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مقدمه

اشتغال زایی به معنای ایجاد یا خلق شغل در عین حال که مفهومی ساده محسوب می شود 

اما عملیاتی کردن آن علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با 

دشواری هایی همراه است. برای درک این دشواری ها بایستی ساز و کار اشتغال زایی و نوع نگاه 

دولت مردان به مسئله اشتغال روشن شود. مقایسه دیدگاه کشورهای در حال توسعه )و کمتر 

توسعه یافته( و کشورهای توسعه یافته به موضوع اشتغال، نحوه مواجهه آن ها با مسئله بیکاری 

را روشن می سازد.

اصوالً در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، خلق شغل پدیده ای است که در پی ایجاد کسب و کار 

حاصل می شود. بر این اساس در کشورهایی که نظام اقتصادی شان مبتنی بر اقتصاد متعارف بنا 

شده، وضعیت اشتغال تنها به عنوان متغیری مهم در سطح کالن اقتصادی رصد می شود و زمانی 

که اشتغال تحت تأثیر رکود اقتصادی روند نزولی می یابد، دولت ها با اعمال سیاست هایی که برای 

مقابله با رکود اقتصادی تنظیم شده است تالش دارند از آثار و تبعات منفی وضع موجود، از جمله 

افزایش بیکاری، بکاهند. در مقابل، موضوع بیکاری در اکثر کشورهای در حال توسعه و قریب 

به اتفاق کشورهای کمتر توسعه یافته، همواره یکی از مسائل مبتالبه بوده است. کشورهای گروه 

اخیر به دلیل گرفتاری در رکودهای مزمن، همواره نرخ های بیکاری بسیار باالتر از نرخ طبیعی 

بیکاری را تجربه می کنند و بنابراین مسئله بیکاری خود به عنوان یک بحران قلمداد شده و در 

نتیجه سیاست گذاری ها به طور مستقیم رفع این بحران را هدف گیری می کنند.

نهادهای بین المللی فارغ از دو دیدگاه یاد شده، راه کارهایی را برای بهبود وضعیت معیشتی 

و توسعه کسب و کارها در کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه 

یافته ارائه می کنند که می توان آن ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول عبارت است از ارائه 

خدمات مشاوره ای و تسهیل گری که موجبات رونق گرفتن کسب و کارها را پدید می آورد و 
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کاربرد آن ها غالباً در کشورهای توسعه یافته است که کمتر با بحران تأمین مالی روبرو هستند. 

دسته دوم عبارت است از فراهم آوردن تسهیالت مالی ارزان قیمت به منظور حفظ و توسعه 

کسب و کار موجود و یا ایجاد کسب و کار جدید که معموالً در کشورهای در حال توسعه و 

کمتر توسعه یافته کاربرد دارد. در ادامه نمونه هایی از کارکرد نهادهای EIB ،UNCDF ،REDF و 

MIGA در کشورهای مختلف مرور می شود.

)ERDF( 1صندوق توسعه منطقه ای اروپایی

صندوق توسعه منطقه ای اروپا )ERDF( با هدف تقویت انسجام اقتصادی، اجتماعی و 

سرزمینی در اتحادیه اروپا از طریق اصالح عدم تعادل بین مناطق تشکیل شده است. این نهاد در 

سال های 2021 تا 2027، سرمایه گذاری در اروپای هوشمندتر، سبزتر، یکپارچه تر و اجتماعی تر 

که به شهروندانش نزدیک تر است را ممکن می سازد. این صندوق برنامه ها را با مسئولیت مشترک 

بین کمیسیون اروپا و مقامات ملی و منطقه ای در کشورهای عضو تأمین مالی می کند. ادارات 

کشورهای عضو انتخاب می کنند که کدام پروژه ها را تامین مالی کنند و مسئولیت مدیریت مستمر 

آن را بر عهده بگیرند.

اولویت های تأمین مالی

در سال های 2021 تا 2027، این صندوق سرمایه گذاری هایی را برای اروپا و مناطق آن به 

منظور دستیابی به اهداف زیر امکان پذیر می کند:

رقابتی تر و هوشمندتر کردن کسب و کارها، از طریق نوآوری و حمایت از مشاغل کوچک و     

متوسط، و همچنین دیجیتالی کردن و برقراری اتصال دیجیتال؛

 سبزتر، کم کربن تر و مقاوم تر کردن کسب و کارها؛    

افزایش دادن تحرک و انعطاف کسب و کارها که آن ها را بیشتر به هم متصل می کند؛    

1.  European reginal development fund
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کسب و کارهای اجتماعی تر و آن هایی که حمایت موثر و فراگیر از اشتغال دارند، مبتنی بر     

آموزش، مهارت، و دسترسی برابر به مراقبت های بهداشتی هستند و همچنین ارتقای نقش 

فرهنگ و گردشگری پایدار را دنبال می کنند؛

کسب و کارهایی که نزدیک شدن به شهروندان، حمایت از توسعه محلی و توسعه شهری     

پایدار در سراسر اتحادیه اروپا را دنبال می کنند.

