Hvorfor Indien er opsat på at
investere i Afrika med Kina: En
oversigt
Forud for det 10. BRICS-topmøde, havde Kinas Præsident Xi Jinping og Indiens
premierminister Narendra Modi indledt en rundtur gennem nogle afrikanske lande.
Xi, der ankom til Sydafrika på et statsbesøg den 24. juli, forpligtede sig til
investeringer for 14,7 mia. $ i landet. Under et besøg på mindre end 24 timer
forpligtede Modi sig for 205 millioner $ til Uganda den 24. juli. Beløbet er
beregnet på at hjælpe det østafrikanske land med at udvikle sin dominerende
landbrugssektor og elforsynings-infrastruktur. Både Xi og Modi var i Rwanda
tidligere på ugen, hvor der blev annonceret et samlet beløb i lån på over 300
millioner $. Pengene vil udvikle det lille, ‘landlåste’ østafrikanske lands
landbrug, veje og særlige økonomiske zoner, rapporterede CNBC.
I de seneste år har både Kina og Indien, som i Vesten har været
betegnet bredt som rivaler, rettet deres fokus i afrikanske nationer på generel
udvikling, investering i at forbedre deres infrastruktur, landbrug, uddannelse
og teknologiske færdigheder.
Der er mange årsager til, at de har valgt at deltage i et samarbejde
med Afrika om udvikling. For eksempel er de afrikanske nationer yderst
modtagelige for enhver egentlig udviklingsindsats, stor som lille. På grund af
behovene i de afrikanske nationer, som alle længe blot er blevet betragtet som
kilder til naturressourcer til brug i udviklede lande, har alle investeringer i
disse nationer en positiv effekt, og hilses velkommen. Både Kina og Indien
mener, at det vil medføre dybtgående forandringer i størrelsen og retningen af
verdenshandlen at give Afrika mulighed for at udvikle sig.
Indien er opsat på at udvide sine økonomiske relationer, særligt med
Sydøstasien og Afrika. For Kina og Indien udgør Afrika ikke nogen geopolitisk
trussel. Den bedre forståelse, der har udviklet sig mellem Xi og Modi siden
deres møde i Wuhan i april, giver dem desuden mulighed for at arbejde sammen om
at forbedre levevilkårene i Afrika.

