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Abstract
The experience of the past few decades shows that in parallel with the
accumulation of economic and political power of countries, foreign aid has been
considered by various countries as one of the means of pursuing national
interests in the international arena. A new development in the field of foreign
aid, especially in the first years of the new millennium, is the strong presence of
China in this field, which has attracted much international and academic
attention. However, this issue has not yet been studied and considered in the
political and academic circles of our country.
The question that the article seeks to answer with a descriptive-explanatory
method is how China's strong presence in the field of foreign aid in the first
years of the new millennium has affected the position and model of the United
States in providing foreign aid? The hypothetical answer to this question is that
the rapid expansion of Chinese foreign aid in the early years of the new
millennium, along with China's different approach and performance in providing
such aid, challenges the position and desired model of the United States in
providing foreign assistance. The article shows that the rapid and intense
emergence of China in the field of foreign aid, has practically led to the
emergence of new ideas in the relationship between foreign aid and foreign
policy and the promotion of a favorable pattern of development in international
political economy so that we can speak of the rivalry between the Chinese and
the US model in terms of foreign aid. It seems that competition in foreign aid
should be added to a growing list of rivalry between China and the United States
in various fields; A competition that will have severe consequences for the
international aid regime and the recipient countries.
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چکیده
تجربۀ چند دهۀ گذشته حاکی از آن است کته بته زتتازاب ات اشت اتدصب اات تاد
سیاسی کشتصها ،کمک خاصجی بهعنتان یکی از ابزاصها عمده دص پیگیر زنافع زلی دص
عرصۀ بینالمللی زتصد تتجه کشتصها زختلف اتراص گرفتته است  .تحتت جدیتد کته
دصعرصۀ کمک خاصجی به یژه دص سا ها تخس هزاصۀ جدید صخ داده ،حضتص پرصتت
بلندپر ازاتۀ چین دص این عرصه اس که تتجهاب بینالمللتی آکادزیتک بستیاص صا بته
ختد جلب کرده اس  .پرسشی که این زقاله بتا ص ش تتصتییی _ ت یینتی دص جستتجت
پاسخ آن بتده این اس که «حضتص پرصتت تتر چتین دص عرصتۀ کمتکهتا ختاصجی دص
سا ها تخس هزاصۀ جدید ،چگتته بر جایگاه الگت ایالابزتحدهزحتص زتجتد دص اصائه
کمکها خاصجی ،تأثیر گذاشته اس ؟» پاسخی که بهعنتان فرضیه به این پرست

داده

شده ،این اس که گسترش سریع کمکها خاصجی چین دص ستا هتا تخست هتزاصه
جدید به همراه ص یکرد عملکرد زتیا ب چین دص اصائه این کمتکهتا ،ست ب بته چتال
کشیده شدن جایگاه الگت زتصد تظر ایالابزتحده دص اصائه کمتکهتا ختاصجی شتده
اس  .زقاله حاضر تشان زیدهد که ظهتص سریع پرشدب چتین دص عرصته اصائتۀ کمتک
خاصجی ،عملاً س ب طرح ایدهها تتینی زیان کمک خاصجی با سیاس خاصجی تتر ی
الگت زطلتب تتسعه دص ز احث اات اد سیاسی بینالمللی شتده است  ،بتهگتتتها کته
زیتتان از بر ز صااب زیان الگت چینی با الگت زطلتتب ایالابزتحتده دص عرصته اصائتۀ
کمک خاصجی سخن گی .

واژههای کلیدی :ایالابزتحده ،چین ،کمک خاصجی ،سیاس خاصجی ،تتسعه
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مقدمه
ایالاتمتحده و چین در خلال چند دهۀ گذشته تقریبااً مسایر مازا

را در ارا اۀ

کمکها خارجی پیمزدهاند .ا منظر اعلامی ،برنامۀ کمک خاارجی دو کوازر باا
هدف کمک به تزسعۀ اقتصاد جهانِ درحال تزسعه مطرح شد ،اما هار دو کوازر
ا کمک خارجی برا پیوبرد منافع ملیشان بهره گرفته و البته راهبردها متفاوتی
را در این مسیر در پیش گرفتند .ایالاتمتحده در دورۀ پس ا جنگ جهانی دوم باا
اعلام «برنامهها مارشال» و «اصل چهار ترومن» در مسیر ارا ه کمکها خاارجی
گام برداشت و ا آن پس در جایگاه بزرگترین کوزر ارا ه کننده این نزع کمکها
در سطح جهان باقی مانده است .چین نیز در دهۀ  ،1910در شرایطی کاه همنناان
کوزر فقیر و در حز ۀ جنزب محسازب مایشاد ،عمادتاً باه دلایال سیاسای و
اید زلزژیک ،شروع به ارا ه انزاع کمکها فنی و اقتصاد به طیف گساتردها ا
کوزرها درحال تزسعه کرد.
تحزل جدید که درعرصۀ کمکها خارجی بهویژه در ساالهاا نخسات
هزارۀ جدید رخ داده ،حضزر پررنگتر و بلندپروا نۀ چین در ایان عرصاه اسات.
پکن به مدد چند دهه رشد سریع اقتصاد و انباشت مناابع ار

 ،امارو باهعنزان

یکی ا بزرگترین کوزرها ارا اه کننادۀ کماکهاا خاارجی در ساطح جهاان
شناخته میشزد .مهمتر اینکه چین با طرح ایدهها نزین در عرصۀ کمک خاارجی
و بهرهگیر ا روشها خاص خزد ،عملاً رژیم بینالمللی و غربمحزر مزجازد
در ارا ه کمکها خارجی را به چالش کویده است .این تحزل چند ساالی اسات
که تزجه ناظران مباحا

