Kina beder Australien om at
gå med i AIIB – Obama siger
nej
22. september 2014 – Kina opfordrer Australien til at deltage
i lanceringen af den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank
(AIIB) ved årets slutning, og Australien gennemarbejder i
øjeblikket spørgsmål forud for tilslutningen, iflg. en rapport
i Australian Finansiel Review den 22. september. Avisen
rapporterer kommentarer fra den australske forretningsmand
David Thodey, adm. dir. for Telstra og chef for »Business 20«gruppens infrastrukturpolitik (gruppen er associeret til G20nationerne). Thodey siger, at den australske regering støtter
AIIB – som han selv også gør – og arbejder på spørgsmålene,
med henblik på at tilslutte sig. Den australske finansminister
Joe Hockey vil mødes med den kinesiske finansminister Lou
Jiwei på G20-mødet i denne weekend for at diskutere medlemskab
af AIIB. Hockey, den nuværende formand for G20finansministrene, har anført kampagnen for, at G20-topmødet i
Brisbane til november skal vedtage en bred bail-in-politik.
Med hensyn til AIIB citeres Hockey for at have sagt, at
Australiens største bekymring er, at banken skal være åben for
mange nationer, og» ikke være en lukket forretning« for Kina.
To førende akademiske økonomer ved Australiens Nationale
Universitet (ANU) har lederartikler den 21. september, hvor de
opfordrer Australien til at gribe AIIB-chancen. Den ene er
prof. Peter Drysdale, som også skriver i Australian Financial
Review. Den anden er Andrew Elek, som har en lang historie
sammen med Det asiatiske Stillehavsområdes økonomiske
samarbejdsforum (APEC), og som skriver i East Asia Forum med
titlen »Vi hilser Kinas Asiatiske InfrastrukturInvesteringsbank velkommen.«
Elek siger, at AIIB grundlæggende set vil være verdens førende

blandt infrastrukturbanker, fordi Verdensbanken (-50 %) og Den
asiatiske Udviklingsbank (-40 %) drastisk har indskrænket
deres allerede lave niveauer for investering i infrastruktur,
siden krakket i 2007-2008. Med hensyn til private udlån til
infrastruktur, siger Elek, at disse på verdensplan er faldet
med to tredjedele i forhold til før krakket. Han hævder, at
Kina lige fra de første diskussioner om AIIB i oktober 2013
har gjort det klart, at andre nationer er velkomne. »En bred
deltagelse vil sikre, at AIIB hurtigt kan udvide sine udlån
til finansiering af hårdt tiltrængte infrastrukturprojekter,
alt imens det vil sikre projektforberedelse og -udøvelse af en
høj kvalitet … USA kunne have set den nye bank som en mulighed
for at udfylde de gabende huller inden for infrastruktur … I
stedet lyder tilbagemeldingerne fra alle områderne på, at USA
afskrækker andre fra at deltage i AIIB.«
EIR har også fået kendskab til, at præsident Obama og
repræsentanter fra Det hvide Hus, ved Obamas nylige og
forglemmelige »Afrika-topmøde« i Washington, udøvede pres på
afrikanske ledere over hele linjen for at ophøre med at
»arbejde sammen med Kina«.