همه مناطق و کشورهای عضو، به منظور دستیابی به موفقیت، حمایت خود را بر اروپای 

رقابتی تر و هوشمندتر متمرکز کرده )هدف سیاستی PO1(، و همچنین انتقال سبزتر و کم کربن 

به سمت اقتصاد با کربن صفر و اروپای انعطاف پذیرPO2(1( ، از طریق مکانیسمی که به عنوان 

"تمرکز موضوعی2" شناخته می شود را دنبال می کنند.

هم��ه مناط��ق و کش��ورهای عض��وMSs( 3( حداق��ل 30 درص��د از مناب��ع خ��ود را ب��ه 

PO2 و:

مناطق توسعه یافته تر تخصیص خواهند داد یا کشورهای عضو حداقل 85 درصد از     

تخصیص خود را به PO1 و PO2 خواهند داد.

     PO1 به یا کشورهای عضو حداقل 40 درصد  مناطق در حال گذار تخصیص می دهند 

تخصیص خواهند داد.

     PO1 مناطق کمتر توسعه یافته تخصیص می دهند یا کشورهای عضو حداقل 25 درصد به

تخصیص خواهند داد.

تمام مناطق و کشورهای عضو نیز حداقل 8 درصد از تخصیص خود را در توسعه شهری 

متمرکز خواهند کرد که از طریق مشارکت های توسعه محلی با ابزارهای مختلف حاصل خواهد 

شد.

1.  resilient Europe
2.  thematic concentration
3.  Member States
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نمونه ای از اقدامات صندوق

سه طرح زیر از جمله اقدامات ERDF تحت برنامه سرمایه گذاری برای رشد و اشتغال با 

بودجه ای به میزان 522 میلیون یورو در بازه سال های 2014 تا 2020 به منظور حمایت از کسب 

و کارها در قاره اروپا است. 

نهاد SME بنگر1 در حال احداث کارخانه ای جدید در امالک کلندبوی2 است. آن طور که مدیر 

بخش غذا و نوشیدنی آژانس توسعه اقتصاد منطقه ای ایرلند شمالی3 می گوید: »در طول 12 سال 

اخیر، امالک کلندبوی، برند لبنیاتی تولید شده در مزرعه خود را به یک محصول برتر تبدیل کرده 

است. پشتیبانی ما در طول این سال ها به این کسب و کار کمک کرده تا در ایرلند جنوبی و اکنون 

در بریتانیا رشد کند و خرده فروشان بزرگی مانند Tesco  ،Sainsbury ،Aldi و Asda محصوالتش 

را خریداری می کنند. خوشحالیم به حمایت از کلندبوی با این سرمایه گذاری جدید که ظرفیت 

تولید را چهار برابر و نیروی کار خود در منطقه Ards & North Down را دو برابر کرده، ادامه 

دهیم. سال گذشته شرکت های تولید مواد غذایی و نوشیدنی بیش از 5 میلیارد پوند برای اقتصاد 

ایرلند شمالی درآمد خلق کردند. این بخش در طول دوره همه گیری کرونا دوام آورد و همچنان 

سهم عمده ای را در اقتصاد محلی دارا است. دیدن شرکت هایی مانند کلندبوی که برای رقابتی 

ماندن و گسترش فعالیت و سرمایه گذاری، بر نوآوری تمرکز می کنند بسیار عالی است4.

مدیر عامل کلندبوی می گوید: »به عنوان تنها تولیدکننده محصوالت لبنی در ایرلند شمالی، 

مأموریت ما رشد پایدار شرکت کلندبوی و حفظ کیفیت باالی محصوالت لبنی اورگانیک است.«

بنابر گفته های مدیر عامل کلندبوی، راهنمایی ها و مشاوره های آژانس توسعه اقتصاد منطقه ای 

1.  Bangor SME
2.  Clandeboye
3.  Invest Northern Ireland (Invest NI)
4.  http://www.jobsandgrowthni.gov.uk/case-studies/en/clandeboye-estate-to-invest-2-million-in-new-
factory-in-county-down
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ایرلند شمالی در رشد این شرکت بسیار مؤثر بوده و حمایت های مالی این آژانس در احداث 

کارخانه جدید و سرمایه گذاری در تجهیزات تخصصی، ظرفیت تولید تا 80 تن لبنیات در هفته 

را، که چهار برابر مقدار معمول تولید محسوب می شود، پدید آورده است.

بخشی از تأمین مالی این پروژه تحت برنامه سرمایه گذاری برای رشد و اشتغال1 توسط 

صندوق توسعه منطقه ای اتحادیه اروپا )ERDF2( در بازه سال های 2014 تا 2020 انجام شده 

است.

نمونه دیگر حمایت ERDF به همراه نهاد Invest NI در زمینه تأمین مالی و کمک هزینه 

خدمات تحقیق و توسعه به منظور توسعه کسب و کارها، عبارت است از مورد مربوط به شرکت 

فناوری سالمت نوروالنس3 مستقر در بلفاست در بازه زمانی سال های 2014 تا 2020 که به عنوان 

پیشرو در محصوالت فناوری محور مربوط به اعصاب شناخته می شود. این شرکت در حال 

توسعه یک دستگاه پزشکی پیشرفته برای درمان چاقی است که از دانش مربوط به علوم اعصاب 

در ساخت آن بهره برداری شده است4.

