Det är säkert allmänt känt att det för en privatperson är förenat med lagbrott att
på eget initiativ förfalska eller framställa ett lands valuta. Penningförfalskning har
alltid straffats hårt, den främsta orsaken är att omfattande förfalskning kan rubba
den ekonomiska balansen i ett land och därmed minska förtroendet för valutan.
Dessa lagar gäller dock inte för ländernas centralbanker, tvärtom har det under
senare år blivit en allmänt accepterad metod att ur intet tillföra nytt kapital när ett
land råkar i finansiella svårigheter. Expanderande balansräkningar har blivit
vardag hos de flesta centralbanker efter att USA 1971 lämnade dollarns knytning
till guld och därmed gav fritt fram för sedelpressarna. Förfarandet har eskalerat
och då i synnerhet från 2020 när följderna av pandemin krävde stora ekonomiska
insatser i de flesta länder. Grafen visar totalen av centralbankernas balansräkningar i USA, ECB, Japan, och Kina vilken med tydlighet ger prov på den
ökande hastigheten på de digitala sedelpressarna.

Orsaken till den aktuella utvecklingen är till stor del styrd av det nya trendiga
ekonomiska ideal vilket benämns Modern Monetary Theory (MMT). MMT är en
ekonomisk teori som starkt avviker från hur statliga ekonomier tidigare fungerat.
Anhängare till MMT menar att regeringar med ett system av fiatvalutor under
deras kontroll kan och bör skriva ut (skapa med några få knapptryckningar) så
mycket pengar som de är i behov av att spendera. Man anser att offentliga
underskott inte spelar så stor roll och att i stället för att förlita sig på skatteintäkter
eller lån för stödjande av statliga utgifter kan regeringar helt enkelt skapa mer
pengar.
Låt oss titta lite närmare på den amerikanska federala skulden vilket är av speciellt intressant då US-dollarn är världens ledande reservvaluta. När president
Nixon 1971 lämnade USD knytning till guldet var den amerikanska statsskulden
cirka 0,4 biljoner USD. Knappt 40 år senare när Obama i samband med
finanskrisen tillträdde som president hade skulden nått 10 biljoner USD. I slutet
av 2019 hade den federala skulden vuxit ytterligare till drygt 23 biljoner USD.
Tre månader senare, under inledningen av 2020, beslutade Bidenadministrationen att helt bortse från alla ekonomiska grundteorier för att enbart bekämpa
covid-19-utbrottet. När pandemin hotade att kollapsa den sedan tidigare
globala finansiella bubblan tillförde den amerikanska regeringen 6 biljoner
USD i stimulanser resulterande i kraftiga budgetunderskott.
Det beslutet var det avgörande ögonblick som på allvar implementerade MMT i
den amerikanska ekonomin. MMT genomfördes därefter med flera på varandra
följande omgångar av monetär stimulans allt från gratis pengar till hushållen i
form av ”helikopterpengar” till utökade statliga subventioner. Under första kvartalet 2022 hade den federala skulden vuxit till drygt 30 biljoner US-dollar. Detta
är den i särklass mest betydande ökningen av statliga utgifter i USA:s historia.

Tittar vi på hur inflationen utvecklats i USA under de senaste åren framträder en
tydlig bild, en bild som sammanfaller med skapandet av pengar. Trots att president Biden i kongressen inte fått gehör för en betydande del av de 5 biljoner USdollar som han begärt i budgetexpansion under de kommande åren framstår med
tydlighet hur det ansvarslösa MMT-systemet med ”gratispengar” är den helt klart
dominerande orsaken till den nu skenande inflationen. En pollecy som förövrigt
utmärker majoriteten av de större ekonomierna vilket verifieras av de kraftigt
ökande balansräkningarna.(den tidigare grafen)
I graferna nedan kan vi se hur amerikanska centralbankens kraftigt ökande
balansräkning sammanfaller med inflationsökningen. Det vill säga, när ”gratispengar” i form av ”helikopterpengar” etc började introduceras så inleddes en
kraftig inflationsökning. Den nedre grafen är en uppdatering till marssiffrorna
(gjord av undertecknad) från ett orginal baserad på februarisiffrorna.
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Det som idag av politiker beskrivs som orsaken till den globala inflationen,
pandemin och ukrainakriget, är endast katalysatorer till den skenande inflationen.
Med tydlighet visas i grafen hur så lite som 1 procentenhet av den nu aktuella
amerikanska inflationen på 8,5 procent som tillkommit efter inledningen av
ukrainakriget. MMT-inflationen tog fart i samband med pandemins inledning och
Bidens tillträde som president. I spåren av MMT ses liknande mönster gällande
statsskulderna även globalt.
Grundorsaken till den nu skenadede globala inflationen är i själva verket 50 år
ohämmad produktion av pengar, skapade ur intet, fabricerade av de digitala
sedelpressarna och isensatta av regeringar och centralbanker, en process som
skenat i samand med skiftet till MMT-teorin.
Med rubriken The Dam Is Finally Cracking pekade Charles Hugh Smith nyligen
på denna galenskap med MMT och skrev följande: Under olika skepnader,
etiketter och rationaliseringar har ”gratis pengar” nu etablerats som standardpolicy för alla problem. Börsen vacklar? Lösningen: gratis pengar! Vacklar
ekonomin? Lösningen: gratis pengar! Bankirer står inför kollaps från förödande
riskfyllda satsningar? Lösningen: gratis pengar! Infrastruktur rasar sönder?
Lösningen: gratis pengar! Rusar inflationen? Lösningen: gratis pengar.

Förutom stora stimulanspaket har centralbankerna sedan länge hållit fast vid den
förödande nollräntepolitik vilket varit en starkt bidragande orsak till den nu globalt
stegrande inflationen. God tillgång på pengar i kombination med mycket små
lånekostnader har drivit på breda investeringar i nära nog samtliga branscher
både bland företag och privatpersoner. De nu aktuella räntehöjningarna kommer
att vara för små och införas för sent för att kunna vända en allvarlig inflationsspiral.
Dessutom måste Amerika och övriga stora ekonomier krympa sina respektive
centralbankers balansräkningar och regeringar måste minska sina utgifter, men
hur? Centralbankernas obligationsinnehav måste fasas ut, men vem vill i dagsläget köpa alla dessa obligationer? Mest sannolikt kommer inte detta att hända.
Alternativet är då att fortsatt trycka pengar tills allt kollapsar.
En global penningpolitik med nollräntor och gratispengar har helt kullkastat vad
som tidigare har utmärkt sunda ekonomier. Skapar man biljontals dollar ur tomma
intet och sprider ut pengarna urskillningslöst baserat på nonsensteorier som
endast fungerar i matematiska formler då kan resultatet endast bli ett, hyperinflation och global ekonomisk kollaps. Det är därför vi kollektivt nu stirrar ner i
avgrunden - alla stora problem har avfärdats eller förbisetts vilket endast gjort
problemen än värre. Bubblan är nu så enorm att hela världen har en andel i
den och knappast någon av världens ekonomier kan ta sig ur denna utan
förödande skada.
I Uppenbarelseboken kan vi se varför vi befinner oss i den aktuella situationen
och den fortsatta utvecklingen beskrivs med tydlighet i Upp 17:17 För Gud har
ingett dem (de tio hornen och vilddjuret) tanken att utföra hans plan och med ett
och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret tills Guds ord har gått i uppfyllelse.
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