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1. Inledning

En av de första moderna kriserna i finansiell och monetär historia skedde 1890-91 och blev senare 

känd som Baring-krisen, efter Baring Brothers & Co, för tiden den största affärsbanken i världen. 

Krisen startade i Argentina 1890 efter det att den brittiska centralbanken, Bank of England,  höjde 

räntan  till  följd  av  tömningen  på  likvida  medel  från  det  brittiska  bankväsendet  vilken  ströp 

kapitalflödet  till  Argentina  och  uppdagade  landets  bristfälliga  ekonomi  efter  ett  decenniums 

eskalerande investeringar. Baring-banken stod ute med ett större lån efter att ha misslyckats med 

placeringen av obligationer från Buenos Aires Water Supply and Drainage Loan på börsen. Bank of 

England fruktade ett allmänt bristande förtroende för bankväsendet och ryckte in med stödlån till 

banken vilket skulle ha dränerat centralbanken på kvarvarande likvida medel om inte franska och 

ryska myndigheter hade ryckt in och bistått med guldlån för att täcka förlusterna. Uppbyggnaden av 

Baring-krisen har under 1900-talet använts som en referensram för beskrivning av andra kriser.

Upptakten till krisen utspelade sig i Argentina under 1880 talet. Landet hade efter inre oroligheter 

stabiliserats och i likheter med Sverige ett decennium tidigare fått ökade exportintäkter efter ökad 

efterfrågan på råvaror som landet exporterade. Med guldstandardens internationella etablering och 

större  kapitalflöden  över  gränserna  blev  stora  kapitalsatsningar  i  Argentina  möjliga.  Tidigare 

brittiskt monopol som finansiell mellanhand till argentinska myndigheter luckrades upp under den 

senare hälften av 1880 talet av först franska sedan tyska affärssyndikat. Ökad konkurrens mellan 

affärsbankerna och spekulation på börserna skapade snart en hysterisk efterfrågan på argentinska 

värdepapper, främst obligationer på järnvägskonstruktioner trots monetär inkonvertibilitet, ökande 

handelsunderskott  samt skenande utlandsskuld. Med Bank of Englands räntehöjning i  december 

1889  var  euforin  över.  Bristande  förtroende,  dålig  administration  samt  fallande  priser  på 

världsmarknaden  omöjliggjorde  upprätthållandet  av  den  argentinska  ekonomin.  Utländskt 

kapitalinflöde ebbade ut och lämnade exporten ensam att bära upp skuldavbetalningarna som år 

1890 uppgick till 60% av exportintäkterna. När ”the financial wreck”, som Gerardo della Paolera 

och  Allan  Taylor  (Straining  at  the  anchor (2000)) benämner  Argentinas  ekonomi  under  1880-talet, 

uppdagades tog allmänheten ut stora summor guldkonvertibel valuta ur bankerna, alla försök till att 

rädda bankväsendet misslyckades och krisen var ett faktum. 

Metod:

A.G Ford har redogjort för merparten av faktan om Argentinas 1800-talsutveckling i  The Gold 

Standard 1880-1914 Britain and Argentina (1962)  och Argentina and the Baring Crisis of 1890 
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(1956).  Under  den  senare  hälften  av  1900-talet  har  forskare  skrivit  andra  analyser  om krisen, 

fokuserande på olika konsekvenser av ekonomiska faktorer som kommersiella underskott, monetär 

obalans och konkurrens mellan affärsbanker. Jag kommer att samla in så mycket empiriskt material 

som möjligt om krisen och merparten kommer utgöras av Fords studier.  Jag kommer sedan jämföra 

fakta med andra forskares skrifter och lägga till fakta i uppsatsen för att återge en bild av upptakten 

till krisen. Till sist ska jag ta upp olika forskares förklaringar och jämföra  analyserna med varandra 

för att se vilken effekt de hade på krisen. 

Syfte:

Denna  studie  har  som syfte  att  skapa  en  bild  av  olika  faktorers  betydelse  för  världens  första 

moderna, globala kris samt genom granskning av andra verk rörande händelseutvecklingen upprätta 

referensramar och jämföra med ett debattinlägg om den svenska 90-talskrisen av Ari Kokko. Syftet 

med jämförelsen är att i likhet med Barry Eichengreen (”The Baring Crisis in a Mexican Mirror” (1997)) 

försöka formulera ett generellt mönster i utvecklingen av de bägge kriserna. 

Frågeställning:

Går det att avgöra vilken bakomliggande faktor som hade störst betydelse för Baring-krisen? Går 

det att finna några avgörande liknelser mellan Baring-krisen 1890-91 och den svenska 90-talskrisen 

hundra år senare? 

Avgränsning:

Fokus kommer att ligga på perioden från upptakten till krisen strax före 1880-talsexpansionen och 

fram till krisåren 1890-91. För att ge en allmän politisk och institutionell bakgrund kommer jag, 

utöver de rent ekonomiska aspekterna, att redogöra för Argentinas historia från självständigheten 

1817. I övrigt beskrivs kort Baring-bankens historia och den klassiska guldstandarden.
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2. Guldstandardens framväxt

2.1 Tillkomst
Övergången från silvermyntfoten till guldmyntfoten har flera orsaker.

De första stegen mot att koppla sin valuta till guldet togs av Storbritannien under 1800-talet. Under 

seklet utrustades brittiska industrier och även myntslagare med ångmaskiner vilket resulterade i 

minskade  produktionskostnader  för  framställning  av  guldpräglade  mynt.  Nya  guldfyndigheter  i 

Kalifornien  bidrog  till  lägre  marknadsvärde  på  guld  vilket  gjorde  det  mera  gångbart  som 

betalningsmedel i samhället. (Barry Eichengreen Globalizing Capital:1996.s.13)

Storbritanniens ekonomiska omvandling skedde under de två första decennierna på 1800-talet och 

landet var under samma tid världens ledande militära och ekonomiska makt men det skulle dröja 

innan det kontinentala Europa skulle följa Storbrittaniens spår på vägen från silver till guldmyntfot. 

1854  sällade  sig  Portugal,  som  var  starkt  knutet  till  Storbritannien  genom  handel,  till 

guldstandarden och först under 1870-talet efter det fransk-tyska kriget 1870-71, anslöt sig flertalet 

av Europas stater till den nya guldstandarden varefter silverkonvertibiliteten upphävdes i Frankrike, 

Tyskland, Österrike-Ungern samt Italien. Storbritannien, som stod utanför konflikten, axlade rollen 

som monetärt säkerhetsområde under krigstiden och stärkte på så sätt guldmyntfoten i Europa. Efter 

kriget stod Tyskland som den segrande parten och på grund av silvrets osäkra ställning och rådande 

handelsförändringar så påbörjades transformeringen till guldstandarden (Eichengreen:1996.s.16,17).

Detta blev början på en allmän övergång till guldmyntfoten i resten av Europa. Under de första åren 

av  1870-talet  gick  Sverige,  Danmark,  Norge,  Holland  samt  medlemsländerna  i  den  Latinska 

Monetära  Unionen över  till  guldmyntfoten.  Det  var  dock inte  en  fullständig  övergång från  ett 

monetärt medel till ett annat. Sverige hade en tidigare kombination av de bägge myntslagen till 

förmån för handeln med just Storbritannien. Vid 1800-talets slutskede var Spanien det enda landet 

som inte hade konverterat sin valuta till guldstandarden (Eichengreen:1996.s.18).

2.2 Storbritannien som världsbank
Eftersom London var världens ekonomiska centrum placerade många länder relativt stora reserver 

av  statskassan  i  brittiska  obligationer  och  banker  som  säkerhet  vid  exempelvis  lån  från 

Storbrittanien. Dessa reserver bestod till överhängande del av guldkonvertibel sterlingvaluta.  Vid 

handel med Storbrittanien användes sterlingvaluta och brittiska sedlar och guldpräglade mynt kom i 

omlopp runtom i världen vilket resulterade i att många länder höll sina egna reserver i denna valuta. 

Eftersom sterling hade etablerat sig som världsvaluta var den så pass stabil att den kunde användas 

utan att det påverkade dess konvertibilitet vilket gjorde att utländska stater kunde handla obehindrat 

utan att riskera inflation.  Många länder lånade också i allt större utsträckning av brittiska banker 
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vilket var möjligt tack vare fria kapitalrörelser och sterlingens stabilitet (Eichengreen:1996.s.23). Lånen 

gick  till  industrialiseringen av  övriga  Europas  länder.  Fria  kapitalrörelser  bidrog  alltså  till  den 

snabba industrialiseringen under de senare decennierna av 1800-talet. När sterlingen tjänade som 

världsvaluta gjorde Bank of England små förändringar på guldvärdet och utländska medborgare 

kunde med obehindrat importera och exportera guld.