اقتصااد و بینالمللای را باه خازد جلار کارده اماا در
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جمهزر اسلامی ایران هنز مزرد تزجه جد قرار نگرفتاه اسات .بادین ترتیار
بهنظر میرسد مقزله کمکِ تزسعه و کمکِ خارجی بهتدریج به یکی ا عرصههاا
جدید رقابت میان ایالاتمتحده ،بهعنزان قدرت هژمازن در حاال وال در عرصاۀ
اقتصاد سیاسی بینالملل ،و چین ،بهعنزان قدرت نزظهازر چالواگر ،تبادیل شاده
است.
ا نوانهها بار این رقابت میتزان در تجدید نظر دولت «دونالد ترامپ» در
برنامۀ کمک خارجی ایالاتمتحده درسال  ،8012اشاره کرد .تراماپ کاه باا شاعار
«اول آمریکا» و تزجیه وجزد فساد در برنامۀ کمک خاارجی ایان کوازر ،پیوانهاد
کاهش جد کمکها خارجی ایالاتمتحده را بهویژه برا آفریقاا باه میازان 51
درصد مطرح کرده بزد؛ به واساطۀ نگرانایهاا ومقاومات کنگاره در برابار کااهش
کمکها خارجی و در شرایطی که چین به قدرتی پیوتا در ایان عرصاه تبادیل
شده است ،عملاً در این سیاست تجدید نظر کرد .به همین منظزر ،دولت آمریکا در
تلاش برا مقابله با نفزذ ژ زپلیتیک در حال رشد چین ،در اکتبار  ،8012لایحاها
را امضا کرد که بر مبنا آن یک سا مان جدید برا ارا ه کمک خارجی آمریکا باا
نام «شرکت تأمین مالی تزساعۀ بینالمللای ایالاتمتحاده»  0ایجااد مایشازد .ایان
شرکت میتزاند تا  00میلیارد دلار وام ،تضمین وام و بیمه را برا شرکتهایی کاه
مایل هستند بارا انجاام تجاارت در کوازرها درحاال تزساعه فعالیات کنناد،
اختصاص دهد .جالر تزجه است که چند رو قبل ا این تحزل نیاز «شای جاین
پینگ» ،ر یس جمهزر چین اعلام کرده بزد کوزرش  00میلیارد دلار کمک مالی باه
آفریقا ارا ه خزاهد کرد کاه شاامل اعطاا خطازت اعتباار  ،کماکهاا ماالی و
سرمایهگذار خزاهد بزد (.)Thrush, 2018
به این ترتیر بهنظر میرسد رقابتی جد میان این دو قدرت عمدۀ بینالمللی
در عرصه ارا ۀ کمک خارجی درسالها اخیر شکل گرفته است .به همین منظازر،
پرسش اصلی مقاله این است که «حضزر پررناگتار چاین در عرصاۀ کماکهاا
خااارجی در سااالهااا نخساات هاازارۀ جدیااد ،چگزنااه باار جایگاااه و الگااز
1. The United States International Development Finance Corporation
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ایالاتمتحدهمحزر مزجزد در ارا ه کماکهاا خاارجی ،تاأریر گذاشاته اسات ».
پاسخی که بهعنزان فرضیه به این پرسش داده شده این است کاه گساترش ساریع
کمکها خارجی چین در سالها نخست هازارۀ جدیاد باه هماراه رویکارد و
عملکرد متفاوت چین در ارا ۀ این کمکها ،سبر به چالش کویده شدن جایگااه و
الگز مزرد نظر ایالاتمتحده در ارا ۀ کمکها خارجی شده است.
بر اساس این فرضیه افزایش سریع کمک خارجی چین و تفااوت رویکارد و
عملکرد این کوزر در ارا ۀ کمک خاارجی ،متغیرهاا مساتقل تحقیا و جایگااه
جهانی ایالاتمتحده در ارا ۀ کمک خارجی و الگاز مسالا ایان کوازر در ایان
عرصه ،متغیرها وابسته بهشمار میروند .در اینجا مقصازد ا تفااوت در رویکارد
وعملکرد چین در ارا ۀ کمک ا نظر عملیاتی بدین معناست .1 :تفاوت در رویکرد
تزسعها چین در ارا ه کمک خاارجی؛  .8تفااوت در رویکارد سیاسات خاارجی
چین در ارا ه کمک؛  .5تفاوت در روشها عملای ارا اه کماک چاین .باهمنظزر
آ مزن فرضیه ،پس ا تمهید چهارچزب نظر مناسر ،به تحلیل این تفااوتهاا و
پیامدها آنها در کوزرها دریافت کنندۀ کمک که به برو الگز متمایز چین در
ارا ۀ کمک خارجی شده است ،پرداختهایم.
 .1الگوهای متفاوت ارائه کمک خارجی
کمک خارجی را میتزان بهعنزان انتقال منابع ا دولت یا نهاد عمزمی یاک کوازر
یا گروهی ا کوزرها به دولت یا نهادها عمزمی دیگر کوزرها به هار منظازر یاا
برا انجام هر هدف یا تعهد تعریف کرد .انتقال این منابع فقاا ماانی باهعنزان
کمک در نظر گرفته میشزد که شامل عناصر ا معاملاه یاا اجباار بارا جباران
خسارتی نباشد (بالام و وست.)810 :1591،
در ادبیات نظر دربارۀ عزامل مؤرر بر اختصاص کمک خارجی دیادگاههاا
متفاوتی مطرح شده است .در یکی ا این الگزها نظر نیا ها کوازر دریافات
کنندۀ کمک بهعنزان عامل اصلی در تخصیص کمک خارجی ،تزجیاه شاده اسات.
این الگز بر این نکته تأکید دارد که کوزرها دریافت کنندۀ کمک ،عمدتاً باا فقار
شدید و کمبزد منابع روبهرو هستند و به واسطۀ وجزد چرخاۀ باطال فقار ،امکاان
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تأمین منابع برا سرمایهگذار و رشد اقتصاد عملاً وجزد ندارد .در نتیجه تأمین
مالی ا خارج (در قالر دریافت کمک خارجی) میتزاند یکی ا گزیناههاا ایان
کوزرها برا خروج ا این چرخۀ شزم باشد .بر این اسااس ،هرچاه یاک کوازر
فقیرتر باشد ،استحقاق بیوتر برا دریافت کماک خاارجی دارد ).(Hayter, 1981
با اینحال این ایده با واقعیات مواهده شده دربارۀ کمک خارجی همخزانی یاد
ندارد .اصزلاً مهمترین هدف کمک خارجی ،کاهش فقر است ،اما تأریر کمکهاا در
کاهش فقر در کوزرها دریافات کنناده باه ارباات نرسایده اسات .ضامن اینکاه
کمکها خارجی لزوماً به فقیرترین کوازرها ارا اه نمای گاردد .ایان امار بادین
معناست که کمک خارجی عمزماً با انگیزهها سیاسی ارا ه مایشازد (لارسازن و
اسکیدمزر.)801-00 :1525 ،
در الگز دوم ،مناافع کوازر ارا اه کننادۀ کماک باهعنزان عامال اصالی در
تخصیص کمک در نظر گرفتاه شاده اسات ( .)Hayter, 1981ایان مناافع در قالار
راهبردها اقتصاد  ،سیاسی و حتای فرهنگای کوازر ارا اه کننادۀ کماک ظااهر
میشزد .به نزشته «وانگ»« :سیاست کمک کوزر کمک دهنده ،بر مبنا بهرهگیار
ا مزایا راهبرد و تجار ا است که در نتیجه ارا ه کمک مایتزاناد باه دسات
آورد»

(2013

 .)Wang,به همین منظزر ایده کمکها پیزند مطارح شاده اسات؛

بدین معنا که کوزر کمکدهنده همزاره شاروطی را کاه متضامن مناافع آن اسات
برا ارا ه کمکها خزد ارا ه میکند« .هادف ا اعطاا کماک پیزناد  ،فاراهم
آوردن فرصت برا تزلیدکنندگان کوزر اعطاکننده کمک است تا سهم بیواتر ا
فروشی را بهدست آورند که به واسطۀ کمک خارجی حاصل میشازد» (لارسازن و
اسکیدمزر.)810 :1525 ،
البته شمار ا شروت همراه کمکهاا خاارجی بارا تضامین اصالاحات
بنیاد در مسیر تزسعه کوزر هدف و تضمین امکان با گردان مبالغ وامهاا تزساا
کمکدهندگان بینالمللی مطرح شده است .باا اینحاال درباارۀ پیاماد وضاع ایان
شروت دیدگاه خزشبینانها وجزد ندارد (نک .استیگلیتز .)1521،طبیعی اسات کاه
کوزر اعطاکننده کمک ،تنها اهداف اقتصاد وتجار را مدنظر ندارد« .دولتهاا
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اهدا کننده کمک ا آن برا اعطا پاداش به دوستان و جلر بیطارفهاا ،اعماال
نفزذ بر سیاستها داخلی و خارجی کوزر گیرناده ،تحکایم و تقزیات متحادین
مزرد تهدیاد و بارا گوازدن با ارهاا خاارجی جهات افازایش وجهاه کوازر
اهداکنندۀ کمک در داخل و خارج بهرهبردار مایکنناد( ».لارسازن و اساکیدمزر،
.)828 :1525
البته باید اذعان کرد که ارا ه کمک ،هم مان متأرر ا نیا هاا کوازر دریافات
کننده و انگیزهها کوزر ارا ه کننده است .بدینمنظزر ،صاحرنظران در سالهاا
اخیر الگز تئزریک مطالعات قبلی را هدف نقد قرار داده و این رویکرد دو سازیه
را بیوتر مزرد تزجه قرار دادهاند .با اینحاال بایاد تزجاه داشات کاه «رابطاۀ باین
کمکدهنده وکمکگیرنده هرگاز رابطاها برابار نیسات» (لارسازن و اساکیدمزر،
 .)810 :1525و واقعیت ایان اسات کاه میاان نیا هاا کوازر دریافات کنناده و
انگیزهها ارا ه کنندۀ کمک لزوماً تعادلی وجزد ندارد (.)Harrigan & Wang, 2011
این تحقی نیز عمدتاً ا منظر انگیزه کوزر ارا ه کنندۀ کمکها خارجی ،باه ایان
پدیده مهم در حز ه اقتصاد سیاسی بینالملل تزجه نوان داده و باه هماین منظازر،
تفاوت میان الگزها کمک خارجی ایالاتمتحده و چین و برو رقابت میاان آنهاا
را تحلیل کرده است.
 .2روند پژوهشی کمکهای خارجی آمریکا و چین
در دهۀ گذشته ،کمکها خارجی ایالاتمتحده در سطح نسابتاً رابات  58میلیاارد
دلار به حدود  800کوزر و منطقه ارا اه شاده اسات .کماکهاا رسامی تزساعه
( )ODAایالاتمتحده بر سه منطقه تمرکز دارد :آسیا ،اروپاا و آفریقاا .در حاالیکاه
بزدجۀ کلی کمکها رسمی تزسعۀ آمریکاا ا ساال  1900تاا  8000افازایش 11
برابر داشته است ،کمک به کوزرها جنزب صحرا آفریقا تقریباً  5000درصد
افزایش یافته؛ یعنی ا  811میلیزن دلار به  1.0میلیارد دلار رشد کرده است(

