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Möte 6
KINAS OCH RYSSLANDS NYA MÅL FÖR VÄRLDEN
En multipolär världsordning
”Vi går igenom ett allvarligt skede vad gäller internationella relationer. Jag är övertygad om det
kommer leda till att situationen blir mycket tydligare. Tillsammans med er och andra
likasinnade kommer vi att gå mot en multipolär, rättvis och demokratisk världsordning”.
Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov 30 mars 2022
vid ett möte i Tunxi i östra Kina med Kinas utrikesminister Wang Yi.
Två separata ekonomiska system
Av Michael Hudson, nationalekonom, intervjuad av Benjamin Norton 2022-06-28.
Ryssland inser att världen nu är uppdelad i två halvor. Amerika och Nato har avskilt väst. I
grund och botten har vi ett vita folks förbund mot hela resten av världen. Och väst har sagt: Vi
isolerar oss totalt från er. Och vi tror att ni inte klarar er utan oss.
Tja, se humorn i det här. Ryssland, Kina, Iran, Indien, Indonesien och andra länder säger:
Hah, du säger att vi inte kan klara oss utan dig? Vem tillhandahåller dina producenter? Vem
tillhandahåller dina råvaror? Vem tillhandahåller din olja och gas? Vem tillhandahåller ditt
jordbruk och helium, titan, nickel?
Så de inser att världen delas i två, och Eurasien, där större delen av världens befolkning är
koncentrerad, kommer att gå sin egen väg.
Problemet är, hur går man egentligen sin egen väg? Man behöver ett betalningsmedel. Man
måste skapa ett helt internationellt system som är ett alternativ till det västerländska
internationella systemet. Man behöver en egen internationell valutafond för att ge krediter, så
att dessa eurasiska länder och deras allierade i den globala södern kan hantera varandra.
Man behöver en Världsbank som, istället för att låna ut pengar för att främja amerikansk
politik och amerikanska investeringar, kommer att främja ömsesidiga vinster och
självförsörjning mellan länderna.
Så redan, varje dag under de senaste veckorna, har det hållits möten om detta med ryssarna,
som sa: Okej, vi kommer att skapa ett ömsesidigt handelsområde, med början bland BRICS:
Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, och Sydafrika.
Och hur ska vi betala? Vi kan inte betala i dollar, för om vi har pengar i en dollarbank, eller
en eurobank i Europa, kan de bara ta pengarna, som de tar Venezuelas pengar. De kan bara
säga att vi tar alla dina pengar eftersom vi i huvudsak inte vill att du ska existera som ett
alternativ till finanskapitalvärlden som vi skapar.
Så i huvudsak säger Ryssland, Kina och dessa andra länder: Okej, vi kommer att skapa vår
egen internationella bank. Och hur ska vi finansiera det? Tja, varje medlem i banken kommer
att bidra med, säg, en miljard dollar, eller någon summa av sin egen valuta, och detta kommer
att vara vårt stöd. Vi kan också använda guld som betalningsmedel, som länge användes bland
länder.
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Och den här banken kan skapa sina egna speciella dragningsrätter; dess egen bankordning
som Keynes kallade den. Den kan skapa sin egen kredit.
Nåväl, problemet är att om till exempel Brasilien eller Argentina går med i den här gruppen,
eller Ecuador, som säljer nästan alla sina bananer till Ryssland, hur ska den klara sig?
Tja, om det finns en BRICS-grupp eller en Shanghai Cooperation Organisation-bank kommer
uppenbarligen inte de västerländska regeringarna att acceptera detta. Så Ryssland inser att
som ett resultat av Bidens andra kalla krig kommer det att bli en fortsatt ökning av
energipriserna. Tycker du att bensinpriserna är höga nu? De går upp. Tycker du att
matpriserna är höga nu? De går upp mer.
Och särskilt i Europa, eftersom Europa nu inte kan köpa rysk gas för att få konstgödsel för att
få sina egna grödor att växa.
