Michele Geraci, medlem af den
nye italienske regering,
giver noget at tænke over med
hensyn til samarbejde med
Kina
13. juni, 2018 – I en artikel med titlen, »Kina og regeringen
for forandring«, har den nyudnævnte viceudenrigsminister for
Udviklingsministeriet, prof. Michele Geraci, opregnet 11
sektorer, inden for hvilke Italien burde samarbejde med Kina
inden for rammerne af Bælte & Vej-politikken. Geracis artikel
blev udgivet på beppegrillo.it-bloggen den 11. juni. Her
følger nogle uddrag:
»En udenrigs- og økonomipolitik, der giver Kina mere
opmærksomhed, vil øge sandsynligheden for regeringskontraktens
succes. Ja, Kina kan spille en rolle inden for stort set hvert
eneste punkt i kontrakten – for nogles vedkommende en
udfordring, for andre en mulighed.«
Det første punkt er finanspolitikken. »Hvem kan hjælpe os med
at styre gæld og ’spread’ – forskellen på obligationers
udbuds- og efterspørgselspris? Kina. Hvis ECB begynder at
afvikle QE (kvantitativ lempelse), med rentestigning til
følge, vi Italien søge andre købere til sine lån, købere, der
har rigelig likviditet, en strategisk interesse i at opbygge
relationer med Italien, og som søger investeringer med højere
afkast end dem, Amerika og Tyskland kan tilbyde. Kina ejer,
hvad der svarer til $3 billioner i valutareserver, som
tidligere ikke altid er blevet investeret optimalt.«
Kina kan lære Italien, hvordan man håndterer folkevandringer,
med Kina, der har »håndteret verdens største folkevandringer

fra landdistrikter til byområder, med op til 18 mio. mennesker
om året i 40 år«. Kina byggede først infrastruktur og flyttede
dernæst mennesker.
En skattereform fungerer bedre med udenlandske investeringer.
Hvorfra? Fra Kina. Greenfield-investeringer er at foretrække,
som i Ungarn.
Lov og orden: Kina er den nation, hvor dette fungerer bedst.
»I Kina kan kvinder gå på gaden om natten uden den frygt, der
dominerer os.«
»Fremstillet i Italien« og eksport. Kina er markedet med
størst potentiale. E-biler: Kina er det land, der investerer
mest i e-biler.
Infrastruktur: »Hvilket land har det største knowhow og
investerer mest i hele verden i udvikling af transport,
jernbaner, havne? Kina.
»På dette historiske tidspunkt er Kina det land, der besidder
den højeste viden om udvikling af infrastruktur og er stadig
meget interesseret i at investere i Italien gennem projekter,
der øger produktiv kapacitet, såsom havnen i Trieste, men ikke
kun den. Tilgængelige tal siger, Kina har investeret over $300
mia. alene i projekter knyttet til infrastruktur, heraf $100
mia. i Afrika og $50 mia. i Europa. Lad os blive vant til at
have med tolv-cifrede tal at gøre.«
»Afrika og migranter. Hvem kan hjælpe Afrika? Kina.« Geraci
rapporterer, at Kina er det land, der investerer mest i
Afrika, og takket være Kina, er fattigdom i Afrika for første
gang begyndt at falde. »Kina tilbyder Europa og Italien i
særdeleshed en historisk mulighed for at samarbejde om socialøkonomisk stabilisering af Afrika, som vi absolut ikke bør
forpasse; vi må derfor styrke samarbejde mellem Italien og
Kina i Afrika.«
»Samarbejde med Rusland. Hvor findes der et mere venligtsindet

land over for Rusland, der kan hjælpe os med at omskrive
geopolitik i Asien? Kina.« »Netop som et meget grimt G7,
symbol på vestligt forfald, fandt sted i Canada, var Putin her
i Beijing, og Trump ville tage af sted til Singapore for at
møde Kim Jong-un … Det er meget klart for mig, hvem, der
bliver de væsentlige spillere i det næste årti. Ophævelsen af
sanktionerne må også placeres på et større skakbræt for at
udvikle tættere relationer med resten af den asiatiske
verden.«

