De flesta av oss har säkert någon gång hört ordet reservvaluta men kanske inte
reflekterat över själva innebörden och betydelsen av ordet. Kort beskrivet är en
reservvaluta en nationell valuta som hålls av centralbankerna som en del av en
stats reserv av värdepapper i utländsk valuta där också guld utgör en viktig del.
Valutareserven är avsedd som en resurs i dåliga tider för att exempelvis kunna
försvara det aktuella landets egen valuta. Reservvalutan är också en mycket
viktig kugge i internationell handel och vid internationella transaktioner.
Under de senaste århundrandena har flera olika länders valutor haft en ställning
som världens ledande reservvaluta. Under 1920-talet fick US-dollarn en allt mer
betydande roll i takt med att landets guldreserv ökade. I slutet av andra världskriget hade USA en guldreserv på cirka 22 000 ton. Delar av innehavet hade
förvärvats genom konfiskation från folket (Executive Order 6102) samt genom
Gold Reserve Act of 1934.
Från att Bretton Woodssystemet (BW) infördes 1944 har US-dollarn praktiskt
taget varit världens enda reservvaluta och den stora majoriteten av den globala
handeln har prissatts och handlats i US-dollar. I BW garanterades centralbankerna att 35 US-dollar var konvertibelt mot 1 ounce guld samt att alla andra
valutor i systemet var bundna till US-dollarn i fasta priser.
Åren mellan 1944 och det tidiga 70-talet hade medfört att flera länder minskat sin
reserv av US-dollar i utbyte mot guld, detta i kombination med ett kostsamt
Vietnamkrig dränerade det amerikanska guldinnehavet från 22 000 ton till drygt
8 000 ton. Under sensommaren 1971 blev situationen ohållbar och president
Nixon meddelade att USA skulle överge guldstandarden vilket medförde att hela
BW-systemet efter en tid gick i graven.
För att US-dollarn efter BW-sammanbrottet skulle behålla och utöka sitt inflytande, och de fördelar som detta medförde, ingick USA under första delen av 70talet ett avtal med Saudiarabien och övriga OPEC-länder om att all olja som
handlades skulle ske i US-dollar (petrodollar). I gengäld förband sig USA att
beskydda Saudiarabiens härskare och garantera landets säkerhet.
I och med att USA lämnade guldstandarden blev det fritt fram för landet att trycka
obegränsat med dollar, US-dollarn transformerades till en så kallad fiatvaluta och
vägen mot ett oundvikligt sönderfall var inledd.

Diagrammet visar US-dollarns
värdeminskning i relation till
guld från 1900 fram till idag.
Det kraftiga fallet efter att man
1971 ämnade guldstandarden
framgår tydligt.

Åren efter att USA övergivit guldstandarden medförde också att sedelpressarna
gavs möjlighet att snurra allt fortare vilket också skaffade landet förmåga att
radikalt öka sin statsskuld.

Under flera decennier köptes den
amerikanska statsskulden till betydande delar av Kina, Japan och
OPEC-länderna. En ansenlig del
av lånen nyttjades för inköp av
stora kvantiteter olja och övriga
varor från i första hand de långivande länderna.
Som vi sett har US-dollarn under
de senaste decennierna gradvis
minskat i värde och petrodollarsystemet har allt oftare ifrågasatts.
Inte minst har detta skett genom
bildandet av BRIC, sedermera
BRICS. År 2009 framförde organisationen krav på en ny global
reservvaluta och 2013 enades
man om att instifta en egen global
utvecklingsbank.
Under 2012 offentliggjorde Kina
att man nu var redo att handla
råolja i kinesiska yuan för de
länder som så önskade, vilket
bland annat resulterade i iranska
oljeleveranser betalda i yuan.
Under innevarande år har främst Kina och Ryssland tillsammans med flera
OPEC-stater, visat en ny och mer aggressiv hållning gentemot US-dollarn och
dess ställning som världens reservvaluta.
På grund av de långvariga sanktionerna försöker president Putin minska det
ryska beroendet av väst och inriktar sig på att teckna stora handelsavtal som
kringgår petrodollarn. Enbart under 2017 kommer den ryska oljejätten Rosneft
att leverera 40 miljoner ton olja till Kina. Ryssland är också i färd med att slutföra
stora handelsavtal med Indien och Iran.
Under augusti kom signaler om att den ryska regeringen skall ta viktiga steg mot
att minska transaktioner med den amerikanska valutan i landet. Några veckor
senare, på det årliga BRICS-toppmötet i kinesiska Xiamen, presenterade Putin
ett koncept där oljekontrakt kan kringgå amerikanska dollar och handlas med
olja, yuan och guld (se bilden).