Wang,

.)2016
در سال ماالی  ،8010کماک خاارجی ایالاتمتحاده ،درتعریاف گساترده آن،
درسطح  99.91میلیارد دلار و معادل  1.8درصاد کال بزدجاه فادرال بازده اسات.
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حدود  92درصد ا این کمکها به برنامهها تزسعه اقتصاد دو جانبه اختصاص
داده شده است .این برنامهها شاامل کماکهاا سیاسای ،اساتراتژیک و اقتصااد
است 55 .درصد کمکها برا امزر نظامی و امزر غیرنظامی درحز ۀ امنیتای ارا اه
شده است 19 .درصد نیز برا فعالیتها بوردوستانه و  1درصد برا حمایت ا
کارنهادها چندجانبه کمک اختصاص یافته است .این کمکهاا ،هام باه صازرت
پزل نقد و هم ارا ه تجهیزات،کالاها ،ایجاد یرساختها یا عرضه کماکهاا فنای
بزده است .در دههها اخیر تقریباً همه این کمکها به صزرت کمک مالی و نه در
قالر وام به کوازرها هادف ارا اه شاده اسات (.)Tarnoff & Lawson, 2018: 3
دولاات «بااارا اوبامااا» هزینااههااا کمااک خااارجی را حفا کاارد ،امااا رویکاارد
دمزکراتیک این برنامه را افزایش داد .بههرحال در سالها  8008تا  ،8010میازان
کمکها خارجی ایالاتمتحده (بهجز هزینه کماکهاا نظاامی) ا  ./11درصاد
بزدجه سالانه دولت به  ./21درصد بزدجه افزایش یافت ،اما همننان در مقایسه باا
رقم  5درصد این کمکها در  1908بسیار کزچک جلزه میکارد (

Kilby, 2018:

 .)31گزارش کنگره آمریکا در ار تبات با سال ماالی  ،8012در دولات تراماپ نیاز
حاکی ا آن است که مجمزع تعهدات مرتبا با ارا ۀ کمک خارجی در این سال باه
 90/29میلیارد دلار رسیده که نوانگر افزایش تعهدات در این حز ه است و حادود
یک درصد کل بزدجه فدرال ایالاتمتحده را در بر می گیرد .این تعهادات مربازت
به  110کوزر و منطقه بزده و بهطزر عمده بر این حز ه هاا متمرکاز بازده اسات:
تأمین صلح و امنیت ( 55درصد) ،تزانمندسا

افاراد ( 88درصاد) و کماکهاا

بوردوستانه ( 12درصد) .همننین پنج کوزرِ افغانستان ( 1/9میلیارد دلار) ،اسرا یل
( 5/1میلیارد دلار) ،اردن ( 1/0میلیارد دلار) ،مصر ( 1/8میلیارد دلار) و عاراق (1/1
میلیارد دلار) ،به ترتیر بیوترین کمکها ایالاتمتحده را دریافت کرده اناد (

US

.)Congressional Research Service, 2020: 1-3
باید تزجه کرد که کمکها خاارجی چاین باه انادا ۀ کماکهاا دریاافتی
خارجی این کوزر در اوایل دهۀ  ،1910قدمت دارد .درواقع باید گفت که چینیها
بسیار ودتر ا کوزرهایی که امرو کمکدهندگان سنتی خزانده میشزند ،در ایان
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حز ه حضزر داشتهاند .واژه کمکدهندگان سنتی در ادبیات مربزت ،به کوازرها
عضز کمیتۀ کمک تزسعه وابسته به سا مان همکاار اقتصااد و تزساعه ،اشااره
دارد ( .)Johnston & Rudyak, 2018: 433کمکها خارجی چین ا دهاۀ 1910باه
بعد تحزلات عمادها را پوات سار گذاشاته اسات .پایش ا ساال  ،1915چاین
کمکها خزد را در قالر مجمزعها ا تجهیزات و تحت عنزان کمک ماالی باه
کوزرها هدف ارا ه میکرد .در طزل این دوره ،هزینهها کماک خاارجی چاین
نسبت به درآمد ناخاالص ملای ( )GNIباهطزر متزساا  1.01درصاد بازد

& (Lu

) .Hugan,2013یک گزارش مرتبا با مؤسسه تحقیقاتی «لکسیس نکسیس» ،0حاکی
ا آن است که حجم مجمزع برناماههاا کماک خاارجی و سارمایهگذار ماالی
دولت چین ،بسیار عظیم است و چند برابر بیوتر ا برنامهها کمک تزسعها هار
یک ا کوزرها ایالاتمتحده ،اتحادیه اروپا ،ژاپن و دیگر کوزرها کمکدهناده
جهان است .نکته جالر تزجهتر این است که حجم تعهد که چینیها در ارتباات
با کمکها خارجیشان مطرح مایکنناد ،بسایار بیواتر ا مقاادیر واقعای کماک
هاست .برا مثال تعهدات کمک خارجی چین در سالها  8010و  ،8011معادل
 5درصد تزلید ناخالص داخلی این کوزر و بیش ا دو برابر بزدجه رسمی و ارت
دفاع این کوزر بزده است ( ،)Wolf et al, 2013: xiiiدر عین حال تنهاا  9/9درصاد
ا تعهدات چین در مینه کمک و سرمایهگذار محق شاده اسات

( Wolf, 2013:

.)xiv
برنامه کمک خارجی چین در ساال  18/1 ،8018میلیاارد دلاار بارآورد شاده
است که معادل  ./18درصد ا تزلید ناخالص ملی ایان کوازر در ایان ساال بازده
است .در صزرتی که این رقم بر مبنا درآمدسرانه ملی چین درنظار گرفتاه شازد،
میتزان گفت چین امرو به یکای ا بزرگتارین و بخواندهتارین کمکدهنادگان
خارجی در سطح جهان تبدیل شده اسات ( .)Li & Wang, 2014باه هماین منظازر
بزده که برنامه کمک خارجی چین درفاصالۀ ساالهاا  ،8009-8009هرساال 50
درصد رشد کرده اسات ( .)Brautigam, 2011: 205یکای ا دقیا تارین مطالعاات
1. Lexis Nexis

096

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 21شماره  ♦ 1تابستان 2911

دراینباره را مؤسسۀ خدمات تحقیقاتی کنگرۀ 0ایالاتمتحده انجام داده که دادهها
مرتبا با سالها  8008تا  8001دربارۀ کمکها خارجی چین را به ساه منطقاۀ
آفریقا ،جنزب شرق آسیا و آمریکا لاتین نوان میدهد .در ایان تحقیا مجمازع
کمکها خارجی چین به این سه منطقه در این مدت 19/1 ،میلیارد دلاار بارآورد
شده است که در آن آفریقا با  99درصد ،آمریکاا لااتین باا  50درصاد و جنازب
شرق آسیا با  80درصد ،به ترتیر بیوترین کمکهاا چاین را دریافات کاردهاناد
(.)Wolf, 2013: 9
دولت چین در ژانزیه سال  ،8081سازمین ساند رسامی را درباارۀ وضاعیت
کمکها خارجی این کوزر منتور کرد که نوان می دهد این کوزر در سال ها
 8015تا  ،8012به  189کوزر و منطقه کمکها خارجی خزد را ارا ه کرده که ا
جمله  290مزرد تحزیل انزاع ماشین آلات و کالاها و خدمات در حز ه ها فنای،
ساخت وسا و بهداشتی و دارویی بزده است .همننین در این مدت  919طرح در
مینهها مختلف صنعتی ،کوااور

 ،یرسااختی ،آمز شای و ور شای را در 91

کوازر و منطقاه باه اتماام رساانده اسات (

China’s International Development

.)Cooperation in the New Era,2021
یک گزارش تحقیقاتی مرتبا با «کالج ویلیام اند مر » ،1حاکی ا آن است کاه
چین در خلال  11سال بین  8000تاا  519/5 ،8019میلیاارد دلاار کماک خاارجی
ارا ه کرده است که به رقم مجمزع کمک  599/0میلیارد دلار ایالاتمتحده ،بسیار
نزدیک است .همننین این گزارش حاکی است که چین در مینۀ حجم کمکهاا
سالانه ،اکنزن ا ایالاتمتحده پیش افتاده است (.)Morphy, 2017
 .9تحلیل فرضیه :رقابت الگوی کمک خارجی چین با الگوی ایالاتمتحده
 .1-9ارتباط کمک خارجی با توسعه

