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Неолібералізм: вплив китайського експорту на соціально‐політичну економіку Південної Африки
З отриманням незалежності, одним з першим кроків Південної Африки став розвиток соціальної економіки за різними
напрямками. Таким чином, справедливо буде сказати, що неоліберальний підхід Південної Африки був викликаний
бажанням урізноманітнити економіку країни у багатьох секторах і, таким чином, дозволити надходження прямих іноземних
інвестицій у економіку країни. Для багатьох дослідників, це спричинило близьку деіндустріалізацію, що призвела до
скорочення кількості робочих місць та зниження рівня життя. По суті, автори статті, опираючись на теорію реалістів,
приділяють велику увагу одному з питань, тобто занепад виробничого сектору у Південній Африці для надання
проникливого пояснення стосовно соціально-політичної економіки Південної Африки. Автори роблять висновок, що
присутність готової продукції з Китаю на ринку Південної Африки підштовхнула до послаблення виробничої галузі.
Основною проблемою є те, що спроби Південної Африки послабити цей вплив на виробничий сектор з допомогою
протекціоністської політики – а точніше, використання системи квот на імпортовані товари – не зайде надто далеко,
враховуючи обмеження, накладені на Південну Африку, в силу членства у таких міжнародних організаціях, як СОТ та
БРІКС.
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Неолиберализм: влияние китайского экспорта на социальнополитическую экономику Южной Африки
С получением независимости, один из первых шагов Южной Африки стало развитие социальной экономики по разным
направлениям. Таким образом, справедливо будет сказать, что неолиберальный подход Южной Африки был вызван
желанием разнообразить экономику страны в большом количестве секторов и, таким образом, позволить поступлениям
прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Для многих исследователей это вызвало близкую
деиндустриализацию, которая привела к сокращению количества рабочих мест и снижению уровня жизни. По сути, авторы
статьи, опираясь на теорию реализма, придают большое внимание одному из вопросов, то есть упадок производственного
сектора в Южной Африке для предоставления объяснения относительно социальнополитической экономики Южной
Африки. Авторы делают вывод, что присутствие готовой продукции из Китая на рынке Южной Африки подтолкнула к
ослаблению производственной сферы. Основной проблемой является то, что попытки Южной Африки ослабить это влияние
на производственный сектор с помощью протекционистской политики – а точнее, использование системы квот на
импортированные товары – не зайдет слишком далеко, учитывая ограничения, наложенные на Южную Африку, в силу
членства в таких международных организациях, как ВТО и БРИКС.
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