2.3 Guldstandardens funktionssätt och grundstenar:
Guldlagen:  Centralbankerna var  utan förbehåll  skyldiga att  växla  in  inhemsk valuta  till  guld.  I 

Sverige var denna regel en grundlag från 1873 fram till första världskriget. Centralbankerna tilläts 

inte att bedriva inflationsbetingad politik eftersom en ökad penningmängd med lägre penningvärde 

undergräver förtroendet för sedlarnas guldkonvertibilitet. Centralbankerna kontrollerade inflationen 

i respektive land genom att höja räntan i landet samt bedriva utförsäljning av statsägda obligationer. 

Pengarna  som drogs  in  genom åtgärderna  hölls  inne  i  syfte  att  driva  ned  penningmängden på 

marknaden och med den priserna. 

PSFM - Price Specie Flow Mechanism: Detta var David Humes formel som stod i centrum för 

upprätthållandet av guldstandarden. När ett land bedrev handel med ett annat så betalades detta med 

guld.  Om ett  land importerar mer än det  exporterar  så  försvinner  guldet  ut  till  det  landet  som 

exporterade varorna och det förstnämnda landet får ett underskott på guld. Brist på betalningsmedel 

leder till  att priserna går ned medan ett land med mer pengar i omlopp kommer att drabbas av 

inflation. Inhemska varor skulle alltså i det senare fallet bli dyrare. Samtidigt skulle varorna som 

underskottslandet producerar blir billigare vilket gynnar export samtidigt som intresset att importera 

dyrare varor från inflationslandet skulle vara lägre och handelsbalansen svänger över till att bli ett 

överskott. I slutändan kommer således obalansen i handeln att jämnas ut. Under guldstandardens 

första tid (den s.k. klassiska guldstandarden fram till första världskriget var detta, enligt dåtidens 

ekonomer, en formel som var lika genial som den var enkel.

En alternativ  modell  till  PSFM var  frihandelns  prisstabliserande  effekter  på den  internationella 

varumarknaden. Om en vara gick upp i pris i ett land så undveks inköp av produkten i det landet 

och handelsmän köpte in samma sorts vara i något annat land till ett lägre pris. Priskonkurrensen 

pressade  således  ned  det  uppskrivna  värdet  på  en  vara  i  ett  land  tills  det  faller  ned  till  det 

gemensamma, balanserade värdet på varumarknaden. Förutsättningen för systemet var att ingen av 

länderna belade varorna med tullavgift (Eichengreen:1996.s.25)

Förtroendet  för  metallen  var  en  viktig  komponent  i  guldstandarden.  Värdet  på  guld  varierade 

beroende  på  transportkostnaderna  för  metallen  vilka  emellertid  var  relativt  stabila  under  del 
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klassiska guldmyntfoten mellan 1870 och 1914. Valutorna var bundna till  guldet och ländernas 

regeringar bedrev åtgärder för att växelkursen inte skulle driva ifrån valutans inlösningsvärde i guld 

vilket minskade förtroendehämmande spekulationer mot valutorna. Befolkningarnas starka tilltro 

till guldets värde motverkade också fluktuationer genom spekulation.

Samarbetet mellan ländernas centralbanker var under perioden väl etablerat och administrationerna 

fungerade  effektivt  utan  att  bli  influerade  av  restriktioner  från  respektive  lands  regeringar. 

Centralbankernas chefer hade goda kontakter med varandra vilket underlättade transaktioner.

En sista anledning till att den klassiska guldstandarden fungerade effektivt var att det under dess era 

1870 och 1914 rådde politisk stabilitet inom Europa utan större konflikter efter det fransk-tyska 

kriget 1870-1871. Regeringarna satte inte upp hinder för den fria kapitalrörelsen över gränserna och 

belade inte bankväsendet  med restriktioner.  Efter  krisen 1889 började Storbritannien och andra 

länder  att  bedriva en mer  protektionistisk politik  men detta  endast  i  avseende  på  varuhandeln. 

Kapitalrörelserna över gränserna förblev i stort ohindrade.
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3. Baring-banken

Baring-banken  var  en  av  de  äldsta  affärsbankerna  i  Storbritannien  med  filialer  utomlands, 

exempelvis i Argentina. När bankens lån till den argentinska staten misslyckades i och med krisen 

1890-91 hamnade även Englands centralbank, Bank of England, i monetär kris i sitt försök att rädda 

Baring undan konkurs. 

Banken  grundades  år  1762  av  två  bröder,  John  och  Francis  Baring.  Banken  genomförde  vid 

sekelskiftet en fusion med en annan bank, Hope & C och fick sitt slutgiltiga namn Baring Brothers 

& Co. Banken bedrev ett flertal verksamheter, fokus låg på att fungera som garant för inteckningar, 

kontohanteringar samt varuhandel. Den finansierade också järnvägsbyggande i bland annat USA, 

Kanada och Argentina. 

Banken  genomförde  flera  utlandsaffärer,  ibland  mot  nationens  intresse  genom  exempelvis 

Louisiana-affären där banken figurerade som mellanhand då Napoleon 1802 sålde området till USA 

trots att Storbritannien och Frankrike vid tidpunkten låg i krig. Liknande verksamheter fortsatte 

under  större  delen  av  1800  talet  i  Nord-  och  Sydamerika.  Som  pionjärer  under  den  fria 

kapitalrörelsen förde banken ofta direkta förhandlingar med olika regeringar för att garantera sina 

investeringars  säkerhet.  Innan  1880-talet  fungerade  den  även  som  den  enda 

övervakningsinstitutionen i Sydamerika, där de genom sina politiska kontakter erhöll information 

om marknaderna.  Även efter  flera  andra affärsbankers inträde på den marknad där  Baring haft 

monopol fortsatte man att bedriva informationsverksamhet. 

Verksamheten som garant för inteckningar som försatte nästan banken i konkurs vid krisen 1890. 

Efter hårdnande konkurrens på den argentinska marknaden började banken investera i projekt med 

allt sämre avkastningsmöjligheter. Detta resulterade i att banken beviljade obligationsköpet av det 

statliga företaget Buenos Aires Water Supply and Drainage Co till beloppet av £ 2 milj. Förtroendet 

för värdepapperna var lågt efter rapporter om de dåliga ekonomiska omständigheterna samt den 

långt  överskridna  krediten  och  värdepapperna  som  Baring-banken  lade  upp  på  London  Stock 

Exchange fick inga bud. Banken hade redan betalat ut beloppet till projektet och stod nu inför hotet 

om konkurs. Banken hade ett högt anseende och var under 1800-talets slut en av de ledande inom 

finansiell  ekonomi.  Bank of England resonerade att  om banken gick under kunde investerarnas 

förtroende för hela bankväsendet gå förlorat och landet kunde hamna i ekonomisk kris då spararna, 

som i det argentinska fallet, tog ut sina tillgångar ur systemet. Stora lån utställdes därför till Baring-
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banken  för  att  täcka  upp  skulderna.  Efter  krisen  blev  banken  belagd  med  restriktioner  för  att 

undvika  liknande  framtida  finansiella  kriser.  Trots  bankens  goda  kontakter  med  regeringen 

förlorade banken sin ledande ställning på världsmarknaden på grund av skadat anseende och de 

restriktioner som belades organisationen. 

Banken bedrev fortsatt verksamhet men i mindre skala och öppnade upp för försäkringsverksamhet 

1984.  Slutet  för  Baring-banken kom 1995 då en medlem av banken,  Nick Leeson,  28 år,  utan 

auktorisation från banken spekulerade bort £ 1.4 miljarder på Singapores International Monetary 

Exchange (SIMEX). Banken blev efter krisen uppköpt av en holländsk bank, ING, som mot att de 

tog över Barings skulder köpte banken för den nominella summan 1 £ (Philip Ziegler (1988))
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4. Argentina

4.1 Historia
Argentina hade före sin stora tillväxtperiod under 1880-talet gått igenom turbulenta perioder av 

inhemska motsättningar. Frigörelsen från Spanien kom 1810 när Buenos Aires reste sig mot den 

söndervittrande kolonialmakten och argentinsk militär drev år 1817 bort de sista spanska styrkorna 

från Chile  och Peru.  Den gamla koalitionen mellan Argentina,  Uruguay,  Paraguay och Bolivia 

upplöstes och tre krig utkämpades om gränsdragningen innan förhållandena stabiliserades.

