Xi-Putin topmøde udvikler spændende
perspektiver
for kinesisk-russisk økonomisk
samarbejde
5. juli, 2017 – Gid andre møder mellem internationale ledere var lige så lovende
for deres nationers befolkninger, som det netop afsluttede topmøde mellem Xi
Jinping og Putin!
De 40 bilaterale aftaler, der blev underskrevet, drejede sig om alt fra landbrug
til samarbejde inden for Bælte & Vejs globale udviklingsinitiativ, med et par
private kontrakter, der også blev underskrevet på sidelinjerne af topmødet. For
at støtte disse økonomiske udviklingsinitiativer, gav præsidenterne deres støtte
til aftalen mellem den Russiske Direkte Investeringsfond og Kinas
Udviklingsbank, for at skabe en fælles investeringsfond på næsten $10 mia. (65
mia. yuan). Præsident Putin rapporterede, at de også havde aftalt »at fortsætte
med konsultationer om den udvidede anvendelse af vore nationale valutaer i
gensidige transaktioner og i investering«, og at de havde »sat sig den opgave
mere aktivt at udvikle kreditsfæren og den finansielle sfære, samt samarbejdet i
dette felt«.
Højteknologi og videnskabeligt samarbejde stod højt på deres dagsorden. Under
deres pressekonference bagefter, nævnte Putin den succesfulde konstruktion af
den første enhed af Tianwan-kernekraftværket (den største i drift i Kina, bygget
med russisk teknologi) og sagde, at endnu to enheder ville komme i drift i 2018.
De to præsidenter instruerede ligeledes det russiske atomenergiagentur Rosatom
»om at underskrive en pakke af dokumenter om fire projekter for kernekraftværker
i Kina før udgangen af 2017«, rapporterer Sputnik.
»I dag har vi særligt fokuseret på højteknologiske industrier – primært fælles
rumforskning. Vi arbejder på det næste rumprogram for 2018-2022«, rapporterede
Putin ligeledes.
Idet han nævnte Moskva-Kazan-højhastighedsjernbaneprojektet som blandt de fælles
hovedprojekter, sagde Putin ligeledes, at de to havde drøftet »lokaliteten for
rullende materielfremstilling i Rusland«.
Han rejse også spørgsmål om voksende videnskabelige og uddannelsesmæssige bånd
mellem Rusland og Kina, og der er 17.000 russiske studenter i Kina, som

præsidenten ser vokse til 100.000 studenterudvekslinger frem til 2020. For
eksempel vil det første russisk-kinesiske universitet begynde at optage sine
første studerende i september måned.
Under deres fælles pressebriefing understregede Putin atter engang, at deres
fælles, økonomiske projekter udgør en del af deres bestræbelser for at »forbinde
aktiviteterne i den Eurasiske Økonomiske Union med det kinesiske initiativ for
det Økonomiske Silkevejsbælte«, som de diskuterede »i dybden … i
overensstemmelse med vores idé om at danne et bredt, eurasisk partnerskab«.
Putin forklarede:
»Vi se et stort potentiale i den fælles anvendelse af den Nordlige Søfartsrute
og den Transsibiriske Jernbane og Baikal-Amur-jernbanen. Dette er i vid
udstrækning i overensstemmelse med vore kinesiske partneres initiativer, der
blev drøftet under det nylige Bælte & Vej Internationale Forum i Kina. Den
kinesiske leders initiativ fortjener omhyggelig opmærksomhed og vil blive
støttet af Rusland på enhver måde.
Jeg er overbevist om, at disse storstilede projekter vil resultere i intensiv
handel, moderne produktion og jobs og den hastige udvikling af russiske og
kinesiske områder.«

