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Abstract 
The purpose of this papper is to examine of Kindleberger-Minskys model works 
on crisis that has occurred after that the model was done. This vill be done by 
testing if the model is applicable on the asian crisis that occurred in 1997. This 
investigation focuses on explaining a crisis anatomy, from the up come of a 
bubble to a crash.  The model consists of five different stages that will be 
compared to the asian crisis by looking at statistics that should be able to point 
out it the model and the steps fit or not. 

Kindleberger-Minskys model works to some extent but can not be viewed as an 
optimal model. I have through this papper come to the conclusion that the third-
generation model deserves another look at to see if it could describe the asian 
crisis in a better way. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att se om Kindleberger-Minskys modell fungerar för 
kriser som har inträffat efter modellen är skriven. Detta kommer att göras genom 
att testa om modellen går att applicera på asienkrisen som inträffade 1997. 
Denna undersökning riktar in sig på att förklara en krisanatomi, från 
uppkomsten av en bubbla till en krasch. Modellen som består av fem olika steg 
kommer att jämföras med asienkrisen genom att se på statistik som bör kunna 
peka på om modellen och stegen passar in eller ej.  

Kindleberger-Minskys modell fungerar till viss mån men kan inte ses som 
optimal. Jag har genom detta arbete kommit fram till att det kan behövas se över 
om en tredje generations modell skulle fungera. 
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1. Bakgrund 

Det här arbetet kommer att behandla asienkrisen och dess förhållande till Kindleberger-
Minskys modell.  Charles P. Kindleberger (1910-2003) var en välkänd ekonom som 
tillsammans med Hyman Minsky (1919-1996) skapade en modell för hur en krisanatomi ser 
ut. Kindleberger hoppades att modellen skulle kunna förutse kriser i framtiden och samtidigt 
kunna förhindra uppkomsten av dessa. 
Modellen beskriver uppbyggnaden samt anatomin hos en kris. Kindleberger skriver i sin bok 
”Mania, panics and crashes” först publicerad 1978 att ”Finanskriser är som vackra kvinnor - 
svåra att definiera men fullt igenkännliga när man träffar på dem.” 

Det här arbetet kommer att undersöka och testa om modellen stämmer överens med 
asienkrisens uppbyggnad samt för att se om den kunde förutse krisen och om den är 
användbar för att kunna förutse framtida kriser. Asien krisen är intressant då den tidsmässigt 
inträffade efter att modellen utvecklats.  

Finansiella kriser är ett återkommande fenomen och stora finanskriser är inget nytt utan har 
funnits länge. Finansvärlden har gått igenom många kriser genom årtiondena och alla kriser är 
unika men de har också likheter. Vi har genom tiderna genomlidit en mängd olika ekonomiska 
kriser, stora som små, allt från tulpankrisen på 1600-talet till den senaste subprime-krisen 
2008. Även om kriser är olika så har man skapat modeller för hur en kris uppkommer ut med 
en förhoppning om att man i framtiden skall kunna förhindra en kris. Det finns modeller som 
säger att en kris inträffar i intervaller med ett antal år och modeller som bygger på andra 
antaganden. En av dem mest kända böckerna som beskriver en krisanatomi är Charles P. 
Kindlebergers bok ”Mania, Panics and Crashes”. 

Att känna igen när en kris har slagit till är inte så svårt men att se krisen innan  den 
uppkommer är desto svårare. Många pratar om bubblor men även om man vet att det börjar 
att bli en bubbla så vet man aldrig när den väl spricker. Att betala en årslön för en tulpanlök 
kan nog vem som helst i dagens samhälle säga att det inte är förnuftigt.  Trots detta försöker 
männikan om och om igen att vara med i  uppgången så länge som möjligt med 
förhoppningen att kunna sälja varan vidare till nästa person till än högre pris. Man kan se att 
det är en bubbla men man försöker ändå att tjäna pengar på det eftersom det är en vanlig tro 
att om det går bra nu så kommer det att fortsätta göra det så man kan ändå tjäna pengar på 
vägen. Konjunkturer ser ut som en berg- och dalbana, ingen vet hur högt man kommer innan 
det börjar att gå nedåt i en ruskig fart. 

En finansiell bubbla är inte rationell. Nya argument och anledningar uppfinns för att 
rättfärdiga tillgångs priser som inte längre är fundamentalt underbyggda. Men viljan att tjäna 
pengar är lika stark som rädslan att förlora dem och få vill missa en chansen till lättförtjänta 
pengar. Problemet uppstår då insikten drabbar alla att en tulpanlök är ändå just bara det, en 
tulpanlök. Priserna kraschar och man sitter fast med en mängd nästintill värdelösa varor eller 
tillgångar. 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att komma fram till om Kindleberger-Minskys modell går att 
applicera på asienkrisen som ett steg i att se om modellen kunde användas för att förutse 
krisens uppbyggnad och förlopp. Modellen är skapad innan asienkrisen ägde rum och 
eftersom kriser ständigt förändras är det intressant att testa om modellen fungerade på en kris 
som ännu inte inträffat.  
De flesta ekonomiska modeller är uppbyggda av historisk data och är väl fungerande för att i 
efterhand förklara vad som hänt men är sämre på att prognostisera framtida ekonomiska 
förlopp.  Om modellen fungerar så kan den användas för att förutse en framtida kris eller 
åtminstone dämpa effekterna av den. 

Omar F. Saqib (2001) har tidigare skrivit om asienkrisen i Kindleberger-Minskys 
”framework”. Där har man angivit att man behöver göra en djupare analys av 
liberaliseringens påverkan. Av den anledningen har detta arbete lagt mer fokus på 
liberaliseringen och dess påverkan på krisen.

