به بودجه ملی افزوده و ضمن پرداخت بهره آن در دوره تعهدشده، اصل سرمایه را نیز در زمان 
این عرصه در کشورهای در حال توسعه، رشد  اخیر، تحول جالب  سررسید آن پس می دهند� طی سالیان 
برزیل، چین، هندوستان، مالزی، مکزیک، جمهوری کره،  اوراق قرضه در کشورهایی مانند  بازارهای محلی 

ترکیه و افریقای جنوبی بوده است�

اوراققرضهشهری:
این اوراق برای اهداف خاصی منتشر می شوند و بسیاری از آنها سهم قابل توجهی در توسعه اجتماعی دارند� 
اوراق قرضه شهری، معموالً نیازهای بازار داخلی را برآورده می سازند و علیرغم اینکه سرمایه های خصوصی را برای 

حمایت از سیاست های اجتماعی بسیج می کنند، نمی توان آنها را ابزارهایی برای بازتوزیع دانست�
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سایراوراقبهادار:
 افزایش موجودی در بازار بین المللی سرمایه از طریق اوراق بهادار، منبع دیگر تأمین مالی توسعه است که اخیراً 
مورد بررسی قرار گرفته است� در این زمینه می توان از اوراق بهادار و اوراق قرضه پروژه محور و درآمدمحور نام برد 
که توسط دولت ها یا شهرداری ها منتشر نمی شوند و در واقع، اوراق قرضه شرکتی1 هستند� آنچه در موفقیت اوراق 

قرضه پروژه محور اهمیت دارد، حمایت و تضمین آنها از سوی نهادهای مالی معتبر است�

تبدیلوجوهارسالیکارگرانبهاوراقبهادار2:
بهادار کردن به عنوان روشی مهم برای تشکیل سرمایه، ]ابتدا[ در اقتصادهای توسعه یافته به ویژه ایاالت متحده 
پدید آمد و]اینک[ در کشورهای در حال توسعه نیز رو به گسترش است� وجوه ارسالی کارگران به عنوان یک 
جریان ارزی ثابت و منظم در کشورهای در حال توسعه را مانند هر جریان درآمدی قابل پیش بینی دیگری می توان 
بهادار کرد� بانک های خصوصی آمریکای التین، ترکیه و قزاقستان، اوراق قرضه ای به بازار عرضه کرده اند که مبتنی 
بر جریان های درآمدی حاصل از وجوه ارسالی در آینده اند� البته باید توجه داشت که بهادار کردن وجوه ارسالی  

بدهی ملی را درپی دارد�

تسهیالتمالیبینالمللی3:
 اوراق قرضه و بهادار، بدهی آور بوده و بازتوزیعی نیستند� تسهیالت مالی بین المللی، به عنوان یک استثناء  
طرح هایی اند که عالوه بر بهادار کردن، حالت بازتوزیعی نیز دارند� معنای این تسهیالت، انتشار اوراق قرضه ای است 
که متکی اند بر پایبندی کمک کنندگان به اعطای کمک� بنابراین، چنین طرح هایی توسط کشورهای کمک کننده 
تضمین می شوند و این کشورها ضمن پرداخت بهره اوراق قرضه، اداره کردن این تسهیالت را نیز برعهده دارند� اوراق 
قرضه در اینجا، برای تأمین بودجه کمک بالعوض به سازمان های رسمی کمک کننده مورد استفاده قرار می گیرند� 
تا زمان کنونی، تسهیالت مالی بین المللی، تنها در جهت بسیج منابع برای ایجاد مصونیت بهداشتی به کار رفته اند�

نتیجهگیری
فضای مالی سیاست گذاری اجتماعی، دارای چهار ُرکن اصلی است: افزایش کمک های رسمی برای توسعه  
استقراض بیشتر، بهبود بخشیدن به جمع آوری درآمدهای دولت، و افزایش کارایی و اولویت بخشی دوباره َصرف 
هزینه ها� به این موارد، اجتناب از انتقال منابع مالی از جنوب به شمال به واسطه کاربست بهتر ذخایر مالی را نیز 
می توان افزود� در این مقاله، سازوکارها، مزایا و معایب انواع ابزارهای بین المللی تأمین مالی سیاست اجتماعی ارائه 

1. corporate bonds
2. Securitizing remittances
3. The International Financial Facility
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شده و فهرستی از گزینه ها برای دولت ها فراهم آمد�
سیستم کنونی کمک های رسمی توسعه، دارای نقص است اما معایب آن از حیث حجم کمک ها، تمرکز، هزینه 
معامالت، پیش بینی پذیری، تأثیرات کالن اقتصادی، الزام آور بودن، انسجام سیاست گذاری، استفاده برای اهدافی غیر 
از آنچه تعیین شده و شرطیت کمک ها را می توان اصالح کرده و از گزینه های بهتری به جای آنها استفاده کرد� با 
توجه به انتقال محدود منابع از شمال به جنوب )به دلیل شکست کمک کنندگان در عمل به تعهدات شان در زمینه 
کمک های رسمی توسعه(، کشورهای در حال توسعه در تالش اند جایگزین هایی برای افزایش یکپارچگی در میان 
کشورهای جنوب )مانند بانک های موسوم به جنوب- جنوب( را تجربه کنند� با این حال، کشورهای در حال توسعه  
تنها 16 درصد از ثروت جهانی یا 21 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند و منابعی که بتوان 
آنها را از جنوب به جنوب انتقال داد، ]نسبت به منابع قابل انتقال از شمال به جنوب[ کمتر است� جهانی شدن قابل 
پذیرش یعنی جهانی شدنی که منافع آن به اکثریت انسان ها برسد� این مهم، نیازمند اقدامات چندجانبه هماهنگ، و 
افزایش و مصرف بهتر کمک های رسمی توسعه است که مواردی مانند افزایش کمک های بالعوض )نسبت به وام ها(  

و افزایش حمایت بودجه ای و کاستن از مدیریت بودجه ها در سطح ُخرد را دربرمی گیرد�
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