Inom landet rådde fortsatta oroligheter, stora arealer av Argentina var otämjda och befolkades av 

glesa indiansamhällen. Det egentliga Argentina bestod av staden Buenos Aires, provinsen Buenos 

Aires samt inlandets storgods mellan vilka det stundtals rådde öppna konflikter. Först 1861 fick 

landet politisk stabilitet då staden Buenos Aires gick segrande ur inbördeskriget och etablerades 

som maktcentrum. Det nya Argentina med bas i Buenos Aires fick en republikansk konstitution 

enligt amerikanskt mönster. Presidenten i den argentinska utformningen hade dock betydligt större 

befogenheter än sin amerikanska motsvarighet. Presidentens mandatperiod var 6 år och den sittande 

presidenten kunde utan senatens medgivande installera och avsätta ministrar efter eget omdöme 
(Ford:1962.s. 81).

Den spanska dominansen över området avlägsnades förvisso år 1817 men den gamla koloniala 

maktstrukturen skulle  kvarstå  tills  den politiska omvälvningen 1930.  Argentinas främsta export 

kom  från  jordbruksprodukter  vilket  gav  storgodsägarna  stor  makt,  vilket,  i  likhet  med  andra 

sydamerikanska länder, skulle sätta sin prägel på utvecklingen.

Den s.k. ”Erövringen av vildmarken” 1879-80, utgjorde övergången från den gamla eran till den 

nya. Det bördiga Pampas-området togs över efter det att de lokala indianstammarna drivits bort av 

argentinska trupper  under  general  Roca som sedemera skulle  bli  president  och styra  Argentina 

under början av 1880-talets  expansion.  För  att  finansiera  de militära  operationerna såldes stora 

arealer  mark  till  storgodsägare  och  politiker.  Koncentrationen  av  jord  till  en  liten  andel  av 

befolkningen kom att  få  ett  starkt  inflytande på  utvecklingen mot  Baring-krisen  ett  decennium 

senare.

4.2 Institutionella förhållanden
Argentina var uppbyggt av storgods och ägarna hade starkt inflytande över den politiska makten 

men landet skulle inte utvecklas till att bli direkt feodalt. Landet var mycket glest befolkat och det 

fanns  otillräcklig  arbetskraft  till  storgodsen  (estancias)  bland  urinvånarna.  Enda  sättet  att 

10



införskaffa arbetskraft var att locka immigranter från främst Sydeuropa och Argentina lockade med 

bättre rättigheter för arbetarklassen.

Argentinas  ekonomiska  institutioner  var  instabila.  Provinserna  saknade  före  1880-talsboomen, 

kontakter med utländsk värdepappershandel och hade därmed ingen direkt koppling till nödvändigt 

utländskt kapital. Den egna aktiemarknaden var undermålig och kunde inte mobilisera kapital för 

lån.  Slutligen  var  landets  skattesystem  svagt  och  största  delen  av  statens  skatteintäkter  var  i 

pappers-peso vars värde var ostadigt (Della Paolera & Alan M Taylor:2000.s.37).

4.3 Bankväsendet och valutan
Inhemska banksystemet: Det första projektet i syfte att upprätta ett självständigt banksystem var 

med  införandet  av  Banco  de  Buenos  Aires  1822.  Banken  skulle  upprätthålla  papperspesons 

konvertibilitet. På grund av ökad sedelutgivning upphävdes dock konvertibiliteten efter ett fåtal år. 

Ett nytt försök gjordes med en mer nationell inrättning, Banco Nacional, men banken existerade 

endast under 10 problematiska år innan den degraderades av regeringen till att endast bli ett institut 

för sedelutgivning (Ford:1962.s.92)

I Argentina var rågången mellan privata och offentliga intressen otydlig. Politiskt inflytande styrde 

industriella, kommersiella och finansiella sektorer. Liksom i flertalet andra sydamerikanska stater 

bedrev  politiker  omfattande  valutaexperiment  vilket  enligt  Ford  ofta  resulterade  i  att  valutan 

antingen var för högt värderad för det inhemska bruket eller för lågt värderad för att kunna fungera 

som  betalningsmedel  på  utländska  marknader.  En  deprecierad  växelkurs  låg  i  den  jordägande 

elitens intresse av flera skäl. Råvarorna som sändes från storgodsen gick till utländska marknader 

och betalades i guld eller guldkonvertibla sedlar. En deprecierad valuta innebar att så länge guldet 

bibehöll  sitt  värde  erhöll  storgodsägarna  högre  intäkter  för  sina  exportvaror  omräknat  i  den 

inhemska  valutan.  Ett  annat  incitament  till  deprecierad  valuta  var  det  faktum  att  många  av 

storgodsägarna intecknade sin jord i syfte att köpa upp mark allt eftersom stora bördiga områden 

blev tillgängliga mot slutet av 1870-talet. Skulderna var satta i papperspeso och ett minskat värde på 

valutan innebar att samma summa fortfarande skulle betalas tillbaka men summans reella värde var 

lägre  i  förhållande  till  andra  valutor  eller  guld.  En  deprecierad  valuta  skadade  dock  landets 

lönetagare vilka betalades i papperspesos och det minskade värdet på valutan resulterade i att de 

fick lägre reallön (Ford:1956.s.130,131). 

Under större delen av 1800-talet tryckte de argentinska myndigheterna stora mängder papperspesos 

för att finansiera sina projekt och omkostnader. Mellan 1822 och 1866 rådde skenande inflation när 

mängden papperspesos steg  från 292.000 till 298.000.000. Inför hotet om att valutan skulle förlora 

allt värde devalverade regeringen valutan för att återupprätta prisstabiliteten i landet. En institution 
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för växling inrättades i vilken konvertibiliteten mellan papperspeso och guld-peso sattes till kursen 

25:1. Den nya institutionen fungerade väl utan missbruk under perioden 1867-1873. Organisationen 

lyckades  under  tiden  upprätta  en  kassa  på  17  miljoner  guldpeso  motsvarande  420  miljoner 

papperspesos. Slutet för inrättningen kom 1874 då ett mindre inbördeskrig bröt ut mellan liberala 

rebeller och federala styrkor i Buenos Aires efter ett kontroversiellt valresultat. För att finansiera 

militärinsatserna lät regeringen plundra växelhusets kassa vilket resulterade i ekonomisk kris åren 

1874-75. Institutionen lades året  därpå ned och papperspesons konvertibilitet  upphörde återigen 

(Ford:1962.s.92).  1872  inrättades  en  andra  Banco  Nacional  av  privata  intressenter  efter  statlig 

uppmuntran. I likhet med sin tidigare motsvarighet användes banken som ett verktyg för statens 

sedeltryckning och förvärrade inflationen tills 1881 då banken lades ned, penningmängden hade då 

uppmätts till 822 miljoner. (Ford:1962.s.94). 

Fram till den ekonomiska expansionen under 1880-talet var det inhemska bankväsendet i varierande 

omfattning underordnat statsapparaten.  De banker som inrättades på regeringens inrådan hade i 

uppsåt att styra växelkurserna. De privata initiativ som förekom inom bankväsendet var aldrig utan 

politisk inblandning och användes liksom de statliga inrättningarna som verktyg för att kontrollera 

valutan.

Utländska banker: Medan Argentinas inhemska banksystem var föga förtroendeingivande fyllde de 

utländska bankerna funktionen som en säker finansiell och monetär bas i landet. Före 1880-talets 

konkurrens mellan affärsbanker hade landet mest dominerats av Baring-banken som redan 1824 

hade beviljat den argentinska staten ett större offentligt lån. Baring-banken fungerade dessutom som 

en övervakningsinstitution på marknaden. Genom sitt monopol på utländsk affärsverksamhet hade 

den nära kontakter med den argentinska regeringen och genom förhandlingar kunde den kontrollera 

lönsamheten på sina investeringar (Flores:2005.s.3).

