När valutor historiskt ersatte den tidiga byteshandeln motsvarade i allmänhet en
valutaenhet ett visst fast värde, vanligen i form av att mynten tillverkades av en
metall eller metallegering. Så länge metallen i respektive mynt förblev oförändrad
förblev också värdet på valutan oförändrad.
Ett tidigt exempel på hur manipulation av en valuta kan få långtgående konsekvenser hittar vi redan under romarrikets sista dagar där en av flera orsaker till
rikets sammanbrott går att finna i en förvanskad valuta. Detta skedde genom
införandet av legeringar där oädla metaller tilläts få en allt mer dominerande roll
på bekostnad av ädelmetallerna.
Detta inflatoriska förfarande finner vi i stor utsträckning även i dagens valutasystem. I modern tid startade denna process med att president Nixon 1971
lämnade guldfoten och gav klartecken till att starta upp sedelpressarna. Under
de 46 år som förflutit sedan de nya modellerna infördes har den amerikanska
dollarn tappat runt 95 procent av sitt värde gentemot guld. Observera att guldet i
princip besitter ett närmast konstant värde, det är USD och alla övriga fiatvalutor
som haft en inflatorisk utveckling. Ett belägg för detta är det klassiska Big Mac
indexet som kan ses här.
År 1981 släppte den legendariske amerikanske countrysångaren Merle Haggard
låten ”Are the good times really over”. I
texten frågar sig Haggard om de goda
tiderna verkligen är över för gott och om vi
har det bästa av vårt fria liv bakom oss nu?
Frågeställningen gäller idag inte enbart
den amerikanska nationen utan kan transfereras på situationen för hela den globala
världsekonomin.
Under finanskrisen 2008 fanns ingen som ”vågade”/ville ta det drastiska steget
att låta stora bolag gå i konkurs vilket skulle genererat kolossala återverkningar
på hela de globala systemen. Inte minst skulle detta drabbat amerikansk
ekonomi. Den alternativa ”lösningen” blev då att med hjälp av de digitala sedelpressarna tillföra enorma volymer av nytt kapital.
Åtgärden har medfört betydande bankstimulanser och stora obligationsköp vilket
resulterat i låga räntor och fått aktiekurserna att rusa. Höga aktiekurser och låga
räntor har kamouflerat det allvarliga läget samtidigt som betydande statistik
manipulerats. Inga av finanskrisens problem har under de gångna åren i grunden
åtgärdats. Tvärtom har sedelpressarna fortsatt att framstå som ”lösningar” vilket
resulterat i fortsatt eskalerande skuldsättningar som i många fall fördubblats.
Aldrig tidigare i historien har hela mänskligheten varit i närheten av att vara
involverade i ett ponzisystem likt det nu aktuella, en bubbla av gigantiska mått,
ett korthus som nu står på randen till att falla samman.
En viktig för att inte säga helt avgörande orsak till fiatvalutornas inflatoriska
utveckling är som nämnts de stora centralbankernas möjlighet till att nyttja de
digitala sedelpressarna. Fem av de största centralbankernas totala balansräkningar har under årets fem första månader vuxit med 1,5 biljoner USD till
rekordsumman 15,1 biljoner USD. Strategin eskalerade kraftigt i samband med
finanskrisen och har sedan fortgått i obruten takt.
Det nuvarande tempot indikerar att centralbankerna nu injicerar likviditet i en
hastighet av 300 miljarder USD per månad, motsvarande häpnadsväckande 3,6
biljoner USD under ett år.

De 1,5 biljoner USD som skapats under årets fem första månader motsvarar
hälften av världens totala guldinvesteringar på drygt 3 biljoner USD, inkluderande
centralbankernas guldreserver samt alla stora och små offentliga och privata
guldinnehav.
Kina är extremt hårt skuldsatt och är nu tillsammans med ECB och BoJ (Bank of
Japan) ledande i ambitionen att hålla sedelpressarna i rörelse.
Vid inledningen av finanskrisen 2008 ägdes runt 12 procent av de japanska
statsobligationerna av BoJ, en siffra som i början av 2017 stigit till nära 43
procent. Japan har nu en statsskuld på runt 230 procent av BNP. BoJ har även
under senare år kraftigt ökat sitt innehav av i huvudsak aktieanknutna fonder
vilket även det möjliggjorts genom ett eskalerande QE-program.
En oavbruten ökning av penningmängden har genererat dessa enorma skuldsättningar både inom de privata som kollektiva sektorerna. Den totala globala
skulden låg efter första kvartalet 2017 på den nya rekordnivån 217 biljoner USD.
Summan motsvarar runt 327 procent av världens samlade BNP.
Diagrammet visar tillväxten i den totala globala skuldnivån. Grön = Tillväxtmarknader exklusive Kina. Orange = Kina. Vinröd = USA. Blått = Mogna marknader
exklusive USA.

