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اقتادارگرا   است که اغلار در میان کوزرهاا  گزنهسیاسی اسات و ماهیت آن به
ا  جامعاه هاایی گاروه .(Li, 2009: 256-57) شازدمی سرکزبگر پذیرفته  هاو رژیم

نازین اساتعمار  میاان چاین وکوازرها   ۀایجاد یک رابط ۀمدنی آفریقا نیز دربار
بر خلاف این انتقادها، مطالعاات دیگار . (Samy, 2010: 86)اند آفریقایی هودار داده

 _ جنازبهاا  تأکید بار همکاار ۀ در  مینها حاکی ا  آن است که الگز  چینی
جنزب تأریر موخصی در تضعیف استانداردها  حکمرانی در کوازرها  دریافات 

  .(Woods, 2008) کمک نداشته استۀ کنند
 ماانی ۀ کمکای چاین را در یاک دورهاا  درصد کوازر  کاه وام 95اکثر 

را بارا  لمللای ابینشروت با ارها  ماالی اند قادر نبزده اند،موخص دریافت کرده
بارا  نمزناه بایاد . دریافت وام بلندمدت حتی فراتر ا  نرخ بهره وام، تاأمین کنناد

رها  درحاال پازل، کوازلمللای ابینتزجه کرد که بر مبناا  محاسابات صاندوق 
مادت ایان صاندوق در تعدیل ساختار کزتاهها  که مستح  دریافت واما  تزسعه
درصد را آن هام در ا ا   2تا  1/9بین ا  ، بزدند، باید نرخ بهره8001-8011ۀ دور

یاک . (Wolf, 2013: 13) کردنادمای مدت صندوق پرداخاتکزتاهها  دریافت وام
هاا  آراار کماکۀ مار  دربااراناد  ج ویلیاامکاال ا گزارش تحقیقاتی منتور شده 

چاین بار رشاد  ۀخارجی چین به آفریقا، حاکی ا  آن است که کمک رسمی تزسع
که اجارا  هار ا  گزنهاقتصاد  کوزرها  دریافت کننده ارر مثبت داشته است؛ به

. درصد به رشد اقتصاد  کوزر دریافت کننده کمک کارده اسات 1/0طرح جدید، 
برا  کماک دیگار کوازرها  عضاز ساا مان تزساعه و همکاار  البته این وضع 

 .(Morphy, 2017) اقتصاد  نیز درست است
 ۀپیزند کمک خاارجی و مقزلا ۀها در  میندر این حال موخص شد که چینی

ه خااص بابار پایاه تجر تزسعه، بر معیارها و اصزلی متفاوت تکیه دارند که عمدتاً
پیوبرد روند تزسعه با هدایت دولت استزار است. ا  منظر پکن ایان  ۀچین در  مین

تزاناد جاذابیت داشاته باشاد و الگز، برا  بسیار  ا  کوزرها  درحال تزسعه می
ها  رفاه در این کوزر، پوتزانه خزبی برا  ویژه رشد سریع اقتصاد  و شاخصبه

 .این جذابیت است


