Långt innan viruset Sars-CoV-19 fick en global spridning och orsakade pandemin
Covid-19 pekade ett flertal data på att världsekonomin åter hade en eskalerande
ostadighet. Inte minst var detta fallet på den amerikanska finansmarknaden.
Redan i september 2019 tvingades amerikanska centralbanken (Fed) genom
kraftiga repor att injicera enorma mängder av likviditet i banksystemet. Initialt
hette det att åtgärden var tillfällig men permanentades senare under en längre
tid och i december blev det uppenbart att Fed sedan oktober injicerat repor för
$1,2 biljoner per månad.
Problemen visade sig även i Fed:s balansräkning. Efter att nivån sedan årsskiftet
2014/15 legat konstant påbörjades i början av 2018 en minskning från $4,4 biljoner ner till strax under $3,8 biljoner vilket nåddes i augusti 2019. Då skedde en
plötslig helomvändning och en snabb utökning av balansräkningen inleddes.
Under de kommande sex månaderna fram till februari 2020 hade man på nytt
expanderat cirka $400 miljarder upp till $4,2 biljoner. Samtidigt fortsatte policyn
med räntesänkningar som tidigare inletts under försommaren.
Dessa åtgärder visar på att långt innan Covid-19 överhuvudtaget existerade som
en riskfaktor så fanns, i form av stora likviditetsbrister, uppenbara tecken på att
mycket i amerikansk ekonomi i grunden var, och är mycket fel. Den virala pandemin utlöste bara vad som slutligen skulle komma. I förlängningen visar detta
också på att problemet är mer komplicerat än en återgång till normalitet när
virushotet så småningom ebbar ut.
Efter att Covid-19 nått USA har de ekonomiska förutsättningarna sett en fortsatt
markant och eskalerande försvagning. Under sju veckor från mitten av mars fram
till idag har 33,3 miljoner amerikaner förlorat jobbet. Färska siffror visar även att
arbetslösheten under april steg med 10,3 procentenheter, från 4,4 procent upp
till 14,7 procent. Första kvartalet 2020 visade också på ett kraftigt BNP-fall på
minus 4,8 procent. Samtidigt sjönk privatkonsumtionen under mars månad med
7,5 procent vilket är mångfallt värre än månadssiffrorna under finanskrisen. Även
amerikanernas privatinkomster föll under samma period med 2,0 procent.
Ett bevis på hur desperat situationen är för många amerikaner visar sig i att food
banks har fått vidkännas ett enormt tryck i efterfrågan på livsmedel. Kilometerlånga bilköer har uppstått över hela USA i väntan på att få ta del av livsmedelsutdelning. (Bilden: Nationalgardet delar ut mat till hjälpbehövande i Kalifornien)

Ett viktig del av problemet med livsmedelsförsörjningen är prisstegringar. Exempelvis har grossistpriset på nötkött stigit 95 procent till och med april jämfört med
februaris lägstapris.

Den rådande situationen har även tagit sig uttryck i att kreditkort som betalningsform under april månad ökat med 13 procent jämfört med årets första tre månader. Än värre är att det blir allt vanligare att man betalar hyran med kreditkort, en
företeelse som stigit 30 procent sedan mars. Kreditkort kan vara en sista
desperat åtgärd innan hyresgästerna börjar ansöka om konkurs och hamna på
gatan.
Fastighetsmarknaden visar också på dåliga siffror. Försäljningen av egnahem föll
21 procent i mars jämfört med februari. Byggstart för nybyggnation av enfamiljsoch flerfamiljshus föll under samma period med 22,3 procent, det största tappet
sedan 1984.
Den senaste tidens kraftigt fallande oljepriser kan även få allvarliga konsekvenser för den amerikanska ekonomin. Sedan USA för ett antal år sedan började
utvinna olja i stor skala genom så kallad fracking (se shale oil) har man blivit
självförsörjande på olja och gas. Utvinningskostnaderna för olja varierar kraftigt
beroende på aktuell metod. Billigast är att utvinna olja från ökenborrning i
Mellanöstern medan de dyraste metoderna är utvinning genom fracking.
Frackingmetoden kräver för att uppnå lönsamhet ett oljepris på mellan $40 till
$70 per fat. Med dagens priser runt $30 riskerar de bolag som nyttjar fracking att
snabbt gå i konkurs, inte minst då bolagen även är uppbundna till stora lån.
