Kina skal bygge kæmpehavn og
industripark i Myanmar
4. januar, 2016 – Det kinesiske selskab CITIC Group
Corporation har vundet to kontrakter, en for en dybvandshavn,
og en for en økonomisk zone, begge i den såkaldte særlige
økonomiske zone Kyaukpyu beliggende i det vestlige Myanmar ved
Den Bengalske Bugt. CITIC’s konsortium inkluderer den
thailandske gigant Charoen Pokphand Group (CP Group), samt de
kinesiske firmaer China Harbor Engineering Company, China
Merchants Holdings, TEDA Investment Holding og Yunnan
Construction Engineering Group.
Xinhua rapporterer, at kontrakterne også inkluderer en vej og
en bro, der vil forbinde industriparken med dybvandshavnen.
Projektet vil blive udført i faser og skal fuldføres i løbet
af 20 år. Den færdige havn vil blive i stand til at håndtere
4,9 mio. TEU containere, hvilket er sammenligneligt med
størrelsen af Los Angeles’ havnesystem. Det anslås, at
projektet vil skabe 100.000 jobs om året.
Kina er på nuværende tidspunkt engageret i adskillige havne i
det Indiske Ocean, inklusiv Chittagong i Bangladesh, Gwadar i
Pakistan og Colombo i Sri Lanka. Reuters emmer af Imperiets
anti-kinesiske hysteri og refererer til havnene som ”Kinas
militære perlerække” i det Indiske Ocean.
Olierørledningen fra Den Bengalske Bugt til Yunnan-provinsen i
Kina, fuldført i 2015, starter i Kyaukpyu, og der er planer om
at bygge en jernbanelinje langs samme rute (planerne er udsat
for øjeblikket, men vil blive diskuteret igen, når den nye
regering i Myanmar tager over senere i denne måned). En
jernbaneforbindelse vil gøre det muligt at undgå
Malaccastrædet, i det mindste for visse importtypers
vedkommende, og vil dermed spare en distance på omkring 5.000
km’s sejlads.

Reuters rapporterer, at “Kyaukpyu projektet, der blev godkendt
af parlamentet i Myanmar sidste år, “for visse mennesker giver
anledning til bekymring ”. Det turde være åbenbart, at disse
”bekymringer” har deres udgangspunkt tilbage i London.
Foto: Den indledende fase af Kyauphyu SEZ-udviklingsprojektet
har tre elementer: en dybvandshavn, en industripark og et
integreret beboelsesområde.

