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Asiatiska banken för investeringar i infrastruktur –
Sverige status som konstituerande medlem
bekräftad 1
Tillväxtanalys har tidigare rapporterat om etablerandet av Asiatiska banken för
investeringar i infrastruktur (AIIB) 2. Banken har nu 56 bekräftade konstituerande
medlemmar, men frågor kring ägarandelar, styrning samt vilka valutor som kommer att
användas har ännu inte besvarats.

56 konstituerande medlemmar
56 länder har godkänts som konstituerande medlemmar av AIIB 3. Sveriges status som
konstituerande medlem bekräftades den 15 april (sista dagen då detta kunde ske). Ungerns
medlemsstatus har inte bekräftats, annars har de flesta länder som ansökt om att vara
konstituerande medlem godkänts. Taiwans ansökan till konstituerande medlem avslogs.
Från kinesiskt håll hävdar man att Taiwan är välkommen att i framtiden delta i AIIB som
”ordinarie” medlem under vad som beskrivs som lämplig identitet. Hong Kong nekades att
själv förhandla om medlemskap, och ingår i stället i den kinesiska delegationen. Detta
tyder på att Kina, trots löften om att inget land ensamt ska dominera bankens styrning ändå
har ett omfattande inflytande. Nordkoreas ansökan om medlemskap avslogs också, då man
enligt uppgift inte kunde tillhandahålla AIIB med detaljerad information om situationen på
landets finansmarknad.
I tillägg till tidigare uttalande om hur banken kommer styras kommunicerades det i helgen
att AIIB ska vara lean, clean and green. Utöver detta har inget nytt framkommit om
bankens styrning. Enligt Jin Liqun, generalsekreterare för AIIBs interimsekretariat och
tilltänkt chef för banken, innebär lean att banken ska vara kostnadseffektiv, clean att den
ska ha nolltolerans mot korruption och green [sic] att AIIB ska främja uthållig ekonomisk
tillväxt.
Vilken valuta som kommer vara vägledande i bankens arbete är ännu inte bekräftat. Enligt
uppgifter är Kina angeläget om att Renminbi (RMB) ska användas inom AIIB, men
troligtvis kommer banken till en början låna ut i dollar för att därefter stegvis gå över till en
blandning mellan RMB, US dollar och Euro.
AIIBs medlemsnationer kommer mötas i Washington senare denna vecka på sidlinjerna av
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbankens (WB) årsmöten för att diskutera
ovanstående frågor samt hur ländernas respektive andelar i banken kommer fördelas. 4
Enligt källor är Kinas förslag att de asiatiska medlemmarna tillsammans ska stå för 75
procent av AIIBs ägande, där respektive lands andel baseras på dess BNP. 5 På så vis får
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små asiatiska medlemmar stor makt i förhållande till sin storlek, särskilt gentemot
europeiska medlemsländer som Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Samtidigt innebär
förslaget, om det skulle accepteras, att Kina får en mycket stark ställning i banken. Kina
har dock bekräftat att man inte kommer ha vetorätt inom AIIB, något som tidigare varit
osäkert.

Diskussion
Stora frågetecken återstår fortfarande kring hur AIIB kommer att styras. Förhoppningsvis
kommer dessa att rätas ut vid det möte som ska hållas i Washington i slutet av denna
vecka. Inget har bekräftats, men det är troligt att Kina vill ge Renminbin en viktig roll
inom AIIB, och i förlängning även internationellt. Att mötet hålls på sidlinjerna av IMF
och WBs årsmöten tyder på en viss pragmatism från kinesiskt håll, då man inte väljer att
anordna något eget toppmöte för att diskutera AIIBs framtid. Kinas uttalande om att de inte
kommer söka vetorätt inom banken bör ses i ljuset av den stora ägarandel Kina tros få.
Huruvida AIIB kommer att bli en internationell snarare än Kinadominerad institution
återstår därmed fortfarande att se. Sveriges status som konstituerande medlem bekräftades
som nämnt ovan i sista möjliga stund.
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Bilaga 1: AIIBs medlemsländer*

Källa: AIIBs hemsida: aiibank.org per 15/4 2014. Karta från Wikipedia.
* Ljus- och mörkblått signalerar länder som accepterats som konstituerande medlemmar.
Grönt signalerar länder som ansökt om att bli konstituerande medlemmar men vars status
inte bekräftats. Gulmarkerade länder uppges överväga att ansöka om medlemskap. Brunt
signalerar länder som uttryckligen sagt att man inte vill delta. Nordkorea och Taiwans
ansökningar godkändes inte.