همانطزر که اشاره شد یکی ا اهداف عمدۀ ارا ه کمک خارجی ،کماک باه روناد
1. Congressional Research Service
2. College of William and Mary
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تزسعۀ کوزرها دریافت کننده است .بر مبنا الگز نظر تحقیا  ،ا آنجاا کاه
کوزرها اهدا کننده ،همزاره ایدهها ومنافع خاص خزد را در ارا ه کماک مادنظر
دارند ،بهطزر طبی عی ،نگاه ویژه خزد را به مقزلاه تزساعه در هنگاام ارا اه کماک،
ترویج میکنند .بر این اساس میتزان گفت ایالاتمتحده و چین نیز در ماان ارا اه
کمک تزسعه ،ترویج الگزها مطلزب خزد را مدنظر دارند که در اصطلاح ا آنهاا
تحت عنزانها «اجماع واشنگتن» و «اجماع پکن» یاد شده است.
«کزپر رامز» در سال  ،8009با انتوار کتابی ،الگز تزساعۀ اقتصااد چاین را
با عنزان اجماع پکن 0نامگذار کرد که بهسرعت مزرد تزجه بینالمللی واقع شاد.
به نزشته رامز ،اجماع پکن الگزیی ا تزسعه است کاه در آن ،تزساعه اقتصااد و
حکمرانی سیاسی ،بر مبنا یک راهبرد تزسعه تحت هدایت دولت ،به پیش راناده
میشزد و بر ح تعیین سرنزشت و حاکمیت ملی تأکید دارد (.)Ramo, 2004
بدین ترتیر میتزان گفت اجماع پکن در این دو حز ۀ اقتصااد و سیاسای،
با آننه که در قالر اجماع واشنگتن مدنظر قرار گرفته ،به شاکل بنیااد متفااوت
است .ایدۀ اجماع واشنگتن را که «جان ویلیامسزن» در  1990مطرح کارد ،در ابتادا
ناظر به علای بانکداران در اعطاا وام باه کوازرها آمریکاا لااتین بازد ،اماا
بهسرعت بهعنزان ایدها مرکز برا چهارچزببند کمکها خاارجی غارب
مزرد تزجه قرار گرفت .اجماع واشنگتن ،در اساس شااهد شاروطی اسات کاه باه
حداقل رسااندن مداخلاۀ دولات در اقتصااد ،خصزصای ساا
متزا نسا

بزدجه و آ ادسا

کسار و کارهاا،

تجارت را دنبال میکند .به سخن دیگر ،بر اساس

ایده اجماع واشنگتن ،رشد اقتصاد باید ا طری حف بارباات در حاز ۀ اقتصااد
کلاان فاراهم گاردد کاه در چهاارچزب آن نیروهاا باا ار آ اد باه خلا راروت
میپردا ند ).(Kjollesdall & Analysebyra,2010:4
چین در برنامه کمک خارجیاش ،اجماع واشنگتن را با چیز که شامار ا
ناظران ا آن با عنزان اجماع پکن یاد کردهاند ،به چالش کویده است .ایان اجمااع
بر اصزلی همنزن «رشد برابر ،تغییر مثبت اجتماعی ،ح تعیین سرنزشت و کنترل
1. Beijing Consensus
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شدید دولت» استزار شده است ) .(Quadir, 2013: 326مقصزد ا رشد برابر و تغییار
مثبت اجتماعی این است که مسیر تزساعۀ کوازرها ضاعیف هماراه باا توادید
نابرابر ها اجتماعی داخلی نباشد و بر خلاف الگزها لیبرالی تزساعه ،مزضازع
تز یع منابع و امکانات اجتماعی برا عمزم اقوار بهویژه فقرا مادنظر قارار گیارد.
همننین این رویکرد بر مبنا ایدۀ اقتصاد ساختار جدید 0استزار شده است که
در آن بر اهمیت منابع طبیعی کوزرها و تقزیت یرساخت سخت و نرم در مسایر
دستیابی به رشد پایدار اقتصاد تأکید میشزد

)2011

 .(Lin,بهنظر میرسد رویکرد

جمعگرا چین در برابر رویکرد فردگارا و لیبارالمحازر تزساعۀ غارب ،در ایان
دیدگاه برجستگی پیدا کرده و نمایانگر نزع نگااه کوازر کماک دهناده باه مقزلاه
الگز تزسعه است .همنناین تزانمناد هاا
ابتکارها چین در مینۀ ایجاد پیزندها

یرسااختی شارکتهاا چینای و

یرساختی با کوزرها و مناط مختلف و

بهرهبردار تجار ا این یرساختها در مسیر گسترش منافع اقتصاد چاین ،در
این رویکرد موهزد است .اَبَرپروژه «کمربند راه چین» و کمکها اقتصاد و فنی
پکن به کوزرها شریک در این طرح نیز به همین منظزر طراحی و پیگیر شاده
است.
البته مزارد اشتراکی میان اجماع پکن و اجماع واشنگتن به این صزرت وجازد
دارد :کمک ا راه روشها موابه ارا ه میشزد ،شامل حمایت ا اجرا طرحهاا،
کمک فنی ،کمک غذایی ،بخوزدگی بدهیهاا و کماک بوردوساتانه .همنناین در
اصزل ،کمکها چین بر مالکیت ،همراهی با اولزیتها کوزر دریافت کنناده و
نتایج کمکها تأکید دارد و در اعلامیه پاریس درباره کارایی کمکها ،هماین مازارد
مزرد تزجه قرار گرفته است ).(Brautigam, 2011: 9
در چهارچزب ایده اجماع واشنگتن ،نهادها چندجانبه کمکدهنده همنازن
بانک جهانی و خزد دولتها غربی ،کمکهاا تزساعها خازد را مواروت باه
رعایت ضزابا خاصی کردهاند که ا نظر آنها سبر تحکیم مبانی حکمرانی خازب
در کوزرها دریافت کننده میگردد .هدف ا ایان کاار ایان بازده کاه ا طریا
1. New Structural Economics
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حساسیت دایی و سیاست دایی ،روند اصلاحات در حاز ۀ حکمرانای باه شاکلی
همزارتر پیش برود .با اینحال شروطی که تزسا نهادها بینالمللای کمکدهناده
باارا پیواابرد اصاالاحات در کواازرها دریافاات کننااده ارا ااه شااده ،انتقادهااا
گستردها را به همراه داشته است .بسیار ا ناظران این شروت را غیراخلااقی ،در
قالر یک قبا برا همه ،ناکارآمد و حتی آسیر ننده در شرایا موخصی تزصایف
کردهاند (نک .استیگلیتز.)1521،
در دهۀ گذشته سیاسات هااا کمااک باه تزساعه ا ساز ایالاتمتحاده و
اتحادیۀ اروپاا در کواازرها درحااال تزسااعه مفیااد واقااع نگردیااد و چنااد
پیونهاد کلان در مینۀ تزسعه که غرب در انزاع کوزرها درحاال تزساعه ،مبتکار
آنها بزد ناکارآماد ا آب درآمد .همین کافی بزد تا جذابیت ایان مادل باه چاالش
کویده شزد و اجمااع پکن بارا ایان کوازرها جذاب گردد ،الگزیی کاه باهنظار
میرسد با نیا ها کوزرها درحال تزسعه کاه عمادتاً اقتادارگرا نیااز هسااتند،
مرتباتر است (الزند و عسگرخانی.)11 :1599 ،
رهبران آفریقایی کمکها چاین را عمزمااً باا رویکارد مثبات و باهعنزان

«رهیافتی جدید باه تزساعه و تقزیات همکاار هاا واقعای جنازب _ جنازب»

برداشت کردهاند ) .(Samy, 2010: 75حتی این ایاده مطارح شاده اسات کاه چاین
الگزیی برا تزسعۀ کوازرها و اقتصاادها آفریقاایی ایاد ال اسات

(Adisuet et

) .al,2010: 7اجماع پکن الگازیی نزین ا تزسعه است که تأریر تجرباۀ چااین باار
کوازرها درحااال تزسااعه در آفریقااا ،آساایا و آمریکاا لاتااین را تزصایف
میکند .رامز پیش بینی کرد که اجماع پکن جایگزین برتر بارا الگاز تزساعۀ
آمریکایی خزاهد شد .اجماع پکن الگز تزسعها را تزصیف میکند که باه چاین
امکان داده است باه ساطح بااالا رشااد اقتصااد بادون دگرگازنی بنیااد در
حکزمت تکحزبی حازب کمزنیسات دسات یابااد (الزناد و عساگرخانی:199 ،
.)11
در اینحال شمار ا منتقدان بر این باورند که اجمااع پکان فاقاد بنیادهاا
اخلاقی است و در اساس رویکارد «پراگماتیاک» باه تزساعۀ اقتصااد و رباات
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سیاسی اسات و ماهیت آن بهگزنها است که اغلار در میان کوزرها اقتادارگرا
و رژیمها سرکزبگر پذیرفته میشازد ) .(Li, 2009: 256-57گاروههاایی ا جامعاه
مدنی آفریقا نیز دربارۀ ایجاد یک رابطۀ نازین اساتعمار میاان چاین وکوازرها
آفریقایی هودار دادهاند ) .(Samy, 2010: 86بر خلاف این انتقادها ،مطالعاات دیگار
حاکی ا آن است که الگز چینیها در مینۀ تأکید بار همکاار هاا جنازب _

