Italien og Kina underskriver
banebrydende
hensigtserklæring om Bælteog Vejinitiativet.
Den 23. marts (EIRNS) – Italien og Kina har underskrevet den
berømte hensigtserklæring, aftalememorandum, om Bælte- og Vejsamarbejde i dag, sammen med 10 økonomiske aftaler og 18
institutionelle aftaler. Erklæringen er en milepæl, og
studeres angiveligt allerede af andre lande, der ønsker at
følge Italien. Hensigtserklæringen siger indledningsvis, at
“parterne vil arbejde sammen inden for Bælte- og
Vejinitiativet (BRI) for at omsætte gensidigt supplerende
styrker til fordel for praktisk samarbejde og bæredygtig
vækst, der understøtter synergierne mellem Bælte og
Vejinitiativet og prioriteterne i investeringsplanen for
Europa og de trans-europæiske netværk, under hensyntagen til
drøftelserne i EU-Kina-forbindelses-platformen.”
Med hensigtserklæringen er Italien den første store
industriøkonomi, der slutter sig til Bæltet & Vejen, som
kinesiske medier stolt understreger. Underskrivelsen af
aftalememorandummet fandt sted på trods af det transatlantiske
pres og åben fjendtlighed fra Italiens “partnere” i EU. Den
italienske minister for Økonomisk Udvikling, Luigi Di Maio,
som skrev under sammen med sin kollega, He Lifeng, formand for
den Nationale Udviklings og Reformkommission, erklærede, at “i
dag er for os en meget vigtig dag, hvor “made in Italy” vinder
– de italienske firmaer vinder. Vi tog et skridt for at hjælpe
vores økonomi med at vokse. Italien kom først med Kina.”
De økonomiske aftaler omfatter: Et strategisk partnerskab
mellem den italienske Cassa Depositi e Prestiti og Bank of
China til finansiering af italienske virksomheder i Kina; En

hensigtserklæring mellem det italienske olieselskab ENI og
Bank of China om udforskninger i Kina; Ansaldo Energia
underskrev to aftaler, hvoraf den ene gik ud på at udvikle
gasturbiner med UGTC og en anden turbineforsyning til Shanghai
Electric og Benxi Steel; havnemyndighederne i Trieste og
Geneve indgik en aftale med konstruktionsgiganten CCCC. Cassa
Depositi og naturgas-forsyningsselskabet Snam underskrev en
aftale med Silkevej-fonden om investeringer langs Silkevejen;
Instituttet for udenrigshandel indgik en aftale med Suning for
skabe en platform til fremme af den italienske livsstil i
Kina; og Danieli Group underskrev en kontrakt med China Camc
Engineering om opførelse af et stålværk i Aserbajdsjan. De
institutionelle aftaler, udover hensigtserklæringen om BRIsamarbejdet,
omfatter
samarbejde
om
innovative
iværksætterprojekter og elektronisk handel, samt samarbejde
mellem de to rumagenturer, landbrug og kultur, sundhed og
medier.

