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Den globala finanskrisen har lärt oss att vi måste förbereda oss för de svarta svanarna. 
Svarta svanen-teorin innebär att motbevisa något som närmast har varit en sanning 
och den beskrevs i boken ”The Black Swan” av Nicholas Taleb från 2001. 

Jag kom att tänka på det när jag nyligen lyssnade på en varning om följderna av att 
Kinas valuta yuan blir konvertibel och reservvaluta vid sidan av dollarn och euron. 
Tanken nämndes av Kinas centralbankschef Zhou Xiaochuan 2009 men har därefter 
tystats ned. 

Ändå är frågan inte om utan när yuanen blir reservvaluta, även om det ligger 30 år 
framåt i tiden. Varningen består då i att en kinesisk reservvaluta skulle leda till ett 
fullständigt kaos på den globala finansmarknaden. 

Beräkningar gjorda med hjälp av astronomi pekar på att det går utmärkt med två 
himlakroppar som rör sig i cirkel kring varandra – ungefär som dollarn och euron. Att 
räkna på tre himlakroppar går däremot inte. 

Beräkningarna ger ett mönster som mest liknar en indiansk krigsdans där räntor och 
valutor skulle löpa amok och de för världsekonomin viktiga råvarupriserna vore 
hopplöst svåra att förutse. 

Bakom trekropparscenariot står bland andra ekonomie doktor Armin Haas från 
Institute for advanced sustainability studies i tyska Potsdam. Nyligen talade han på en 
konferens med tankesmedjan Global Utmaning. 

Enligt Armin Haas måste världen – IMF, EIB, BIS och Federal reserve – förbereda 
sig för en helt ny ekonomisk världsordning med allt vad det innebär i form av en 
gemensam global ekonomisk institution, global valuta, global beskattningsrätt och en 
enhetlig räntepolitik. 

Jag är inte disputerad nationalekonom och kan inte bedöma realismen i scenariot. 
Men Armin Haas får mig att tänka på IMF:s tidigare chefsekonom Raghuram Rajans 
varning 2005 om en kommande finanskris, eftersom det dåvarande finansiella 
systemet uppmuntrade ett risktagande med liten sannolikhet för att falla ut men med 
oöverblickbara konsekvenser om det gjorde det, speciellt som bankerna saknade 
buffertar för att täcka upp extrema utfall. 

Då handlade det om långsvansade risker. Harvarduniversitetets förre rektor Lawrence 
Summers kallade Rajans varningar för felriktade och Rajan själv för en ”luddit”. Det 
sistnämnda syftar på en samhällsrörelse bland engelska arbetare som under det tidiga 
1800-talet protesterade, ofta genom att förstöra textilmaskiner, mot den industriella 
revolutionen förändringar, som de kände hotade deras arbeten. 

Följdriktigt avfärdas Armin Haas oro för en kinesisk reservvaluta. Jag hade väl kunnat 
hålla med om det inte varit för Haas tillägg att problemet med dagens valutasystem 



inte primärt är att det inte är hållbart utan att det dras med huvudproblemet för hela 
civilisationen; tendensen att skjuta upp hanteringen av risker som ligger så långt fram 
i tiden att man kan bortse ifrån dem när beslut ska fattas i dag. 

Det där förstod jag. Därför tycker jag att vi oftare ska utmana oss med tankar på en 
miljard kineser som en miljard svarta svanar. 
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