جنزب تأریر موخصی در تضعیف استانداردها حکمرانی در کوازرها دریافات
کنندۀ کمک نداشته است ).(Woods, 2008
اکثر  95درصد کوازر کاه وامهاا کمکای چاین را در یاک دورۀ ماانی
موخص دریافت کردهاند ،قادر نبزدهاند شروت با ارها ماالی بینالمللای را بارا
دریافت وام بلندمدت حتی فراتر ا نرخ بهره وام ،تاأمین کنناد .بارا نمزناه بایاد
تزجه کرد که بر مبناا محاسابات صاندوق بینالمللای پازل ،کوازرها درحاال
تزسعها که مستح دریافت وامها تعدیل ساختار کزتاهمادت ایان صاندوق در
دورۀ  ،8001-8011بزدند ،باید نرخ بهرها بین  9/1تا  2درصد را آن هام در ا ا
دریافت وامها کزتاهمدت صندوق پرداخات مایکردناد

)2013: 13

 .(Wolf,یاک

گزارش تحقیقاتی منتور شده ا کاالج ویلیاام اناد مار درباارۀ آراار کماکهاا
خارجی چین به آفریقا ،حاکی ا آن است که کمک رسمی تزسعۀ چاین بار رشاد
اقتصاد کوزرها دریافت کننده ارر مثبت داشته است؛ بهگزنها که اجارا هار
طرح جدید 0/1 ،درصد به رشد اقتصاد کوزر دریافت کننده کمک کارده اسات.
البته این وضع برا کماک دیگار کوازرها عضاز ساا مان تزساعه و همکاار
اقتصاد نیز درست است ).(Morphy, 2017
در این حال موخص شد که چینیها در مینۀ پیزند کمک خاارجی و مقزلاۀ
تزسعه ،بر معیارها و اصزلی متفاوت تکیه دارند که عمدتاً بار پایاه تجرباه خااص
چین در مینۀ پیوبرد روند تزسعه با هدایت دولت استزار است .ا منظر پکن ایان
الگز ،برا بسیار ا کوزرها درحال تزسعه میتزاناد جاذابیت داشاته باشاد و
بهویژه رشد سریع اقتصاد و شاخصها رفاه در این کوزر ،پوتزانه خزبی برا
این جذابیت است.
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 .2-9پیوند کمک و سیاست خارجی

این ایده که کمک خارجی ،دستکم یکی ا ابزارهاا عمادۀ در خادمت اهاداف
سیاست خارجی کوزرها کمکدهنده است ،مزرد تأییاد عمازم صااحر نظاران
مسااا ل اقتصاااد سیاساای بینالملاال اساات (لارساازن و اسااکیدمزر1525 ،؛ بالااام و
وست1591،؛ کزهن .)1598 ،به همین منظزر ،ایالاتمتحده کمک خارجی خازد را
عمدتاً با هدف تثبیت نظم جهانی و پیوبرد منافعش ارا ه کرده است .این کماکهاا
در اساس بخوی ا راهبرد گستردهتر ایالاتمتحده در خلال جنگ سرد و در دوران
جدیدتر بخوی ا راهبرد کلاان آن در مباار ه باا تروریسام بازده اسات .رویکارد

واشنگتن در این مسیر ایجاد روابا حاامی _ پیارو باا کوازرها دریافات کنناده
کمک ،استفاده ا کمک برا ایجاد ا تلاف و ترویج برنامهها آ ادسا

اقتصااد

و سیاسی در دیگر کوزرها بزده است (.)Kilby, 2018: 3
سیاست کمک خاارجی آمریکاا در چهاارچزب پاارادایمهاا مختلاف ضاد
دولتگرایی،حمایت ا راهحلها نئزلیبرال و ایجاد ا تلافها نسبتاً کزتااه مادت
استزار شده است .برنامه کمک خارجی ایالاتمتحاده همنناین باا نظاارت شادید
کنگره اجرایی میشزد؛ نهاد که در تجربۀ عملکاردش درباارۀ مزایاا راهبارد
کمکها خارجی برا آمریکا دچار تردید بزده است .کنگاره آمریکاا بار خلااف
چین ،کمک خارجی را بهعنزان ابزار برا خرید نفزذ تلقی نمیکناد .باه هماین
خاطر ا نظر واشنگتن ،کمک خارجی ،تاکتیکی کزتاه مدت در دستیابی به اهادافی
همنزن حمایت ا ا تلافها امنیتی ،جلار رأ در شازرا امنیات ،حفاظات ا
اسرا یل درخاورمیانه یا ترویج سرمایه دار با ار و در نتیجه ایجاد فرصاتهاا
جدید برا سرمایهگذار مستقیم خارجی این کوزر به جاا تساهیل مساتقیم آن
است ).(Kilby, 2018: 31
چین برخلااف ایالاتمتحاده ،کماک خاارجی را در یاک نگااه بلندمادتتار
بهعنزان ابزار در تقزیت مزقعیت ونقوش در جهان مینگرد .چین در چهارچزب
این نگاه در دهه  ،1900ا کمک خارجی برا برقرار روابا با دولاتهاا تاا ه
استقلال یافته در آفریقا بهره گرفت .رأ این کوازرها در باهدسات آوردن کرسای
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چین در مجمع عمزمی و شزرا امنیت ا تایزان اهمیت داشت .چین ا رأ ایان
کوزرها برا جلر حمایت ا خزد در برابر تحریمهایی که پس ا حزادث «تیاان
آنمن» علیه پکن اعمال شد ،بهره گرفت ).(Samy, 2010: 12
نقطۀ آغا برنامه کمک خارجی چین را میتزان به ایده «چز ن لا » در 1911
برا وارد کردن چین به عرصاۀ جهاانی مارتبا دانسات .در ایان ساال چاین در

کنفرانس آسیایی _ آفریقایی باندونگ اندونز شرکت کارد .در ایان کنفارانس 89

کوزر شرکت کننده خزاهان پایهریاز ا تلاافی فراتار ا چهاارچزبهاا ا تلاافی
جنگ سرد بزدند تا ا راه آن به صازرت صادایی هماهناگ ا طارف کوازرها
جنزب سخن بگزیند ) .(Kilby, 2018: 3ا دهه  1910تا دهه  ،1920غرب و بهویژه
ایالاتمتحده ا کمک خارجی برا ترویج ار شها لیبرال مازردنظر خازد بهاره
گرفت و پس ا این دهه نیز ترویج ار شها نئزلیبرال مدنظر قرار گرفت
33

( Kilby,

 .)2018:در حالیکه پکن دو اصل بنیاد را در سیاسات کماک خاارجی خازد

دنبال کرده است؛ یکی اینکه چین نباید شروت سیاسی در قبال کمکهایش مطارح
کند و دومین شرت که مزرد انتقاد شمار ا ناظران غربی قرار گرفته ،اصال «عادم
وجزد ملحقات همراه با کمک» است و اینکه کمک چین باید اساتقلال اقتصااد و
تزانمند هاا تزساعها کوازر دریافات کنناده را تقزیات نمایاد

