Фортуне Хогве, Хендсон Банда
Природа експансії Китаю на розвиток Африки: приклад Зімбабве
Експансія Китаю в Африці стала однією з спірних тем в розвитку літератури. Основа статті полягає в тому, що африканокитайські відносини можна розділити на дві фази таким чином: попередні відносини та поточні. Дві фази є несхожими, бо
попередні відносини характеризуються взаємною відповідальністю в імперіалізмі, в той час як поточні відносини
характеризуються економічними відносинами. У статті використовується історичний підхід для аналізу експансії Китаю в
Африці, та Зімбабве використовується як приклад для перевірки сучасних африкано-китайських відносин. Було застосовано
вторинні дані для того щоб знайти правильні висновки зі статті. У статті головним чином робиться висновок, що експансія
Китаю в Африці має як негативні, так і позитивні впливи для Африки та що негативні впливи повинні бути врегульовані,
для отримання переваг для Африки від відносин.
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Природа экспансии Китая на развитие Африки: пример Зимбабве
Экспансия Китая в Африке стала одной из спорных тем в развитии литературы. Основа статьи лежит в том, что африканокитайские отношения можно разделить на две фазы таким образом: предшествующие отношения и текущие. Две фазы
являются непохожими, потому что предшествующие отношения характеризуются взаимной ответственностью в
империализме, в то время как текущие отношения характеризуются экономическими отношениями. В статье используется
исторический подход для анализа экспансии Китая в Африке, а Зимбабве используется как пример для проверки
современных африкано-китайских отношений. Были использованы вторичные данные для того чтобы найти правильные
выводы из статьи. В статье главным образом делается вывод, что экспансия Китая в Африке имеет как негативные, так и
позитивные влияния для Африки, и что негативные влияния должны быть урегулированы для получения преимуществ для
Африки от отношений.
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