
África é o 'caminho para a liderança mundial da China' 
 
Nas últimas duas décadas, a China está em constante processo de desenvolvimento. 
Agora os chineses pretendem usar essa experiência para desenvolver o continente 
africano. Na verdade, os investimentos na África batem recordes. (...) 
(...) A África poderia se converter no que era o gigante asiático até há pouco tempo: um 
lugar onde se produz qualquer coisa para todo o mundo (...) 
Pequim está liderando em questões de "ajuda" à África. Prevê-se que cerca de 240 mil 
especialistas africanos receberão formação nos próximos anos (...) o que acarretará na 
transferência de partes significativas de fábricas chinesas para o continente africano (...) 
(...) o gigante asiático não faz investimentos que não sejam benéficos para si mesmo, 
por isso todos eles têm resultados tangíveis na África (...) 
(...) Todos esses bens foram destinados para o mercado africano, assim como para os 
mercados da China e de outros países. Além disso, Pequim está investindo 
intensamente na construção e desenvolvimento de infraestrutura, o que também é 
muito lucrativo (...)  
(...) É assim que as portas para a liderança mundial da China se abrem, considera o 
autor. Afinal, em vez desses horrores, "se a África fabrica muitos produtos sofisticados, 
forma engenheiros e técnicos, assim como médicos e cientistas, e tudo graças à China, 
quem terá a liderança moral e de qualquer outra índole no mundo de amanhã?" (...) 
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