& (Johnston

) .Rudyak ,2018: 438رویکرد پکن در کمک به کوزرها آفریقایی در چهارچزب
همکار ها جنزب  -جنازب ،تزضایح داده شاده اسات ).(Adisu et al, 2010: 3
چین برنامه کمک خارجیاش را در اساس برا تقزیت مازقعیتش باهعنزان رهبار
جهان جنزب و با رویکرد عدم مداخله در امزر دیگار کوازرها ،احتارام متقابال و
همبستگی با کوزرها دریافت کنندۀ کمک پی گرفته است ).(Kilby, 2018: 3
چین برا تحق رؤیاا خازد در تبادیل شادن باه یاک کوازر پیوارفته و
تزسعهیافته ،نیا مند یک محیا پیرامزنی آرام و مسالمتآمیز است و این مهم را در
اسناد بالادستی خزد مزرد تزجه قرار داده است .این محیا پیرامزنی آرام هم بارا
دستیابی به منابع انرژ و هم برا تزسعه یرساختها ارتباطی ونیاز جلازگیر
ا شکلگیر ا تلافها ضدچینی اهمیت وافر داشاته اسات (دهقانیاان:1591 ،
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 .)50در دوره اصلاحات پس ا «ما ز» ،رهبران چاین پایدرپای تادابیر در پایش
گرفتند تا به احیا مزقعیت این کوزر بهعنزان یک قدرت جهانی کمک کنند .آنهاا
همننین به محض روبهرو شادن باا پیامادها ناخزاساته برخای سیاساتهاا کاه
میتزانست تحق این هدف بنیاد را به خطر اندا د ،به اقدامهاا اصالاحی رو
آوردهاند (اوریز.)188 :1595 ،
چین در دورۀ شی جین پینگ (بهعنزان نسل پانجم و جدیاد رهبار چاین)
همننان به سیاست خیزش مسالمتآمیز خزد پایبناد اسات کاه هادف آن ،حفا
محیا خارجی بارباتی است که برا تزسعه اقتصاد بسیار مهم تلقی میشزد ،اماا
برا رسیدن به چنین هدفی رویهها متفاوتی با دههها گذشاته در پایش گرفتاه
است .بهعبارت دیگر این کوزر ا سیاسات دیرپاا باه جاماناده ا دوران «دناگ
شیا زپینگ» مبنی بر «پنهان ساختن قابلیتها وخرید مان» فاصله گرفته است و در
استفاده ا قدرت و نفزذ روبهرشد چین برا حفاظت و پیوبرد منافع ملی خازد و
شکل دادن به محیا بینالمللی مطلزب خارجی ،با اطمینان و ابتکار عمل بیواتر
حرکت میکند (دهقانیان به نقل ا انگ.)00 :1590 ،
امرو این ایده مطرح است که چینیها به مزا ات تزسعۀ قادرت اقتصااد و
نظامی خزد ،در جستجز تقزیت منابع قدرت نرم نیز هستند .به اعتقاد شامار ا
تحلیلگران ابتکارهایی همنزن «یک کمربند یک راه» ،باا هادف بهبازد تصازیر و
موروعیت چین در سطح بینالمللی مزرد تزجه قرار گرفتاه اسات ).(Zhang, 2016
بایاد تزجاه داشاات کاه چینایهااا در قالار ایان ابتکارهااا مناابع ماالی کمکاای و
سرمایهگذار ها گستردها را به کوزرها هدف اجرا این طرح ارا ه کردهاند.
بنا بر اعلام چینیها ،قرار است حدود یک تریلیزن دلار برا اجار ایان ابرپاروژه
تخصیص داده شزد.
در ضمن باید تزجه داشات کاه گساترش حضازر چاین در آفریقاا و دیگار
کوزرها درحال تزسعه ا منظر غرب تحزلی تهدیدآمیز محسزب شده است و ا
این منظر چین تلاش کرده است تا ا طری افزایش کمکها به آفریقا ،ایان شارایا
را تغییر دهد و تصزر تهدید که برا غرب در حال شکل گرفتن بزده را تلطیاف
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کند ).(Amusa et al, 2016: 3
 .9-9تفاوتها در روش ارائه کمک خارجی

روشها ارا ه کمک خارجی ایالاتمتحده و چاین تفااوت یااد باا هام دارد،
بهگزنها که شمار ا پژوهواگران خااطر نواان کاردهاناد تفااوت شادید ایان
کمکها ،سبر شده است مقایسه دقی میان آنها اساسااً کاار ساادها نباشاد و یاا
اینکه اصلاً امکانپذیر نباشد .باید تزجه داشت که تفاوت در روش ارا اه کماکهاا
تا اندا ه یاد به تفاوتها در رویکردها دو کوزر در ارا ه کمک خاارجی هام
در عرصه سیاست خارجی و هم درترویج الگز مطلزب تزسعۀ مزرد نظرشان با
میگردد که در بالا به آن اشاره شد .در یر به مهمتارین وجازه تفاوتهاا در حاز ه
عملی اشاره شده است:
 .1-9-9مرز میان سرمایهگذاری و کمک خارجی

کمکها خارجی چین ،در مقایسه با برنامهها کمک خارجی دیگر کوزرها ،باه
شکل بسیار مزسّعتر تعریف میشزد .برا مثال ،در شرایطی که اکثر کماکهاا
خارجی ایالاتمتحده ،در قالر کمک مالی ارا ه میشزد ،برناماههاا کماک چاین
عمدتاً در قالر وام تأمین میشزد .در نتیجه ا آنجا کاه ساهم دقیا یاراناۀ دولات
چین در کمکها رسمی و سرمایهگذار ها آن موخص نیست ،مقایساه دقیا
میان آمار کمکها خارجی چین و کوزرها غربی امکان پذیر نیسات

(Wolf et

) .al, 2013: xivدر این حال تنها  88درصد ا این کمکها ،در قالر کماک رسامی
تزسعه هزینه شده است ،در حالیکه ایالاتمتحده  95درصد ا کماکهاایش را در
این قالر ارا ه میکند .کمکها رسامی تزساعه ،بارا تاأمین ماالی برناماههاا
بوردوستانه شامل کمک غذایی ،دسترسی به داروها ضد اید  ،حمایت ا مازارع
کزچک ،تخفیف و بخوزدگی وامها رسمی و تجار و برقرار دورهها تنفس
بالا برا وامها کاربرد دارد ).(Morphy, 2017
کمکها مالی خارجی چین این مزارد را شامل میشازد :کماکهاا ماالی
بلاعزض و وامها بادون بهاره (کاه تزساا و ارت با رگاانی ایان کوازر ارا اه
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که تزسا اگزیم بانک چین پرداخات مایشازد (

State

میشزد) و وامها امتیا
report, 2014

 .)Councilدر بسیار ا برنامهها کمک خارجی چین ،کمتار ا 81

درصد مبلغ (که استاندارد برنامهها کمک خارجی است) ،شامل کمک مالی است
و همننین در این برنامهها شرت شده است کوزر دریافات کنناده ،دساتکام 10
درصد مبلغ کمک را باید صرف خرید کالاها چینی کناد ).(Wolf et al, 2013: xii
با این حساب میتزان کمک خارجی چین را به جا کمک رسمی تزسعه ،0تاأمین
مالی رسمی تزسعه 1تلقی کرد ) .(Wolf, 2013: 6با اینحال چینیها وامها خزد را
با شرایا بسیار آساان پرداخات مایکنناد و البتاه مبلاغ وامهاا عمادتاً در اختیاار
شرکتها چینی اجرا کنندۀ طرحها قرار میگیرد و نه در اختیاار کوازر دریافات
کننده کمک.
مطالعات دربارۀ وامها امتیا

چین نیز حااکی ا آن اسات کاه ایان وامهاا

معمزلاً یک دورۀ 11ساله با پرداخت و یک دورۀ پنج ساله تنفس را در بر میگیارد
و البته تخفیفها منظم در با پرداخت نیز مادنظر اسات .طبیعای اسات کاه ایان
شرایا سهل در اعطا وام ،بدین معناست که نهادهاا وامدهناده باه وامگیرناده،
یارانه اعطا میکنند .اعطا این وامها ممکن است همراه با وریقه باشد (که میتزاند
شامل انزاع داراییها یا داراییها در حال ساخت باشد) .همننین درآماد حاصال
ا صادرات کالاها موخص به چین و یا خرید تجهیزات و خدمات فنی وارداتای
ا چین نیز ممکن است جزو وریقه وامها قرار گیرد

)2013: 6-7

 .(Wolf,نبازد مار

موخص میان کمک خارجی وسارمایهگذار دولات چاین در کوازرها هادف،
سبر شده است در برخی گزارشها ،آمار هر دو به صزرت تجمیع شده ذکر شزد.
جدول یر این مسئله را نوان میدهد.

