Under de senaste 70 åren har världens dominerande reservvaluta varit den
amerikanska dollarn eller petrodollarn som den ibland benämns.(se petrovaluta)
US-dollarns ställning har dock gradvis börjat att ifrågasättas. Inledningsvis var
det främst BRICS-länderna som verkade för andra lösningar men den senaste
tiden har allt fler aktörer börjat tvivla på US-dollarn och väljer istället att använda
sina egna valutor. Främst gäller detta ifråga om olje- och gashandeln men en
nyordning sker nu allt mer även i övrig handel. I takt med att fler länder fortsatt
röra sig bort från petrodollarn som betalningsmedel riskerar detta att skapa ett
kraftigt inflationstryck och en eskalerande försvagning av den amerikanska
dollarn vilket naturligtvis kommer att drabba hela den amerikanska ekonomin.
Detta avståndstagande från petrodollarn har med tydlighet framkommit under
innevarande år. Ryssland och Kina verkar nu helt beslutna att med alla till buds
stående medel försöka att kväva US-dollarn. Vid Vladimir Putins Kinabesök
under maj månad tecknades avtal på flera viktiga områden.
Bland annat gjordes överenskommelser mellan Rysslands största banker och
Bank of China att reglera betalningar mellan länderna i inhemska valutor, förbi
behovet av US-dollar. Enligt avtalet planerar bankerna att utveckla sitt samarbete på en rad områden inkluderande bosättningar, investeringar, utlåningen
mellan bankerna, handelsfinansiering samt övriga transaktioner. .
Till detta kan läggas det mycket stora avtal gällande ryska naturgasleveranser
till Kina. Ryska Gazprom skall varje år under 30 års tid leverera 38 miljarder
kubikmeter gas till Kina, en uppgörelse som värderas till över 400 miljarder USdollar. (se bilden) Man är överens om att kontraktet skall prissättas i ryska rubel
och kinesiska yuan.

Utvecklingen bort från US-dollarn verkar i Ryssland nu gå i en rasande fart.
Pavel Teplukhin, chef för Deutsche Bank i Ryssland, uttalade sig i början av juni
för Financial Times och menade då att:
Under de senaste veckorna har det varit ett stort intresse på marknaden från
stora ryska företag att börja handla olika produkter i renminbin och andra asiatiska valutor, och för att skapa konton i asiatiska banker.
Första veckan i juni meddelade också Gazproms chef Alexander Dyukov på
en presskonferens att företaget har tecknat ytterligare avtal med konsumenterna om en eventuell övergång från dollar till euro för betalning enligt avtal
och att nio av tio kunder hade accepterat förslaget. Vissa avtalsparter kan
också tänka sig att byta från US-dollar till kinesiska yuan.

President Putins ekonomiske rådgivare
Sergey Glaziev (bilden t.h.) vill gå ytterligare ett steg och föreslår bildandet av
en bred anti-dollar allians av länder som
kommer att gå med på att släppa den
amerikanska dollarn från sin internationella handel, och sälja av valutareserver i US-dollar. Han tror det kommer att vara det första steget i att skapa
en anti-krigskoalition som ska hjälpa till
att stoppa USA: s militära angrepp runt
om i världen.
Även ryska institutioner och privatpersoner som ansett det vara en bra affär att
förvara delar av sitt kapital i amerikanska banker har agerat snabbt och på
endast en månad har man ryckt ut 61 procent av sina insättningar i dessa
banker. Visa av den hårda läxan från Cypern har man nu stämt i bäcken innan
man riskerar att få kapitalet konfiskerat. (se diagrammet)

Kina jobbar också hårt med att gå runt den amerikanska dollarn. I mitten av juni
meddelade Kinas Forigen Exchange Trade System att man skulle inleda rak
handel mellan renminbin och det brittiska pundet. Sterling och yuan skall börja
bytas direkt utan att använda den amerikanska dollarn som mellanhand.
Överenskommelsen faller säkert Storbritannien i smaken då man länge varit ute
efter att göra London till ett europeiskt nav för utomeuropeisk handel med yuan.
Nyligen har Kina även gjort liknande avtal gällande direkt valutahandel förutom
med Ryssland även med Japan, Australien, Nya Zeeland och Malaysia.
Den kinesiska renminbin ser alltså ut att snabbt manövrera ut allt större delar av
petrodollarn som världens handelsvaluta. Detta är fallet inte enbart i Asien och
Europa utan nu även på den amerikanska hemmamarknaden.
Värdet av renminbin-betalningar mellan USA och övriga världen ökade med 327
procent i april i år jämfört med samma månad föregående år, dock från en
mycket låg nivå (se diagram nedan). Orsaken är att allt fler amerikanska företag
gått till att använda den kinesiska valutan för att betala för import från Kina.
Enligt bedömare är skälen till uppsvinget strukturella och långsiktliga.
En ytterligare marginalisering av US-dollarn riskerar att ske genom bildandet av
BRICS-ländernas planerade utvecklingsbank. De fem länderna verkar målmedvetna i sina strävanden och inledningsvis är siktet inställt på att kapitalisera
banken med 10 miljarder dollar och med statliga garantier på ytterligare 40
miljarder dollar. Inom två år förväntas bankens totala utlåningskapacitet nå upp
till motsvarande 350 miljarder dollar. den 15 juli, Reuters

