APEC-ledermøde giver forøget
kraft til Kinas
»BRIKS«-initiativ
for
samarbejde om udvikling
11. nov. 2014 – Præsident Xi Jinping sagde på en
pressekonference i kølvandet på APEC-ledermødet i Beijing, at
mødet havde »givet fuldt resultat og opnået vore forventede
mål«. Sluterklæringen støttede Kinas bestræbelser på at
avancere hen imod et altfavnende Frihandelsområde for det
Asiatiske Stillehavsområde (FTAAP). Selv præsident Obama, som
nærmest var ’alene hjemme’ ved denne forsamling af personer,
som var entusiastiske over de kinesiske initiativer, måtte i
nogen grad hylde FTAAP, alt imens han hævdede, at hans
bestræbelser på at få andre asiatiske nationer ind i det antikinesiske Trans-Pacific Partnership, TPP, faktisk var et
skridt på vejen til et mere omfattende FTAAP.
Den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, Tom Donilon, som
talte ugen før på et Brookings Institute-arrangement, havde
afsløret hemmeligheden bag det virkelige formål med TPP, da
han sagde, at rent strategisk
»ville TPP tillade USA at skrive reglerne, som vil regere
over den globale økonomi i det næste århundrede«. [sic!]
Obama holdt også et møde mellem de elleve TPP-kandidater på
den amerikanske ambassade i Beijing for at presse dem til at
skubbe mere hårdt på for at få aftalen i hus. Obama blev
imidlertid noget overrasket, da Sydkorea underskrev en
frihandelsaftale på sidelinjen af APEC-mødet.
Præsident Xi har tydeligvis til hensigt at transformere APEC
til et springbræt til genstart af verdensøkonomien. Under sin
pressekonference efter ledermødet sagde Xi:

»Verdensøkonomien
befinder
sig
i
en
intens
omstruktureringsproces, og det asiatiske Stillehavsområde må
gribe chancen og accelerere tempoet for reformer og
innovation for, at en ny indsats og konkurrencemæssig styrke
kan se dagens lys i det asiatiske Stillehavsområde.«
I begyndelsen af ledermødet havde præsident Xi indikeret, i
hvilken retning, han ønskede at tage APEC.
»Vi ønsker at fremme samarbejde og gå i gang med en ny
vision«,
sagde han til lederne (mens præsident Obama efter sigende
tyggede på sine Nicoretter),
»og vi fejrer nu 25 års samarbejde og vækst i APEC«. »Vejen
til en økonomisk genrejsning indeholder uforudsigelige og
usikre faktorer«, fortsatte Xi. »For at forhindre
fragmentering må vi øge forbindelsesmulighederne og
intensivere regional integration. APEC bør spille en
koordinerende rolle«, sagde han.
»Forbindelsesmulighederne« betød muligheder for forbindelse
mellem den fysiske infrastruktur, forbindelse mellem regler og
reguleringer, og forbindelser mellem menneskers hjerter,
forklarede han.
»Vi bør bringe alle medlemmer af økonomien i det asiatiske
Stillehavsområde og dets folkeslag sammen«, sagde han. »Vi
må gøre APEC til en platform for opbygning af et system for
integration, en platform for politik for en forøgelse af
vore gensidige udvekslinger, en platform til forhindring af
opkomsten af protektionisme og for intensivering af vores
tekniske samarbejde, og en platform til fremme af vores
gensidige samarbejde«, sagde Xi. »Alle økonomierne må
arbejde sammen for at opbygge et Asiatisk Stillehavspartnerskab.«
Præsident Xi sagde også, at Kina ville donere 10 mio. dollars

til APEC’s institutionelle udvikling og opbygning af
kapacitet. Sammen med AIIB og BRIKS er præsident Xi også i
færd med at omforme en anden, stor institution, som inkluderer
USA, med henblik på at lancere et nyt paradigme for
menneskeheden. For at citere et bevinget ord, som er en af den
kinesiske præsidents egne favoritter:
»Når pilen først er afskudt, kan den ikke standses.«