De misstag romarna begick för över 1500 år sedan och som därefter upprepats
av andra aktörer vid ett flertal tillfällen sker nu återigen fast nu på en global nivå
av aldrig tidigare skådad utbredning.

USA och Kina, världens största ekonomier, vacklar under trycket av sina egna
skuldbördor, skulder som till betydande delar absorberats av respektive centralbank. Dessutom brottas USA just nu med oenigheter i fråga om hur skuldtaket
fortsättningsvis skall hanteras.
Ett talande bevis för vart stora delar av kapitalet till den hittillsvarande skuldsättningen hittat sitt mål finner vi i diagrammet. Sedan 1981 fram till idag har den
amerikanska statsskulden ökat 22 gånger samtidigt som det amerikanska DOWindexet stigit i värde inte mindre än 20 gånger. Mest har statsskulden ökat under
Obamaadministrationens åtta år då den steg från 10 till 20 biljoner USD.

Oavsett hur den nya Trumpadministrationen kommer att vrida och vända på
kommande budget befinner sig den amerikanska ekonomin i en fas utan återvändor. Den bistra sanningen är att det nu krävs 4 USD i skuldsättning för varje
genererad USD i ökat BNP.
Verkligheten är att elitisterna nu inte längre kan stimulera ekonomin genom att
odla mer skuld. Systemet är mättat och bedrägeriet är nu på randen till upplösning. Massiva kvantitativa lättnader (QE) från centralbankernas sida kommer
dock sannolikt att föregå en kollaps, en åtgärd som markant ökar risken för
hyperinflation.
Vad som talar för detta är bland annat uttalande från förre Fed-chefen Alan
Greenspan som för några år sedan menade att: USA kommer aldrig att ställa in
betalningarna då vi alltid kan trycka pengar.
Under sin presidentkandidatur var Trump inne på samma tankegångar då han i
en CNN-intervju ansåg att: Vi behöver aldrig ställa in betalningarna beroende på
att vi trycker pengarna.
En kraftigt eskalerande QE-process kan dock endast fortgå till dessa att förtroendet går förlorat. När förtroendet försvinner är det ”game over”.
Vad som får vågskålen att tippa
över, och när, är omöjligt att förutse, endast att det kommer att
ske. Mest troligt är att en så kallad
”black swan” händelse kommer att
vara den tändande gnistan. Något
som ingen kan se skall hända
förrän det är försent. Företeelsen
kan inträffa var som helst, kanske
i Kina, eller eventuellt i Europa
eller Nordamerika.

Ökande skuldsättning, långsam tillväxt, ytterligare skuldsättning osv, har nu lett
fram till en övergripande systemkris. Hela den globala ekonomin kan liknas vid
ett drogberoende. Så länge drogen, i detta fall en ökande penningmängd (ökande
skuldsättning) är tillgänglig uteblir abstinensen. Missbrukaren (den globala ekonomin) har nu nått en gräns där systemet är döende i sitt missbruk.
För att komma ur denna snara krävs någon form av återställning av hela det
globala finansiella systemet. Ett förlopp som för de flesta av oss kommer att bli
ytterst smärtsamt, bland annat på grund av en period av totalt kreditstopp.
En liten föraning av vad som väntar har vi tidigare delvis kunnat se på Cypern, i
viss mån i Grekland och nu i full skala i Venezuela. Många människor kommer
att förlora stora delar av sina tillgångar då omfattande bail-in processer, inte minst
hos storbanker med enorma derivatexponeringar kommer att omfördela stora
delar av tillgångar och förmögenheter. I denna process kommer även företeelser
som fiatvalutor och Fractional reserver banking obevekligen att gå mot sin död.
Till sist några korta citat ur David Wilkersons bok Synen, från kapitlet Ekonomisk
förvirring.
Världens ekonomer kommer att stå rådvilla utan att kunna förklara vad som
händer, vilket leder till internationella kriser och stor fruktan.
Världsekonomin fortsätter emellertid i sitt förvirrade tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande.
Jag tror att ett återuppväckt romerskt imperium slutligen blir basen för en världsledare, som uppstår för att bringa ordning i världens affärer.

Allt gott, Rune

