USA allt mer utsatt
Efter att resultatet av det amerikanska presidentvalet nu står klart reses en rad
frågor beträffande hur framtiden skall gestalta sig både för USA som nation och
för det amerikanska folket. Oavsett om valresultatet blivit ett annat så hade
grundförutsättningarna i stort varit de samma, inte minst gäller detta inom det
ekonomiska området. Ett scenario byggt på tillgängliga fakta ger vid handen att
den kommande presidentperioden talar om stora problem för den amerikanska
nationen inom ett flertal olika områden.
Om vi börjar med att studera den amerikanska ekonomin inser vi omedelbart
allvaret i situationen. Det skall först sägas att ansvaret för dagens prekära läge
står att finna hos båda sidor i amerikansk politik. Landets exceptionella
upplåning tog sin början i samband med avsteget från guldfotssystemet 1971
och både demokrater och republikaner har här ett likvärdigt ansvar.
Idag har USA en statsskuld som per capita är större än vad varje enskilt
krisland inom eurosamarbetet kan uppvisa. Statistiken nedan är den senast
tillgängliga och visar de aktuella siffrorna från 31 december 2010, här framgår
med tydlighet den amerikanska problematiken.

Statsskulden har under Obama-administrationens nära fyra år ökat med $5,6
biljoner, från $10,6 biljoner till $16,2 biljoner. Detta innebär att varje amerikansk
medborgare gammal som ung under den aktuella perioden lånat nära $18.000
eller runt 118.000 svenska kronor (SEK) och i dagsläget är varje amerikansk
medborgare enbart genom statens upplåning skyldig sammantaget $51.900
eller nära 350.000 SEK. För varje tillförd dollar i budgeten tvingas man låna
cirka 40 cent.
Senaste budgetåret, som nyligen avslutats, visade ett underskott på $1,089
biljoner, pengar som man tvingats låna och som läggs på toppen av den
tidigare statsskulden på dryga $15 biljoner.
Uppskattningsvis kommer denna upplåningstakt inom ett par decennium
innebära att hela den amerikanska budgeten åtgår för att täcka räntor på
statsskulden. Långt innan detta sker, kanske redan inom något år, uppstår en
situation när långivarna inte längre tror på USA:s förmåga att hantera sina
finanser. Svaret från långivarna blir då "no more US-bonds".
Den dag långivarna säger nej till US-bonds riskerar dollarn att drabbas av en
enormt kraftig devalvering eller mest troligt en total kollaps. Detta kommer
också att medföra en ekonomisk och social turbulens av kolossala mått både
inom och utanför USA:s gränser. Den dagen kommer högst troligt att innebära
slutet för det världsekonomiska system som vi känner idag.
Alternativet till en fortsatt expansiv lånepolitik är kraftiga budgetnedskärningar,
något som skulle lägga ett iskallt täcke över hela världsekonomin med allvarliga
konsekvenser för den globala ekonomin och stora risker för social oro.

Detta scenario kan delvis bli aktuellt redan vid årsskiftet då Fiscal cliff riskerar
att bli verklighet. I korthet innebär detta, om ingen alternativ uppgörelse nås, att
automatiska skattehöjningar och utgiftsminskningar träder i kraft. Fiscal cliff
utgår från en tillfällig kompromiss som träffades mellan demokrater och
republikaner sommaren 2011. ett
Det är inte bara på det ekonomiska planet som svårigheterna tilltar. Under 2011
genomled det amerikanska jordbruket en svår torkperiod viket resulterade i att
man i avsaknad av bete tvingades slakta stora delar av sina ungdjursbesättningar som de närmsta åren var ämnade att fylla på de utgående
besättningarna. Nu under innevarande år har problemen tilltagit och svårigheterna för både boskapsuppfödning och övrig livsmedelsproduktion har varit
ytterst svårbemästrade.
Värmerekord noterades redan under juni månad och vid månadsskiftet juni-juli
var över 50 procent av odlingsarealerna drabbade av torka. Situationen
förvärrades sedan under juli månad och vid ingången till augusti bedömdes att
två tredjedelar av landet hade överskridit gränsen för vad som betecknas som
torka.
Torkan beskrevs i vissa delar av USA som den värsta på 100 år och enligt
Amerikanska Jordbruksdepartementet var vid månadsskiftet juli-augusti 90
procent av all majsodling påverkad av torkan. En mild vinter och senare extrem
värme gjorde dessutom förhållandena för skadeinsekter särskilt gynnsamma
vilket ytterligare bidragit till magra skördar.
På boskapsauktionerna noterades rekord i avyttringar av besättningar, till stor
del beroende på brist på bete och dåliga höskördar. Priset på balat hö steg
under sommaren med 300 till 400 procent av normalpriset.

