EAEU-Kina drøfter finansieltøkonomisk
alternativ
til
dollar-regimet
Den 15. marts 2022 (EIRNS) – En videokonference fandt sted den
11. marts med deltagere fra Den eurasiske økonomiske Union
(EAEU) og Kina om et projekt for et uafhængigt internationalt
valuta- og finanssystem, der omfatter en ny valuta og andre
forhold. Dette blev aftalt af deltagerne i den økonomiske
dialog “Ny fase af det valutamæssige, finansielle og
økonomiske samarbejde mellem Den eurasiske økonomiske Union og
Folkerepublikken Kina. Globale forandringer: Udfordringer og
løsninger”. Dette meddeles af korrespondenten fra
erhvervsinformationscentret Kapital.kz med henvisning til
EAEU’s pressetjeneste. “I betragtning af de fælles
udfordringer og risici, der er forbundet med den globale
økonomiske afmatning og restriktive foranstaltninger mod EAEUstaterne og Kina, bør vores lande intensivere det praktiske
samarbejde, både på baggrund af regelmæssige ekspertdialoger
og inden for fælles foranstaltninger og projekter”, sagde
EAEU’s minister for integration og makroøkonomi, Sergei
Glazyev.
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understregede, at EAEU-landenes og Kinas holdninger til mange
spørgsmål på den globale udviklingsdagsorden ligger tæt på
hinanden, og udtrykte støtte til intensiveringen af den
eurasisk-kinesiske dialog. Som følge af drøftelserne blev det
besluttet at fremme projektet om et uafhængigt internationalt
valuta- og finanssystem. Det forventes, at det vil blive
baseret på en ny international valuta, som vil blive beregnet
som et indeks af de deltagende landes nationale valutaer og
råvarepriser. Det første udkast vil blive fremlagt til
drøftelse inden udgangen af marts. Dialogdeltagerne overvejede
også de mere konkrete aspekter af samarbejdet mellem EAEU og

Kina inden for energi og informationsteknologi, handel med
råvarer samt foranstaltninger for at tilpasse landene det
eksterne økonomiske pres.
Der er kommet forskellige beretninger i medierne om
konferencen den 11. marts, bl.a. fra Sputnik Kasakhstan og
Zakon.kz om de aktive drøftelser mellem repræsentanter for
Kina og Den eurasiske økonomiske Union om udformning af et
udkast til et uafhængigt internationalt valuta- og
finanssystem. https://lenta.ru/news/2022/03/14/ruschina/
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