1.2 Avgränsningar 
Då krisen utlöstes av att den thailändska centralbanken släppte valutan fri så kommer detta 
arbete att behandla Thailand och hur krisen där byggdes upp. Krisen spred sig sedan vidare i 
Asien till länder med liknande ekonomiska förutsättningar som Thailand. Detta arbete 
kommer inte att lägga fokus på de andra länderna som krisen spred sig till. En begränsning till 
att endast intervjua en person kommer att ske då det finns mycket material om krisen att få tag 
i på andra sätt. 

1.3 Uppsatsens disposition 
Detta arbete kommer att börja med att förklara Kindleberger-Minskys modell och dess olika 
steg, detta kommer att förklaras i sektion två. Modellen kommer sedan att jämföras med 
information om asienkrisen finns i sektion fyra. Diskussion och slutsats kris detta återfinns i 
sektion fem samt sektion sex. 

2. Teoretiska utgångspunkten 
Arbetet lägger fokus på Kindlebergers perspektiv i boken ”Manias, Panics and Crashes” där 
han tolkar Minskys modell. Kindleberger-Minskys modell fäster stort avseende vid 
skuldstrukturernas roll som har orsakat finansiella svårigheter och särskilt vid skulder som 
ådragits för att underlätta förvärv av spekulationstillgångar för senare återförsäljning. 
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Figur 1: Kindleberger-Minskys modell.  Källa: Kindleberger, SG Cross asset research 

Händelseförloppet börjar med en förskjutning (displacement). En förskjutning innebär att 
karaktären växlar från en spekulationsboom till en annan. Detta kan ske genom flera olika 
händelser som krigsstopp, rekordskörd, stora uppfinningar och politiska händelser med flera. 
Det sker en oförutsedd förändring av penningpolitiken. Vad som händer är att man för in en 
vinstmöjlighet i en del nya eller befintliga branscher samtidigt som andra utesluts. Här märker 
smarta investerare av förändringen och börjar att investera i en viss industrin eller land. 

Förskjutningen efterföljs av en högkonjunktur (boom), här tillförs näring genom en ökad 
penningmängd genom en utvidgad bankkredit. En bubbla påbörjas. En ökad penningmängd 
bör gå att undersöka genom att ta fram värden för penningmängden under en längre period.  

Vidare kommer euforin (euphoria) som kan uppstå när driften att spekulera finns och 
omvandlas till en faktisk efterfrågan på varor eller finansiella tillgångar. Priserna stiger på den 
efterfrågade varan eller tillgången som leder till att företag och investerare attraheras av de 
nya vinstmöjligheterna. Fler får reda på att man kan tjäna pengar på den marknaden och satsar 
pengar. Om detta fortsätter så får vi vad Adam Smith kallade för ”volymsjukan”. 
”Volymsjukan” kan innebära ren spekulation i en prisuppgång samt en överskattning av den 
förväntade avkastningen eller för stor andel främmande kapital. Ren spekulation är när man 
köper för återförsäljning och inte för eget bruk. På en sent stadium så tenderar spekulation att 
går från verkligt värdefulla objekt till illusoriska och fler strävar efter att bli rika utan att 
förstå sig på processen. För att se om detta stadie passar in på en kris så får man jämföra 
utvecklingar i priser på en viss typ av varor eller i en branch för att se om priserna har stigit.  

Det fjärde steget är kris (crisis). En kris sker då priserna har börjat att stabiliseras och följs av 
en period av ett finansiellt nödläge. När det finansiella nödläget kvarstår så inser spekulanter 
att börsen inte kan stiga mer och det är dags att dra sig ur. ”Insiders” som de kallas är de som 
först förstår att att förhållandena inte är hållbara och förstår att det är dags att sälja av sitt 
innehav, tillslut så förstår andra spekulanter att dem också måste sälja av sina innehav och 
priserna faller. När priserna faller så kraschar marknaden, oavsett vilken marknad det är. 
Bubblan spricker och man panik-säljer. För att se om detta stadie passar in på en kris så får 
man jämföra utvecklingar i priser på en viss typ av varor eller i en branch och se om priserna 
börjar att stabiliseras istället för att fortsätta att växa.  
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Det sista steget är Revulsion. Pressen börjar skriva negativa saker om bubblan istället för det 
tidigare positiva. Bedrägerier, svindel, förskingring korruption avslöjas. Investerare skyller på 
andra, företag går i konkurs vilket leder till att banker går i konkurs. Dessa signaler påskyndar 
krisen. Realekonomin drabbas, människor förlorar sina jobb och eventuella besparingar faller 
i värde. Ordet för detta är avståndstagande, man avstår från varor eller värdepapper vilket 
leder till att banker inte lånar ut mot de varorna eller värdepapper sin säkerhet. (Charles P. 
Kindleberger, 1996) I det här steget så har något stort hänt och priserna fortsätter att gå ner.  

