
 091     ؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجیمتحدهایالاتبرابر  چالش چین در

سنتی در ادبیات مربزت، به کوازرها  دهندگان کمکواژه اند. حز ه حضزر داشته
کمک تزسعه وابسته به سا مان همکاار  اقتصااد  و تزساعه، اشااره ۀ عضز کمیت

باه 1910 ۀجی چین ا  دهاخارها  کمک. (Johnston & Rudyak, 2018: 433) دارد
، چاین 1915پایش ا  ساال . را پوات سار گذاشاته اساتا  بعد تحزلات عماده

ا  تجهیزات و تحت عنزان کمک ماالی باه ا  خزد را در قالر مجمزعهها  کمک
کماک خاارجی چاین ها  در طزل این دوره، هزینه. کردمی کوزرها  هدف ارا ه
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 Hugan,2013) . حاکی 0«لکسیس نکسیس»یک گزارش مرتبا با مؤسسه تحقیقاتی ،
  ماالی گذارسارمایهکماک خاارجی و هاا  ا  آن است که حجم مجمزع برناماه

هار ا  کمک تزسعهها  دولت چین، بسیار عظیم است و چند برابر بیوتر ا  برنامه
دهناده کمک، اتحادیه اروپا، ژاپن و دیگر کوزرها  متحدهایالاتیک ا  کوزرها  

در ارتباات ها این است که حجم تعهد  که چینیتر نکته جالر تزجه. جهان است
کنناد، بسایار بیواتر ا  مقاادیر واقعای کماک مای مطرحشان ها  خارجیبا کمک
معادل  ،8011و  8010ها  تعهدات کمک خارجی چین در سال برا  مثال. هاست

برابر بزدجه رسمی و ارت  درصد تزلید ناخالص داخلی این کوزر و بیش ا  دو 5
درصاد  9/9در عین حال تنهاا  ،(Wolf et al, 2013: xiii) دفاع این کوزر بزده است

 :Wolf, 2013)   محق  شاده اساتگذارسرمایها  تعهدات چین در  مینه کمک و 

xiv). 
میلیاارد دلاار بارآورد شاده  1/18، 8018 ساال برنامه کمک خارجی چین در

تزلید ناخالص ملی ایان کوازر در ایان ساال بازده  درصد ا . /18است که معادل 
 صزرتی که این رقم بر مبنا  درآمدسرانه ملی چین درنظار گرفتاه شازد، در. است
دهنادگان کمکتارین ین و بخواندهتاربزرگتزان گفت چین امرو  به یکای ا  می

 باه هماین منظازر. (Li & Wang, 2014) تبدیل شده اساتخارجی در سطح جهان 
 50هرساال  ،8009-8009هاا  ساال ۀبزده که برنامه کمک خارجی چین درفاصال

یکای ا  دقیا  تارین مطالعاات . (Brautigam, 2011: 205) درصد رشد کرده اسات
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