Så man kommer att få ett antal länder i den globala södern, från Latinamerika till Afrika, som
pressas och vill handla med den eurasiska gruppen.
Och problemet är att Ryssland säger, okej, vi vet att ni inte har råd att betala. Vi är glada över
att kunna ge dig kredit, men vi vill inte ge er kredit så att ni helt enkelt kommer att använda
pengarna ni får för att betala era dollarskulder som kommer att förfalla.
För en av effekterna av att Federal Reserve höjer räntorna är att det finns ett enormt
kapitalflöde från Europa och England till USA, så att om du är en miljardär, var ska du lägga
dina besparingar? Du vill ha högsta möjliga ränta. Och om USA höjer räntorna kommer
miljardärerna att flytta sina pengar ur England, ur euron och euron går tillbaka mot dollarn.
Den är nästan nere i en dollar per euro nu.
Det brittiska pundet är på väg nedåt, mot ett pund per dollar.
Denna ökning av dollarns växelkurs ökar också mot valutorna i Brasilien, Argentina, de
afrikanska länderna, alla andra länder.
Så hur ska de betala i sommar och i höst för sin mat, för sin olja och gas och för de högre
kostnaderna för att betala sina dollarskulder?
Tja, Eurasien kommer att säga: Vi vill hjälpa dig att köpa vår export – Ryssland är nu en stor
spannmålsexportör, och givetvis också en oljeexportör – och säger att vi vill förse dig och du
måste verkligen ta ett beslut. Kommer du att gå med i USA-Nato-blocket, eller ska du gå med
i det eurasiska blocket?
Ska du gå med i White People’s Club eller Eurasian Club? Och det handlar verkligen om det.
Och det är det som splittrar världen i dessa två halvor.
Europa är fångat i mitten och dess ekonomier kommer att slitas isär. Sysselsättningen kommer
att gå ner där. Och jag ser inte att lönerna stiger särskilt mycket i Europa.
Det kommer att bli politisk kris i Europa. Men det kommer också att bli en internationell
diplomatisk kris om hur man ska omstrukturera världshandeln, investeringar och skulder.
Det kommer att finnas två olika ekonomiska filosofier. Och det är vad det nya kalla kriget
handlar om.
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Filosofin med USA-sponsrad finanskapitalism, att tjäna pengar på finansmarknaden, utan
industrialisering, och med att försöka sänka lönerna och minska antalet arbetande till en
mycket högt skuldsatt arbetsstyrka som lever på marginalen.
Eller så kommer man att ha den eurasiska filosofin att använda det ekonomiska överskottet
för att öka produktiviteten, för att bygga infrastruktur, för att skapa den typ av samhälle som
Amerika verkade utveckla i slutet av 1800-talet men nu har förkastat.
Så allt detta handlar i slutändan inte bara om räntor och centralbankspolitik; det går verkligen
längre än centralbanker, till vilken typ av socialt och ekonomiskt system man kommer att ha.
Och nyckeln till alla sociala och ekonomiska system är hur man hanterar pengar och krediter.
Kommer pengar och krediter att bli en allmännyttig verksamhet, eller kommer det att bli ett
privat monopol för de ekonomiska intressena och de 1 procent, istället för en allmännyttig
verksamhet för de 99 procent?
Det är vad det nya kalla kriget kommer att handla om. Och det är vad internationell diplomati
vecka efter vecka försöker lösa.
https://multipolarista.com/2022/06/28/michael-hudson-inflation-fed-wages/
LÄSTIPS:
•

Det amerikanska imperiets yttersta mål är inte Ryssland utan Kina
Av Caitline Johnstone, Global Politics 7 april 2022.
https://www.globalpolitics.se/det-amerikanska-imperiets-yttersta-mal-ar-inte-ryssland-utankina/

DISKUTERA:
•
•

Vad innebär en ny världsordning – för Ryssland och Kina, för USA och dess allierade, för
länderna i ”det globala syd” (Latinamerika, Afrika, Asien)?
Hur kan västvärlden förväntas reagera på dessa planer? Vilken effekt har sanktioner mot
Ryssland och andra länder?