Invest NI  از همان مراحل اولیه، این شرکت را تحت حمایت قرار داده و شاهد رشد آن بوده 

است. مطابق برآورد صورت گرفته، مشاغل جدید خلق شده توسط سرمایه گذاری اخیر پیرامون 

طرح ساخت دستگاه الغری، تعداد پرسنل شرکت را به 36 نفر می رساند. شرکت با کمک هزینه 

تحقیق و توسعه می تواند آزمایشات بالینی را با همکاری دانشگاه اولستر5 و دانشگاه کالیفرنیا 

سن دیگو6 انجام دهد تا اثربخشی این فناوری را به عنوان درمانی برای چاقی اثبات کند.

در حمایت از این طرح، Invest NI بیش از 1 میلیون پوند در بخش R&D و نهایتاً ایجاد 
1.  Investment for growth and jobs programme
2.  European reginal development fund
3.  Neurovalens
4.  http://www.jobsandgrowthni.gov.uk/case-studies/en/neurovalens-embarks-on-second-ground-break-
ing-rd-project-and-creates-2
5.  Ulster University
6.  University of California San Diego
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مشاغل جدید، سرمایه گذاری کرد.

آخرین پروژه که در حمایت از مشاغل اجرا شد برنامه طراحی برای کسب و کار1 است که 

توسط Invest NI ارائه شده و بخشی از آن از طریق برنامه ERDF تأمین مالی می شود. این برنامه 

به کسب و کارها کمک می کند تا به فرصت های جدید بازار واکنش نشان دهند و ایده هایی برای 

محصول جدید ارائه کنند. این نوع حمایت شامل مشاوره یک به یک و جلسات کارگاهی تعاملی 

با مشاوران طراحی حرفه ای است. یکی از این کسب و کارها مرغ داری محلی کاواناق2 مستقر در 

شهرستان فرماناق3 است که تخم مرغ های محلی تولیدی خود را به فروشگاه های خرده فروشی، 

هتل ها و رستوران ها در ایرلند شمالی عرضه می کند.4 این مرغ داری برای طراحی جدید بسته بندی 

محصوالت در این برنامه شرکت کرد.

)UNCDF( صندوق توسعه سرمایه ملل متحد

نهاد دیگری که به تأمین مالی کسب و کارها پرداخته و با توانمندسازی آن ها وضعیت اشتغال 

را بهبود می بخشد، صندوق توسعه سرمایه ملل متحد )UNCDF5( نام دارد که به عنوان سازمان 

خودمختار در سازمان ملل با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه 

اقتصادی از طریق منابع سرمایه موجود در قالب کمک هزینه و وام، در سال 1966 رسماً تأسیس 

شد. یکی از اهداف این سازمان پیاده سازی تأمین مالی عمومی-خصوصی برای کسب و کارهای 

متعلق به قشر آسیب پذیر اقتصادی در 46 کشور کمتر توسعه یافته تعریف شده است.

الگوهای تأمین مالی UNCDF از سه مسیر عمل می کنند:

اقتصادهای دیجیتال فراگیر که افراد، خانوارها و کسب و کارهای کوچک را با اکوسیستم های     

1.  the Design for Business Programme
2.  Cavanagh Free Range Eggs
3.  Fermanagh
4.  http://www.jobsandgrowthni.gov.uk/case-studies/en/cavanagh-free-range-eggs
5.  UN capital development fund
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مالی مرتبط کرده و مشارکت در اقتصاد محلی را تسریع می کند و ابزارهایی برای خروج از فقر 

و مدیریت مالی زندگی ارائه می کند.

تأمین مالی توسعه محلی، که محلی ها را از طریق تمرکززدایی مالی، تأمین مالی نوآورانه     

شهرداری، و تأمین مالی پروژه های ساختاریافته برای پیشبرد توسعه اقتصادی محلی و توسعه 

پایدار، توانمند می کند و ابزارهایی برای خروج از فقر و مدیریت مالی زندگی فراهم می آورد.

تأمین مالی سرمایه گذاری، که ساختار مالی کاتالیزگر1، ریسک زدایی و استقرار یافته را برای     

دستیابی به اهداف SDG و بسیج منابع داخلی فراهم می کند.