3. Metod 
Kindleberger-Minskys modell kommer att appliceras på den så kallade asienkrisen. För att 
kunna jämföra Asienkrisen som skedde 1997 i östra Asien med Kindleberger-Minskys modell 
så måste man veta vad modellen består av och vad varje del innebär, därför har boken 
”Mania, Panics and Crashes” som är skriven av Charles P. Kindleberger lästs. Det har gjorts 
för att det senare ska bli lättare att veta vad fokus skall läggas på när man läser om 
asienkrisen. Modellen består av fem stycken steg, dessa är förskjutning, högkonjunktur, 
eufori, kris och revulsion. För att kunna se om en fas passar in så har jag tagit fram olika 
diagram för det olika faserna som kan ge ett mönster i ett diagram. Att visa att 
vinstmöjligheter har förts in i en ny branch är svårt att visa men det går att visa en förändring 
av penningmängden. För att se om priser har stigit på varor så kan man se hur fastighetspriser 
och aktieindex har förändrats och man kan även i de se om priserna börjar stabiliseras. Det 
sista steget går inte att visa i en figur då det karaktäriseras av att priser överstiger 
fundamentala värden och man avslöjar förskingring, svindel och bedrägeri. 
När man har en modell så gäller det att bygga på med fakta om asienkrisen och jag har därför 
läst på om asienkrisen för att identifiera faktorer hos asienkrisen som passar in på modellen. 
Böckerna som har lästs om asienkrisen heter båda ” The asian financial crisis” men pekar på 
olika saker i krisen och är skrivna av olika författare. Webbsidor från olika universitet och 
dagstidningar har också lästs för att få ett annat perspektiv på krisen men även för att det som 
ses som viktigt sammanfattas i artiklarna. En intervju med en som har jobbat i Asien under 
krisens utbrott ett par år. Intervjun har gjorts för att få ytterligare ett perspektiv kring 
mentaliteten men även sånt som inte täcks av litteraturen. Intervjufrågorna har i detta fallet 
varit frågor som täcker ett stort område. Därefter återstår att analysera resultaten. 
Intervjun har gjorts med Christer Jönsson. Christer har över 20 års erfarenhet av 
aktiemarknaden varav över fem år i Asien, tidigare i Hong Kong och Bangkok som 
institutionsmäklare och förvaltare. Han är för närvarande chef för utländska aktier på AMF, 
tidigare har han även varit förvaltare av AMF´s Aktiefond Asien Stilla Havet. Han har även 
tidigare varit mäklarchef på ABG Sundal Collier och Deutsche Bank. Christer befann sig 
under asienkrisen (ca 1997-1999) i Hong Kong där han jobbade för investment banken 
Caspian Securities.  
Med tanke på sin bakgrund anser jag att han är insatt i ämnet då han var på plats i Asien under 
tiden av krisen men även då hans yrke betyder att du måste veta mycket om omvärlden. Då 
asienkrisen var en följd av spekulationer i valutahandel och som aktiemäklare och aktie 
mäklarchef behöver man vara insatt i vad som händer anser jag att han är en bra kandidat. Vid 
intervjun har anteckningar förts som vid ett senare tillfälle har renskrivits. 
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4. Resultat 
En av de grundläggande principerna för en fungerande ekonomi är förtroende och både 
förtroende eller brist på det sprider sig som en epidemi. Ekonomer tycker att förtroende är 
rationellt och därutöver är rationella beslut tagna. I goda tider tar man spontana beslut 
baserade på ”magkänsla". När förtroendet börjar att svikta så litar inte långivare på att de 
kommer få tillbaka sina pengar. Det blir svårt att behålla krediter, svårt att behålla 
arbetskapital och allt börjat att gå nedåt i en spiral. 

Asienkrisen var en följd av att en mängd valutor i Asien devalverades men även andra 
händelser som spred sig på den asiatiska marknaden början av 1997. Krisen hade sitt utbrott 
sommaren 1997 i Thailand och senare spred sig vidare i östra Asien. Efter en längre tid av att 
försöka försvara den thailändska valutan fick Bank of Thailand erkänna sig besegrade och 
beslutade att den thailändska bahten inte längre skulle vara låst mot den amerikanska dollarn 
utan tilläts flyta fritt. Det var det som var den utlösande faktorn som ledde till ett ras i rad 
asiatiska valutor samtidigt föll även aktiemarknaderna kraftigt. 
Asienkrisen kulminerade i en valutakris men hade sin botten i en produktivitets och 
fastighetsmarknadskris. Asien hade haft en boom och det ökade lönerna hade lett till en ökad 
produktion av fastigheter. Till slut byggde alla fastigheter utan någon att sälja de till.  
Man hade öppnat upp marknaden för utländska investerare och pengarna flödade till en början 
in i produktiva projekt men övergick gradvis till att leda till allt mer spekulativa finansiella 
investeringar. 

En finanskris på  en tillväxtmarknad karaktäriseras av ett abrupt och signifikant skifte från 
netto kapitalinflöde till netto kapitalutflöde från ett år till ett annat år. Detta hände i Thailand, 
man hade ett stort inflöde av kapital på marknaden tills Bank of Thailand släppte valutan fri 
och inflödet av kapital sjönk. (Woo, Sachs, Schwab, 2000) 

Asienkrisen utlöstes i Thailand den 2 Juli 1997 då Bank of Thailand tog beslutet att släppa 
den thailändska valutan fri efter en lång tid av att försvara den valutan från spekulationer. 
Krisen har även kallats Asian contagion och Asian flu och spred sig från Thailand till 
Malaysia, Sydkorea, Indonesien, Singapore, Hong Kong och Filippinerna. Svängningarna i 
BNP i Asien under krisen lika stora som i USA under den stora depressionen och antalet 
arbetslösa i Indonesien, Thailand och Korea gick från 5,3 miljoner 1996 till 18 miljoner 1998.
(Shalendra D. Sharma, 2003) 

Det finns flera olika perspektiv som anger olika anledningar som grunden till finanskrisen. 
Följande problem tillsammans med djupare svagheter i asiatisk konkurrenskraft var det som 
kom att utlösa den kraftiga finanskrisen:  
•  Den problematiska makroekonomiska politiken på tillväxtmarknader 
•  Brister i den finansiella sektorn för låntagar länder 
•  Den inneboende instabilitet på de globala finansmarknaderna 
(Woo, Sachs, Schwab, 2000) 

4.1 Liberaliseringen (Displacement) 
Liberaliseringen av Thailand skedde i flera olika steg under flera år.  
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Under 1960- och 1970-talet var valutan ”Thaibaht” knuten till den amerikanska dollarn med 
enstaka mindre justeringar av valuta kursen. En viktig drivkraft för exporten kom från 
förändringar i den reala växelkursen. Politiken som fördes i Thailand var under en tid präglad 
av fasta växelkurser och det tjänade Thailand väl under en tid, men det blev problematiskt när 
de stora valutorna började flyta efter att Bretton Woods-systemet kollapsade i början av 1970.  