Kraftiga fall i antalet aktiva oljefält eskalera nu i takt med att allt fler frackingfält
stängs ner. Nedstängda fält bedöms allmänt som dyra att återstarta.
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För att stötta en snabbt fallande amerikansk ekonomi har Washington utlovat
kolossala stödpaket i en omfattning som tidigare aldrig skådats. Hitintills har
kongressen genom Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES
Act) godkänt $2,2 biljoner i stöd. Dessutom ligger varianter av CARES Act 2 i
rörledningen. Utöver CARES Act har kongressen godkänt ytterligare $484 miljarder i finansieringsbidrag till småföretag och sjukhus.
I CARES Act inkluderas även de ”helikopterpengar” som utbetalas till alla amerikanska hushåll på upp till $1.200 per vuxen person vars årsinkomst understiger
$99.000 samt $500 per barn under 17 år.
De nu godkända stödåtgärderna uppskattas att resultera i ett statligt budgetunderskott på nära 4,4 biljoner för räkenskapsåret 2020 vilket med ytterligare
stödpaket pekar på att statsskulden kan nå $30 biljoner innan utgången av 2021
års räkenskapsår. Årets budgetunderskott motsvarar den historiskt ackumulerade amerikanska statsskulden fram till 1993, en summa som nu tillförs statsskulden under ett enda år.
Den prekära amerikanska situationen visar sig även i centralbankens kraftigt
expanderande balansräkning. Från början av mars till slutet av april har det skett
en ökning med $2,4 biljoner upp till $6,6 biljoner vilket motsvarar en ökning med
nära 60 procent.
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Tillsammans har Fed och den amerikanska regeringen sedan slutet av september 2019 skapat nära $5 biljoner. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är då
att detta inte är ”riktiga pengar” utan skapade ur tomma intet genom de digitala
sedelpressarna. Det vill säga inget arbete, inga tjänster i retur och ingen produktion av varor. Endast en inmatning i en dator av en 5:a och 12 nollor.
Centralt i sammanhanget är att Fed i början av maj planerar att inleda köp av
ETF:er vilket indirekt betyder köp av aktier via börsen. Nästa steg kan sannolikt
innebära direktköp av aktier och i slutändan resultera i att man köper ”allt” i försök
att kontrollera systemet. Fed:s enda vapen är de digitala sedelpressarna och
sannolikt kommer man att avfyra detta vapen så länge man finner detta gynnsamt
ur ett egenintresse.
Detta förfarande att de stora centralbankerna allt mer trappar upp sina köp av
bland annat ETF:er är ett illavarslande tillvägagångssätt. Inte minst har detta
tidigare gällt den japanska centralbanken (BoJ) som numera äger stora delar av
de japanska företagen. I takt med att dessa centralbanker utökar sitt ägande
tilltvingar de sig därmed även allt mer makt och samhällskontroll.
Istället för att minska systemets bräcklighet ”tvingas” man nu fortsätta med de
åtgärder med vilka man från början skapat problemen. Det vi nu ser inledningen
på är sannolikt den värsta ekonomiska kris som världen någonsin skådat.
Med USA som den ledande ekonomiska motorn kommer resten av världen att
konfronteras med kraftigt fördjupade ekonomiska svårigheter med potentiellt
många miljoner som inte kan betala inteckningar, kreditkort, studielån, billån och
övriga skulder. Regeringar kommer att behöva överväga enorma skuldavskrivningar, vilket i sin tur kommer att framkalla gigantiska omfördelningar av makt.
Vi befinner oss i ett tillstånd där de globalister som i decennier kontrollerat utvecklingen fortsatt försöker dra nytta av situationen genom att på ett oetiskt sätt fånga
och konsolidera mer rikedom och makt och samtidigt låta allmänheten betala, en
förskjutning av rättigheter och makt från vanliga människor till en global elit. xxx.
Amos 8:4 Hör detta, ni som trampar på den fattige och vill göra slut på de svaga
i landet, 5 ni som säger: ”När är nymånadsdagen slut så vi får sälja säd, och
sabbaten så vi får öppna kornboden? Då ska vi minska efa-måttet och höja priset
och fuska med vågen så att den ljuger. 6 Då ska vi köpa de utblottade för pengar
och den fattige för ett par skor, och sälja spillet som säd.”
/Rune