نهاد UNCDF با تقویت نحوه کارکرد تأمین مالی برای افراد فقیر در سطوح خانوار، شرکت های 

کوچک و زیرساخت های محلی، دستیابی به اولین هدف SDG که همان ریشه کنی فقر است را با 

تمرکز بر رسیدگی به محرومیت و نابرابری های دسترسی به منابع مالی، تسهیل می کند. این نهاد 

 SDG به طور همزمان، تعهد خود را در قبال تأمین سرمایه مطابق با هفدهمین هدف2 ذکر شده در

پیرامون ابزارهای اجرا به کار می گیرد تا امکان تأمین مالی عمومی و خصوصی را برای فقرا در 

.(Annual Report UNCDF, 2020) سطح محلی مهیا کند

UNCDF به منظور حمایت از اقشار ضعیف در 44 کشور کمتر توسعه یافته در سال 2020، 

منابع مالی و بهره برداری از امکانات دیجیتال را برای بیش از 2 میلیون نفر فراهم آورد و همچنین 

536 دولت محلی در 42 کشور را مورد حمایت قرار داد و بر پورتفوی سرمایه گذاری 21 وام و 

ضمانت نامه، به همراه 30 میلیون دالر کمک بالعوض استراتژیک نظارت داشت که در مجموع 

85 میلیون دالر را به صورت مستقیم به همراه 48 میلیون دالر اضافی که از طریق مکانیسم های 

تأمین مالی غیرمتمرکز هدایت می شد، به منظور سرمایه گذاری، آزاد کرد. این نهاد از توسعه 

راه حل های دیجیتال و مبتنی بر پلتفرم که منافع و خدماتی را برای حدود 2.6 میلیون نفر فراهم 

1.  منظور نوعی ساختار تأمین مالی است كه از مخلوط شدن سرمایه ها از منابع مختلف سرمایه گذار، حاصل می شود و بدین وسیله ریسک سرمایه 
پذیر كاهش می یابد.

2.   تقویت ابزار اجرا و احیای مشاركت جهانی برای توسعه پایدار.
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.(annual report UNCDF, 2020) می کند در طول دوره همه گیری کرونا، پشتیبانی کرد

UNCD تصویر 1: پروژه های حمایتی

 

Annual Report UNCDF (2020) :منبع

نهاد UNCDF در سال 2020، 536 دولت محلی، 131 بنگاه کوچک و متوسط و 88 سازمان 

دولتی را در 42 کشور مورد حمایت قرار داد و 674 سرمایه گذاری استراتژیک محلی را برای 

نشان دادن اثربخشی تامین مالی غیرمتمرکز برای سازگاری با آب و هوا، توانمندسازی زنان، 

امنیت غذایی، سالمت و توسعه اقتصادی محلی تکمیل کرد. منابع مالی در اختیار این نهاد از 

سوی سایر نهادهای بین المللی اهدا می شود. منابع مالی مورد استفاده این نهاد در سال 2020 به 

قرار جدول )1( است.
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جدول 1: منابع مالی مورد استفاده نهاد UNCDF در سال 2020

Annual Report UNCDF (2020) :منبع
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)EIB( بانک سرمایه گذاری اروپایی

بانک سرمایه گذاری اروپاییEIB( 1( نهاد دیگری است که در زمینه توسعه کسب و کارها 

در کشورهای کمتر توسعه یافته فعالیت دارد. این نهاد به عنوان بانک توسعه بین المللی اتحادیه 

اروپا2 نیز شناخته می شود و برای بیش از 50 سال از سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه 

به منظور بهبود رفاه مردم و ارتقای ارزش ها و اولویت های اتحادیه اروپا حمایت کرده است. 

حمایت های این بانک در قالب وام، ضمانت نامه، مشارکت در تأمین مالی و ارائه مشاوره های 

فنی انجام می شود. امروزه این بانک به کشورهای مختلف در رهایی از وضعیت همه گیری کرونا، 

ساختن اقتصاد و بهبود شرایط زیست محیطی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، 

کمک هایی را اعطا می کند. فعالیت های این بانک بر پروژه هایی متمرکز است که اجرای آن ها 

منجر به تحولی عظیم در زندگی روزمره مردم در کشورهای طرف دریافت حمایت می شود 

.(trust funds in action, 2021)

از آنجایی که تأمین مالی به عنوان یک عامل محدودکننده در توسعه قلمداد می شود، این بانک 

با کمک صندوق های تأمین مالی مختلف امکان دستیابی به این مقادیر بیشتری از این منابع را 

فراهم می کند. بانک پس از گردآوری پول مورد نیاز، آن را در قالب کمک مالی، ضمانت های وام 

و کمک فنی به پروژه ها در ده ها کشور در سراسر جهان تخصیص می دهد. این بانک در چهار 

حوزه سرمایه گذاری می کند:

اقدامات مربوط به مقابله با گرمایش زمین    

زیرساخت های حیاتی    

ادغام و یکپارچگی منطقه ای    

کسب و کارها در هر اندازه و مقیاسی.    