I början av 1980-talet införde den thailändska regeringen en runda med export incitament. 

 1981 och 1984 kom ytterligare en runda som innehöll skattelättnader och en devalvering.  

1984 så inledde den thailändska regeringen ett ambitiöst stabiliseringsprogram med åtgärder 
för att liberalisera mer för bytesbalansen och kapitaltransaktioner.  

Liberaliseringen 1984 skedde vid en tidpunkt då ett flertal länder, framförallt Japan, Korea 
och Taiwan brottades med kraftigt stigande lönekostnader. De två faktorerna ledde till den 
investerings och exportexpansion som blev startpunkten till den remarkabla ekonomiska 
tillväxt Thailand genomlevde fram till krisen 1997. 
 I slutändan skulle också reverseringen av de massiva inflöden av utländskt kapital från  
länder och företag som sökte lägre produktions och arbetskraftskostnader vara en del i krisens 
skapande och acceleration. 

Mellan 1985 och 1996 så ökade andelen export av produkter som tillverkats av 
fordonsindustrin och komplexa elektroniska och elektriska produkter från 20% som var det 
lägsta i regionen till 50% som då var den högsta andelen.  

Utvecklingen av högteknologisk industri byggdes följdakligen i  Thailand upp av utländskt 
kapital, utländsk teknik och utländsk produktdesign. 

Maj 1990 så accepterade man IMF´s artikel VIII och dess avtalade krav. Kraven som Thailand 
behövde följa var: 
1. Tillåta fria betalningar och överföringar med avseende på internationella transaktioner. 
2. Avstå från förmånsbehandling när det gäller internationella betalningar, inklusive 
användning av flerväxelkurssystem. 
3. Acceptera lokala valutor i andra medlemsländer för löpande transaktioner. 
Slutligen så ledde liberaliseringen till att thailändska banken och icke banker fick större 
tillgång till internationellt kapital. Detta fungerade som en katalysator för ytterligare finansiell 
liberalisering. I februari 1994 så togs alla utländska restriktioner relaterat till direkt 
investeringar bort.(Shalendra D. Sharma, 2003) 

Som en del av liberaliseringen så startade den thailändska regeringen 1993 Bangkok 
International Banking Facilities (BIBFs) i hoppet om att Bankok skulle bli ett regionalt 
bankcenter. Dess huvudsakliga funktion var förmodligen att dra in pengar från utlandet för att 
finansiera handel och investeringar utanför Thailand. 

Den finansiella liberaliseringen i Asien var inte en lämplig policy utan försvagade ett system 
som tidigare hade fungerat bra. De asiatiska ekonomierna hade ett unikt finansiellt system 
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som kunde mobilisera stora summor av sparande och sätta dom produktiva investeringar. Det 
var ett system som var baserat på två långsiktiga finansiella relationer mellan företag och 
banker med en regering som står redo att stötta de båda om det skulle bli en system chock. 

Då man saknade en statlig myndighet som översåg strategierna för företag och kombinerade 
det med en bredare sektor av nationell strategi så växte företag sig större än vad de var 
kapabla till och vad det lokala finansiella systemet klarade av att finansiera. Thailand blev allt 
mer beroende av utländskt kapital föra att hålla den ekonomiska tillväxten vid liv Det var den 
typen av expansion som skapade grogrunden för krisen. (Radelet and Sachs, 1998) 
Den standardiserade finansiella liberaliseringen är baserad på en naiv acceptans på att allt 
fungerar för alla och är därför olämplig för många utvecklingsländer. (CHUNG H. LEE, 
2002) 

4.2 Tillväxt (Boom) och (Euphoria) 
Thailand och delar av övriga Asien hade under åren före krisen haft högre tillväxt av BNP än 
delar av övriga världen. Då man hade öppnat upp marknaden för nya investerare såg man 
möjligheterna i Asien som hade en hög tillväxt. Då pengarna flödade in i Thailand ledde det 
till att tillgångspriser steg på bland annat fastigheter. Kapital började allt mer att leta sig till 
rena finansiella investeringar snarare än produktiva investeringar. (Christer Jönsson, intervju, 
2015) 

 

Figur 2: Penningmängd      Källa: Världsbanken 
I Figur 2 kan man se att penningmängden har ökat under åren. Penningmängden började att 
öka då man öppnade upp marknaden för utländska pengar. 
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Figur 3: Tillväxt BNP.    Källa: Världsbanken 
Figuren visar att Thailand och även Kina hade haft en förhållandevis hög tillväxt under en 
lång tid jämfört med USA och Sverige. Det var denna höga tillväxt som gjorde att investerare 
ansåg att Thailand var ett bra land att investera sina pengar i då man öppnade upp för 
utländska investerare att investera i Thailand. Detta sågs som ett bra alternativ för att få en 
högre avkastning än man kunde få i många andra länder.  

 

Figur 4: Thailands huspriser  Källa: www.tradingeconomics.com 
Man kan i figur 4 se att huspriserna steg under många år.  
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Figur 5: Aktiemarknad    Källa: Bloomberg 
Figur 5 visar index på den thailändska aktiemarknaden mot den amerikanska aktiemarknaden. 
Thailands aktiemarknad hade en högre och bättre utveckling än den amerikanska marknaden. 

