Allvarliga tecken på annalkande amerikansk hyperinflation
Allt fler tecken pekar nu på att en nära förestående hyperinflation kan drabba USA. Den 26 mars
släppte National Inflation Association (NIA) ”Twelve Warning Signs of U.S. Hyperinflation” (Tolv
Varningssignaler om Amerikansk Hyperinflation). NIA anser att risk föreligger att hyperinflation kan
bryta ut redan under andra halvåret av 2011 men att den mest troliga tidsramen är mellan åren 2013
till 2015. Jag skall här försöka göra en sammanfattning av rapporten och även några egna
kommentarer, då med blå text.
Det största problemet för USA är att allt fler drar sig ur tidigare innehav av amerikanska
statsobligationer och att man är på väg bort från den amerikanska dollarn som reservvaluta. Fram till
för något halvår sedan har USA varit framgångsrika på att exportera det mesta av sin inflation till
övriga världen som innehar enorma summor av US-dollars på grund av dollarns ställning som
världens reservvaluta. Under de senaste månaderna har utländska centralbankers köp av
amerikanska statsobligationer minskat från 50 procent ner till 30 procent. Samtidigt har Federal
Reserve (FED) (USA:s centralbank) ökat sina inköp från 10 procent upp till 70 procent. Detta
förfarande innebär att den amerikanska regeringen i praktiken köper sina egna skulder genom en
ökning av penningmängden vilket nu leder till inflation som kommer att förstöra levnadsstandarden för
alla amerikaner.
Största innehavare av amerikanska statsobligationer 31 okt 2010.
Fv. FED, Kina, Japan, Storbritannien, Oljeexporterande länder, Hedge fonder.

Den amerikanska dollarn blev världens reservvaluta då den fram till 1971 var knuten till
guldstandarden. USA hade också världens största tillverkningsindustri. Idag har USA avlägsnat sig
från guldstandarden och Kina har tagit över förstaplatsen som ledande producent av varor. Det är inte
längre motiverat att världshandeln betalar produkter och råvaror i US-dollar då merparten av de varor
som förbrukas i världen nu produceras i Kina. NIA tror att om Kina verkligen vill bli världens nästa
ekonomiska supermakt, så är allt de behöver göra att använda sin reservvaluta på 1 150 miljarder USdollar till att lagra guld och använda det för att stötta yuanen.
Japan är det land som under det senaste året varit mest metodisk på att köpa amerikanska skulder.
Här kommer förändringar dock snabbt att ske. Sannolikt kommer Japan att behöva runt 300 miljarder
US-dollar under det kommande året för att återuppbygga de delar av sitt land som förstörts under
naturkatastrofer och kärnkraftshaverier. NIA tror att den amerikanska dollarreserven kommer att vara
den mest sannolika källan till denna finansiering.

USA:s handelsunderskott mot Kina
har aldrig varit större än idag.
Effekten blir att Kina exporterar sin
arbetslöshet till USA och håvar själva
in dollar. Med de fakta som NIA här
presenterar är det också lättare att
förstå Lindsey Williams uppmaning att
observera Kina. Källinformationen
från Eliten säger att ”China is the big
one”.

USA:s ökande handelsunderskott mot Kina.

Inte bara utländska centralbanker utan även den inhemska privata sektorn har slutat köpa statspapper
och dumpar nu även förutvarande innehav. Tidigare var man köpare av runt 30 procent av de
statsobligationer som såldes, detta var även fallet under den ekonomiska paniken 2008.
Pacific Investment Management Co. som driver världens största
obligationsfond har nyligen avyttrat alla sina amerikanska statspapper.
Fondchefen Bill Gross anser att avkastningen är för låg då FED pressar ner
räntan med QE2 (kvantitativa lättnader). QE2 löper ut den 30 juni i år och
på finansmarknaden sprider sig nu oron över vad som händer när FED:s
”hjälpande hand” inte längre finns där som stöd. Investerare söker sig nu till
företagsskulder, aktier, råvaror och utländska obligationer. Flera ekonomer
utesluter inte en fortsättning med QE3 då det i praktiken är närmast omöjligt
att inte fortsätta på den inslagna vägen.
USA:s konsumentprisindex (KPI) har enligt Bureau of Labor and Statistics
(BLS) från november 2009 till november 2010 ökat med 1,1 procent. Från
februari 2010 till februari 2011 har ökningen enligt BLS varit 2,11 procent.
Bill Gross
Den sista uppgiften överskrider FED:s informella inflationsmål på mellan 1,5
och 2,0 procent. Med dessa uppgifter som grund skulle det innebära att
USA:s inflationstakt ökat med cirka 92 procent på bara tre månader. Det skulle också innebära att
amerikanen under de kommande nio till tolv månaderna kommer att få vidkännas inflationssiffror på
upp emot 15 procent. Amerikansk media har hitintills bortsett från dessa fakta och tagit fasta på att
BLS:s kärninflationssiffror inte överstigit inflationsmålet. Viktigt att poängtera är då att siffrorna för
kärninflationen exkluderar livsmedels- och energipriserna. Faktum är att livsmedel och energi är de två
viktigaste konsumtionsvarorna som amerikanen är i behov av för att leva och överleva. Man försöker
här att vilseleda allmänheten i den rådande situationen.
Med en inflationstakt som snart verkar övergå till att bli okontrollerbar så är NIA 100-procentligt säkra
på att USA snart kommer att se en kraftig uppgång i de långa obligationsräntorna. Detta medför, tror
NIA, att FED kommer att tvingas höja sina räntor i ett sista desperat försök att förhindra hyperinflation
När både korta och långa räntor stiger så medför detta också att räntebetalningarna på den
amerikanska statsskulden blir allt kostsammare. Inom ett par år kommer räntekostnaderna att uppgå
till mellan 30 och 40 procent av regeringens skatteintäkter. Inget land har någonsin sett
räntebetalningarna nå 40 procent av skatteintäkterna utan att drabbas av hyperinflation.
NIA:s färska uppgifter och analyser tyder på att en amerikansk hyperinflation i ett värsta scenario kan
drabba USA redan under innevarande år. Sannolikheten för att detta kommer att inträffa redan under
2011 är svårbedömd men en viktig faktor som här helt utelämnas är ett scenario där vi utöver de
redan rådande problemen skulle få kraftigt stigande oljepriser. Vi har redan på grund av oroligheter i

Nordafrika och Mellanöstern under årets tre första månader sett prisstegringar på olja som rör sig runt
20 dollar per fat eller dryga 20 procent. När protester och oroligheter når Saudiarabien och/eller Iran
får vi sannolikt se en händelseutveckling liknande den på bilden till vänster. Sabotage kommer då att
riktas mot oljeanläggningar och kanske mot oljefrakter genom Hormozsundet. Turbulens i dessa
regioner skulle över en natt få till följd kraftigt
stigande världsmarknadspriser på olja. Priser
som når 200-dollarstrecket skulle isolerat
generera kraftigt stigande konsumentpriser inte
bara i USA utan över hela världen. En sådan
utveckling skulle ytterligare tynga en redan svårt
prövad amerikansk ekonomi och ge djupgående
återverkningar på transport- och
livsmedelspriser. Hyperinflation är under
uppsegling och NWO vinner framgång.
Jes 19:10 ”Landets stöttepelare skall krossas och
alla som arbetar för lön gripas av ångest.”
Bilden från Kuwaitkriget
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