Orosmoln över Världsekonomin
De flesta ekonomiska bedömare verkar vara ense om att det nya året kan bli
en rysare av högsta mått. En hel rad omständigheter pekar alla i samma
riktning. Grekland, Italien, Spanien med flera länder har fortsatt stora problem
och inom EU-samarbetet har nu även Ungern anslutit sig till skaran av
problemländer. Till detta kommer att man på andra sidan Atlanten fortsätter sin
stora upplåning samtidigt som meningarna är delade om vilken statistik som
skall användas för att bäst tolka den rådande ekonomiska situationen.
Det gångna årets turbulens i den grekiska ekonomin ser inte ut att lätta,
snarare tvärt om. Fortsatt hårda besparingar och en implementering av de
tidigare beslutade privatiserings- och skattereformerna kommer att ställa stora
krav på grekerna och den grekiska regeringen. Dessutom skall Grekland under
april månad hålla nyval vilket ytterligare kan komplicera den fortsatta
utvecklingen. Landet kommer under 2012 att genomlida det fjärde året i rad
med recession. Dess BNP-underskott ökade trots besparingar med 0,8 procent
till 21,6 miljarder euro under 2011. Prognoser pekar också på att grekerna
kommer att få utstå en rekordhög arbetslöshet på över 18 procent.
Villkoret för att Grekland under året ges möjligheter att börja lyfta Trojkans
andra stödprogram är att man fullföljer det beslutade tuffa reformprogrammet.
Förhandlingar pågår nu om det andra stödpaketets första utbetalning. Grekland
lever nu med en konstant risk att drabbas av inställda betalningar.
Situationen för den italienska ekonomin visar om möjligt på ännu sämre odds
baserat på att landet svarar för världens åttonde största ekonomi och
eurosonens tredje största. En kollaps i den italienska ekonomin skulle få
förödande konsekvenser för hela eurosamarbetet, Italien är en alltför stor
ekonomi för att tillåtas gå bankrutt.
Mario Monti innehar för närvarande både regeringschefsposten och posten
som finansminister, detta utan att ha blivit folkligt vald. Tiden för Monti är nu
knapp och svårigheter har redan visat sig i att få acceptabla nivåer på de
senast upptagna lånen. Italienska staten är under första kvartalet i behov av lån
på runt 100 miljarder euro. Monti skall inom en snar framtid presentera ett
djupgående reformprogram som till större delen verkar bygga på
marknadsliberala tankegångar. En sådan inriktning kan leda till svåra
konfrontationer med i första hand landets fackföreningar som inte stillatigande
kommer att godta en politik med denna inriktning. Ledande ekonomer ser ut att
i dagsläget vara ense om att eurosamarbetet står och faller med den italienska
processen.
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Efter höstens spanska parlamentsval har en ny regering tillträtt med
premiärminister Mariano Rajoy i spetsen. Starten för den nya regeringen kunde
knappast varit sämre. Nya siffror visar på en markant försvagning av

hushållens konsumtion och investeringar under det fjärde kvartalet 2011.
Byggbranschen som lett nedgången sedan fastighetsbubblan sprack är i fortsatt
nedförsbacke. Exportsektorn strör ytterligare salt i såren då fjärde kvartalet
2011 visar på en nära nog halvering av exportökningen jämfört med tredje
kvartalet, detta samtidigt som turistnäringen förlorar mark och arbetslösheten
når rekordhöga 23 procent. Dessa skakningar äventyrar Spaniens ekonomi och
gör att landet snabbt kan passera Italien som eurozonens ledande riskland.
Den amerikanska staten fortsätter sin kraftiga upplåning och vid årsskiftet
uppgick den totala skulden till 15,22 biljoner US-dollar. Detta innebär att man i
praktiken har passerat den magiska gränsen på 100 procent av BNP då den
exakta siffran vid årsskiftet nådde upp till 100,3 procent. Den väg som USA
lånemässigt slagit in på under de senast decennierna leder i slutändan ofelbart
till en total kollaps.
Siffror pekar också på att penningmängden i den amerikanska ekonomin
fortsätter att öka vilket leder till en fortsatt eskalerande inflation. En inflation som
varit i stigande under 2011 års samtliga månader.
Det som för övrigt röner stort intresse bland ekonomer är vilken statistik som är
tillförlitlig nog för att bedöma den rådande amerikanska situationen. Många
ifrågasätter regeringens version av inflationstakten och siffror för
arbetslösheten. Man menar att de är politiskt motiverade och rapporteras i
underkant för att mildra offentligt missnöje. Shadow Government Statistics
(SGS) publicerar sina egna versioner på inflation och arbetslöshet och deras
siffror skiljer sig avsevärt från amerikanska arbetsmarknadsdepartementets
(DOL) variant. SGS:s inflationssiffror speglar samma statistiska metod som
användes av DOL 1980 och arbetslöshetssiffrorna härrör från den metodik som
regeringen nyttjade 1994.