4.4 Investeringarna i det tidiga Argentina
Den tidigaste dokumenterade finansieringen i Argentina var Baring-bankens lån till staten 1824 på 

£ 1 000 000 tillsammans med andra investerares kapitalsatsningar i offentliga fonder för gruvdrift 

och bankverksamhet, vilka samtliga misslyckades åren 1824-29. Sådana erfarenheter av Argentinas 

betalningsmöjligheter, speciellt då de drabbade en tidens främsta internationella affärsbanker, borde 

ha haft en avkylande effekt på kapitalsatsningar i landet. Utfallet blev dock annorlunda och redan 

under 1850-talet hade en grupp brittiska affärsmän kartlagt näringssektorer med tillväxtpotential 

och bedrev omfattande informationssamling (Ford:1962.s.86).
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Vändpunkten i  den dalande investeringskvoten kom i  och med att  general  Juan Manuel  Rosas 

förlorade  presidentämbetet.  Den  nya  regeringen  förordade  en  industribaserad  utveckling  med 

immigrationsprogram  för  att  kolonisera  de  stora  obebodda  områdena  samt  utveckling  av 

järnvägsnät. Regeringen var införstådd med att utländskt kapital var nödvändigt för genomdrivandet 

av en sådan utveckling och påbörjade förhandlingar med den brittiske generalkonsulen för att lösa 

det  tidigare  lånet  med  Baring-banken.  Lånet  uppgick  med  ränta  till  £  1 600 000  och 

återbetalningsplanen befästes med lagstiftning 1857  (H.S Ferns:  Britain and Argentina in the nineteenth  

century s.205 (1963))

1862 upprättades två projekt vilkas framgång skulle bli avgörande för det framtida kapitalflödet i 

Argentina, The London and River Plate Bank och The Buenos Aires and Great Southern Railway. 

Det förstnämnda projektet var en bankverksamhet inriktad på handel och transaktioner. Bankens 

erfarenheter av den instabila marknad som Argentina utgjorde och vikten av att inneha betydande 

valutareserver samt säkerheter för lån i dessa ekonomisituationer gjorde att organisationen blev en 

framgång. Banken upprätthöll brittiska intressen och fungerade som en utsträckt arm i finansiell 

mening snarare än att baseras på argentinska intressen som det inhemska bankväsendet agerade på 
(D.Joslin:1963. – A Century of Banking in Latin America s.673).

Den andra organisationen hörde hemma inom det mest populära investeringsområdet för utländskt 

kapital: järnvägsprojekt. Detta var inte typiskt enbart för Argentina utan samma mönster gick igen 

på många andra platser som i Sverige och USA. En hypotes om järnvägsfinansieringens popularitet 

är att det var ett område där lönsamhet och framtida avkastningspotential var enkel att räkna ut - 

trafikeringen  på  rälsen  var  måttet  på  framgången.  Järnvägsbyggandet  var  viktigt  för  att  kunna 

koppla det bördiga inlandet till hamnarna i storstäderna och the Buenos Aires and Great Southern 

Railway samt Central Argentine Railway blev två framgångsrika investeringarna ledda av brittiska 

entreprenörer.  I  Argentina  existerade  ytterligare  incitament  för  investering  i  järnvägsbaserade 

värdepapper under mitten av 1800-talet då landet vid nya överläggningar med utländska investerare 

1857 garanterade 7% avkastning på satsat kapital (Ferns:1960.s.206). Intressant här är att argentinska 

investerare  i  regel  undvek  järnvägar  och  infrastruktur  i  de  växande  städerna  samt  industriella 

satsningar. Istället favoriserade de mer traditionella verksamheter och det fanns större säkerheter i 

form av jord och fastigheter. (Ford:1962.s.87)

1866 auktoriserade Baring ett nytt lån till den argentinska staten på £ 2 500 000. Incitamentet till 

ett nytt lån av denna omfattning var delvis de framgångsrika bank- och järnvägsprojekten och delvis 

skuldavbetalningsprogrammet som den nya argentinska regeringen genomdrivit. Därefter började 

kapital  från  London  Stock  Exchange  att  strömma  in  i  argentinska  marknader,  detta  om  än 
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oregelbundet beroende på förhållanden på hemmamarknaden. Kapitalet satsades oftast i argentinska 

obligationer och investerades via brittiska mellanhänder i form av affärsbolag vilka noterades på 

börsen eller via brittiska banker med filialer i Buenos Aires (Ferns:1960.s.206)
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5 Exportboomen 1880-1889

5.1 Varför Argentina?
Under  1880-talet  gick  stora  kapitalflöden  genom  Argentina  till  följd  av  att  den  europeiska 

industriella  utvecklingens  genererade  ökade  resurser  och  som  kunde  kanaliseras  på  utländska 

marknader  i  och  med  de  fria  kapitalrörelserna  under  guldstandarden.  Storbritannien  placerade 

exempelvis  vid  expansionens  slutskede  1889 40-50  % av  de  utländska  investeringarna  på  den 

argentinska marknaden. Andelen av det utländska kapitalet  till  Argentina var lika stort  som för 

Uruguay, Brasilien och Chile tillsammans (Eichengreen:1997.s.6)

Frågeställning: Varför just Argentina? 

Före självständigheten 1817 hade landet klassats som en av de mindre framgångsrika kolonierna 

och även 1880 var Argentina ansett som ett outvecklat land i världsekonomins kölvatten. Vid 1880-

talets början fanns endast omkring 2.2 miljoner invånare varav de flesta var koncentrerade till de 

urbana kustområdena. Så varför blev just Argentina målet för den omfattande investeringsvågen 

under 1880-talet?

1. Nya  odlingsbara  arealer.  Den  s.k  ödemarkens  erövring  innebar  att  argentinska  styrkor 

tvingade undan indianstammarna från det bördiga Pampasområdet vilket omfattar omkring 

750.000  kvadratkilometer  mellan  Atlantkusten  och  Anderna.  Erövringen  av  brukbara 

områden är en förutsättning för att ett land ska kunna ställa om till storskalig agrarindustri. 

Liknande exempel som kan användas som bevis för denna teori är Sydkorea som efter andra 

världskriget och slutet på Japans kolonivälde frigjorde omkring 20% av jordbruksarealen i 

landet vilken delades ut till  kommersiella bönder och gav upphov till  ett  industrialiserat 

jordbruk. I Argentinas fall kom dock merparten av erövrad jord att delas ut till den redan 

etablerade jordbrukseliten och politiker (8.5 miljoner hektar fördelades ut på 318 personer = 

22 000 hektar/pers (Mauricio Rojas ”Carmencitas Sorg”:2002.s.20)). De nya odlingsbara arealerna 

gav trots den ojämna fördelningen upphov till en ökad export av främst vete och ull. Antalet 

får var 1880  60 miljoner jämfört med 14 miljoner 1860. 

2. Politisk enighet. Efter inbördes strider under 1860-talet och militära expeditioner 1879-80 

stabiliserades landet bakom en stark centraliserad regering med den tidigare generalen Roca 

som  president.  Landet  var  fortfarande  ett  federalt  system  av  provinser  med  stort 

självbestämmande. Den nya regeringen hade dock större befogenheter och kunde genomföra 

de  reformer  som behövdes  för  att  ställa  om till  en  effektivare  exportindustri.  Den  nya 
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regeringen  ingav  de  brittiska  bankerna  förtroende  och  möjliggjorde  överföringen  av 

utländskt kapital till argentinska projekt inte bara genom ökad handel utan även genom lån 

och investeringar.

3. Monetär enighet. Begreppet nationell valuta existerade inte före 1880. Varje provinsregering 

utgav sin egen version av papperspeso och olika former av utländsk valuta cirkulerade på 

marknaden. Efter påtryckningar från Banco Nacional beslöt regeringen 1881 att införa en 

bimetallstandard med ny guldpeso och silverpeso (Paolera&Taylor:2000.s.46).

4. Framgångsrika projekt. Brittiska affärsmän satte som nämnts upp The London and River 

Plate  Bank  vars  framgång  blev  känd  i  brittiska  handelskretsar.  Järnvägsprojekten, 

finansierade av brittiska företag hade en betydande potential.  Med de agrara  områdenas 

utvidgning  och  ökad  produktion  av  jordbruksråvaror  blev  den  inhemska  järnvägens 

transportkapacitet en flaskhals i exporten. Med ökad efterfrågan på varor från Argentinas 

inland blev avkastningen på järnvägsprojekten säkrad. 

5.2 Bankväsendet och affärsinstitutionerna
Bankstrukturen  i  Argentina  var  i  likhet  med  andra  latinamerikanska  länder  uppdelat  mellan 

inhemska och utländska intressen. Sfärerna skiljde sig markant. 