1.  European Investment Bank
2.  International development bank of the European union
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کشورهای زیادی در سراسر اروپا، صندوق تأمین مالی EIB را به عنوان راهی مؤثر به 

منظور ادامه همکاری با کشورهای در حال توسعه می شناسند. منابع مالی این صندوق از محل 

پرداخت های اهدایی 24 کشور عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا و بریتانیا تأمین می شود. در 

سال 2021، 1.2 میلیارد یورو توسط این صندوق تعهد شده که مبلغ 991 میلیون یورو تاکنون 

به منظور تأمین مالی برای 285 پروژه به تصویب رسیده است. از آنجایی که وجود EIB ریسک 

موجود در پروژه ها را کاهش می دهد، صندوق های تأمین مالی، منابع بیشتری را برای این پروژه ها 

جذب می کنند. موضوع کاهش ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که یافتن منابع به 

منظور تأمین مالی پروژه های بزرگ یا نوآور، به طور خاص در کشورهای در حال توسعه، دشوار 

است. از سوی دیگر EIB حمایت های فنی و مشورتی را به مشتریان در طول دوره اجرای پروژه 

ارائه می کند. صندوق های تأمین مالی این نهاد از پروژه هایی در 75 کشور حمایت می کند. مبالغ 

مربوط به تأمین مالی از 3.3 میلیون یورو برای صندوق بخش آب تا 813 میلیون یورو برای 

.(trust funds in action, 2021) را شامل می شود EU-Africa صندوق تأمین مالی زیرساخت

نمونه هایی از پروژه های انجام شده

اولین مورد مربوط است به پروژه ای در اسپانیا. این پروژه شامل سرمایه گذاری  در زمینه ترویج 

و توسعه موارد زیر می شود: 1- تحقیق، توسعه و نوآوری )RDI1(، در مورد اجزای سبک وزن و 

سیستم های حمل و نقل پایدار و برقی کردن وسایل نقلیه، فناوری های تولید صنعتی پایدار برای 

افزایش کارایی منابع و چرخه بازیافت، و فناوری های تولید صنعتی پیشرفته. 2- توسعه و استقرار 

فن آوری های دیجیتالی سازی تحول آفرین. 

این پروژه در دوره 2021-2024 در منطقه باسک کشور اسپانیا انجام خواهد شد. سرمایه گذاری 

یاد شده به ایجاد، انباشت و انتشار دانش کمک می کند، از حرکت سمت پایداری و دیجیتالی شدن 

حمایت می کند و از کربن زدایی و تحول صنعت خودرو حمایت می کند. این سرمایه گذاری ها 
1.  research, development and innovation
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به اهداف سیاست »نوآوری، دیجیتال و سرمایه انسانی« و تا حدی »اقدامات اقلیمی و پایداری 

محیط زیست« نهاد EIB کمک می کند. این موارد به شکست های بازار و شکاف های مرتبط با 

رقابت ناقص و بازارهای ناکامل و مسائلی که با تولید اثرات جانبی مثبت محیطی و دانش مرتبط 

هستند، می پردازد.

این پروژه به شکاف بازار بسیار خاصی که تعاونی ها با آن مواجه هستند، رسیدگی خواهد 

کرد. با توجه به اینکه بنیان سرمایه آن ها از مشارکت کارکنان تشکیل شده، به منظور تأمین مالی 

جزئی سرمایه گذاری ها یا برنامه های RDI خود، در بازارهای سرمایه اقدام به افزایش سرمایه 

نمی کنند. نهاد EIB وام با اقساط بلندمدتی را برای آن ها )در نقش مروج( فراهم می کند که امکان 

داشتن ساختار مالی متعادل تر و جذب سایر وام دهندگانی که می توانند پروژه را تأمین مالی 

کنند را ممکن می سازد. مشارکت فنی و مشاوره بانک با راهنمایی ارائه شده به منظور همسویی 

چشم اندازه پروژه با اهداف سیاست و نظارت در طول اجرای پروژه، توضیح داده می شود.

رقم تأمین مالی پیشنهاد شده توسط EIB در حدود 27 میلیون یورو است و هزینه های کل 

پروژه برابر با 55 میلیون یورو برآورد شده است1. 

پروژه دیگر عبارت است از تسهیالت تأمین مالی خرد برای کشورهای آفریقایی، حوزه 

کارائیب و اقیانوس آرام. EIB طی این پروژه، خط اعتباری تا سقف 60 میلیون یورو ارائه می کند 

که امکان تأمین منابع مالی را برای شرکت های کوچک و متوسط )SMEs( از طریق واسطه های 

مالی منتخب در سراسر کشورهای آفریقایی، حوزه کارائیب و اقیانوس آرام )ACP2( فراهم 

می آورد. هدف این پروژه کمک به پر کردن شکاف خدمات مالی برای شرکت های کوچک و 

متوسط و مقامات محلی در کشورهای ACP از طریق تشویق بانک های محلی برای گسترش 

فعالیت های وام دهی خود به این بخش است. همچنین این تسهیالت از ایجاد شغل حمایت 

1.  https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20210498
2.  African, Caribbean and Pacific
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می کند و رشد اقتصادی فراگیرتر و متعادل تر را در کشورهای ACP شکل می دهد. مبلغ پیشنهادی 

EIB به منظور پروژه تأمین مالی خرد ACP برابر با 65 میلیون یورو است1.

