Kina former sine indbyggeres
udenlandske investeringer til Bælte &
Vej
27. aug., 2017 – Kinas finansmyndigheder er tydeligt i færd med at kombinere
deres restriktioner af landets indbyggeres udenlandske investeringer i
udenlandsk spekulation gennem specifikke kanaler for at dirigere dem til
fremskridt inden for fysisk økonomi, gennem Bælte & Vej Initiativet. Denne
udvikling er blevet diskuteret af kinesiske økonomer siden lanceringen af AIIB
og Bælte & Vej, som værende den nødvendige, ordnede måde til at dirigere nogle
af Kinas $9 billioner i opsparing udenlands, under lempelse af kapitalkontrol,
uden stor kapitalflugt, der ville have en ødelæggende indflydelse på det
internationale finanssystem.
South China Morning Post rapporterede den 16. aug., og Reuters den 22. aug., at
de »fire store« officielle kommercielle banker i Kina er begyndt at rejse særlig
finansiering fra kinesiske borgere og selskaber til investeringer i Bælte & Vej
i udlandet. China Construction Bank er i færd med at rejse $15 mia. i
finansiering; Bank of China en fond på $3 mia. Dette er en »del af en mere
generel centralbankindsats for at investere yuan i udlandet«. Bag visse falske
påstande i denne artikel er realiteten tydeligvis, at People’s Bank of China
bremser investeringer i udlandet i gambling, ejendom, sport og
underholdningsventures, osv.; og tilskynder til BVI-investeringer i udlandet. De
fire store, kommercielle banker er i færd med at skabe midlerne til dette. PBOC
skal iflg. rapporter have bedt bankerne om at sætte et mål på 300 mia. yuan (ca.
$50 mia.) i BVI-finansiering. Dette vil også øge anvendelsen af yuan i den
globale handel.
Thompson Reuters data viste, at Bælte & Vej-investeringer i lande i projekter
fra Kina var $33 mia. i 2017 i juli, og med en årlig rate på $60 mia.,
sammenlignet med $31 mia. generelt i 2016. Dette omfatter ikke forpligtelser,
men investerede midler.
Disse nye finansieringsmuligheder er også åbne for amerikanere eller andre
udenlandske investorer og selskaber.
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