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Guds norm eller fiatpengar

Rubriken kan vid en första anblick tyckas något märklig, har Gud ett annat
rättesnöre för vår ekonomi än den vi idag nyttjar? Vi känner ju väl till pengars
värde och dess olika användningsområden. Riktigt så enkelt är det emellertid
inte och idag kan pengar, dess värde och tillämpning definieras på en rad olika
sätt. Inte minst används idag pengar eller dess substitut av suspekta intressen
till att manipulera stora delar av de globala finansiella systemen. Vi kommer i
artikeln även att kunna urskilja pågående händelseförlopp inom finansvärlden
som sannolikt är prologen till Daniels 70:e vecka och antikrists framträdande.
Historiskt har byteshandel varit en viktig del av handeln där en vara värderades
i relation till en annan. Detta var dock ett krångligt system och ganska snart
insåg man fördelen av att ha ett verktyg för utbyte och en standard för betalning
i form av pengar och som då samtidigt gav möjligheten att "lagra" ett värde. När
valutor började att införas motsvarade i allmänhet en valutaenhet ett visst fast
värde vanligen i form av att mynten tillverkades av en metall eller metallegering.
För mer konstruerade värderingssystem behövs en centralbank som kan tillverka och kontrollera bytesmedlet, det vill säga en valuta. Den ekonomiska politiken brukar generellt delas in i finanspolitik och penningpolitik. Penningpolitiken
reglerar ekonomiernas penningmängd och räntenivåer. Penningpolitiken styrs i
regel av respektive lands riksbank eller som inom euro-området av ECB.
Vi skall titta lite närmare på penningpolitiken och hur en valuta värderas. Hur
kan vi veta att en US-dollar verkligen är värd något? Först bör vi då ställa oss
frågan vad som definieras som ett värde? Nedan kan vi se föremål som för oss
alla representerar ett specifikt värde.

Dessa föremål utgör alla ett realvärde. Från säden får vi brödet som ger oss
kolhydrater, vitaminer och mineraler. Kon levererar protein, fett, mineraler,
gödningsmedel, läder etc. Under vinterns köldknäppar är vi i behov av en
fodrad jacka som håller oss varma. Detta är grundläggande livsuppehållande
nödtorft och representerar därigenom ett konstant värde.
Jesus känner också dessa våra grundläggande behov men uppmanar oss att
inte bekymra oss för vad vi skall äta eller vad vi skall klä oss med. Luk 12:22
"Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er
kropp, vad ni skall klä er med.. Han försäkrar oss om att vår Fader vet vad vi
behöver och kommer därför också att välsigna oss med detta livets nödtorft.

Utgår vi från vår värderuta ovan så kan vi redan nu börja ana att värde och
pengar inte är samma sak. Ett värde är i första hand alla de resurser vi tillhandahålls från naturen. I en vidare mening kan det idag även vara en del
övriga handelsvaror samt fastigheter, infrastruktur, medicinsk kunskap etc.
Med all rätt frågar sig nu vän av ordning varför guldet placerats i vår ruta?
Bilden nedan visar världens samlade mängd av guld, alltså den kvantitet guld
som utvunnits sedan tidernas begynnelse. Kuben väger runt 166 500 ton, varje
sida mäter drygt 20 meter och hela kuben ryms på en yta mindre än en halv
simbassäng. Varje år nyproduceras cirka 2 700 ton eller 1,6 procent av världens samlade guldtillgångar. Detta innebär att guldvärdet i stort sett kan anses
vara konstant, vilket dock inte gäller priset.