پروژه دیگری در حوزه تأمین مالی خط اعتباری در اردن توسط EIB انجام شده است. در 

این پروژه تأمین مالی بلندمدت شرکت های کوچک و متوسط )SMEs( برای بهبود دسترسی به 

منابع مالی در نظر گرفته شده است. اطالعات نشان می دهد این شرکت ها به عنوان عاملی کلیدی 

به منظور تقویت انعطاف پذیری اقتصاد اردن شناسایی می شوند. هدف از این تسهیالت تامین 

مالی سرمایه گذاری های واجد شرایط توسط شرکت های کوچک و متوسط در اردن است و در 

نتیجه به انعطاف پذیری اقتصادی، فعالیت های اشتغال زا و کاهش بار اقتصادی بحران همه گیری 
کرونا کمک می کند.2

)MIGA( 3آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه

آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه )MIGA( یکی از اعضای گروه بانک جهانی است. 

وظیفه این آژانس ترویج سرمایه گذاری فرامرزی در کشورهای در حال توسعه با ارائه تضمین )بیمه 

ریسک سیاسی و افزایش اعتبار( به سرمایه گذاران و وام دهندگان است. تضمین سرمایه گذاری ها 

توسط این نهاد در برابر ریسک های غیرتجاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا با شرایط و 

ضوابط مالی بهبود یافته به منابع مالی دسترسی یابند. آژانس توانایی منحصر به فرد خود را از گروه 

بانک جهانی و همچنین از ساختار خود به عنوان یک سازمان بین المللی می گیرد که سهام داران آن 

شامل اکثر کشورهای جهان می شود. این موضوع باعث می شود آژانس در برابر اقدامات دولت 

که می تواند پروژه ها را مختل کند، چتر بازدارندگی ایجاد نماید و به حل و فصل اختالفات بین 

سرمایه گذاران و دولت ها کمک کند. همچنین از طریق ارائه اطالعات به مشتریان از بازارهای 

نوظهور و بهترین شیوه های بین المللی در مدیریت زیست محیطی و اجتماعی، ارزش افزوده خلق 
1.  https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20170882
2.  https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190167
3.  Multilateral Investment Guarantee Agency
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می کند1. معموالً به میزان یک درصد کل مبلغ سرمایه گذاری به عنوان حق بیمه ساالنه توسط 

MIGA دریافت می شود که البته این میزان می تواند به شکل معناداری کاهش یا افزایش یابد. طول 

مدت پوشش بیمه حداکثر 15 سال است )که البته با توجه به ماهیت پروژه می تواند تا 20 سال نیز 

افزایش یابد(. سرمایه گذار در هر سال و از سال سوم به بعد و پیش از تمدید ساالنه بیمه، می تواند 

میزان پوشش ریسک را کاهش دهد و یا اینکه بیمه را ملغا نماید بدون اینکه متحمل جریمه ای 

شود2. به طور کلی برای آن که پروژه ای مشمول پوشش بیمه این نهاد شود باید دو شرط از سه 

شرط زیر را محقق سازد3:

بیش از 300 کارمند نداشته باشد.    

ارزش کل دارایی آن بیش از 15 میلیون دالر نباشد.    

ارزش فروش ساالنه آن بیش از 15 میلیون دالر نباشد.    

همچنین اگرچه اندازه کل سرمایه گذاری می تواند بیش از 10 میلیون دالر باشد اما تقاضا برای 

ضمانت سرمایه گذاری بایستی برابر و یا کمتر از 10 میلیون دالر باشد.

بیمه ریسک سیاسی چیست؟

بنگاه ها و بانک های چند ملیتی هنگام انجام تجارت در خارج از کشور با خطرات متعددی 

روبرو هستند. برخی از این ریسک ها را می توان با انجام بررسی های الزم در مورد طرف های 

درگیر و قابلیت اقتصادی کسب وکار پیشنهادی، حذف کرد یا کاهش داد. پیش بینی سایر ریسک ها 

برای سرمایه گذاران یا وام دهندگان دشوارتر است. این ریسک ها شامل برخی از ریسک های 

تجاری و ریسک های غیرتجاری یا سیاسی می شود. بیمه ریسک سیاسیPRI( 4( ابزاری برای 

کسب وکارها به منظور کاهش و مدیریت ریسک های ناشی از اقدامات نامطلوب -یا عدم اقدامات 

1.  https://www.miga.org/about-us
2.  https://www.miga.org/terms-conditions
3.  https://www.miga.org/small-investment-program
4.  Political risk insurance



گزارش شماره 189

الزم- دولت ها است. PRI  به عنوان یک ابزار کاهش ریسک، به ایجاد محیطی پایدارتر برای 

سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و دسترسی بهتر به منابع مالی کمک می کند.

شرکت های چندملیتی چه به منظور برنامه ریزی برای انجام سرمایه گذاری مستقیم در خارج 

از کشور و چه به عنوان صادرکننده، از PRI برای افزایش اعتماد به بازارهایی استفاده می کنند که 

ریسک بیشتری نسبت به بازارهای داخلی دارند. PRI به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا روی 

جنبه های تجاری سرمایه گذاری ها تمرکز کنند. حتی زمانی که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 

در بازارهای نوظهور مطمئن هستند، اغلب با محدودیت هایی از سوی وام دهندگان مواجه 

می شوند. وام دهندگان اغلب ریسک کشور را در نظر می گیرند، و PRI ممکن است در موارد 

خاص، الزامات مشروط را کاهش دهد و به طور کلی به وام دهندگان ضمانت دهد. در این حالت 

دسترسی به منابع مالی، از جمله مبلغ، بهره و مدت وام بهبود می یابد.

