Kinas ambassadør til Tyskland
forklarer
potentiale
for
kinesisk-tysk samarbejde
Torsdag, 1. juni, 2017 – Aftenen før et forum for tyske
erhvervsfolk i Berlin i dag, hvor også premierminister Li
Keqiang og den tyske kansler, Angela Merkel, deltog, sagde
Kinas ambassadør til Tyskland, Shi Mingde, til kinesiske
medier, at »de to nationers varefremstillingsindustrier er
særdeles komplementære. Kina er et stort vareproduktionsland,
alt imens Tyskland er et stærkt ditto. En ny runde med
industriel revolution tager fart og vinder momentum … hvilket
har bragt en mulighed uden fortilfælde for strategisk
samarbejde«.
Shi sagde, at der er 8000 tyske selskaber, der opererer i
Kina, med et totalt investeringsvolumen på mere end €60 mia.
($67mia.), mens henved 2000 kinesiske foretagender opererer i
Tyskland. Disse selskaber bliver en væsentlig styrke i
promoveringen af samarbejde, sagde han. To stærke nationer,
der går sammen, vil få en effekt langt ud over deres grænser,
sagde Shi.
Han nævnte potentialet for byggeri i alle lande under Bælt &
Vej-initiativet. Dette refererer til det Økonomiske
Silkevejsbælte og det 21. Århundredes Maritime Silkevej, der
tilsigter at øge forbindelserne mellem Asien, Europa og andre
områder. Han nævnte også muligheden for globale standarder for
intelligent varefremstilling. Forummet under Lis besøg
forventes at skabe nye, innovative måder at samarbejde på, i
felter
såsom
smart-varefremstilling,
elektriske
transportmidler og innovation, der kommer fra unge mennesker.
Hubertus Troska, et medlem af Daimler AG’s bestyrelse, med
Kina som ansvarsområde, sagde, at trenden med forbundethed

(konnektivitet), selvkørende fartøjer, ’sharing’ og elektrisk
mobilitet er i færd med at revolutionere bilindustrien, »måske
intetsteds hurtigere end i Kina«. I et nedskrevet interview
med China Daily sagde Troska, »På linje med Kinas økonomiske
udviklingsplan vil vi møde både muligheder og udfordringer
frontalt med yderligere innovationer og opgraderet
varefremstilling«.
Foto: Kinas ambassadør til Tyskland, Shi Mingde, giver her
interview til Xinhua på Kinas ambassade i Berlin, Tysklands
hovedstad, 29. maj, 2017. Kina og Tyskland kan gå frem med
opgradering af deres eksisterende samarbejde under de nye,
internationale betingelser, sagde Shi i interviewet.
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