Övre bilden från Missouri USA, augusti 2012. Boskap utfodras med hö i brist på
bete. Nedre bilden (30 oktober 2012) visar på fortsatt exceptionell svår torka i
stora delar av viktiga odlingsområden för vete vilket kan förstöra årets höstsådd.

Torkan har också gynnat uppkomsten av svåra bränder. Fram till avstämningsdagen den 21 augusti 2012 hade nära 7 miljoner acres förstörts av "Wildfires"
vilket är 30 procent över det normala.
I augusti skrev Bloomberg News att världslagren av de viktigaste grödorna så
som majs, vete, ris och sojabönor kommer att minska för tredje året i rad
beroende på svår torka över tre kontinenter, inte minst gäller detta USA:s
viktiga produktionsområden för livsmedel.
I sin bok Synen skrev David Wilkerson 1973 följande."Amerikanska livsmedelsreserver minskar - delvis på grund av torka och översvämningar i landet.
Reserverna av vete, ris och sojabönor uttöms fullständigt. Efterfrågan på majs,
ris och vete blir större än tillgången". Vi kan kanske ana att vi just nu befinner
oss i inledningen av vad Wilkerson såg skulle drabba livsmedelsförsörjningen.
Signifikativt är att Wilkerson i citatet ovan också anger orsaken till livsmedelsbristen som resultatet av torka och översvämningar. Det är just detta vi nu
också ser hända. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Superstormen Sandy som nyligen drog fram över USA:s ostkust kommer inte
längre att var en ovanlighet säger amerikanska forskare. Professor Michael
Oppenheimer vid Princeton University uttalade sig nyligen för CNN och menade
att större stormar och högre vattennivåer kommer att skapa ett växande hot
under de kommande decennierna. New York varnar han, kommer att vara
mycket sårbart.
I detta sammanhanget kan vi också fundera på om det var en slump eller
HERRENS varning att just ett av kapitalismens högsäten New York med Wall
Street i spetsen och spelstaden Atlantic City drabbades värst av stormen.

T.v. Delar av finanscentrat Wall
Street barrikaderat med sandsäckar inför den annalkande
stormen Sandy.
Nedre bilden: Ett av spelstaden
Atlantic Citys många kasinon
med igenspikade fönster som
skydd mot den annalkande
stormen.

Till sist kan vi återknyta till Wilkersons
profetior i Synen och vad han talade om
beträffande jordskalvsaktiveter. "Inom en
inte alltför avlägsen framtid kommer
Amerika att få uppleva historiens mest
tragiska jordskalv." och "Ett annat
jordskalv, möjligen i Japan, föregår det jag
ser drabba Amerika. Jag hyser inte minsta
tvivel på denna kommande massiva
jordbävning på vår kontinent. Den blir
många gånger starkare än jordskalvet i San
Francisco."
Vi kan inte hålla för uteslutet att jordskalvet
utanför Japans kust 2011 kan ha varit det
Wilkerson såg som det första skalvet. Om
så är fallet kan ett förödande jordskalv vara
en av de fortsatta svårigheter som inom
kort kommer att drabba den amerikanska
kontinenten.
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