Handeln mellan folk och länder har genom åren genomgått en rad innovationer.
Den tidiga byteshandeln ersattes så småningom av en standard för betalning i
form av pengar som då också gav möjlighet att ”lagra” ett värde. Den ursprungliga
formen av pengar var mynt bestående av en metall eller metallegering för att
stegvis och till stor del ersättas av sedlar.
Under främst det senaste decenniet, och till synes från ingenstans, har nu Globalisterna med stöd från centralbankerna påtalat faran med ett fortsatt nyttjande av
kontanter vilka numera närmast beskrivs som en global fiende.
Idag ser vi hur kontanterna allt mer överges till förmån för digitala valutor. De
nordiska länderna har varit föregångare i skiftet från kontanter till digitala
transaktioner medan andra länder, som Tyskland och Schweiz, har visat ett
påtagligt motstånd i bruket av digitala monetära överföringar.
Runt om i världen gör regeringar och banker det svårare för människor att spara
och handla med sedlar och mynt. I huvudsak sker detta genom införande av
betalkort och diverse andra onlinesystem samtidigt som kontantbetalning i
eskalerande grad förvägras kunden. Andra faktorer i sammanhanget är att
banker i allt större utsträckning vägrar att hantera och tillhandahålla kontanter.

Ett steg på vägen mot ett kontantlöst samhälle är beslutet från ECB att upphöra
med utgivningen av 500-eurosedlar. En åtgärd som fullbordades under våren då
Tyskland och Österrike avslutade utgivningen av sedelvalören. Redan 2016
föreslog Larry Summers, tidigare amerikansk finansminister, att Fed skulle upphöra med utgivningen av 100-dollarsedlar.
För att ytterligare försvåra hanteringen av kontanter har flera länder gjort kontanttransaktioner över en viss gräns olagliga. Exempelvis har Italien och Frankrike
en övre gräns på 1000 euro. Att påtvinga elektroniska system på allt större delar
av den ekonomiska verksamheten får en klart negativ inverkan på medborgarnas
privatliv, ett alltmer sofistikerat kontrollsamhälle tar form.
Sedan Finanskrisen 2008-09 har de globala räntenivåerna rört sig kring historiskt
mycket låga nivåer. Den svenska Riksbanken har idag en styrränta på minus
0,25 procent. I dagens Sverige får vi ingen eller näst intill ingen avkastning på
våra bankkonton.
De globala räntenivåerna ser nu ut att på nytt röra sig i nedåtgående riktning. Det
senaste beviset på detta är den amerikanska räntesänkningen i juli vilken var den
första sedan Finanskrisen 2008-09.

Tidigare under sommaren har även ECB gjort antydningar om att nya räntesänkningar kan bli aktuella under den kommande hösten. Vi kan ana en från
centralbankernas sida pånyttfödd agenda med inriktning mot negativa räntenivåer, Negative Interest Rate Policy (NIRP).
I takt med att risken för en djupgående global recession blir allt mer uppenbar är
en av åtgärderna från centralbankernas sida en expanderande balansräkning i
form av kvantitativa lättnader (ökad hastighet på de digitala sedelpressarna). Den
senaste utvecklingen visar dock på att insatserna nu i minst lika hög grad handlar
om att gå i en riktning mot utpräglade negativa räntenivåer.
Strategin beskrivs i det arbetsdokument från International Monetary Fund (IMF)
som publicerades i april 2019 och där det med skrämmande tydlighet framgår att
man med djupgående negativa räntor avser att bekämpa kommande lågkonjunkturer. Den uppenbara konsekvensen av ett sådant ingrepp är hamstring av
kontanter, en åtgärd som då sannolikt kommer att bemötas med någon form av
avgiftsbelagda kontantuttag. Ett exempel på att banker nu börjar införa minusränta även för privatkunder är den danska banken Jyske Bank.
Grafiken nedan visar att centralbanksstrategin redan satts i verket. Sedan april
2019 har en mängd betydande centralbanker sänkt sina räntenivåer.
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Ett för elitisterna allvarligt hot mot deras globala finanskontroll är systemen med
kryptovalutor och fram till nyligen framstod hotet främst från bitcoin. Under
sommaren har även Facebook blandat sig i leken då man offentliggjort sina
planer på att introducera en digital valuta med benämningen Libra. Denna kan
dock i motsats till bitcoin beskrivas som en till viss del reglerad elektronisk valuta.
I takt med att dessa nya digitala monetära former har fått ett visst globalt
inflytande har motståndet också hårdnat från både regeringar, centralbanker och
andra finansaktörer så som IMF. Kritiken har inte minst riktats mot Libra som
bedöms kunna utgöra ett allvarligt hot mot Globalisternas finansiella kontroll.
Tillsynsmyndigheter i Europa och USA är oroliga för att Libran, privat kontrollerad av ett konsortium av mäktiga företag, skulle kunna bli en systemrisk för det
globala finansiella systemet. G7-länderna har därför tillsatt en grupp som skall
utreda riskerna med Libran.
För att motverka dessa hot har ett flertal länder redan tidigare startat eller ligger
i planeringsfasen för en utveckling av egna digitala valutor, så kallade Central
Bank Digital Currencies (CBDC). Ett exempel är den svenska Riksbankens
pågående utveckling av e-kronan. Nyligen offentliggjorde också Kina att man nu
är nära att lansera sin egen digitala valuta.
Chefen för Bank for International Settlements (BIS), Agustin Carsten, har också
påtalat vikten av en snabb utveckling av CBDC samtidigt som IMF-chefen
Christine Lagarde pekat på vikten av en reglering av kryptovalutorna och i en
CNN intervju sagt att:
Det är klart en domän där vi behöver internationell reglering och ordentlig tillsyn.

