Den
malthusianske
grønne
nulstilling (’Green Reset’)
nedbryder
de
avancerede
økonomier
27. september (EIRNS) — Den amerikanske og de europæiske
regeringers politik siden ”repokrisen” i september 2019 og
udbredelsen af COVID-pandemien i marts 2020 blev blevet
dikteret af de største centralbanker og af bank- og
investeringsfonde i London City, på Wall Street og i
Frankfurt. Politikken har været at kombinere hyperinflatorisk
pengetrykning for disse banker og ny statsgæld til programmer
for "lindring af pandemien", med incitamenter og pres for et
"skifte til billioner" imod "grønne penge" i en sol- og vindinvesteringsboble. På trods af økonomisk sammenbrud og stor
arbejdsløshed har dette udelukket investeringer i ny produktiv
infrastruktur og produktiv beskæftigelse, samtidig med at
betegnelsen "infrastruktur" alene er blevet anvendt til at
erstatte pålidelige energiteknologier baseret på atom- og
fossilt brændstof med upålidelige tilbagestående "vedvarende
energikilder".
Denne "netto-nul kulstof"-politik er grundlæggende
malthusiansk. Efter at den igennem to år er blevet presset
igennem "fra toppen af", udløser den nu fysisk-økonomisk
sammenbrud i netop de økonomier, der er nødvendige for at
skaffe kapitalgoder til at genopbygge de ødelagte økonomier i
Afghanistan efter krigen og i Haiti efter forsømmelser og
naturkatastrofer.
De europæiske økonomier er i denne sommer og tidlige efterår
blevet ramt af en fordobling af prisen på naturgas, som stadig
stiger hurtigt trods forøget indkøb hos Ruslands Gazprom.
Prisen passerede 26 $ pr. million Btu ('British thermal unit',

en angivelse af varmemængde –red) i Amsterdam den 27.
september og steg yderligere 11% på dagen. Den stigende pris
lukker ned for forsyningerne af CO2-kvoter, som blandt andet
slagterier og fødevarefabrikker benytter sig af; og lukker ned
for kunstgødningsfabrikker. Naturgasprisen i Asien for LNG
(flydende naturgas –red) er endnu højere. I Storbritannien er
naturgasprisen firedoblet i 2021. Detailleverandørerne af
strøm og energi lukker ned. Engroshandel og detailhandel med
benzin/tankstationer lukker ned; BP erkendte for eksempel, at
370 af dets 1.200 stationer i Storbritannien har lukket, fordi
de er løbet tør for brændstof i løbet af denne weekend.
Storbritannien og visse andre europæiske lande, der har lukket
ned for kulkraftværker, forsøger nu at genåbne dem.
Men prisen på kul – der er blevet beordret indstillet,
"efterladt i jorden" og glemt af de grønne finansfolk under
ledelse af Mark Carney og Sir Mike Bloomberg – er steget med
65-100% i Europa og Asien i år. Således har Kina, hvis
industriproduktion og eksport er vokset hurtigt, pludselig
været nødt til at beordre afbrydelser af strømmen til
elektricitetsintensive virksomheder inden for aluminium,
kemiske fibre, tekstiler osv.; samt i denne uge, også til
husholdninger.
I USA bryder den landsdækkende godstransport sammen. Vel over
100 containerskibe, i størrelsesordenen fra de store til de
enorme, har nu ventet ved havnene på vestkysten i op til en
måned uden at kunne losse. Når de endelig kommer til kaj, er
'turn-around-tiden' (samlet tid for lastning/losning –red) for
et af disse skibe nu i gennemsnit seks dage. Den tredje
flaskehals er på banegårdene omkring havnene, hvor den
gennemsnitlige opbevaringstid for containere, der er losset
fra skibene, varierer fra 6-16 dage alt efter hvilken havn,
der er tale om. Dette er sædvanligvis alene forsinkelsen inden
en kortdistance-transport til et "jernbaneknudepunkt" eller en
transporthub for lastning af lastbiler, eftersom størstedelen
af langdistance-godset stadig fragtes med lastbil.

På grund af hektisk pengetrykning hos Federal Reserve og
låntagning fra statskassen er forbrugsvarer, der enten er
produceret eller færdigmonteret i Kina, blevet købt i enorme
mængder af amerikanere, hvis disponible indkomst faktisk er
steget under det fortsatte økonomiske sammenbrud. Dette har
overbelastet
den
utilstrækkelige
jernbaneog
havneinfrastruktur og forårsaget sammenbrud, som igen har
givet mangel på alt fra tømmer, reservedele til biler og
værktøjsmaskiner og forbrugsvarer og dermed yderligere
inflation. Bloomberg citerede den 26. september en
shippingchef hos Hapag-Lloyd for at sige, at denne tingenes
tilstand vil fortsætte "i det mindste indtil årets udgang".
Den internationale mangel på halvlederchips forventes mindst
at vare indtil slutningen af næste år, 2022, og forværres
stadig. Det tydeligste tegn er, at det amerikanske salg af nye
biler er faldet fra den seneste normal på 16-17 millioner/år
til de projekterede 12 millioner, der forventes i 2021 på
grund af manglen på salgsklare nye biler og kraftig inflation
i prisen på brugte biler.
Det hyperinflatoriske pres og mangler vil fortsætte og
forværres, indtil tilstrækkeligt mange borgere i disse
"avancerede" nationer vågner op til sandheden om, at "grøn"
politik fremskynder en malthusiansk reduktion af den
menneskelige befolkning. Løsningen, der er blevet benægtet så
længe, er nye missioner for produktiv beskæftigelse,
infrastrukturel og økonomisk udvikling af underudviklede
nationer. Afghanistan skal genopbygges; Haiti skal udvikles
hurtigt. Det er Schiller Instituttets strategi.