چه کسی ارائه دهنده PRI است؟

ارائه دهندگان خصوصی PRI برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و برای افراد 

مختلف پوشش ارائه می دهند. اکثر ارائه دهندگان عمومی PRI، آژانس های اعتبار صادراتی ملی1 

)ECAs( هستند که ممکن است هم معامالت اعتبار صادراتی/تجاری و هم سرمایه گذاری های 

بلندمدت را پوشش دهند.

ECA ها معموالً از سرمایه گذاران و وام دهندگانی که از کشور خود به کشورهای در حال 

توسعه می روند حمایت می کنند. نهایتاً چندین آژانس چندجانبه مانند MIGA که PRI ارائه 

می کنند، در اغلب موارد برنامه های ویژه ای برای سرمایه گذاران کوچک و متوسط، شرکت ها و 

بانک های کشورهای در حال توسعه دارند. پوشش ها، قیمت گذاری، مفاد و واجد شرایط بودن 

به طور گسترده ای بر اساس ارائه دهنده PRI، کشور میزبان )مقصد سرمایه گذاری(، و بخش یا 
1.  national export credit agencies
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نوع سرمایه گذاری متفاوت است. سرمایه گذاران و وام دهندگان همواره تشویق می شوند که با 
ارائه دهندگان بیمه ریسک سیاسی مختلف تماس بگیرند تا پوشش مناسب را پیدا کنند.1

MIGA نمونه هایی از فعالیت

از جمله فعالیت های MIGA حمایت از تأمین مالی خرد در پاکستان است. به طور سنتی، 

بانک ها افراد فقیر را به عنوان بازاری مناسب شناسایی نمی کنند و در نتیجه میلیون ها نفر در سراسر 

جهان مجبور می شوند تا نیاز خود به خدمات مالی را از طریق انواع روابط مالی غیررسمی، 

باشگاه های پس انداز2 و انجمن های اعتباری3 برطرف کنند. این نهادها معموالً نامنظم و تاحدودی 

ناامن هستند. تأمین مالی خرد به افراد آسیب پذیر امکان دسترسی به خدمات مالی اساسی مانند 

وام، خدمات انتقال پول و بیمه خرد را می دهد تا بتوانند کسب و کار خود را اداره کرده، ایجاد 

دارایی کنند و ریسک را مدیریت نمایند. ضمانت های MIGA در مجموع به تأمین 1.74 میلیون 

دالر از منابع الزم برای تأسیس بانک تأمین مالی خرد کشفKMB( 4(، کمک کرد تا خدمات 

مالی را برای اکثریت جمعیت فاقد دسترسی به بانک، فراهم کند. طی پنج سال از اجرای پروژه، 

KMB به یک میلیون سپرده گذار کوچک و 350000 کارآفرین از طریق شبکه ای متشکل از 100 

شعبه در سراسر پاکستان خواهد رسید. این شبکه با 300 سایت خدماتی نزدیک به جامعه کم 

درآمد5 تکمیل خواهد شد.

در رواندا پروژه ای در حوزه نسبتاً مشابه به اجرا گزارده شد. از آنجایی که مفهوم پول 

پالستیکی6 در جنوب صحرای آفریقا شروع به گسترش کرده، بخش مالی رواندا از جمله مواردی 

است که به تعداد رو به افزایش کشورهایی که بانکداری الکترونیک را پذیرفته اند، پیوسته است. 

1.  https://www.miga.org/political-risk-insurance
2.  Savings clubs
3.  credit associations
4.  Kashf Microfinance Bank
5.  low-income community

6.   منظور استفاده از كارت های اعتباری و متصل به حساب بانكی به جای پول نقد است.
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SIMTEL، ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک رواندا، امیدوار است تا سال 2010 یک میلیون 

شهروند، دارنده کارت خودپرداز باشند. آمارها نشان می دهد که در حال حاضر تنها 12000 نفر 

در رواندا کارت خودپرداز دارند. این شرکت قصد دارد تعداد دستگاه های خودپرداز و نقاط 

فروش را افزایش دهد تا به جذب کاربران بیشتر کمک کند. کنسرسیوم SIMTEL اخیراً سرمایه 

خود را افزایش داده و شرکت توسعه IT و راه حل های پرداخت آفریقا1 70 درصد از سهام را 

پس از دریافت ضمانتنامه 9.5 میلیون دالری تحت برنامه MIGA’s SIP، خرید. مزایای استفاده از 

بانکداری الکترونیکی پتانسیل افزایش حجم فروش داخلی، تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی، 

کاهش حجم عظیم نقدینگی در گردش و صرفه جویی در چاپ اسکناس، افزایش جمعیت تحت 

پوشش خدمات بانکی، جذب درآمد خارجی بیشتر برای بخش گردشگری و تحریک ایجاد 

انواع جدیدی از مشاغل را به همراه دارد. انتظار می رود ورود بخش بزرگی از جمعیت به اقتصاد 

رسمی تأثیر مثبتی بر توسعه رواندا داشته باشد.