4.3 Valutan 
Den thailändska valutan var under många år knuten till den amerikanska dollarn. En knuten 
valuta är en valuta som är låst till ett annat lands valuta eller till priset på guld. Meningen med 
att knyta en valuta är att behålla landets valutavärde inom ett smalt intervall. En fast valuta 
ger högre säkerhet för importörer och exportörer. Det hjälper även regeringen att behålla en 
låg inflation vilket på längre sikt håller räntorna nere, stimulerar ökad handel och investering. 
Växelkursen är satt och behålls artificiellt av regeringen, det betyder att regeringen måste 
jobba för att hålla växelkursen stabil. Detta gör att centralbanken behöver hålla mycket 
reserver för att kunna ta hand om skillnader i utbud och efterfrågan. Om efterfrågan plötsligt 
ökar som gör att valutakursen ökar så måste centralbanken ge ut tillräckligt med inhemsk 
valuta till marknaden för att möta efterfrågan. Centralbanken kan också köpa upp valuta om 
en låg efterfrågan sänker valutakursen. (Christer Jönsson, intervju, 2015) 
 

Figur 6: Växelkurs USD/THB   Källa: www.oanda.com/currency  
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Figur 6 visar hur den thailändska bahten(THB) har förändrats genom åren runt krisperioden. 
När valutan släptes fri efter en lång tid så minskade värdet på valutan i förhållande till 
amerikanska dollar. Den stora förändringen i värdet hade stora konsekvenser på den 
thailändska ekonomin. Den Thailändska valutan hade länge varit låst till den amerikanska 
dollarn på 25 baht per dollar. Mellan 1 januari 1995 tills dess att man släppte valutan fri hade 
den legat på som lägst 24.5111 och som högst 26.1177. När valutan släpptes fri så förlorade 
den thailändska valutan över 20 % av sitt värde på en månad. 
 

Figur 7: Låneränta     Källa: Världsbanken 
Figur 7 visar att Thailand hade en hög ränta jämfört med USA och Kina. Den höga räntan 
användes för att försvara den thailändska valutakursen och gjorde så att man lånade pengar 
från andra länder för att senare låna ut pengarna i Thailand och tjäna skillnaden mellan de 
olika räntorna. Då Thailand hade en knuten valuta mot den amerikanska räntan så såg man en 
minimal risk med detta förfarande.   

4.4 Spekulation och försvar av valutan (Crisis) 
Marknaden kom efter många bra år att stagnera då mycket av tillväxten hade skapats av 
kapitalinflöden från utlandet, både i form av direktinvesteringar från utländska bolag men 
även i form av inlåning av utländska bolag som utnyttjade möjligheten att ta lån i USD och 
placera i lokal valutor så som THB. Detta gjordes då det var lägre ränta i USD än den lokala 
valutan. Valutorna var samtidigt låsta mot  USD varvid valuta risken ansågs som låg, och 
väldigt lite hedging eller skydd mot en fallande lokal valuta anskaffades då man ansåg det 
som onödigt. Bristen på skydd mot fallande valutor (hedging) förvärrade krisen när den väl 
var ett faktum. Samtidigt var en stor del av upplåning kortfristig men investeringarna 
långfristiga.  
I takt med att den ekonomin tillväxten var hög under lång tid började produktiviteten att falla. 
lönerna steg och infrastruktur investeringar blev eftersatta vilket försämrade ländernas 
konkurrens situation. Detta ledde också till at en allt större del av utländska kapitalflöden  
började strömma mot Kina, där löner var lägre och produktivitet högre.(Christer Jönsson, 
intervju, 2015) 

Thailand hade under de senaste åren haft ett kraftigt underskott i bytesbalansen och en 
fastighetsmarknads- och produktivitetskris. Marknaden började senare att inse riskerna med 
en fallande produktivitet och fallande investeringar. Då började ett kapitalutflöde som i sin tur 
startade en ond cirkel av stigande räntor för att försvara valutan. Det i sin tur ledde till högre 
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finansieringskostnader, fallande vinster och ett ökat antal konkurser.(Christer Jönsson, 
intervju, 2015) Det var landets ekonomiska kris som ledde till att valutan utsattes för 
spekulativa attacker som leddes av den amerikanska miljardären George Soros.  

Regeringen hade infört ett nytt system med två valutanivåer, en för inhemska och en för 
utländska investerare då bahten nådde dess lägsta värde på 11 år.  De nya reglerna förbjöd 
handel med bahten i spekulativa syften. (Anna Koblanck, ”Thailand. Spekulanter knäckte 
valutan. Den första asiatiska tigern blir... tandlös.”,1997-07-03) För att försvara den 
övervärderade valutan hade man använt sig av höga räntor, detta ledde till att thailändska 
bolag sökte lån utomlands och det blev ytterligare underskott i bytesbalansen. Detta 
underskott i bytesbalansen åt upp landets valutareserver vilket försvårade centralbankens 
försvar av valutan.  
Thailand har varit vad man kallar en asiatisk tiger, det var en av världens snabbaste växande 
ekonomi. Thailands ekonomi har levt vidare på kapital lånat från utlandet som har investerats 
i en upphaussad fastighetsmarknad och improduktiva industrier. (Christer Jönsson, intervju, 
2015) Bank of Thailand hade tömt sin valutareserv för att försöka försvara en övervärderad 
valuta och det är härifrån skadan kommer. En devalvering som sker efter att man har tömt 
reserverna kan enligt Jeffery D. Sachs och Wing Thye Woo kan utlösa en panik, man ska låta 
valutan försvagas innan reserverna är uttömda. Vad som sker i Thailand är att devalveringen 
signalerar en uttömning av reserver, det i sin tur signalerar en oförmåga av centralbanken att 
agera som en långivare i sista hand mot utländska investerare vilket faktiskt är dess syfte. De 
som kortsiktigt har investerat på marknaden flyr, i och med att borgenärerna flyr så kollapsar 
makroekonomin. (Woo, Sachs, Schwab, 2000) 