Utländska  banker  skötte  överföringen  av  värdepapper  från  Argentina  till  Europas  börshus.  De 

bedrev investeringar inom befintlig handel och sökte expandera utlandsexporten. I regel prissattes 

handeln i guld eller Londonbaserad valuta (guldkonvertibla valutor med reserver i London). Övriga 

åtaganden  var  utlåningsverksamhet,  transaktioner,  kreditinformering  samt  investeringshantering 

(Ford:1962.s.98).

Före 1880 bestod de utländska bankverksamheterna som sagt  av brittiska intressenter  och med 

Baring  som  den  mest  betydande  aktören.  Under  1880-talet  luckrades  den  tidigare  brittiska 

hegemonin  upp  när  franska  och  senare  tyska  affärsbanker  etablerades  på  den  argentinska 

marknaden. Baring och de brittiska motsvarigheterna tappade monopolet men bibehöll sin roll som 

finansiellt övervakningsorgan (Flores:2005.s.3).

Bankerna agerade före  tillväxten under 1880-talets  slut  oftast  som finansiella  mellanhänder där 

europeiska  order  på  argentinska  värdepapper  i  form  av  olika  slags  obligationer  omsattes  och 

affärsbankerna skötte sedan administrationen av lånen och för detta togs en kommission i procent 

på varje obligation. 

Detta system skulle med stigande efterfrågan och hårdnande konkurrens ändras och affärsbankerna 

blev  mer  involverade  i  värdepappershandeln  och  en  ny  slags  bankstruktur  växte  fram  med 

banksyndikat vilka bedrev verksamhet enligt två modeller:
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− Traditionella syndikat: verkställde handel med obligationer som tidigare men tog större risker 

då de även handhade köp av hela obligationsposter istället för partiella som senare såldes på 

europeiska marknader.

− Garantisyndikat:  garanterade  staten  att  sälja  ett  visst  antal  obligationer  och  leddes  av  en 

kommissionär som genom avtal med institutioner och enskilda investerare. Syndikaten ålades 

att  ta  på  sig  delar  av  obligationsköpet  om  de  inte  skulle  omsättas  helt  av  den  publika 

värdepappershandeln. 

Liknande syndikat hade redan tidigare engagerat sig i London men det blev franska och senare även 

tyska intressenter som utvecklade och använde det nya banksystemet i större omfattning. Brittiska 

affärsbanker agerade enskilt och endast som finansiella mellanhänder. Det nya systemets primära 

funktion var att sprida risken på satsningarna i obligationer vilket möjliggjorde genomdrivandet av 

större lån till den argentinska staten. 

Rivaliteten mellan de utländska affärsbankerna förhindrade inte samarbete dem emellan trots den 

hårdnande konkurrensen på marknaden för argentinska värdepapper. Franska syndikat gav brittiska 

affärsbanker kommission för att placera obligationer på Londons värdepappersmarknad. Syndikaten 

var inte uteslutande nationella, ett anglo-franskt syndikat undertecknade ”Public Works Loan” 1884 

och  liknande  samarbeten  skedde  allt  oftare  när  den  argentinska  värdepappershandeln  ökade  i 

omfång (Flores:2005.s.15-25).

Det inhemska bankväsendet bestod av en blandning av privata och statliga institutioner. Skillnaden 

mellan offentliga och privata intressen var redan vid självständigheten otydlig och ekonomin var 

ofta direkt underställd politiker. Den mest betydelsefulla bankformen var hypoteksbankerna vilka 

ställde ut  cedulas  (se avsnitt 5.4 om värdepapper). Hypoteksbankerna var statliga och två dylika 

inrättades 1872 respektive 1886. Den förstnämnda, Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos 

Aires, inrättades i syfte att omvandla de gamla pastorala estencias (storgods) till mindre boskaps- 

och vetebaserade jordbruk. Hypoteksbankens grundtanke var att den skulle fungera som långivare 

till nya jordbrukare och på så sätt skapa det planerade kommersialiserade jordbruket. Inrättningen 

var ett av de få statliga projekt som gick emot storgodselitens intressen vilket också ledde till att 

banken blev kraftigt ansatt av dessa (Ford:1962.s.86).

Den 1886 inrättade banken, Banco Hipotecario Nacional var till följd av den påtagliga bristen av 

inhemskt bankväsende och det ökande intresset för obligationer och värdepapper med säkerhet i 

lantegendomar. Bankens syfte var i likhet med den förstnämnda banken att förenkla processerna i 

handeln med cedulas samt göra transaktionerna säkrare och billigare genom att fungera som garant 

mellan  långivare  och  låntagare.  Hypoteksbankerna  bedrev  inte  utlåningsverksamhet  med 

penningmedel utan genomdrev affärerna medelst utskrivning av cedulas.
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1887,  då  kapitalinflödet  till  landet  var  som  mest  betydande,  bristen  i  den  inhemska 

bankverksamheten  uppenbara  för  den  argentinska  regeringen  som drev  igenom ”Free  Banking 

Law” som var en avbildning av det amerikanska federala banksystemet. Dessa federala banker var 

ytterligare ett av statens verktyg för att upprätthålla den rådande högkonjunkturen. Syftet var till det 

yttre att gynna ett starkare bankväsende inom landet men de federala bankerna, vilkas verksamheter 

främst  bestod  i  sedelutgivning,  var  också  skyldiga  att  köpa  och  omsätta  de  nationella 

statsobligationerna för att förse statskassan med nya guldreserver. Syftet med guldtillgångarna var 

aldrig  att  upprätta  valutans  guldkonvertibilitet  utan  de  var  menade  för  avbetalning  av 

utlandsskulderna (Ford:1962.s.100) 

5.3 Monetär utveckling
1881 bestämde sig den argentinska staten att nationalisera valutasystemet genom lagstiftning om 

bimetallstandard. Penningrestriktioner inrättades och  ett myntverk inrättades som ansvarade för 

utdelningen av  de  nya  standardiserade  valutorna.  Gamla,  guldpräglade  mynt  var  inte  det  enda 

betalningsmedlet  som  drogs  in,  även  den  gamla  papperspeson  drogs  in  från  marknaden  och 

växlades i devalveringssyfte mot nya papperspeso i förhållandet 25:1. Lagstiftningen innebar att 

den  tidigare  lössläppta  sedelutgivningen  begränsades  till  5  banker,  av  vilka  en  var  privat 

(Paolera&Taylor.s.46).  Systemet  sattes  i  bruk  och  fungerade  till  synes  väl,  1883  hade  ett  stabilt 

valutasystem upprättats i landet som temporärt säkrade marknaden för utländskt kapital. Samma år 

genomdrevs ytterligare en lag om bankernas skyldighet att hålla en viss procent guld-valuta mot 

utgiven  pappersvaluta;  andelen  varierade  mellan  bankerna.  Vid  slutet  av  1884  fanns  det  61.7 

miljoner fullt konvertibla peso i omlopp men från 1885 skulle läget förändras till följd av ökad 

sedelutgivning (se avsnitt 6.3 Monetära förklaringar)(Ford:1962.s.94)

5.4 Värdepapper och investeringar
Argentinas  expansion  under  1880-talet  var  en  följd  av  tillämpandet  av  guldstandarden  bland 

europeiska länder vilken åtföljdes av en fri kapitalmarknad som möjliggjorde transaktioner över 

gränserna.  Under  tillväxtperioden  1884-1890  absorberade  argentinska  värdepapper  11  %  av 

nyemissionerna  på  europeiska  marknader  (Paolera&Taylor:2000.s.53). Argentinas  politiska  och 

ekonomiska  stabilisering  ägde  rum i  samband  med  ökat  europeiskt  intresse  för  transatlantiska 

investeringar efter framgångsrika projekt i USA. Av de skäl som presenterats i avsnittet ”Varför 

Argentina?” kom landet att bli den nya intressesfären för omfattande kapitalsatsningar i vad som 

sågs som ”Det Nya Amerika”. Investeringsmönstret under tillväxtperioden var i stort  detsamma 

som tidigare men en ny slags spekulationssfär växte fram med provinsiella hypoteksbanker i form 

av cedulas.
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Cedulas: ”No description of Argentine banking would be complete without some mention of the  

Land Mortgage Banks and their Bonds ” - Ford, A.G (Ford:1962.s.99)

Begreppet cedulas stod för de obligationer med säkerhet i lantegendomar vilka främst delades ut av 

provinsiella  hypoteksbanker  som  inte  bedrev  utlåning  med  monetära  medel.  Istället  skrevs 

inteckningar ut till låntagarna efter utvärdering av lantegendomen. Dessa sålde i sin tur cedulas via 

affärsbanker  på  europeiska  marknader  (främst  brittiska  men  senare  även  franska  och  tyska). 