در زمینه توسعه گردشگری و توریسم می توان به پروژه ای که در بنین2 اجرا شد اشاره کرد. 

گردشگری ابزار مهمی برای پیشرفت اقتصادی است. با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تعدادی از 

صنایع مانند: پذیرایی، حمل و نقل، ساخت و ساز، اپراتورهای تور، خدمات پذیرایی و خرده 

فروشی، اشتغال، ارز، درآمدهای مالیاتی ایجاد می کند و به فقرزدایی کمک می کند. در حالی که 

بحران مالی بر گردشگری تأثیر گذاشته، بازارهای کشورهای در حال توسعه همچنان پتانسیل 

قابل توجهی را در این بخش نشان می دهند. بنین به عنوان کشوری که به عنوان مقصد گردشگری 

»طبیعت و ماجراجویی3« در نظر گرفته می شود، مورد مهم، اما با امکانات قدیمی، محسوب 

می شود. MIGA  بیمه ریسک سیاسی ارائه کرده که از توسعه هتل دالپالژ4 در کوتونو5، واقع 

1.  African Development Corporation (ADC) IT & Payment Solutions
2.  Benin
3.  nature and adventure
4.  de la Plage
5.  Cotonou
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در ساحل خلیج گینه نزدیک مرکز شهر حمایت می کند. این هتل 100 اتاقه و چهار ستاره ارتقا 

یافته نیازهای مسافران تجاری و گردشگران را برآورده می کند. MIGA قباًل دو ضمانت برای 

سرمایه گذاری در هتل های بورکینافاسو و گینه بیسائو برای یک سرمایه گذار مشابه اهل کشور مالی 

صادر کرده است1.

این نهاد در ایران نیز دو پروژه داشته که یکی از آن ها مربوط به ضمانت سرمایه گذار ترک 

 Cesur برای شرکت بسته بندی MIGA .در پروژه ای مشترک با طرف ایرانی در کشور بوده است

ترکیه ضمانت نامه 5 میلیون دالری به منظور سرمایه گذاری به مبلغ 5.23 میلیون دالر در سهام، 

سود انباشته در آینده و وام سهام دار به شرکت گونی بافی و بسته بندی Cesur  صادر کرد. شرکت 

بسته بندی Cesur ترکیه 48 درصد از سهام شرکت یاد شده در ایران را در اختیار دارد، در حالی 

که سرمایه گذاران دو تابعیتی ترک و ایرانی مالک باقی سهام هستند. این ضمانت در برابر خطر 

جنگ و اغتشاشات داخلی تا 10 سال آینده محافظت می کند. این یکی از اولین ضمانت های 

صادر شده تحت برنامه جدید سرمایه گذاری کوچک MIGA است که فرآیند پذیره نویسی را 

برای سرمایه گذاران کوچک و متوسط واجد شرایط تسهیل و تسریع می کند. تأسیسات مربوط به 

این شرکت تولیدی در زمینی به وسعت پنج هکتار، واقع در منطقه سرمایه گذاری صنعتی صوفیان 

در تبریز، با دسترسی آسان به بزرگراه های اصلی و حمل و نقل ریلی ساخته می شود2.

دومین پروژه ای که این نهاد در ایران ضمانت کرده، پروژه ای در حوزه پتروشیمی بوده است. 

در دسامبر MIGA ،2015 پوشش تضمینی 122.2 میلیون دالری برای یک پروژه پتروشیمی 

سرمایه گذاری مشترک در ایران صادر کرد. ضمانت نامه ها شامل سرمایه گذاری های شرکت 

شیمیایی سمنتای3، با مسئولیت محدود و شرکت ملی پتروشیمی دولتی با مسئولیت محدود4 

1.  https://www.miga.org/story/small-projects-big-impact
2.  https://www.miga.org/project/sirkate-guni-bafi-va-beste-bendiye-cesur
3.  Cementhai
4.  National Petrochemical Public Company Limited
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)NPCT(، هر دو از تایلند، و شرکت ایتوچو1 ژاپن می شود که به ترتیب 27.1 میلیون دالر، 7.1 

میلیون دالر و 8.6 میلیون دالر است. ضمانت ها همچنین شامل وام 96 میلیون دالری سهام داران 

از ایتوچو به شرکت پروژه که همان شرکت پتروشیمی مهر است، می شود. پوشش برای 15 سال 

در برابر خطر نقض قرارداد برای سرمایه گذاران و سهام داران است. همچنین MIGA شرکت 

پتروشیمی سمنتای و NPCT را در برابر خطر جنگ و اغتشاشات داخلی پوشش می دهد. 

ضمانت MIGA به ایتوچو، مکمل ضمانت ریسک سیاسی ارائه شده توسط شرکت بیمه ملی 

ژاپن، NEXI، است2.

1.  Itochu
2.  https://www.miga.org/project/mehr-petrochemical-company-jv
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