Det som ser ut att bli en allt viktigare faktor för petrodollarns framtida öde är den
fortsatta utvecklingen i Mellanöstern.
Idag finns ingen oljebrist på världsmarknaden. Oljepriset stiger och faller sällan
beroende på utbudet utan är i stället avhängigt av spänningar på marknaden
och viktigast av allt, värdet och upplevd säkerhet i den amerikanska dollarn.
Just nu ser vi hur ISIS (Islamiska Staten i Irak och Syrien) i Irak lägger allt större
områden under sin kontroll. (se bilden nedan) De senaste uppgifterna talar
även om att ett samarbete inletts med al-Qaida grupper i området. Om ISIS:s
framgångar fortsätter och upproret växer och man kan komma att kontrollera
oljefälten i söder är det osannolikt att Iraks olja någonsin kommer att handlas till
petrodollar igen. En sådan utveckling kommer självklart att ytterligare försvaga
petrodollarns inflytande.

Saudiarabien kan här komma att spela en avgörande roll och där oljan blir en
viktig bricka i en mer omfattande strategi. Idag ger landet ekonomiskt stöd till
ISIS och synen på ISIS kan slutligen bli den spricka som knäcker det långa men
bräckliga förhållandet mellan Saudiarabien och USA. Saudiarabien kan bli en
trigger i nästa stora förändring på petroleummarknaden bort från US-dollarn mot
mer fördelaktiga erbjudanden från östliga partner.
Denna eventuella förändring är inte heller begränsad till Saudiarabien. Abu
Dhabi, den mest inflytelserika medlemmen i Förenade Arabemiraten, har redan
avslutat stora delar av sitt långa samarbete med västerländska oljebolag och
har tecknat ett historiskt avtal med Kinas statligt ägda China National Petroleum
Corporation. Utan ett saudiskt "dollarbeskydd" kommer sannolikt även övriga
OPEC-länder att överge US-dollarn vilken då kommer att förlora sin position
som petrovaluta och ledande reservvaluta.

Allt sedan den så kallade Arabiska våren 2011 inleddes i Egypten har det växt
fram en allt mer splittrad och svårbedömd bild av hela situationen i Mellanöstern. Exempelvis har CIA och MI6 haft och har sannolikt alltjämt en betydande påverkan på utvecklingen. Det egentliga syftet med denna intervention
är dock oklar. Från det att ISIS:s offensiv nyligen påbörjades framstår även den
officiella amerikanska hållningen som allt mer otydlig och splittrad.
En ännu så länge obesvarad men självklar fråga blir då, vilka är de starka
politiska och ekonomiska krafter som nu kontrollerar utvecklingen i Mellanöstern
och där ett av dess syften sannolikt är att tillintetgöra petrodollarn?
Redan tidigare känner vi uttalanden från Lindsey Williams om att den Arabiska
våren sedan lång tid tillbaka är planerad av New World Order (Eliten) och att
målet för hela strategin är att krascha den amerikanska dollarn och slutligen
lägga hela världsherraväldet under sina fötter. Om den nu aktuella och eskalerande utvecklingen är ett led i denna strategi vet vi inte men Williams har
tidigare även uttalat att Saudiarabien är själva kärnan i denna krigföring.
Säkert minns också många hur vi under 2011 kunde ta del av en profetisk dröm
från Jerry Golden om kommande händelser där Saudiarabien står i centrum.
Kan det möjligen vara så att den nu rådande situationen är en inledning på
dessa händelser?
************************
Vad som framgent kommer att ersätta den amerikanska petrodollarn får
framtiden utvisa. Klart är att Kina under lång tid och i flera steg planerat för att
renminbin i framtiden skall dominera stora delar av världshandeln. Ett tydligt
bevis för denna långsiktliga strategi kunde vi se under inledningen av 2012 då
Kina släppte på tidigare restrektioner i syfte att göra renminbin till en framtida
världsvaluta.
I takt med att petrodollarn kommer att förlorar sitt inflytande över världshandeln
kommer problemen att tona upp sig för den amerikanska regeringen och i
synnerhet för folket på gatan. I ett första skede är den mest påtagliga risken ett
massivt ökande inflationstryck. En kraftig dollar-dipp kommer självfallet också
att sända chockvågor över hela världsekonomin. I detta sammanhang kan vi
också minnas David Wilkersons tidigare Urgent Message som till vissa delar
överensstämmer med Jerry Goldens profetiska dröm.
Den 8 oktober kan hela den amerikanska kontinenten observera den
andra förmörkelsen i den nu aktuella
Högtidstetraden. Om detta signalerar
ekonomiska orostider vet vi inte men
allt fler indikationer pekar nu på att
US-dollarns era inom kort är slut och
att världen kommer att genomgå ett
ekonomiskt paradigmskifte.
.Mvh Rune