Bankformen och utgivningen av cedulas möjliggjordes efter ”Free Banking Law” 1887 och blev 

snabbt en betydande institution i Argentina. Cedulas var utöver inlösningsvärdet belagda med en 

ränta på upp till 8 % värderat i papperspeso  (Ford:1962.s.99). För investeringar i en marknad med 

stark tillväxt utgjorde denna form av värdepapper teoretiskt en stabil grund för spekulationer vilket 

medföljde att handeln med inteckningar under perioden 1887-1890 omsatte 171 milj guld-pesos 

(detta i förhållande till offentlig upplåning och järnvägslån som 1885-1890 uppgick till 248 resp 

227 milj guld-pesos (Ford:1956.s.135)).  

Statsbligationer: Det mesta av investerat kapital gick till diverse lån till statliga järnvägsbyggen och 

infrastruktur. Skillnaderna mellan cedulas och statsobligationerna var att de statliga värdepapperna 

inte hade någon säkerhet förutom statens garanti samt att räntavkastningen på obligationskapitalet 

låg på omkring 6 % (en siffra som sedermera skulle falla) satt i guld. Handeln med denna typ av 

argentinska värdepapper steg kraftigt under 1881 i och med Argentinas stabilisering och franska 

syndikats uppluckring av det tidigare brittiska monopolet. Transaktionen med järnvägsobligationer 

från ”Railway Loan” på £ 2.45 miljoner sköttes av ett franskt pris-ferme-syndikat som själv skötte 

gjorde värdepappersplaceringar på börsen. Följande år auktoriserades ”Treasury Loan” av samma 

syndikat och senare, 1884, genomfördes köpet av ”Public Work Loan”-obligationerna av ett annat 

franskt  syndikat.  Obligationshandeln  med  affärsbankerna  kom  dock  att  suspenderas  efter  att 

konvertibiliteten upphävts den 3 september 1884. Bankernas förluster blev ansenliga och Argentina 

blev i fortsättningen tvunget att stå för kostnader för transaktionen (exempelvis utskeppningen av 

värdepapper),  garantera  utdelningar  och  höja  ränteavkastningen  på  obligationerna 
(Flores:2005.s.26,27).

Aktier:  De flesta  som har  studerat  Baringkrisen har  kommenterat  att  händelseutvecklingen inte 

skulle ha blivit lika förödande för den argentinska ekonomin om investeringarna hade skett genom 

aktiehandel  och  inte  obligationer.  Exempelvis  hamnade  under  perioden  1885-1890  60  %  av 

kapitalsatsningarna  i  obligationer  i  järnvägsbyggen medan aktieandelen  omfattade  knappt  30%. 

Aktiehandeln  baserades  i  hög grad  på  utländska  investmentbolags  FDI  satsningar  inom främst 
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järnvägar och exportindustriell utveckling (Ford:1956.s.135).
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6 Krisen

I efterhand har en rad forskare som A.G Ford, J.H Williams och Alan M Taylor lagt fram modeller 

och hypoteser -  främst makroekonomiska förklaringar -  till  den första  finansiella och monetära 

krisen i  modern ekonomi.  1880-talets  lovande tillväxtprospekt  hade förvandlats  till  en grundlös 

eufori delad av brittiska, franska och tyska investerare. 

Upptakten till omslaget från Argentinas starka tillväxt till krisen hade flera aspekter. Landet hade ett 

konstant  handelsunderskott  under  hela  expansionsperioden och politikerna  löste  problemet  med 

utlandslån. Spekulation och låga räntor bidrog till att affärsbankerna tillät vidare lån till Argentinas 

allt  mer  skuldtyngda  ekonomi.  Statens  budgetunderskott  löstes  med  emittering  av  papperspeso 

vilket spädde på den monetära obalansen på penningmarknaden. 

Frågan är då vilken av nedanstående faktorer som bidrog mest till krisen och hur de förhöll sig till 

varandra. Forskarna har diskuterat nedanstående aspekter:

− Skuldsättning

− Politiska och institutionella omständigheter

− Spekulation (räntor, fria kapitalrörelser, policys, konkurrens)

− Kommersiella underskott

− Monetär utveckling

6.1 Skenande skuldsättning
− ”...during the years 1882-1889, Argentina and its provinces, towns, mortgage banks and other  

concerns became indebted to European investors for over 1.000.000.000 $. There is no well  

governed country in Europe which could get so large a credit...” - Wirth, Max 1893 (The Crisis of 

1890.s.218)

Tabell 1: Argentinas lån (milj guld-peso)

Tot.lån Offentliga lån Järnv. lån Cedulas
1885 39 25 12 - *
1886 68 42 16 -
1887 154 47 38 54
1888 248 92 89 47
1889 154 31 52 56
1890 45 11 20 14

* Cedulas-obligationerna introducerades på värdepappersmarknaden först i o m ”Free Banking Law” -1887
Källa: A.G Ford - J.H Williams, op cit., pp. 91, 100, 101 
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Tabell 2: Statens inkomster och utgifter 1890

Inkomster Utgifter
4.481.000 guld $ 14.141.000 guld $

44.221.000 papper $ 56.114.000 papper $
Källa: J.H Williams, op cit., pp 118

Ovanstående tabeller visar entydigt att landets ekonomi gick med kraftiga underskott. För att kunna 

uppfylla sina återbetalningsskyldigheter och täcka underskotten krävdes antingen en ständig ström 

av nytt utländskt kapital eller ökade exportintäkter.

Under 1880-talets senare hälft eskalerade låntagandet. En allt kraftigare depreciering undergrävde 

statens kapacitet att återbetala lånen som var satta i guldkonvertibel, utländsk valuta medan statens 

intäkter, som Tabell 2 visar, till större delen var i pappersvaluta.

Försöken att upprätthålla lånen genom handel med obligationer kapsejsade redan 3 september 1884 

då  rykten  om  att  den  argentinska  valutans  guldkonvertibilitet  skulle  upphävas.  Gjorde 

värdepapperna osäljbara på börsen, vilket lämnade obligationerna från två av de större lånen, Public 

Works Loan samt Salubridad y Riachuelo loan, kvar hos affärsbankerna. 

1885 var den argentinska staten åter i behov av nytt utländskt kapital för att kunna uppfylla sina 

betalningsskyldigheter på tidigare lån. De två misslyckade lånen omförhandlades och Salubridad y 

Riachuelo-lånet på £ 2,4 milj blev helt avskrivet medan Public Works-lånet skrevs ned från £ 6 till 

4 milj. Den argentinska staten fick emellertid åtaga sig att återköpa den post som affärsbankerna 

hade köpt samt stå för kostnaderna kring utgivningen av obligationerna på börsen. Vidare skrevs en 

klausul som begränsade ytterligare låntagande.

Efter omförhandlingarna och den argentinska valutans inkonvertibilitet borde vidare investeringar 

genom obligationshandel inte varit aktuella för utländska intressenter men 1886 blev resultaten av 

obligationsplaceringarna från de omförhandlade lånen framgångsrika för främst Baring. Samtidigt 

kom  ytterligare  en  konkurrent  in  på  den  argentinska  marknaden  –  tyska  affärsbanker 
(Flores:2005.s.27,28).

1887 genomdrevs fler lån till Argentina trots 1885 års restriktioner. Tyska syndikat tillsammans 

med brittiska och franska affärsbanker åtog sig att köpa upp obligationsposter och placera dem på 

europeiska börser till värdet av £ 6.5 milj. 

1888-89 placerades två lån på sammanlagt £ 5.9 milj. av franska och tyska syndikat i samarbete 

med enskilda brittiska affärsbanker (Flores:2005.s.30).
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Tidigare misslyckade emitteringar av obligationer och det faktum att guldkonvertibiliteten aldrig 

återupprättades under 1880-talet måste ha demonstrerat att Argentinas kapacitet att klara av lånen 

var  otillräcklig.  1884-1886  års  misslyckanden  borde  ha  haft  en  avkylande  effekt  på  vidare 

långivning  men  1886-1888  års  vinstresultat  tillsammans  med  hårdnande  konkurrens  fick 

affärsbankerna  att  ignorera  orosmolnen  och  fortsätta  handeln  med  obligationer.  Argentinas 

återbetalningsskyldigheter i form av amorteringar och ränta på lånen eskalerade 1887-1889 bortom 

all reell koppling till avkastningsmöjligheter på investerat kapital enligt nedanstående tabell.