2 Juli 1997 var Bank of Thailand tvungna att ge upp efter de internationella spekulationer på 
den thailändska valutan,  spekulationerna sägs ha letts av amerikanen George Soros. (Anna 
Koblanck, ”Thailand. Spekulanter knäckte valutan. Den första asiatiska tigern blir... tandlös.”,
19970703) George Soros har satt standarden för en framgångsrik hedge fond och han står på 
Forbes lista över världens rikaste människor. (http://www.forbes.com/profile/george-soros/) 
Soros har även varit på förstasidan av tidningen Financial World där han skrevs om som 
”Wall Streets´s top players”.(Financial World, 1994-07-05)  George Soros spekulerade i den 
thailändska valutan och kortade den thailändska valutan, när man kortar (säljer) en valuta 
hoppas säljaren kunna köpa tillbaka valutan senare till ett lägre pris för att på så sätt tjäna 
mellanskillnaden. Den Thailändska centralbanken BOT kunde bara försvara valutan så länge 
den en reserv av utländsk valuta att sälja för att köpa THB. När valutareserven är för liten 
tvingas man släppa växelkursen fri och låta marknaden hitta ett nytt pris.(Christer Jönsson, 
Intervju, 2015) 

Om USA har 8 procent i ränta och Thailand har 12 procent så kan thailändska banker låna 
från USA och låna ut dom pengarna i Thailand, de tjänar då skillnaden på 4 procent. Risken 
vid detta förfarande är en valutarisk, det betyder att risken ligger i att Thailands valuta ska 
minska i förhållande till USA´s valuta. Thailand hade en hög tillväxt som gjorde att många 
ville investera i landet men allt mer gick till spekulativa investeringar. Då allt fler investerare 
behövde thailändska valuta för att köpa fastigheter, aktier och andra tillgångar behövde 
samtidigt den thailändska centralbanken trycka pengar och köpa upp amerikanska dollar för 
att bibehålla den fasta växelkursen. Detta förfarande leder till att man får stora reserver i 
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amerikanska dollar. Dessa reserver behövs om investerare drar sig bort från landet för att 
försvara valutan och fortsätta att hålla valutan låst. Man säljer sina reserver i dollar och köper 
baht. Om det fortsätter tillräckligt länge så tar alla reserver slut och när man då tvingas att 
devalvera så kan man över en natt vara skyldig dubbelt så mycket som innan.  
Detta kan enkelt ses genom följande: 
USA hade en ränta på 8 procent och Thailands ränta var 12 procent. Om en bank i Thailand 
bestämmer sig för att låna pengar från en amerikansk bank, säg $1 miljon så motsvarar det 25 
miljoner baht då USD/THB ligger på 25. Den thailändska banken lånar i sin tur ur 25 miljoner 
baht till ett företag som betalar 1 2procent i ränta. Man får då 3 miljoner baht i ränta och vid 
en kurs på 25 så är det $120 000. I USA så betalar man 8 procent i ränta vilket ger oss $80 
000. Det här gör att vi varje år tjänar $40 000 på att låna $1 miljon från USA som vi sedan 
lånar ut i Thailand. Att göra på detta viset anses som i stort sett riskfritt då valutan har varit 
peggad och man inte har någon valutarisk.  
Om valutan USD/THB går från 25 till 45 så leder det till att man istället för att få $120 000 i 
ränta från Thailand så blir det $67 000 i och med att bahten inte är lika mycket värd. Man har 
i USA fortfarande en ränta att betala på $80 000 vilket ger oss ett resultat på $-13 000 varje år 
istället för det tidigare positiva $40 000. 
När bankerna ska betala tillbaka lånen så får de fortfarande 25 miljoner baht eftersom det är 
vad man har lånat ut, men när man ska konvertera det tillbaka till amerikanska dollar så blir 
det ca $556 000 och man har fortfarande lån på $1 miljon. Det ger den thailändska banken 
som har lånat pengarna ett underskott på $444 000.  

Den koreanska valutan won gick ner och det ledde till allt fler devalveringar i östasien då 
Korea är den tredje största ekonomin i Asien och det började sprida sig, ingen var för stor för 
att gå under. Den koreanska wonens (KWD) växelkurs mot amerikanskadollarn (USD) 870 (1 
kvartalet 1997) och låg 4 kvartalet 1997 på 1100, en försvagning med ca 20 procent. I Augusti 
1997 hade Malaysia, Indonesien och Filippinerna fått sina valutor devalverade  i samma 
storleksordning. Singapore och Taiwan hade också press på sin valuta och fick devalvera men 
de fick inte en fullskalig kris. Hong Kongs intra banking offer rate (HIBOR) var den 25:e 
oktober 1997 så hög som 280% när man lånar över natten och dess tremånadersränta låg på 
37%. Valutan förblev peggad men Hong Kongs marknad föll med 20%.(Shalendra D. Sharma, 
2003) 

Revulsion 
Krisen var inte helt oväntad men större och djupare i omfattning. I Thailands fall gav inte 
heller devalveringen den positiva effekt på exporten man initiellt förväntade sig, samtidigt 
som den negativa effekten på företag med upplåning i framförallt USD blev djupare. Effekten 
av stigande lånekostnader (ränta) samt att de flesta hade intäkter i devalverade THB som nu 
skulle betala tillbaka en 20% högre skuld blev förödande för det finansiella systemet.   
Krisen blev också kanske värre än nödvändig då valuta utflödena blev närmaste panik artat 
och marknaden lika irrationell i dess möjlighet att prissätta tillgångar som nu fallit med 50% 
I en rapport från Caspian securities av Mark Stevenson, 1997-03-11 konstaterades också att  
finanssektorn hade då ca 25 % av utestående  lån exponerade mot fastighetssektorn där flera 
av bolagen började ställa in sina betalningar på grund av fallande priser och försäljning 
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5. Diskussion 

