Kinas Bælte & Vej-projekter vokser i
Europa
19. juni, 2018 – Ved årets begyndelse vandt et kinesisk konsortium under ledelse
af China Road & Bridge Corp. udliciteringen af opførelsen af første fase af
Peljesac-broen og dens tilkørselsveje, et stort infrastrukturprojekt i Kroatien,
iflg. en udførlig rapport fra Xinhua om »B&V styrker win-win-partnerskab mellem
Kina og Europa mod global usikkerhed«. »Projektet er af langsigtet, strategisk
betydning for hele landet«, sagde den kroatiske premierminister Andrej Plenkovic
ved underskriftsceremonien den 23. april og sagde desuden, at det ville hjælpe
Kroatien med at blive territorialt integreret. »Jeg er overbevist om, at dette
projekt vil give et stort indhold til den fremragende relation, vi allerede har
mellem Kina og Kroatien, og dette er et konkret, økonomisk bidrag hertil«, sagde
premierministeren til Xinhua. Minister for hav, transport og infrastruktur Oleg
Butkovic kaldte byggeriet af Peljesac-broen det »førende projekt« i Kroatien.
I Spanien satte udenrigsministeriet for nylig fokus på Bælte & Vej Initiativet i
sin rapport, »En strategisk vision for Spanien i Asien: 2018-2022«, som anser
initiativet for en stor mulighed for en dybtgående forbindelse til det lovende,
asiatiske marked. Under et møde med den kinesiske statsrådgiver og
udenrigsminister Wang Yi 17. maj, sagde kong Felipe VI, at initiativet er af
stor betydning for regional og global udvikling og fremgang, og at Spanien vil
deltage mere aktivt i det.
I Polen planlægger det kinesiske selskab Guo Tai Rong, en af verdens største
leverandører af elektrolytter til litium-ion-batterier, at bygge en fabrik for
dets flagskibsprodukt i den sydvestlige landsby Godzikowice. »Den kinesiske
investors fabriksprojekt i Godzikowice er et element i strategien for at støtte
udviklingen af industrien for elektriske køretøjer i vort land«, sagde Krzysztof
Senger, vicepræsident for det Polske Investerings- og Handelsagentur. Ifølge
Senger vil projektet, på længere sigt, bevirke en forøget popularitet for
elektriske køretøjer på polske veje og følgelig en stor forbedring af
luftkvaliteten i landet.