Det konstanta värdet på guld har tillsammans med silver haft en historiskt stor
betydelse och varit basmetaller för att stödja viktiga valutor. Då US-dollar används som världens reservvaluta väljer vi att i huvudsak studera denna närmare
och titta på dess ställning i relation till guldet, både historiskt och i nutid. Den
aktuella fördelningen av reservvalutor kan ses här.
Den första moderna reservvalutan var dock det brittiska sterlingpundet. Eftersom pundet ansågs likvärdigt med guld fann många länder det mer lämpligt att
inneha pund än guld under guldmyntfotens era. Världens största handelsnationer gjorde upp sina affärer i guld men innehade pund istället för guld
eftersom de var övertygade om att Bank of England skulle uppfylla sina
åtaganden och växla in pund mot en bestämd mängd guld om så krävdes.
Mot slutet av 2:a Världskriget fick den amerikanska dollarn överta denna status
som världens reservvaluta genom Bretton Woodssystemet (BW). International
Monetary Fund (IMF) skapades med det uttryckliga syftet att övervaka den
amerikanska centralbankens (Fed) beteende så att den respekterade BW och
att dollar kunde bytas mot guld till ett avtalat pris av 35 dollar per uns (31,1
gram). Nu hade länder alltså lika stort förtroende för dollarn som de tidigare haft
för sterlingpundet och innehade dem i handelssyfte i övertygelsen om att varje
dollar motsvarade det utlovade 1/35 uns guld.
Under de kommande åren uppfyllde dock den amerikanska centralbanken inte
sina åtaganden och IMF försökte aldrig tvinga den att inneha tillräckligt med
guld för att kunna växla in all utestående valuta till ett pris av 35 dollar per uns.
Vid senare delen av 1960-talet begärde flera länder att Fed skulle uppfylla sina
åtaganden. Detta resulterade i att guldreserven blev så låg att det enda som
kunde göras var att omvärdera dollarn eller helt upphäva BW. Den 15 augusti
1971 beslutade president Nixon att inte längre garantera dollarvärdet med ett
fast inlösenpris i guld. BW upphörde formellt 1973 och de flesta länder övergick
till en flytande växelkurs.

Idag kan vi se följderna av drygt 40 år med en dominerande reservvaluta utan
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tillhörande inlösengarantier. Samma dag som USA lämnade guldfoten och
övergick till fiatpengar började förfallet och de inledande åtgärderna för att
skapa världens genom tiderna största finansbubbla. År 1971 prissattes guldet
till cirka 45 dollar per uns och när BW två år senare officiellt upphörde hade
priset redan hunnit stiga till drygt 100 dollar per uns.
Dagens prissättning rör sig i storleksordningen runt 1 300 dollar per uns (idag
ett undervärderat pris genom manipulation med naked shorts). Har guldet under
den aktuella perioden då stigit så markant i värde? Svaret är naturligtvis nej.
Givetvis är det dollarn som under perioden minskat sitt värde i motsvarande
grad. Hur uppstår då denna inflatoriska dollar? Ja en del av svaret ser vi i
illustrationen nedan. Men vi skall försöka bena ut svaret mer i detalj och även
försöka se de framtida konsekvenserna av åtgärderna.

I och med att USA lämnade guldfoten inleddes en lånekarusell av
tidigare aldrig skådat slag. Från och
med 1971 och fram till idag har den
amerikanska statsskulden ökat med
4 200 procent eller från 0,4 biljoner
1971 till dagens 17,2 biljoner dollar
(diagrammet till höger). Idag rusar
skulden med i runda tal 1,2 biljoner
dollar per år eller sett på ett något
mer klargörande sätt, 38 000 dollar
per sekund (motsvarande ungefär
247 000 svenska kronor).
År 1981 var den amerikanska statsskulden 1 biljon dollar och skatteintäkterna likaledes 1 biljon dollar.
Idag har skulden nått 17,2 biljoner
dollar medan skatteintäkterna endast ökat till 2,8 biljoner dollar. Detta
betyder att skatteunderlaget ökat
2,8 gånger under perioden medan
statsskulden ökat inte mindre än
17,2 gånger.

