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مقصزد ا  رشد برابر و تغییار .  (Quadir, 2013: 326)استزار شده است «شدید دولت
کوازرها  ضاعیف هماراه باا توادید  ۀمثبت اجتماعی این است که مسیر تزساع

ها  اجتماعی داخلی نباشد و بر خلاف الگزها  لیبرالی تزساعه، مزضازع نابرابر 
 ویژه فقرا مادنظر قارار گیارد.انات اجتماعی برا  عمزم اقوار بهتز یع منابع و امک

استزار شده است که  0اقتصاد  ساختار  جدید ۀاین رویکرد بر مبنا  ایدهمننین 
نرم در مسایر  در آن بر اهمیت منابع طبیعی کوزرها و تقزیت  یرساخت سخت و

رسد رویکرد نظر میهب. (Lin, 2011) شزدمی دستیابی به رشد پایدار اقتصاد  تأکید
غارب، در ایان  ۀمحازر تزساعگرا  چین در برابر رویکرد فردگارا و لیبارالجمع

دهناده باه مقزلاه  دیدگاه برجستگی پیدا کرده و نمایانگر نزع نگااه کوازر کماک
هاا  چینای و هاا   یرسااختی شارکتالگز  تزسعه است. همنناین تزانمناد 

ایجاد پیزندها   یرساختی با کوزرها و مناط  مختلف و  ۀابتکارها  چین در  مین
ها در مسیر گسترش منافع اقتصاد  چاین، در بردار  تجار  ا  این  یرساختبهره

ها  اقتصاد  و فنی و کمک «کمربند راه چین»رپروژه بَاین رویکرد موهزد است. اَ
گیر  شاده طراحی و پی به همین منظزرپکن به کوزرها  شریک در این طرح نیز 

 است.
البته مزارد اشتراکی میان اجماع پکن و اجماع واشنگتن به این صزرت وجازد 

 هاا،شامل حمایت ا  اجرا  طرح ،شزدمی موابه ارا هها  دارد: کمک ا  راه روش
همنناین در . و کماک بوردوساتانههاا کمک فنی، کمک غذایی، بخوزدگی بدهی

کوزر دریافت کنناده و ها  با اولزیتچین بر مالکیت، همراهی ها  اصزل، کمک
هماین مازارد  ها،تأکید دارد و در اعلامیه پاریس درباره کارایی کمکها نتایج کمک

 . (Brautigam, 2011: 9) مزرد تزجه قرار گرفته است
همنازن دهنده کمکایده اجماع واشنگتن، نهادها  چندجانبه  چهارچزبدر 

خازد را مواروت باه ا  تزساعههاا  کمک غربی،ها  بانک جهانی و خزد دولت
که ا  نظر آنها سبر تحکیم مبانی حکمرانی خازب اند رعایت ضزابا خاصی کرده
هدف ا  ایان کاار ایان بازده کاه ا  طریا  . گرددمی در کوزرها  دریافت کننده
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