Under september kom också uppseendeväckande signaler från kinesiskt håll. I en
artikel i Nikkei Asian Review hette det att
Kina inom kort kommer att tillåta oljeexportörer som Ryssland och Iran att
kringgå amerikanska sanktioner genom
att handla i yuan. För att ytterligare uppmuntra till denna handel säger Kina att
yuanen kommer att vara fullt konvertibel
till guld både i Shanghai och Hong Kong.
Vissa frågetecken har höjts angående artikeln då inga officiella källor anges men
uppgifterna har flitigt diskuterats både av ekonomer och övriga analytiker. Har
dessa uppgifter bärighet är det ett otvivelaktigt slag mot petrodollarns fortsatta
existens.
Även ett hårt pressad Venezuela signalerade nyligen om att man inte längre
accepterar US-dollar för oljebetalningar, detta som ett svar på de amerikanska
sanktionerna. Det amerikanska genmälet blev ett hot om militärt ingripande och
att CIA planerar att störa landets verksamhet. Historiskt har vi sett hur ansatser
till att överge petrodollarn, inte minst från Iraks och Libyens sida, fått förödande
konsekvenser för dessa länder då NWO med militär makt tillintetgjorde dessa
planer.
Som framgått är det en djupgående omvandling av hela det globala monetära
systemet som pågår. Den amerikanska dollarn sätts alltmer under press samtidigt som låga oljepriser medför att oljeproducerande länder avyttrar amerikanska statspapper.
I diagrammet framgår att utländska ägare till den amerikanska statsskulden
sedan mitten av 2015 slutat att ackumulera amerikanska statsobligationer. Till
detta kommer att Fed har offentliggjort att man ämnar normalisera sin balansräkning genom att avyttra statspapper och bostadslån.

Rent logiskt skulle en sådan utveckling driva upp de amerikanska räntorna men
detta har hitintills i huvudsak inte skett. Den kanadensiske derivat- och guldexperten Rob Kirby anser att USA med kapital från Exchange Stabilization Fund
(ESF) mörkar inköp av statspapper för att hålla nere räntenivåerna. Detta är inte
avsikten med fonden men kan ske efter godkännande från finansministern och
presidenten. Kirby menar att detta är vad han kallar ”dark money” som rör sig
under radarn.
Hur länge myglet med styrda räntor och manipulerade ädelmetallpriser kan fortgå
i försvaret av US-dollarn har ingen något svar på. Klart är att när, inte om, denna
bubbla spricker kommer marknaderna att kollapsa och räntorna att rusa i höjden,
sannolikt i kombination med massutskrivning av nya US-dollar.

