Den amerikanske strategi for
‘Indo-Stillehavsområdet’ er
spildt på ASEAN ved dets møde
Ifølge journalistiske rapporter fra den igangværende ASEANkonference, udgjorde ’Frit og Åbent Indo-Pacific”-strategien
ikke noget ’match’ for Bælt og Vej initiativet fra Kina.
Strategien, med en indledende finansiering på kun 113
millioner dollars, blev atter foreslået af den amerikanske
udenrigsminister Mike Pompeo.
En artikel i den Hong Kong-baserede avis South
China Morning Post den 3. august havde titlen “Kina scorer ved
ASEAN mens USA farer vild i det Sydkinesiske Hav.” “Hvis
private markeder nogetsteds fungerer så godt som Trump
forestiller
sig,”
skrev
artiklen,
“ville
IndoStillehavsområdet ikke mangle de mange billioner dollars i
infrastrukturfinansiering som tilfældet er i dag – et punkt
som udenrigsministeren anerkendte i hans i øvrigt beklagelige
tale den 30. juli. Det havde været bedre for Pompeo, hvis han
havde dirigeret administrationens midler til den Asiatiske
Infrastruktur
Investeringsbanks
(AIIB)
særlige
finansieringsmekanisme, hvorved eksterne midler potentielt kan
forvaltes
af
institutionen,
kanaliseres
ind
i
infrastrukturprojekter og derved katalysere private penge, der
dog holdes adskilt fra institutionens aktionærer …. AIIB har
allerede en udlåns-portefølje, der overstiger den amerikanske
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) og Millennium
Challenge Corporation, individuelt, i Indo-Stillehavsområdet –
til trods for at den blot har eksisteret i to og et halvt år.
Dens multilateralt forvaltede udlånskapacitet vil langt
overstige alt, hvad denne eller fremtidige amerikanske
administrationer har at tilbyde.”

Hvad angår ‘problemet’ med Kina, ASEAN og Det
Sydkinesiske Hav, konkluderede SCMP, at “Kina-ASEANforbindelserne er i de tidlige stadier af en glimrende cyklus,
der – i modsætning til Washingtons og de vestlige
forventninger – fæstnede rod på den selvsamme dag, hvor
voldgiftsretten afsagde sin kendelse i sagen Filippinerne
versus Kina. ”
Wall Street Journal forsøger den 4. august at give
et positivt spin til Pompeos annoncering af, hvad bladet
kalder en “ny æra for amerikansk økonomisk engagement i fred
og velstand i Indo-Stillehavsområdet.” Men Journals dækning må
erkende, at ”elefanten i rummet er handelskrigen,” som det
blev sagt af australske Malcolm Cook fra Instituttet for
Sydøstasiatiske Studier i Singapore. Cook fortalte avisen, at
“forrest i sydøstasiatiske staters bevidsthed – herunder i
Singapores – vil være de negative effekter på de
sydøstasiatiske
økonomier
af
handelsforanstaltninger mod Kina.”

de
amerikanske
Den næste runde af

amerikanske toldtariffer, som der nu trues med, er rettet mod
ASEAN.
Japans Kyodo News Agencys dækning den 3.
august fra det samme møde begyndte således: “Udenrigsministre
fra (ASEAN) plus Japan, Kina og Sydkorea enedes lørdag om at
styrke det økonomiske samarbejde, idet de gav udtryk for
modstand mod amerikansk handelsprotektionisme. Ministrene
bekræftede, at de vil fremskynde forhandlingerne om ‘Regional
Comprehensive Economic Partnership’, hvorved ASEAN forsøger at
skabe handelspartnerskaber med Australien, Kina, Indien,
Japan, New Zealand og Sydkorea.”