USA:s statsskuld 1900-2013

USA lämnar guldfoten

De största utländska långivarna till den amerikanska staten är Kina och Japan.
Totalt största enskilda långivarna är idag US Social Security Trust Fund och
Fed vilka båda innehar en större andel än Kina. När lånekarusellen startade
hade relationerna med Kina samtidigt förbättrats och en planerad utflytt av
amerikansk tillverkningsindustri till främst Kina inleddes under 1970-talet. USA
började importera kinestillverkade varor i en utsträckning som under de senaste
40 åren kontinuerligt ökat i kvantitet. I utbyte började Kina köpa en allt mer
ökande mängd av amerikanska statspapper.
I takt med att datoriseringen successivt tagit över alla kapitaltransaktioner
mellan länder och finansinstitut har en radikal förändring också skett inom detta
område. Transaktionerna som idag består av ettor och nollor förflyttar sig blixtsnabbt genom fibernäten, några knapptryckningar på ett tangentbord och några
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miljarder har bytt ägare. Idag sänder USA digitala enheter (så kallade dollar) till
Kina via de elektroniska datasystemen, tillbaks får amerikanarna verkliga materiella varor. I butiken betalas sedan varorna genom ytterligare digital teknik
(betalkort, kreditkort etc).

Representerar dessa digitala enheter något värde eller är de endast "påhittade"
siffror i datorerna? Vem skapar dessa elektroniska pengar och på vad sätt?
Idag kan vi framförallt se två stora orsaker till den ökande digitala penningmängden. Den ena är vad som benämns Fractional Reserve Banking (FRB)
och har under modern tid förekommit och förekommer på ett eller annat sätt hos
alla banker världen över. En kort men bra beskrivning av FRB finns här, tyvärr
på engelska.
Den andra och mycket aktuella orsaken är den kraftiga ökningen av penningmängden som världens ledande centralbanker nu ansvarar för i desperata
försök att blåsa nytt liv i respektive lands vacklande ekonomi.
Efter sviterna av finanskrisen har Fed med hjälp av tangentborden skapat nya
dollar på löpande band. Detta har skett genom vad som brukar benämnas QE
1-3 eller kvantitativa lättnader. Dessa QE insatser är alltså pengar som kommer
"out of thin air", det vill säga man "trycker" nya pengar efter behov. Det skapade
kapitalet används för att köpa amerikanska statspapper och andra värdepapper
från marknaden. Åtgärden är ett led i att försöka främja utlåning och likviditet
och samtidigt hålla räntenivåerna på en historiskt mycket låg nivå.
En liknande insats med syfte att hålla nere de långa räntorna har varit vad som
allmänt kallas Operation Twist. Åtgärden innebär att man säljer kortfristiga investeringar och balanserar upp detta med mer långfristiga värdepapper.
Färska siffror visar att Fed nu köper 70 procent av all nettotillgång av amerikanska 10-åriga statspapper och äger idag runt 33 procent av samtliga dessa
papper. Varje vecka ökar andelen med 0,3 procent. (se diagrammet nedan)

Vad får då dessa insatser för återverkningar på i första hand amerikansk ekonomi men i förlängningen på hela världsekonomin? I dagsläget har man målat
in sig i ett hörn som sett från New World Orders horisont av allt att döma är
avsiktligt för att kunna krascha den globala ekonomin.
Konsekvenserna av QE-insatserna är nu så påtagliga att skulle Fed upphöra
med eller märkbart minska tillförseln av ständigt nya likviditeter så skulle detta
åstadkomma en djupgående negativ inverkan på köplusten av amerikanska
statspapper. Den minskade efterfrågan skulle radikalt höja räntenivåerna och få
allvarliga konsekvenser för interbankräntorna vilket sannolikt skulle förlama hela
den globala finansmarknaden. Finanskrisen 2008-09 skulle då framstå som en
storm i ett vattenglas.
Ytterligare en konsekvens av en minskad QE-insats skulle troligtvis visa sig i en
världsomfattande börsnedgång då det sedan finanskrisen är QE-insatserna
som driver Wall Street och därmed världens börser. Varje tidigare avslutad QEinsats har lett till fallande eller stagnerande börsindex. (se diagrammet nedan)

