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De belangrijkste onderzoeksvraag van deze studie is: Wat zijn de ervaringen 

en lessen die China in eigen land en in Afrika op het gebied van landbouw 

en landbouwtechnologie uitbreiding heeft uitgevoerd, in welke mate de 

Chinees-Afrikaanse ontwikkelingssamenwerking in de landbouw wordt 

weerspiegeld in de Chinese doelstellingen van het buitenlands beleid van de 

perspectief dat bestaat uit waardeketen en boer participatie, dat verschilt van 

het traditionele neorealistische perspectief? Om deze vraag te beantwoorden, 

heeft de studie drie theoretische elementen toegepast: neorealisme, 

waardeketen en participatie van boeren; ook onderzocht de studie de 

landbouw demonstratie centra in China en Tanzania volgens de 

onderzoekshypothesen. 

In internationale relaties wordt het neorealisme veel gebruikt door 

geleerden om de Chinees-Afrikaanse relatie te analyseren. Deze studie 

beschouwt echter het neorealisme als ontoereikend om de relatie tussen 

China en Afrika in dit tijdperk van globalisering te verklaren. Dat komt 

omdat het neorealisme niet reageert op economische zorgen in internationale 

relaties (met name coöperatieven) en menselijke interacties met 

internationale ontwikkelings partnerschappen niet vastlegt.  

Om dit argument te onderbouwen, voerde dit onderzoek veldwerk uit in 

China en Tanzania (een belangrijk land van de Chinees-Afrikaanse relatie). 

Het is belangrijk op te merken dat deze studie zich uitsluitend richtte op 

agrarische partnerschappen en landbouwtechnologie als een kern component 

van zowel de Chinese landbouwontwikkeling als de Chinees-Afrikaanse 

samenwerkingsverbanden voor landbouwontwikkeling. Door Chinese 

huiselijke ervaringen te vergelijken met die in Tanzania, probeerde deze 

studie een inclusief middel te vinden om de Chinees-Afrikaanse  

landbouwontwikkeling te sturen.  

Om in te spelen op de economische overwegingen die inherent zijn aan 

internationale relaties en gezamenlijke partnerschappen, onderzocht dit 

onderzoek de waardeketen die ten grondslag ligt aan de Chinees-Afrikaanse 

landbouw partnerschappen. In een poging om de geschiedenis van de 

landbouw samenwerking tussen deze landen te begrijpen, onderzocht deze 

studie de Chinees-Afrikaanse partnerschappen die dateren uit de jaren 1950. 

Deze studie omvatte sleutelinformant interviews en vragenlijsten om de 

implicaties van sino-Afrikaanse landbouwtechnologie te analyseren en 

ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten relevant zijn voor 
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belanghebbenden. Op basis van deze analyses biedt dit onderzoek de 

volgende conclusies:  

Ten eerste, door de landbouwontwikkeling van China in eigen land en 

in Tanzania te vergelijken, suggereert deze studie dat Afrika kan leren van 

Chinese landbouwontwikkeling in termen van kleinschalige operaties, 

strategieën en landbouwbeleid ontwikkeling en landbouwwetenschappen en 

technologie. Bovendien moet Afrika een beleid op maat ontwikkelen dat is 

gebaseerd op hun unieke behoeften (eigen nationale omstandigheden), 

terwijl er wordt geleerd van China’s ervaringen. 

Ten tweede zijn de doelstellingen van het buitenlands beleid van China 

in Afrika veranderd op basis van de evoluerende politieke systemen. In het 

bijzonder is de samenwerking op het gebied van landbouw geleidelijk een 

kern component geworden van de Chinees-Afrikaanse 

ontwikkelingssamenwerking. Bovendien is technologieoverdracht of 

verlenging een sleutelelement in de landbouw ontwikkelingsprogramma's 

van China en Afrika. 

Ten derde concludeert deze studie dat de Chinees-Afrikaanse relaties de 

neorealistische opvattingen over internationale samenwerking en 

internationale politiek uitdagen. In dit tijdperk van globalisering moet het 

neorealisme rekening houden met economische elementen bij het vormen 

van internationale bonden. Neorealisme moet ook reageren op overwegingen 

van belanghebbenden bij het ontwikkelen van een internationaal beleid om 

hun relevantie te waarborgen. Uiteindelijk concludeert deze studie dat de 

boeren participatie waarde keten aanpak de sleutel is voor toekomstige 

Chinees-Afrikaanse landbouw programma's en kan worden toegepast op een 

verscheidenheid aan industrieën (in ontwikkeling) voor toekomstige 

onderzoeksprojecten in het neorealisme domein. 
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