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در نتیجه تأمین . وجزد ندارد عملاً  و رشد اقتصاد  گذارسرمایهنابع برا  تأمین م
ایان هاا  تزاند یکی ا  گزیناهمی (در قالر دریافت کمک خارجی)مالی ا  خارج 

بر این اسااس، هرچاه یاک کوازر . شزم باشدۀ کوزرها برا  خروج ا  این چرخ
. (Hayter, 1981) دارد فقیرتر باشد، استحقاق بیوتر  برا  دریافت کماک خاارجی

کمک خارجی همخزانی  یاد   ۀحال این ایده با واقعیات مواهده شده درباربا این
در هاا اما تأریر کمک ،ین هدف کمک خارجی، کاهش فقر استترمهم . اصزلاًندارد

ضامن اینکاه . کاهش فقر در کوزرها  دریافات کنناده باه ارباات نرسایده اسات
ایان امار بادین . قیرترین کوازرها ارا اه نمای گارددبه ف لزوماًخارجی ها  کمک

)لارسازن و شازد مای سیاسی ارا هها  با انگیزه عمزماًمعناست که کمک خارجی 
 (.  801-00: 1525اسکیدمزر، 

عامال اصالی در عنزان باهکماک ۀ در الگز  دوم، مناافع کوازر ارا اه کنناد
مناافع در قالار ایان . (Hayter, 1981) تخصیص کمک در نظر گرفتاه شاده اسات

 کماک ظااهرۀ راهبردها  اقتصاد ، سیاسی و حتای فرهنگای کوازر ارا اه کنناد
گیار  سیاست کمک کوزر کمک دهنده، بر مبنا  بهره» «:وانگ»به نزشته . شزدمی

تزاناد باه دسات ا  است که در نتیجه ارا ه کمک مایا  مزایا  راهبرد  و تجار 
پیزند  مطارح شاده اسات؛ ها  یده کمکا به همین منظزر. (Wang, 2013« )آورد

دهنده همزاره شاروطی را کاه متضامن مناافع آن اسات بدین معنا که کوزر کمک
هادف ا  اعطاا  کماک پیزناد ، فاراهم ». کندمی خزد ارا هها  برا  ارا ه کمک

آوردن فرصت برا  تزلیدکنندگان کوزر اعطاکننده کمک است تا سهم بیواتر  ا  
)لارسازن و  «شازدکمک خارجی حاصل می ۀند که به واسطدست آورفروشی را به
 (.  810: 1525اسکیدمزر، 

خاارجی بارا  تضامین اصالاحات هاا  البته شمار  ا  شروت همراه کمک
تزساا هاا بنیاد  در مسیر تزسعه کوزر هدف و تضمین امکان با گردان مبالغ وام

پیاماد وضاع ایان  ۀدرباارحاال اینباا . مطرح شده استلمللی ابیندهندگان کمک
طبیعی اسات کاه (. 1521)نک. استیگلیتز، وجزد نداردا  شروت دیدگاه خزشبینانه

هاا  دولت». نداردمدنظر کمک، تنها اهداف اقتصاد  وتجار  را اعطاکننده کوزر 


