Kinas voksende økonomiske relationer
med Peru og Chile
varsler om rigdom for Latinamerika
15. nov., 2016 – Idet de citerede en nyhedsrapport i Xinhua i dag, rapporterer
Sputnik, at kinesiske og peruvianske virksomheder har underskrevet aftaler til
en værdi af $2 mia. inden for landbrug, tekstil, medicin, metaller, mineraler og
andre industrier, på sidelinjerne af denne uges APEC Forum, der begyndte den 14.
nov. I underskriftsceremonien skal der have deltaget flere end 100 regeringsfolk
og folk fra virksomhederne.
Aftalerne er en del af en relation mellem Kina og Peru, der er under udvikling.
Kinas præsident Xi Jinping, der vil være i Peru til både et statsbesøg og for
samtidig at deltage i APEC-topmødet den 19.-20. nov., før han fortsætter til
Chile til et statsbesøg, vil fremme de kinesisk-peruvianske relationer, sagde
den kinesiske ambassadør til Peru, Jia Guide.
»Med en investering i Peru på mere end $14 mia., er Kina ligeledes landets
største handelspartner, eksportdestination og kilde til importerede varer«,
skrev Jia i en artikel, der blev udgivet i Peoples Daily i dag, og han
tilføjede, at »flere end 170 kinesiske virksomheder har investeret og udviklet
virksomheder på peruviansk jord«. Han tilføjede, at Peru er det eneste
latinamerikanske land, der har etableret et omfattende, strategisk partnerskab,
så vel som også en omfattende frihandelsaftale, med Kina. Fra Chile sagde
udenrigsminister Heraldo Muñoz til Peoples Daily, at hans land forventer mere
kinesisk investering og bilateralt samarbejde inden for sådanne områder som
uddannelse af personel, udvikling af teknologi, rumforskning, fornybar energi og
modernisering af landbrug og minedrift, blandt andre områder. Han sagde også, at
Chile ser frem til, at kinesiske selskaber deltager i byggeriet af den binationale Agua Negra-tunnel, også kendt som »de to oceaners tunnel«, der vil
forbinde Chile med det nordlige Argentina og derfra videre frem til
Atlanterhavet.
I et interview i dag med Kinas CCTV, hvor han blev spurgt om Kinas initiativ for
Bæltet-og-Vejen (OBOR), understregede den chilenske ambassadør til Kina, Jorge
Heine, at Latinamerika må blive en del af dette kinesiske initiativ for
»yderligere at forbinde landene i det globale Syden indbyrdes« – den sydlige
halvkugle. At bygge bi-oceaniske korridorer er én måde at styrke denne indbyrdes
forbundenhed, sagde han.

