Kina vil investere $10 mia. i
opførelse af teknologi-by i
Tanger, Marokko
26. mrs., 2017 – Marokko har underskrevet en aftale med det
kinesiske rumfartsselskab Haite om at bygge en industri- og
teknologi-by til $10 mia. i nærheden af Tanger. »Med navnet
Mohammed VI Tanger-tek, til ære for Marokkos konge, bliver
byen en 2.000 hektar stor udvikling, der kan rumme 300.000
mennesker, og med et mål for industri, der skaber 100.000
jobs«, rapporterer Global Construction Review i dag.
»Den planlagte teknologi-by bliver opdelt i zoner, der
specialiserer i sektorer for rumfart, automobiler,
telekommunikation og andre sektorer. Målet er at tiltrække så
mange som 200 transnationale selskaber, af hvilke mange vil
blive kinesiske, som er tiltrukket pga. Marokkos nærhed til de
europæiske markeder. Der vil komme finansiering hen over de
næste 10 år, som vil komme fra Haite, den marokkanske private
bank BMCE og den marokkanske regering«, rapporterede GCR.
Marokkos minister for industri, Moulay Hafid El Alamy, der
deltog ved underskrivelsesceremonien, sagde, »regeringens
strategi var at efterligne Kina ved først at blive en
industrimagt, før udviklingen af sine videnskabelige,
teknologiske og finansielle sektorer, rapporterede det
fransksprogede, marokkanske nyhedssite, Lesiteinfo.com«, skrev
GCR.
Det er åbenlyst, at planen er, at Marokko skal være Kinas port
til Nordafrika. »Mellem 2011 og 2015 steg de kinesiske,
direkte udenlandske investeringer i Marokko med 195 %, med en
stigning på 93 % alene mellem 2014 og 2015. Siden da er
tingene blot fortsat med at accelerere. Den kinesiskbyggede,
952 meter lange Kong Muhammed VI-bro (der er en del af den 42

km lange, udvidede Rabat-ringmotorvej) blev åbnet i juli, og i
november 2016 blev Kinas Chint Group Corp. valgt til at bygge
et 170 MW solenergi-værk. Desuden mødtes marokkanske
myndigheder med China Railway i december for at diskutere
byggeriet
af
en
multimilliard
højhastighedsjernbaneforbindelse mellem Marrakesh og Agadir, rapporterede
Global Risk Insights i dag.
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