1. Official Development Assistance
2. Official Development Finance
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جدول  .2بزرگترین کشورهای هدف تعهد چین برای کمک خارجی و سرمایهگذاری تحت حمایت دولت
،بلغگرعا گکمکگ(،یلید یگیلد ) گ
کک گ
،بلغگرعا گکمکگ(،یلید یگیلد ) گ
کک گ
 83گ
اش شزی گ
 601گ
شز ئلد گ
 42گ
آ ژاشاین گ
 38گ
ااها گ
 44گ
غند گ
 24گ
شیجهاه گ
 62گ
،دلزی گ
 11گ
پدکساد گ
 68گ
ردالن گ
 20گ
هنا ،گ
Source: Wolf, 2013: 50

 .2-9-9ارائه کمک خارجی بدون شروط پیوندی

ایالاتمتحده بهعنزان بزرگترین کوزر کمکدهنده در ساطح جهاان ،کماکهاا
خارجی خزد را بر مبنا شرتگذار و گزینشگر ارا اه مایکناد
)2000

& (Burnside

 .Dollar,این در حالی است که چینیها اساساً کمکهاا خاارجی خازد را

بدون شروت پیزند ارا ه میکنند.
بهطزر کلی مهمترین مزیت کمکها خارجی چین باه کوازرها آفریقاایی
این است که به شروت سفت و سخت پیزند نخزرده است و این امر امکان استفاده
ا این کمکها را در بخشهایی که امکاان اساتفاده ا سارمایههاا غربای وجازد
ندارد ،فراهم میکند .غیرموروت بزدن وامها نیز بدین معناست که دریافات کماک
چندان متکی به برگزار جلسات ،ارا ه گزارش و امزر ا این دست کاه انارژ
بسیار ا دولتها ضعیف آفریقایی طلر میکند ،نیست ).(Adisu et al, 2010: 4
این ایده که کمک تزسعه اساساً باید در خدمت راهبرد تزسعها تعیاین شاده
تزسا کوزر میزبان باشد ،در بیانیهها پکن در مان ارا ه کمکها تخصصی باه
دریافتکنندگان کمک ،مزرد تأکید قرار میگیرد .برا مثال «لی انوان» 0پژوهواگر
مطالعات آفریقا در دانوگاه پکینگ ،1خاطرنوان کرده است که «ما نمیتزانیم بارا
آفریقا برنامه {تزسعه} تدوین کنیم؛ بلکاه ماا باه تلااشهاا آنهاا در ایان مسایر
میپیزندیم و برنامها تحمیل نمیکنیم» ).(Johnstn & Rudyak, 2018: 436
البته موخص نیست این وضع میتزاند به حا تعیاین سرنزشات کوازرها
1. Li Anshan
2. Peking
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درحال تزسعه کمک کند یا صرفاً امکانی در اختیار آنها قرار دهد تا ا طری مقابال
هم قرار دادن کمکدهندگان بینالمللی ،گزینهها بیوتر برا خزد فراهم کنناد.
در هر حال نتیجه واقعی هر چه باشد ،این وضع نوانگر بارو تغییراتای جاد در
رژیم کمکها بینالمللی است .برا مثال میتزان باه تزقاف ماذاکرات دریافات
کمک میان صندوق بینالمللی پزل و آنگزلا در سال  8000اشاره کرد .در این مان
آنگزلا به دنبال کمک مالی بزد و کمکدهندگان غربی نیز تا مانی کاه ایان کوازر
سند دربارۀ راهبرد کاهش فقر ارا ه نکرد و قرارداد با صاندوق درباارۀ فسااد و
مدیریت اقتصاد ارا ه نکرد ،کنفرانس کمکدهندگان را برگازار نکردناد
) .2006اما مانی که چین تمایلش را به ارا ۀ یک وام امتیا

(Taylor,

به آنگزلاا ارا اه کارد

که تنها شرت آن قرارداد آتی عرضه نفت آنگزلا به چین بزد ،این کوزر ا صاندوق
رو برگرداند .چین در پاسخ به انتقادها درباارۀ عادم طارح شاروت هنگاام ارا اه
کمک ،خاطرنوان میکند که اساساً شفافیت و پاساخگزیی حکزمات ،نتیجاه و ناه
پیششرت تزسعه اقتصاد است و به همین علت در ارا ه کمک به این دو مزضزع
بهعنزان پیششرت نمینگرد.
 .9-9-9توسعه زیرساخت در برابر توسعه بخشهای اجتماعی

ایالاتمتحده و دیگر کمکدهندگان سنتی غربی به سبر مسا ل مرتبا باا فسااد و
پیزند دن شروت ا ارا ه کمک در حاز ۀ سااختوساا خازددار مایکنناد در
حالیکه چین هر دو را در ارتبات با آفریقا دنبال کرده اسات .حادود  95درصاد ا
کمکها چین به آفریقا در حز ۀ تزسعه یرساخت ارا ه شده است

(Lume et al,

) .2009بهنظر میرسد شرکتها چینی پس ا اجارا طارحهاا سااختوساا
قادرند در مزقعیت بهتر قراردادها تجار امضا کنند .ظاهراً انگیزه دیگار ناشای
ا این در است که آفریقا به یرساخت بیوتر نیاا دارد .چینایهاا بار اسااس
تجربۀ خاص خزدشان در مسیر تزساعه ،احسااس مایکنناد کوزرشاان ا طریا
تزسعه یرساختها ،امکاان گساترش سارمایهگذار مساتقیم خاارجی و مزایاا
فناورانه آن را بهدست آورده است ).(Gorkin, 2007
در نقطۀ مقابل تأکید چین بر تزسعۀ این یرساختهاا ،کمکدهنادگان سانتی
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غرب اهمیت بیوتر برا مزضازعاتی همنازن حقازق بوار ،برابار جنسایتی،
محیا یست و دیگر مزضزعات بین بخوی مثل تزانمندسا

 ،تقزیت تزانمناد

محلی ،موارکت شفافیت ،رهبر ومسئزلیت موتر دارند

(OECD report, 2009:

) .13در این حال رهبران آفریقایی احساس میکنناد کاه رویکارد چاین باه کماک
خارجی ،به شکل بسیار سادهتر نیا ها اقتصاد کوزرشان را برآورده میکند.
تعهدات چین در مینه کمک خارجی و سرمایهگذار مزرد حمایات دولات
این کوزر در حز ۀ طرحها تزسعه ذخایر معدنی  98درصد و در حاز ۀ تزساعه
یرساختها  90درصد بزده است 12 .درصد باقی مانده نیاز در ارتباات باا دیگار
طرحها شامل بخوزدگی بدهیها و کمکها بوردوستانه بزده است .در این حال
اگر به این واقعیت تزجه کنیم که تزساعه ذخاایر و یرسااختهاا عمزمااً مکمال
یکدیگر محسزب میشازند ،مایتازان نتیجاه گرفات کاه تمرکاز چاین در میناۀ
دسترسی به منابع طبیعی در کمکها ،بسایار چوامگیر بازده اسات

(Wolf, 2013:

).xiv
همانگزنه که پیش ا این اشاره شد پیزند دن تزسعۀ یرساختها ارتباطی
و ایجاد فرصتها جدید تجار برا اقتصااد چاین ،ا اولزیاتهاا مهام ایان
کوزر در سالها اخیر بزده است .راهبرد «رفتن به خاارج» کاه دولات چاین در
سال  8000م .در پیش گرفت سبر ارا ه ابتکارهایی ا سز پکن شاده اسات کاه
با برنامۀ کمکها خارجی این کوزر نیز ارتبات مستقیم دارد .ا جمله درایانبااره
باید به ابتکار «یک کمربند یک راه» ،ایجاد بانک تزسعه یرسااخت آسایا و باناک
تزسعه جدید متعل به «گروه بریکس» اشاره کرد .چین برا ایان ابتکارهاا تلااش
دارد چهارچزبها نزینی را در مینۀ همکار اقتصااد بینالمللای دنباال کناد.
همانگزنه که اشاره شد بخش مهمی ا کمکها خارجی چین درواقع باه شاکل
تأمین مالی خارجی و ارا ۀ وام برا احداث پروژهها

یرساختی به شارکتهاا

چینی فعال در کوزرها هدف کمک خارجی ارا ه میگردد .در همین ارتبات باید
گفت بانک سرمایهگذار

یرساخت آسیا (،)AIIBکه چین در آن نقوای محازر

ایفا میکند 1/1 ،میلیارد دلار در تأمین مالی  9پروژه در کوزرها شریک در ابتکار
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یک کمربند یک راه ،اختصاص داده است .صاندوق راه ابریوام نیاز کاه باهمنظزر
اجرا همین پروژه ایجاد شده ،بیش ا  9میلیارد دلار برا تأمین ماالی ایان طارح
سرمایهگذار کرده است که نوانگر تمایل پکن به بهرهگیر ا سرمایه ما اد خازد
برا حمایت ا پروژهها