SGS:s Alternative Misery Index 1994-2011. Kurvan visar arbetslösheten +
inflationen och pekar på en betydligt allvarligare situation för den
amerikanska ekonomin än den FED vill göra gällande.

De mörka orosmoln som vi tidigare skymtat vid horisonten på det
världsekonomiska himlavalvet ser nu ut att i snabb takt stiga upp och förmörka
hela det ekonomiska landskapet. Ett flertal länder inom eurozonen är i en
situation där man snabbt måste få tillskott av ytterligare kapital för sin
överlevnad. Man räknar med att det samlade lånebehovet för euroländerna
under 2012 uppgår till 2000 miljarder euro. Enbart Italien och Spanien beräknas
tillsammans vara i behov av att låna 650 miljarder euro för att täcka

underskott och refinansieringar under innevarande år. En ekvation som har
små utsikter att lyckas utan hjälp från i första hand Europeiska Centralbanken
(ECB).
De långfristiga treåriga lån som ECB erbjudit bankerna verkar till stor del bli en
flopp och allteftersom lånesituationen försämras återstår sannolikt endast ett
alternativ för ECB, nämligen att träda in som "lender of last resort". Kort sagt,
man inför kvantitativa lättnader genom att direkt låna ut den produkt som
sedelpressarna producerar.
Följer vi Bibelns agenda så är det sannolikt att denna ökning av
penningmängden först måste ingå som en fas i det scenario som skall
resultera i hyperinflation och röja vägen för antikrist kortvariga segertåg.
Pastor Brian är inne på samma resonemang då han den 11 januari bland annat
skriver följande: "Nyheter från Europa visar att den europeiska ekonomiska
maskinen bara har tre månader kvar till en härdsmälta om Europa inte löser
sina statsskuldsfrågor. Jag tror att EU snart kommer att bryta samman
ekonomiskt men en fullfjädrad kollaps kommer inte att ske för Bibeln talar om
hyperinflation som kommer att greppa världen, vilket kommer att vara resultatet
av kvantitativa lättnader. Jag tror att Europeiska centralbanken (ECB) kommer
att trycka pengar för att täcka sina förluster som kommer att föra oss ett steg
närmare hyperinflation."
En Mellanösternkonflikt är ytterligare en faktor som mycket snabbt kan elda på
inflationsspöket. Enbart en kortare stängning av Hormuzsundet skulle skapa ett
oljepris som med minst 50 procent skulle överstiga det dagsaktuella priset.
Oljepriser på 150 dollar och där över skulle få förödande konsekvenser för en
redan svårt sårad världsekonomi.

Satellitbild över det
strategiskt viktiga
Hormuzsundet.
Sundet mäter en bredd
på cirka 34 km.
Genom sundet
passerar dagligen runt
17 miljoner fat olja
eller 2,7 miljarder liter
vilket motsvarar runt 35
procent av världens
sjötransporterade olja.

Vi känner inte Herrens detaljerade plan för denna världens avslut men ett
antagande om att vi nu befinner oss i Matt 24:4-8 är inte allt för vågat. Först av
allt varnas vi för att inte bli bedragna sedan följer uppmaningen att vi inte skall
bli skrämda av stridslarm och rykten om krig. Stora delar av Mellanöstern är nu i
en fas av inbördeskrig där folk reser sig mot folk och sannolikt blir nästa steg
krig land mot land. Därefter följer ett skede som beskrivs i termer av
hungersnöd (hyperinflation) och jordbävningar på plats efter plats. Jesus säger
dock att detta endast är början på födslovåndorna.
Matt 24:4-8 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall
komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir
skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och
jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara
början på 'födslovåndorna'.*
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