Tabell 3: Utveckling i export jämfört utlandsskuld

år Export 
($ guld milj)

Tot.lån 
($ guld milj)

1881 58 14
1882 60 25
1883 60 47
1884 68 40
1885 84 39
1886 70 68
1887 84 154
1888 100 248
1889 123 154
1890 101 45

Källa: A.G Ford: ”Argentina and the Baring crisis of 1890”, p.138,149

Till  detta  skall  också  läggas  att  alla  exportinkomster  inte  kom staten till  godo samt  ytterligare 

faktorer  som undergrävde Argentinas finansiella  ställning,  exempelvis  avbetalning,  import  samt 

inflation.

Avbetalningarna spelar en betydande roll för krisens djup. Skulden var värderad i utländsk valuta 

och det faktum att landets inhemska valuta vid flertalet tillfällen deprecierades till följd av inflation 

tyngde statskassan ytterligare då statsapparatens intäkter var i papperspeso och statsskulden var i 

guld-peso.  När  det  utländska  kapitalet  ströps  i  och  med  Bank  of  Englands  räntehöjning  1890 

minskade  trycket  på  växelkursen  men  avbetalningarnas  värde  bestod  och  i  frånvaro  av  ökade 

nationella intäkter skulle de ta en ökad andel av de ekonomiska resurserna i anspråk (Ford:1956.s.128).

Tabell  6  (nedan)  visar  att  med  undantag  för  1881  drogsArgentina  med  ett  konstant  ökande 

handelsunderskott. Följaktligen försvann guldreserverna från det nyetablerade banksystemet vilket, 
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på  grund  av  den  underutvecklade  hemmamarknadens  användande  av  pappersvaluta  och  inte 

guldpesos, nödvändiggjorde guldbaserad kapitalimport genom lån från utlandet. 

Låntagandet var dock en följd av kommersiella underskott, vilket J.H Williams (Argentine international 

trade under inconvertible paper money (1920)) angav som nyckelfaktorn bakom krisen (se Kommersiella 

underskott).  När  den  sammanlagda  skulden  uppgick  till  över  1 000 000.000$ representerade  de 

årliga  avbetalningarna  60  %  av  det  årliga  exportvärdet  (se  Tabell  9).  När  kapitalflödet  från 

europeiska  investerare  försvann  föll  uppgiften  att  generera  guldkonvertibel  valuta  helt  på 

exportintäkterna. Skuldavbetalningarnas stora andel av de årliga exportintäkterna gjorde uppgiften 

svår, speciellt som råvarupriserna föll på världsmarknaden. Uppdagandet av skulden hämmade klart 

förtroendet vilket lade grund för den finansiella och monetära krisen. Utlandsskulden förvärrade 

helt klart Argentinas ekonomiska möjligheter att klara krisen men eftersom den var till följd av 

kommersiella underskott samt statliga åtgärder kan den inte ses som en orsakande faktor utan hade 

snarare en fördjupande verkan på krisen. 

6.2 Politiska och institutionella förklaringar
-”Argentina is one of the most unfortunate victims of parliamenteering run wild. It is not governed 

by administrators, but by professional politicians. Everything in its national life, whether industrial,  

commercial or financial, begins and ends in Politics”- Lawson, W.R 1899 (Bankers Magazine s.687)

Det  existerar  inga  modeller  med  vars  hjälp  man  kan  mäta  politisk-institutionell  inverkan  på 

ekonomier men den är inte desto mindre en grundläggande faktor för hållbar ekonomisk tillväxt. 

Politisk oro hade varit ett återkommande inslag i Argentinas historia sedan frigörelsen från Spanien 

1817 och strider hade rasat mellan intressegrupper i och kring Buenos Aires. Vid 1880-talets början 

hade läget förvisso stabiliserats men det politiska mönstret bestod. Efterfrågan på vete ökade på 

världsmarknaden vilket gav regeringen incitament till att genomföra åtgärder för att underlätta en 

omställning till  kommersiellt  jordbruk.  Ett  hjälpmedel  var införandet av hypoteksbanker i  vilka 

jordbrukare kunde erhålla lån för att köpa/arrendera mark av storgods. Institutionerna, vars upplägg 

skulle kunnat leda till ett effektivare jordbruk, blev dock i regel motarbetade av storgodsägarna, 

vilkas inställning till projektet var att det hotade deras inflytande över agrarekonomin (Ford:1962.s.86) 

Politiker löste i likhet med tidigare problemet med stigande utlandsskuld via sedelpressarna vilket 

förvärrade inflationen och undergrävde säkerheterna i obligationshandeln. Att trycka sedlar var helt 

enkelt den enklaste lösningen. Alternativen var att kraftigt sänka importen av främst brittiska varor, 

skära ned statens utgifter eller höja skatten för storgodsägarna. Staten fortsatte att lösa underskotten 
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med sedeltryckning vilket omöjliggjorde återgång till guldkonvertibiliteten och skapade en osäker 

monetär grund (se monetära förklaringar). Storgodsägarna såg dessutom gärna valutan deprecieras 

då de ofta hade intecknat sina gods i cedulas för att kunna expandera sina ägor. Dessa var värdesatta 

i  pappersvaluta  och  lånens  reella  värde  blev  lägre  (Ford:1962.s.94,95).  Detta  till  nackdel  för  den 

löntagande befolkningen vars reallöner minskade.

Brist på rågång mellan privata och statliga intressen var ett återkommande problem i argentinsk 

ekonomi. Detta berodde på att jordägareliten också utgjorde den politiska tyngdpunkten i landet och 

nationens hållning blev starkt influerad av deras intressen. Flera politiska aktioner genomfördes 

som skulle visa sig förödande för ekonomin.

De bristande inhemska bankinstitutionerna ledde till Free Banking Law 1887 (eller Law of National 

Guaranteed Banks från 1887), vilken inrättades för att förlänga den pågående tillväxten. Alla nya 

banker fick tillstånd att trycka sedlar mot att de köpte och sålde nationella statsobligationer i guld 

för att förse statskassan med nya reserver. Syftet med guldtillgångarna var aldrig att upprätthålla 

sedlarnas  konvertibilitet.  Guldresurserna  var  menade  att  användas  till  avbetalning  av 

utlandsskulderna. Lagstiftningen skulle visa sig bli ett luftslott, utsatt för ineffektiv administration, 

dubbel bokföring, obefogad långivning till inflytelserika politiker samt kraftig sedelutgivning vilket 

resulterade i en fördubbling av antalet papperspesos i omlopp.

Detta federala bankprojekt, som var en kopia av USA:s bankväsende med obligationsbaserad valuta 

som upprättats årtiondet tidigare, misslyckades på grund av att:

1. USA  hade  ett  stabilt  och  fullt  konvertibelt  pappersvalutasystem  med  säkerhet  i 

statsobligationer,  Argentinas  pappersvalutas  konvertibilitet  var  suspenderad  sedan  3  år 

tillbaka.

2. USA:s statsobligationer var avsedda för stadigvarande handel på öppen marknad medan de 

argentinska  motsvarigheterna  endast  var  ett  medel  för  att  kunna  utgöra  en  reserv  för 

nyemmision av sedlar (Paolera&Taylor:2000.s.58).

Statens kontroll över den monetära utvecklingen visade sig vid flertalet tillfällen under 1880-talet 

undermålig. Avsaknaden av en centralbank vilken inrättades först 1893, representerar bristen på 

centraliserat inflytande över penningmängden. Detta var ett återkommande problem vilket under 

1880-talet slutligen visade sig i form av suspenderingen av konvertibiliteten i december 1884 efter 

att  stor  mängd  papperspesos  utan  täckning  i  guld  tryckts  av  bankerna.  Politiska  löften  om 

återställning  av  konvertibiliteten  omintetgjordes  av  presidentskiftet  1886.  Den  nya  regeringen 

prioriterade tillväxt framför prisstabilisering. 
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När  den  ekonomiska  instabiliteten  slutligen  uppenbarades  för  europeiska  investerare  ebbade 

kapitalflödena under 1890-1891 snabbt ut. Statens reaktion och försök att stabilisera växelkursen 

endast fördjupade krisen.

Då staten var involverad i samtliga ekonomiska sektorer i den argentinska ekonomin, föll det främst 

på myndigheterna att etablera en stabil ekonomisk grund för tillväxt inom jordbruk och industri 

med en centraliserad och effektiv administration.