یرساختی و تقزیت پیزندها اقتصاد با ایان منااط

بهویژه در حز ۀ انرژ است (.)Weimin, 2017: 1
 .4-9-9شفافیت و عدم شفافیت

ایالاتمتحده و دیگر کوزرها غربی کمکدهناده ،باهطزر معمازل گازارشهاا
رسمی و شفاف دربارۀ حجم کمکها خارجی خزد ارا ه مایکنناد ،اماا یکای ا
مزضزعات چالش برانگیز دربارۀ میزان کمکهاا خاارجی چاین ایان اسات کاه
اندا هگیر حجم واقعی این کمکها کاار ساادها نیسات .علات ایان امار نبازد
معیارها موخص در دستهبند و شناسایی مصادی کمکهاا و ضاعف شافافیت
آمار دراینباره است ).(Xu & Careg, 2015: 3
کمااک خااارجی آمریکااا عمزمااً تزسااا آژانااس ایالاتمتحااده باارا تزسااعۀ
بینالمللی 0ارا ه میگردد و در عین حال ،سا مانها غیردولتای نیاز نقوای فعاال
بهعنزان شریک این آژاناس در ارا اۀ کماک ایفاا مایکنناد .ا ماان شاکلگیار
سا مانها غیردولتی این با یگران نقش عمادها در ارا اه کماکهاا خاارجی
غرب ایفا کردهاند .با این حال ،عمزم کمکها چین در چهارچزب روابا دولات

_ دولت ارا ه میشزد و بر خلاف کوزرها پیورفته ،جامعۀ مدنی چاین در ارا اه
کمکها خارجی ایان کوازر نقاش چنادانی نادارد ( .)Zhang, 2016: 5در کناار
ساختارها و ارتخانها دولتی چین ،شرکتها دولتی این کوزر نیز در برناماه
کمکها خارجی نقش دارند ،اما این نقش در مینۀ برنامهریز  ،تصامیمگیار و
عملیات اجرا کمک ناموخص است .احتمالاً میتزان گفت بسته به طرح کمک و
کوزر هدف ،این نقش میتزاند به شدت تغییر کند .همنناین شایزۀ نقاشآفرینای
و ارت دفاع و نیروها مسلح چین در مینۀ کمکها چین معلزم نیست

(Wolf,

)1. Us Agancy for International Development (USAID
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) .2013: 12ماهیت پرابهام کمکها خارجی چین سابر شاده اسات کاه نااظران
عمدتاً منتقد غربی ،چین را بهعنزان یک «کمک دهندۀ یااغی» 0تزصایف کنناد .باه
گفتۀ این ناظران دولت پکن در پزشش این کمکها ا طرحها سرهمبناد شاده
و بهدرد نخزر در کوزرها غیردمزکراتیک حمایت مالی میکند (.)Morphy, 2017
 .5-9-9پیوند میان کمک خارجی و تجارت دوجانبه

برخی مطالعات اولیه نوان دادهاند که کمک خارجی سبر افزایش فراوان تجاارت
میان دو کوزر پرداخت کننده و دریافت کننده شده اسات ،در حاالیکاه مطالعاات
جدیدتر نتزانستهاند جهت یا اندا ۀ این پیزناد را مواخص کنناد ).(Wolf, 2013: 8
کمک خارجی ایالاتمتحده به دیگر کوزرها ،نقش مهمی در ایجاد فضاا مسااعد
بینالمللی برا واشنگتن ایفا کرده و همننین به تقزیت صادرات کالاهاا آمریکاا
و قدرت بینالمللی آن نیز مساعدت رساانده اسات .مطالعاات تجربای نواان داده
است که صادرات آمریکا به کوزرها درحال تزسعه پیزند مثبتای باا کماکهاا
دوجانبه این کوزر داشته است .در عین حال صادرات کوازرها دریافات کننادۀ
کمک با کمکها دریافتی بیوتر نوده است ).(Nowak-Lehmann et al, 2013
با عنایت به ویژگیها خاص کمکها خارجی چین باید خاطرنواان کارد
که در الگز چینی کمک خارجی ،پیزند بیوتر میان کماک و تجاارت خاارجی
وجزد دارد؛ چراکه در الگز رایج کمک خارجی چین ،شرت خریاد  10درصاد
ا کوزر مبدأ کمکها ،ذکر شده اسات ) .(Wolf, 2013: 9مقاامهاا چاین باهطزر
رسمی استفاده ا کمک خارجی بهعنزان ابزار برا تقزیت فعالیات بارونمار
شرکتها چینی و تقزیت تزان صادراتی این کوزر را تأیید کردهاند « .و هزناگ
جی» ،1معاون اگزیم بانک چین ،دراینباره خاطرنوان کرده که «ما نیا مند گساترش
بخویدن به دامنۀ وامها امتیا

و ترغیر فعال شرکتها تزانمند و معتبر چاین

در اجرا برنامهها این وامها هستیم .به منظزر خدمت باه دیللماسای سیاسای و
1. Rougue donor
2. Zhu Hongji
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اقتصاد کوزر خزد ،باید بهترین استفاده را ا این وامها برا گساترش بخوایدن
به صادرات چین انجام دهیم» ).(Johnston & Rudyak, 2008: 442
در سالها  ،8015-8000سطح تجارت چین باا کوازرها دریافات کننادۀ
کمک ،به میزان یاد افزایش یافت .برا نمزناه صاادرات چاین باه آنگزلاا 111
برابر ،به گابن  92برابر و به مز امبیک  99برابر شد .در آسیا نیز صادرات چاین باه
لا زس  10برابر ،به کامبزج  81برابر و به میانمار نیاز  11برابار شاد .در آمریکاا
لاتین نیز صادرات چین به پرو  95برابر و به بر یل  89برابار شاد

( Nowak, 2015:

.)208
نتیجهگیری
چین به مدد چند دهه رشد سریع اقتصاد همراه با حف ربات سیاسی ،امارو باه
قدرتی عمده در عرصۀ اقتصاد و سیاست بینالمللی تبدیل شده است .ایده چینیها
مبتنی بر «ظهزر مسالمتآمیز» بدین معناست که پکن به دنبال ایجاد تصزیر مثبت
ا قدرت در حاال افازایش خازد باشاد و هم ماان بساتر لاا م را بارا حضازر
گستردهتر در محیا پیرامزنی خزد فراهم کند .بهطزر کلی رروت و پتانسیل انباشت
بیوتر رروت ،جذاب است و امرو چینیها تلااش دارناد ا ایان مزقعیات ،بارا
اهداف ومنافع کلان خزد درعرصۀ بینالمللی بهره ببرند و به همین منظزر است که
حجم کمک خارجی و سرمایهگذار ها برونمر

آنها بهسرعت رو به افازایش

گذاشته است.
تجربۀ چند دهۀ گذشته حاکی ا آن اسات کاه باه مازا ات انباشات قادرت
اقتصااااد  ،سیاسااای و نظاااامی یاااک کوااازر ،حجااام کماااکهاااا خاااارجی
وسرمایهگذار ها آن در با ارها خارجی رو به افزایش خزاهد گذاشات و ایان
مزضاازعی اساات کااه در دورۀ پااس ا جنااگ جهااانی دوم ،نخساات در ماازرد
ایالاتمتحده و سلس کوزرها اروپا ی و ژاپن مواهده شده است .بهنظر میرساد
چین نیز امرو در همین مسیر حرکت میکند .با این همه ،تجربۀ چین ا این بابت
متفاوت است که حرکت سریع آن در مسیر تزسعۀ اقتصااد  ،باا الگاز لیبارال و
نئزلیبرال غرب ،تفاوت بنیاد دارد و همانطزر که مقاله حاضر نوان داد ایان امار
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سبر تفاوت جد در رویکرد و عملکرد چین در ارا ۀ کمک خارجی شده اسات.
ا آنجا که پزل قدرت هنجاار به هماراه دارد و ابزارهایی برا انتوار فرهناگ و
ایدهها فراهم میکناد ،حرکات ساریع و پردامناۀ چاین در عرصاه ارا اۀ کماک و
سرمایهگذار دربا ارها خارجی ،به معنا طرح ایدهها و الگزها نازینی اسات
کااه بااا رژیاام بینالمللاای ارا اۀ کمااک خااارجی کااه کواازرها غرباای و بااهویژه
ایالاتمتحده ا آن حمایت میکنند ،تفاوتها جد دارد .بادین ترتیار باهنظار
میرسد عرصۀ رقابت جدید میان ایالاتمتحده و چین درحال شکلگیار اسات
که هم میتزاند به شدت بر کوزرها دریافت کننده کمک خارجی تأریر بگذارد و
هم مقزلهها کلانتر همنزن الگز مناسر تزساعه در ساطح بینالمللای را باه
شدت متأرر سا د.
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