Det första steget i modellen är en förskjutning. En förskjutning karaktäriseras av att det växlar 
från en spekulationsboom till en annan. Man för in en vinstmöjlighet i en ny eller befintlig 
marknad eller bransch samtidigt som en annan utesluts. En förskjutning sker genom olika 
händelser som kan variera från krigsutbrott till politiska händelser. Det sker en oförutsedd 
förändring av penningpolitiken. Den händelsen som passar in här är när man öppnar upp 
marknaden. Man genomgick under drygt tio år en liberalisering med många steg och öppnade 
upp marknaden för utländska investeringar. Detta är något som inte riktigt går att visa i en 
figur att det faktiskt stämmer in utan det är något som man får resonera sig fram till. I och 
med att det ska vara en förändring av penningpolitiken så anser jag att en liberalisering passar 
in som en förskjutning.  

En förskjutning skall enligt modellen efterföljas av en högkonjunktur. I en högkonjunktur så 
sker en ökad penningmängd. Det finns siffror som visar penningmängden i ett land och därför 
ska det gå att se om det har skett en ökad penningmängd.  
 

Figur 8: Penningmängd      Källa: Världsbanken 
Vi kan i figuren se att Thailands penningmängd har ökat under åren men det är svårt att 
avgöra när den ökar mer. Liberaliseringen skedde med flera steg under flera år så det är även 
här svårt att avgöra om det är någon del av den som har lett till en ökad penningmängd  eller 
om det är alla delar sammanslaget som har lett till den ökade penningmängden. Jag tror ändå 
att man kan säga att det har skett en ökning av penningmängden även om den kanske inte är 
alltför tydlig. Jämför man med Sverige som har en väldigt linjär penningmängd så blir det 
ganska tydligt att någonting har förändrats i Thailand.  

Euforin karaktäriseras av att driften att spekulera finns och omvandlas till en faktisk 
efterfrågan. Detta syns genom priser stiger på de efterfrågade varorna eller tillgångarna. Då 
det spekulerades mycket i fastigheter så bör man kunna se förändringar i priserna på 
fastigheterna. Det var inte bara i fastigheter utan även på marknaden generellt och därför så 
har jag även valt att titta efter förändringar på aktiemarknaden och i BNP.  
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Figur 9: Tillväxt BNP     Källa: Världsbanken 
Man kan i figuren se att tillväxten i Thailand ökade vilket är vad som skall ske, dock har detta 
hänt mellan 1985 och 1988 för att sedan börja krypa sig ner och började att dyka 1995. 
Fastighetspriserna steg mellan 1987 och slutet av 1991. Det var även så att Thailands 
aktieindex steg från 1988 till 1994 vilket instämmer med det tredje steget i modellen. Det som 
kan sägas är  dock att tillväxten på BNP och aktie- och fastighetspriserna inte har följt samma 
utveckling. När tillväxten av BNP minskade så började aktie- och fastighetspriserna att stiga.  

Det fjärde steget i modellen är kris. Det är här priserna börjar att stabiliseras och följs av en 
period med finansiellt nödläge och priserna börjar att falla. Om detta stämmer så bör det 
kunna ses genom aktieindex och fastighetspriset. Den thailändska marknaden är väldigt 
volatil och man kan inte säga att den har blivit en rak linje men det går att se att priserna har 
”stannat upp” på en nivå. Även det har rört sig lite på samma ställe under en period och man 
får se det som att priserna här har börjat att stabiliseras. Efter en period kan man i figurerna se 
att priserna har börjat att gå ner. 
 

 Figur 10: Fastighetspriser och aktieindex  Källa: www.tradingeconomies.com 
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Det sista steget i modellen är revulsion. I detta steget så sägs de fundamentala värdena ha 
överstigits och pressen börjar avslöja bedrägerier, svindel och förskingringar. Företag och 
banker går i konkurs. Man avstår här från att ta utsatta varor eller värdepapper som säkerhet. 
Det går inte att visa att priser har överstigit sina fundamentala värden. Det går heller inte att 
visa avslöjanden från pressen i siffror. Att man avstår från varor eller värdepapper gör att man 
bör kunna se detta genom ett fall i priser i de inblandade varorna eller värdepapper. Man bör 
därmed inte vilja ha thailändska värdepapper, aktier eller den thailändska valutan. 
Då asienkrisen i grunden sägs vara en valuta kris så kan det i detta steget vara värt att se över 
valutakursen. Efter att man gick ut med att man skulle släppa valutan fri så föll värdet på den 
thailändska bahten. Detta är något som passar in på det sista steget revulsion då detta förvärrar 
krisen och priser faller mer. Även när man ser på fastighetspriserna så föll de efter det att man 
släppte valutan fri. 

6. Slutsatser 
Baserat på hur Kindleberger-Minskys modell är uppbyggd och på all information kring 
asienkrisen kan man i efterhand se att samtliga moment som modellen beaktar infriades i 
upprinnelsen till asienkrisen. 
  
Det skedde en förskjutning, högkonjunktur och eufori som samtliga var del i att skapa  krisen 
samt efterföljande revulsion. 
  
Förskjutning påbörjades då liberalisering genomfördes den öppnade den thailändska 
marknaden för utländska kapitalinflöden. Samma kapitalflöden hjälpte till att skapa en 
långvarig  hög konjunktur. 
  
