Bælt & Vej sætter dagsordenen
i verden
23. maj, 2017 – Efterklange fra Bælt & Vej Internationale
Forum for Samarbejde, der fandt sted i Beijing den 14.-15.
maj, mærkes fortsat i alle hjørner af globen, med ’ordet’, der
kommer ud, om, at der findes et alternativ til geopolitik og
økonomisk kollaps, og som allerede er i gang, og hvor alle
inviteres til at deltage.
Hongkongs South China Morning Post pegede i sin lederartikel i
dag på Bælt & Vej som »en måde, hvorpå Kina og Japan kan
udbedre deres bånd«. Dette er en måde, hvorpå den nødvendige
tillid kan opbygges for at etablere «en vedvarende forbedring»
i de kinesisk-japanske relationer, der ellers hænger fast i
»uløste historiske spørgsmål«, som yderligere kompliceres af
Japans »tilnærmelse« til Taiwan.
»Afsløringen af et personligt, forsonligt brev fra den
japanske premierminister Shinzo Abe til præsident Xi Jinping,
der blev overleveret på vegne af Abe efter det nylige Bælt &
Vej Forum i Beijing, er derfor en udvikling, vi hilser
velkommen«, skrev SCMP. Abes brev siges at have foreslået, at
der bør arrangeres gensidige statsbesøg mellem de to ledere.
SCMP indikerede, at, alt imens japanske forretningsfolks
entusiasme for Bælt & Vej er en faktor, så kan Abes brev også
være blevet afstedkommet af forbedringen i de amerikanskkinesiske relationer, som det indikeredes af (senior-nationale
sikkerhedsrådgiver til præsident Trump i asiatiske
anliggender) Matthew Pottingers deltagelse i forummet og
skabelsen af en amerikansk Bælt & Vej arbejdsgruppe på
regeringsniveau.
»Bælt & Vej-planen kunne blive et udgangspunkt for Kina og
Japan for den fortsatte normalisering af deres relationer …
Hvis den kan blive medvirkende til at bane vejen for

forhandlinger mellem Japan og Kina, ville det være en bonus
for området«, konkluderer SCMP.
Det er også i Europas interesse at deltage. I sin seneste
artikel i Forbes-magasinet, lovpriste den entusiastiske
tilhænger af den Nye Silkevej, Wade Shepard, der har rejst
langs Bælt & Vej i to år som forberedelse til en bog om
projektet, Bælt & Vej-initiativet for »dets pågående
tilsidesættelse af de etablerede, geopolitiske splittelser i
verden«. Monarkier, demokratier, diktaturer, teokratier og
selv »borderline konkursstater« er velkomne, så længe, de er
indstillet på at »komme hen til bordet og gå til sagen i
praksis«. Wade foreslår, at Europa holder op med at bekymre
sig om gennemskueligheden af Kinas markeder. »Bælt & Vejinitiativet gør Europa relevant igen, én trans-eurasisk
jernbanelinje, ét finansielt distrikt og én havn ad gangen …
Bælt & Vej-initiativet tilbyder ligeledes Europa økonomiske og
infrastrukturelle muligheder, som ellers ikke ville eksistere,
muligheder, som, hvis de blev udnyttet korrekt, kunne være med
til at få Europa tilbage på sin sokkel.«
Udelades skal heller ikke det Kinesisk-britiske Erhvervsråd
(CBBC), som er »henrykt« over de udsigter, der kommer fra BVforum i Beijing, som det deltog i, rapporterede sino.uk.com i
går. CBBC rapporterer, at det vil udarbejde fællesrapporter
med det Kinesiske Akademi for International Handel og
Økonomisk Samarbejde (CAITEC) »om Bælt & Vej-initiativet (BVI)
for at sikre, at britiske selskaber får den bedste placering
til at drage fordel af et af de mest omfattende, globale
forretningsinitiativer i moderne historie. BVI-visionen er i
færd med at blive til virkelighed, og Bælt & Vej Forum i
Beijing i denne weekend demonstrerer Kinas ambition for BVI«.
Selv de, der er fikseret på at tjene penge, er ved at vågne.
Europæiske banker bør gå med i dette projekt, skrev Alicia
Garcia-Herrero, der er associeret til den europæiske
økonomiske tænketank BRUEGAL og det spanske monarkis Royal El

Cano Institut, i en artikel, udgivet på brinknews.com, og hvis
titel opsummerer artiklens argument: »Kina kan ikke alene
finansiere Bælt & Vej«.
På lignende vis skrev en Tony Boyd i Australian Financial
Review, (»Opportunities for Business in China’s One Belt One
Road«), at den australske »regerings lunkne respons til Kinas
massive Bælt & Vej-infrastrukturplan ikke bør afholde
australske erhvervsfolk i at komme med deres egne, omfattende
strategier for engagement«. Kina har »en plan« og mulighederne
er der »for bankfolk, byggefirmaer, infrastrukturinvestorer,
konsulenter, firmaer for professionelle tjenesteydelser,
managers af aktieinvesteringer og eksportører. Foretagender må
forstå de finansielle og økonomiske implikationer af et budget
for koordineret infrastruktur, der spænder over op til 65
lande«, skrev Boyd.