Alternativet till ett QE-avslut är en fortsatt ökande penningmängd genom att allt
fler digitala siffror (dollar) matas ut i cyberrymden och skapar till slut en ny hyperinflatorisk Weimarrepublik.
Om vi nu skall försöka greppa vad dagens situation innebär så förstår vi ganska
snart att vi nu är ljusår från de realvärden vi visade på i början av artikeln. Den
aktuella situationen riskerar att antingen radikalt driva upp de globala räntenivåerna eller att på sikt skapa ett tillstånd av en världsomspännande hyperinflation, båda lika förödande. Dagens finansmarknader är att likna vid Ponziekonomier skapade genom orätt förfarande och falska spelregler.
Bibeln talar också på ett flertal ställen om dessa metoder med falska spelregler
och orätt handel vilket ger upphov till inflatoriska ekonomier som leder till ofärd
och undergång.
5 Mos 25:13-15 Du skall inte ha två slags vikt i din börs, en stor och en liten, 14
och i ditt hem skall du inte ha två slags efamått, ett stort och ett litet. 15 Full och
rätt vikt skall du ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du må leva
länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.
Jes1:22-23 Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten. 23 Dina
ledare är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskar de mutor och jagar
efter vinning. Den faderlöses rätt försvarar de inte, och änkans sak kommer inte
inför dem.
mitt bland de gnistrande stenarna.

Dessa två exempel talar om hur vi skall sköta våra finansiella strukturer och hur
vi inte skall förfara. Vi skall inte manipulera med vikter och mått vilka kan
översättas med våra dagars monetära system, med andra ord vi skall hålla oss
till ett realvärdessystem och inte till digitala fiatpengar. Användningen av ärliga
mått och vikter skapar finansiell stabilitet medan bruket av oärliga mått och
vikter skapar finansiell instabilitet.
Ords 16:11 Rätt våg och vikt är från HERREN, alla vikter i pungen är hans verk.
Vi skall kort även nämna något om skapandet av mänsklighetens totala
finansiella galenskap, derivat. Derivatproblematiken har behandlats i en tidigare
hörna och kan läsas här. Dessa finansiella instrument är sannolikt det som
slutligen och på ett ögonblick kommer att rasera samtliga våra globala ekonomier. Den kände amerikanske affärsmannen Warren Buffett uttalade sig
redan 2003 beträffande derivatsystemen och menade då att derivat är finansvärldens massförstörelsevapen och att detta system måste uppfunnits av dårar.

Till höger ser vi några av de banker och
finansinstitut som är mest exponerade
mot derivat. Respektive banks tillgångar
åskådliggörs av de gröna staplarna och
deras positioner i derivatavtal framgår av
de röda staplarna. När en kraftig ränteuppgång sker kommer stora delar av
dessa derivatavtal att "poppa", bankerna
råkar i stora likviditetsproblem och konkursrisken är överhängande. Vid ett sådant händelseförlopp finns det inget
internationellt organ som kan åstadkomma en bailout stor nog att rädda
dessa banker och allt faller samman i en
stor världsvid ekonomisk härdsmälta.

*****************
Historiskt mycket låga eller näst intill obefintliga räntor och pengar skapade i
datorer är det som nu driver världsekonomin. Aldrig tidigare har alla världens
valutor varit fiatpengar, stöttade av en global massiv skuld. Inget land har
någonsin tidigare lyckats att med hjälp av sedelpressen ta sig ur finansiella
problem. Trots vetskapen om detta spelar man nu ändå ut hela sitt register i
förmågan att använda sig av felaktiga efamått och falska vikter. Silvret har blivit
slagg och vinet är utspätt med vatten.
Idag är 96 procent av alla valutor endast ettor och nollor som snurrar runt i den
osynliga cyberrymden eller döljer sig i dataservrar. Imaginära system av påhittade pengar, pengar som marknaderna nu ständigt kräver tillförsel av och
som närmast kan liknas vid ett drogberoende. När drogen uteblir grasserar
abstinenssymtomen. Dessa abstinenssymtom eller liknande radikala ingrepp i
de finansiella spelreglerna kommer att bli inledningen till ett världsvitt ekonomiskt paradigmskifte och därmed också upptakten till Daniels 70:e vecka och
antikrists framträdande.
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