Vid det här stadiet startades också en uppåtgående spiral där ökad penningmängd ledde till 
ökad tillväxt som i sin tur attraherade än mer kapital. Kapitalet sökte sig också nu till andra 
investeringar än  produktionsanläggningar. Allt mer spekulativa flöden började nu driva 
tillgångsvärden på aktier och fastigheter allt högre. Stadiet av eufori hade nu påbörjats. 
  
Tillgångspriser börjar nu nå en nivå där de börjar ifrågasättas. Samtidigt som 
penningmängdstillväxten lett allt större missallokering av kapital med allt lägre produktivitets 
ökningar som följd. Tillgångspriserna börjar stabiliseras och ekonomiska tillväxtantaganden 
börjar gradvis förändras. Den uppåtgående spiralen vänder nu nedåt med accelererande fart 
och nu utgående kapitalflöden. Krisen blir ett faktum då den thailändska centralbanken 
tvingas släppa valutan fri. 
  
Det sista steget är revulsion. De antaganden  som gjordes för finansiellt fundamentalt 
underbygga uppgången vänds nu nedåt och en period av lika irrationell prissättning som 
under högkonjunkturs påbörjas fast nu med fallande tillgångs priser. Revulsionen leder 
följaktligen att den nedåtgående spiralen fortsätter djupare och längre än vad som är rationellt. 
  
Modellen innhåller alla nödvändiga moment och steg som behövs för att förklara skeendet i 
efterhand. Den både förklarar och ger en förvarning om att en period av eufori börjar infinna 
sig. 
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Men den har begränsat förklaringsvärde i att förklara när perioden av eufori startar och var i 
perioden marknaden befinner sig. Tesen om att stabiliserande priser är ett varningstecken på 
att perioden av eufori börjar infinna sig stämmer till viss del i Thailands. Åtminstone om 
aktiemarknadens utveckling efter dess topp 1994 betraktas. Men de tre åren efter såg fem upp 
och nedgångar på börsen mellan +29% till -24 (Figur 11). Vilken kanske är en varning i sig 
men knappast kan kategoriseras som stabilt och  extremt svårt att bedöma om de var början på 
en korrigering nedåt eller påbörjan av en ny längre uppgång 
  

!  
 Figur 11         Källa: Bloomberg  
  
Slutligen modellen kan ge varningstecken som gör att det går att se att en kris kan vara på väg 
och kan i efterhand göra att man kan förklara krisens förlopp och uppkomst men den ger 
begränsad  härledning om tidpunkten för när en kris kommer att ske. Det finns inte heller 
någon säkerhet i att alla uppgångar kommer att sluta i en krasch  de kan även pysa ut.  

6. 1 Kritik mot det egna arbetet: 
Det är inget i modellen som säger hur länge ett visst steg ska vara för att modellen skall passa 
in. Vissa steg är enkla och andra svårare att applicera. Det första steget som är en förskjutning 
kan sägas ha inträffat i och med liberaliseringen av Thailand, men i och med att 
liberaliseringen skedde i flera steg så går det inte att peka på att det är den som är avgörande i 
sig eller om det skulle vara en del av liberaliseringen som ska anses vara förskjutningen.  

Det är även svårt att säga att det har skett en ökning av penningmängden, kurvan har börjat att 
luta mer uppåt men det är inget signifikant skifte som här gör att det går att avgöra när man 
ska säga att det skedde en ökning av penningmängden. Att det har skett en ökning ifrågasätts 
inte och man vet att utländska pengar investerades på marknaden samt att man tog lån i 
utlandet som man lånade ut i Thailand mot en högre ränta men det är svårt att säga exakt 
vilken del av liberaliseringen som gjorde detta mer än att det kunde göras då man öppnade 
upp marknaden för utländska investerare för innan så var det inte möjligt.  
Att det är en eufori på marknaden och att priserna stiger är även det svårt att bevisa. Priser 
stiger ständigt och när är det mer än vanligt? Ska man jämföra med inflationen och vilken 
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nivå på skillnad kan man acceptera som normalt och vart går det över till att det är en 
marknad som det spekuleras på.  
Priserna har stuckit iväg från de tidigare nivåerna och därmed så bör vi kunna säga att det 
faktiskt har varit en ökad efterfrågan på marknaden och att priser har stigit mer än de har gjort 
tidigare och väldigt fort. Då priserna har stigit fort bör det kunna ses som om en spekulation 
har skett av något slag.  
Problemet med kris steget är att priserna är väldigt volatila och därmed så går priserna inte 
över i en lodrät linje utan rör sig mycket upp och ner hela tiden.  

6.2 Förslag på fortsatta studier  
Paul Krugman har tidigare skrivit om ”första generationens”, ”andra generationens” och en 
eventuell ”tredje generationens” modell. Då det har hänt olika saker vid uppbyggnaden av 
olika kriser och Krugman anser baserat på detta att en modell inte kan passa för alla kriser. 
Krugman anser att en alternativ tredje generation av modellen behövs för att hjälpa till att 
varna för kommande kriser. Baserat på detta så bör en fördjupning ske i en eventuell ”tredje 
generationens” modell och hur denna skulle vara applicerar på asienkrisen.  
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Intervjuguide:  
intervjufrågor till Christer Jönsson. 

• Varför kom marknaden att stagnera?  

• Vad innebar liberaliseringen? 

• Vad var fastighetsmarknadskrisen?  

• Vad var produktivitetsskrisen?  

• Vad innebär det att en valuta är knuten? 

• Varför spekulerades det i valutan?  

• Hur kan man spekulera i en peggad valuta eller hur kan det ge konsekvenser?  

• Hur försökte man försvara sig mot spekulationerna?
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