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Et kollaps vil imidlertid få langt værre konsekvenser for resten af verden end for 
USA, så ingen har interesse i at trække bundproppen ud.  

Den amerikanske økonomi ligger i ruiner som følge af en kæmpemæssig - og kraftigt 
stigende - statsgæld og svulmende fremtidige udgifter på sundheds- og socialområdet.  

Således lyder vurderingen fra den danske professor ved Institute of Southeast Asian 
Studies (ISEAS) i Singapore, Jørgen Ørstrøm Møller, i den seneste udgave af 
nyhedsbrevet Aktionæren, hvor han har forsøgt at skitsere den nuværende situation i 
verdensøkonomien og den sandsynlige udvikling i det kommende år.  

Ifølge Jørgen Ørstrøm Møller er verden økonomisk set vokset skævt de seneste år - 
primært på grund af et enormt og lånefinansieret amerikansk overforbrug på både det 
offentlige og det private plan de senere år.  

"De amerikanske husholdninger har en gæld på mere end det samlede 
bruttonationalprodukt (BNP). Hertil kommer selve den amerikanske regerings gæld, 
gælden til udlandet og virksomhedernes gæld. En samlet opgørelse afhænger af 
beregningsmetoden, men anslået ligger den på 400 pct. af BNP," skriver Jørgen Ørstrøm 
Møller i sin analyse.  

Teknisk set bankerot  

Han sætter den samlede amerikanske gæld i perspektiv ved at overføre den til danske 
forhold. Det ville svare til en samlet dansk gæld på 5.000 mia. kr.  

Men det stopper ikke her. For ifølge professoren løber den amerikanske regerings 
konstaterede økonomiske forpligtelser over for landets borgere i form af blandt andet 
fremtidige pensions- og sundhedsudgifter op i ca. 50 billioner dollars - svarende til 
yderligere ca. 400 pct. af BNP.  

"Uanset hvilke troldomskunster, der bringes i anvendelse, er konsekvensen, at USA 
teknisk set er bankerot og kun undgår denne betegnelse, fordi det nu engang er verdens 
største økonomi. Et kollaps ville få langt mere dramatiske konsekvenser for resten af 
verden end for USA. Derfor er der ingen, som har den ringeste lyst til at trække 
bundproppen ud. Fordi de selv vil være blandt de første, som vaskes væk af syndfloden," 
skriver Jørgen Ørstrøm Møller.  
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Han peger på, at de nuværende omstændigheder med enorme redningspakker for blandt 
andet banksektoren, realkreditmarkedet og bilindustrien blot bidrager til at grave det 
amerikanske gældshul endnu dybere.  

Dollaren devalueres  

For at finansiere tiltagene må USA sælge bunker af statsobligationer til primært 
udenlandske investorer  

På lidt længere sigt ser Jørgen Ørstrøm Møller en devaluering af den amerikanske dollar 
som den eneste reelle vej ud af USA's astronomiske gæld.  

"Ud af alt dette kommer, med næsten usvigelig sikkerhed, en markant nedskrivning af 
den amerikanske dollar. Det er svært at se, hvad andet der kan ske. Finanspolitikken har 
intet spillerum, pengepolitikken er virkningsløs; dermed er reduktion af realindkomsten 
for amerikanske borgere, og dermed USA's andel af det globale BNP gennem 
dollarnedskrivning den eneste reelle mulighed. Det er dog langt sværere at pege på 
tidspunktet for og forløbet af en nedskrivning. Om det bliver en ordnet statslig styret 
nedskrivning, eller en mere kaotisk nedskrivning, hvor markedet presser dollaren ned," 
skriver Jørgen Ørstrøm Møller i nyhedsbrevet Aktionæren.  
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