Ytterligare steg mot en kontrollverksamhet av kryptovalutor och liknande privatkontrollerade digitala valutor togs i samband med G-20 mötet i Japan 28 till 29
juni. Där beslutade 20 finansministrar och centralbankschefer att implementera
reglering av kryptovalutor genom Financial Action Task Force (FATF). Kravet
från FATF kommer att vara ett avslut av anonymiteten i kryptomarknaden för att
kunna använda tjänsterna genom kontrollerad reglering.
Även FN påtalar behovet av regleringar av kryptovalutorna. I en skrivelse från
Department of Economic and Social Affairs säger man att:
Ingen kan exakt förutsäga utvecklingen av kryptovalutor. Om deras häpnadsväckande tillväxt fortsätter, kan kryptovalutor så småningom bli en livskraftig
konkurrent till nationella valutor och kommer att påverka inlåning och balansräkningar i banksystemen. Detta kan till sist leda till slutet av det monetära system
som vi idag känner.
Syftet med samtliga av dessa åtgärder är att en global elit skall uppnå full kontroll
över de finansiella systemen. Det grundläggande arbetet med planen verkar
redan ha satts i verket. Erik Townsend som idag driver bloggen Macro Voices är
en mångårig expert inom Distributed Ledger Technology (DLT). Townsend kan
sannolikt vara framtida system på spåren i den redogörelse som han publicerade
i juni 2019.
I sin presentation menar Townsend att blockkedjetekniken och så kallad ”mining”
redan är föråldrade begrepp. Med dagens förfinade DLT-koncept är det möjligt
att använda DLT utan den tidigare blockkedje- och miningtekniken. Denna nya
teknik kan ha en funktion i de kommande nya finansiella systemen och kan i
framtiden även komma att ersätta US-dollarn som världens reservvaluta menar
Townsend.

Bloggen
De nya systemen med DLT kommer att möjliggöra en helt ny bas för en kommande global reservvaluta utan att något land drar fördelar av att sitta i förarsätet
och därigenom tillgodoräkna sig ekonomiska fördelar.
Det är som Townsend påpekar näst intill parodiskt att tro att centralbankerna
skulle acceptera en icke centralbankskontrollerad reservvaluta. Antingen cryptofanatikerna gillar det eller ej så har trots allt centralbankerna kontrollen över den
globala ekonomin. Ett allt större intresse för CBDC talar också för att centralbankerna arbetar på en kommande global lösning.
Townsend menar att Silicon Valley redan kan ha lösningar, alternativt arbetar
med lösningar, till ett system med en global digital valuta vilken är designad för
regeringar och centralbanker och där ett konsortium av centralbanker kommer
att äga kontrollen. (Upp:13 – vilddjuret)
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Med tydlighet framgår det att regeringar, centralbanker, IMF och FN under inga
omständigheter kommer att släppa kontrollen över de globala finansiella systemen.

Om vi känner Bibelns beskrivning av den sista tidens kontrollsamhälle är detta
inte heller något vi skall förvånas över.
Upp13:16 Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att
ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, 17. så att ingen ska
kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess
namns tal. (Reformationsbibeln)
Vad som kommer att ske från dags datum fram till att en gemensam global digital
valuta kommer att sjösättas vet vi inte med bestämdhet.
Vad vi vet är att det globala grundproblemet är ett enormt skuldberg som centralbanker och regeringar konstant skjuter framför sig utan att ta itu med grundproblematiken. Ingen kan lösa ett problem genom att tillföra mer av vad problemet orsakas av, i detta fall mer krediter och låga räntenivåer. Centralbanker
och regeringar verkar dock inte ha varken viljan eller förmågan till någon annan
”lösning” än att ytterligare expandera skulderna och sänka räntorna.
Vi ser idag hur obligationsräntorna inverterar vilket signalerar inledningen på
mycket skakiga finansmarknader. I ett värsta scenario medförande frysta krediter
och räntor som rusar spikrakt i höjden. Ett flertal initierade ekonomer varnar just
nu för en sådan utveckling.
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