I takt med snabbt förändrade paradigm i de monetära systemen arbetar också
centralbankerna för högtryck för att behålla kontrollen över vad som benämns
Distributed Ledger Technology (DLT). Blockchain som nyttjas av kryptovalutorna
är den mest kända versionen av DLT men anses dock ha svagheter och är bland
annat inte lämpad för många finansiella marknadsapplikationer.
För närvarande testar flera centralbanker en version av DLT som kallas Corda
vilken skall utnyttja en betrodd myndighet och kommer då inte att drabbas av
blockens begränsade informationsdelning. Det ser nu ut att utvecklas en strid
mellan centralbankerna och de etablerade blockkedjorna där centralbankerna
inte har för avsikt att döda DLT-strukturen men till varje pris vill kontrollera systemet.
Parallellt med utvecklingen av DLT-systemen sonderar centralbankerna också
förutsättningarna för att själva lansera digitala valutor. Även här ser Kina ut att
leda utvecklingen. I ett uttalande poängterar man att PBOC förväntas att lansera
sin egen suveräna digitala valuta så snart som möjligt, detta för att upprätthålla
Kinas ledarskap i utvecklingen av global digital finans.
I början av september förbjöd Kina officiellt ICO:s, vilka centralbanken betecknade som störande för ekonomisk och finansiell stabilitet och åtgärden bedöms
som ett tecken på att ytterligare regler är att vänta. Som ett resultat rasade
kurserna på kryptovalutorna Bitcoin, Etherium med flera.
Även den svenska Riksbanken är involverad i skapandet av digitala valutor då
en digital e-krona är under utredning. En första delrapport presenterades tidigare
under hösten.
Bank for International Settlements (BIS) kom nyligen med en rapport, Central
Bank Cryptocurrencies, där man diskuterar centralbankernas framtida roll i utvecklingen mot digitala valutor. Det är beklämmande hur man i betänkandet
pekar på Sverige som ett föregångsland i rörelsen mot ett kontantlöst samhälle.
I sin slutsats skriver man:
Frågan om en centralbank ska tillhandahålla ett digitalt alternativ till kontanter är
störst i länder, till exempel Sverige, där kassanvändningen snabbt sjunker.
Diagrammen visar hur snabbt svenskarna accepterat det kontantlösa samhället,
inte minst den hastighet i vilken vi tagit till oss användandet av Swish. Vid utgången av 2016 nyttjade 50 procent av svenskarna tjänsten. Vi kan också se hur
snabbt användandet av kontanter sjunkit.

marken.

Det är tydligt hur brännande frågan om kontrollen över DLT och de digitala
valutorna är för centralbankerna. I ett tal av IMF-chefen Christine Lagarde under
ett seminarium i London under september månad menade hon angående centralbankernas roll i de nya digitala systemen att:

Medborgarna kan en dag föredra virtuella valutor, eftersom de potentiellt
erbjuder samma kostnad och bekvämlighet som kontanter utan avvecklings-risker, inga clearingförseningar, ingen central registrering, ingen mellanhand för
att kontrollera konton och identiteter. Om privata emitterade virtuella valutor
förblir riskabla och instabila, kan medborgare till och med uppmana centralbankerna att tillhandahålla digitala former av lagligt betalningsmedel.
Formuleringen är en tydlig signal om hur IMF vill smyga in en digital global NWOvaluta baserad på DLT-teknik och behålla den totala kontrollen över den globala
ekonomin.
År 1988 publicerade The Economist
en numera välkänd omslagsbild
som har påtagliga influenser från
illuminati och visar hur deras fågel
Phoenix stiger upp ur askan från
den amerikanska dollarn och levererar en ny världsvaluta. Signalen
var tydlig, en ny världsvaluta är av
globalisterna/NWO planerad att se
dagen ljus under 2018.
Sannolikt är det inte ett fysiskt mynt
som är avbildat på Phoenix bröstsköld utan symbolen för en digital
världsvaluta baserad på något slag
av DLT.
Med 2018 inom synhåll och supermakter med potenta centralbanker positionerande sig för att till varje pris behålla kontrollen över den globala ekonomin
kan vi snart bevittna en oöverträffad chock mot hela det globala finansiella,
ekonomiska och monetära systemet. Först på tur är att något eller några evenemang först bränner ner den amerikansk dollarn till aska.
Från Guds ord förstår vi att centralbankerna, styrda av globalisterna /eliten, kommer att vinna slaget om kontrollen över kryptovalutorna. (Upp:13)
Som Bibeltroende kristna bör vi vara ytterst observanta så vi inte omedvetet
manipuleras in i det vilddjurssystem som kommer att verka på ett betydligt mer
beräknande och sofistikerat sätt än vi nu kan ana.
Matt 24:4. Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er.
(Reformationsbibeln)

Allt gott, Rune
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