Argentinas regering förhöll sig dock annorlunda, man misslyckades på flera punkter:

− Underutvecklade  institutioner,  främst  inom bankväsendet.  Frånvaron  av  exempelvis  centralt 

sedelutgivningsansvar  undergrävde  försök  till  kontroll  över  inflationen  och  därmed 

deprecierades valutan.

− Rågången mellan privata och offentliga intressen vilket visade sig i bland annat resursallokering 

(exempelvis  satsning  på  framgångsrika  näringssektorer)  var  otydlig.  Misslyckandet  med  att 

utveckla ett kommersialiserat jordbruk hämmade agrara exportintäkter då ägarna av de gamla 

estencias var den främsta politiska maktgruppen i republiken och de motsatte sig omställningen 

till mindre spannmålsodlande jordbruk.

− Lagstiftningen och inrättningarna var efter 1884 inte ämnade att skapa ekonomisk stabilitet utan 

att förlänga tillväxtboomen vilket kan liknas vid att man eldar på ett tåg till att gå snabbare på 

ett allt mer osäkert spår; förr eller senare spårar det ur. 

− Statens  svar  på underskotten var  att  emittera  nya sedlar  vilket  deprecierade valutan och en 

återgång till guldkonvertibilitet blev allt svårare. 

Sammanfattningsvis kan staten beskrivas som en grundläggande faktor bakom kraschen. Då staten 

är så djupt involverad i  en ekonomi är så pass statsinvolverad krävs en administrativ stat  utan 

korruption och intressegruppstänkande. Exporten växte förvisso under 1880-talet men priserna på 

världshandeln föll. Statens svar blev inte att ställa om ekonomin och skära ned på utgifterna eller 

utveckla  hemmamarknaden  när  efterfrågan  på  argentinska  exportvaror  föll.  Istället  ökade  man 

inlåningen för att täcka de kommersiella underskotten och statens budgetunderskott. 
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6.3 Monetära förklaringar
”Argentine paper money, besides its regular functions as an element of exchange, has served as the  

official finances of all periods, as a tax forced upon the country in difficult moments of its political  

life” - Pillado, Jorge, 1900

En monetär  infallsvinkel  på krisen  har  anlagts  av  forskarna  Cortes  Conde (1989),  Paolera  och 

Taylor (2000) samt till viss del av Ford (1956, 1962)

Conde skriver om att krisen förvärrades av allmänhetens uppköp av guld på öppna marknaden då 

man förväntade sig en devalvering vilket skulle ge ett högre värde på guld (eller guldkonvertibel 

valuta)  gentemot  den  inhemska  papperspeson.  Detta  ledde  till  en  snabb  tömning  av  statens 

guldreserv med kraftigt deprecierad valuta till följd

Argentina  kunde  endast  vid  ett  fåtal  tillfällen  upprätthålla  en  hållbar  monetär  balans.  Landets 

dualvalutasystem  var  den  huvudsakliga  anledningen  till  obalanserna  då  staten  inte  kunde 

upprätthålla någon stabil växelkurs mellan guld och papperspeso. Den bakomliggande orsaken var 

att starka intressegrupper välkomnade en deprecierad papperspeso då deras egendomar under slutet 

av  1880-talet  var  intecknade  i  cedulas  och  avkastningen  var  värderad  i  pappersvaluta.  Med 

deprecierad papperspeso blev följaktligen det reella värdet på inteckningarna lägre (Ford:1962.s.94,95).

Exporterande  intressegrupper  välkomnade  också  inflation  och  deprecierad  valuta  då  exporten 

betalades i guld tillsammans med det faktum att inhemsk löneutveckling och prissättning inte följde 

inflationen i samma takt (se Tabell 5 ) vilket gav exportörerna ökade intäkter. Detta förvärrade dock 

statens  finanser  då  huvuddelen  av  dess  inkomster  var  i  form  av  pappersvaluta  medan  dess 

utlandsskulder var satta i  guld.  Deprecierad valuta gjorde således statens utgifter  dyrare medan 

intressegruppernas kostnader sjönk. Staten löste underskotten i budgeten på traditionellt vis, genom 

sedelproduktion vilket var en kortsiktigt enkel lösning men som emellertid förvärrade inflationen 

vilket skapade ytterligare deprecierad valuta resulterandes i ökade underskott.. 
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Tabell 4: Utvecklingen i penningmängd      Tabell 5: Inflationsutveckling

    Källa: A.G Ford Argentina and the baring Crisis of 1890 s.131

Källa: A.G Ford Argentina and the Baring Crisis of 1890 s.149

Institutionell  brist  på  kontroll  över  valutamängden bidrog till  instabiliteten.  Enda institutionella 

exemplet  på  styrning  av  penningmedlen  var  lagstiftningen  om  bimetallstandarden  1881  samt 

inrättandet av myntverket 1883 vilket förvisso resulterade i en fullt konvertibel pappersvaluta på 

61.7 milj. Den monetära stabiliteten skulle dock bli kortvarig och från att valutan hade bedömts som 

”sund” i början av 1884 så suspenderades inlösningen redan 1885 (Ford:1962.s.94). Av tabellerna över 

pappersvaluta  i  omlopp  framgår  klart  att  staten  lät  sedelutgivningen  spåra  ur.  Planen  efter 

konvertibilitetens suspendering 1885 att landet inom en tvåårsperiod skulle återgå till konvertibel 

valuta men i och med Free Banking Law 1887 åsidosattes monetär stabilitet i förmån till förlängd 

expansion.  Den  efterföljande  Baringkrisen  tillsammans  med  en  långsam  återhämtning 

omöjliggjorde ett återupprättande av konvertibiliteten fram till 1900-talet.. 

Paolera och Taylor beskriver effekter på krisförloppet efter statens försök till intervention för att 

rädda bankväsendet.  För  att  hejda  den allmäna vågen av  inlösning från pappersvaluta  till  guld 

försökte banken höja förtroendet med en av guld garanterad fast växelkurs. Detta ledde enbart till en 

ny våg av uttag av guld och staten förlorade 5 milj guld-peso under en kort period. Allmänhetens 

andel av guld eller guldkonvertibel valuta ökade drastiskt från 5-15 % av landets monetära medel 

1888 upp till 90 % 1891. Staten förlorade i sina försök stora delar av sin valutareserv och fick efter 

krisen  omförhandla  lånen  till  främst  Storbritannien  för  att  kunna  klara  av  sina 

återbetalningsskyldigheter (Paolera&Taylor:2000.s.62)

I  både  Straining at the anchor och ”Argentina and the Baring Crisis  of 1890” anger monetära 

faktorer  ha  förvärrande  effekter  på  krisen  men  beskrivs  inte  som orsak  till  krisen.  Inflationen 
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År papperspeso i 
omlopp

1884 62
1885 75
1886 89
1887 94
1888 130
1889 164
1890 245
1891 261

År Lön Guldpremie Exppris (värd 
papperspeso )

1886 100 100 100
1890 125 181 165



skenande till följd av underskotten och statens traditionella sätt att hantera dem. 

Monetär instabilitet bidrog till krisen genom att undergräva förtroendet för valutan och ledde när 

efterfrågan  på  argentinska  värdepapper  försvann till  att  spararna  gjorde  stora  uttag  i  guld  från 

bankerna. Bristen på förtroende var välgrundad. Tabell 5 visar att penningmängden i landet ökade 

kraftigt från den konvertibla mängden 1884 för att vid krisen 1890 skena iväg. Min personliga åsikt 

är också att den duala valutan (papperspeso och guldpeso) ställde till med stora bekymmer för den 

argentinska ekonomin. Statens oförmåga att kontrollera penningmängden (exempelvis avsaknaden 

av  en  centralbank)  gjorde  slitningarna  mellan  guld-peso  och  papperspeso  svåra,  samtidigt  som 

större  delen  av  statliga  inkomster  bestod  av  papperspeso  som på  grund  av  sedeltryckningarna 

ständigt  deprecierades.  Om staten gjort  om valutan till  endast  guldkonvertibel  valuta  hade  den 

bristfälliga  nödlösningen  att  trycka  sedlar  för  att  lösa  underskott  varit  omöjlig  på  grund  av 

restriktionerna i den klassiska guldstandarden. 

6.4 Kommersiella underskott

Tabell 6: Handelsbalansen i förhållande till utlandslån

År Export
($ milj guld)

Import
($ milj guld)

Lån
($ milj guld)

1881 58 56 14
1882 60 61 25
1883 60 80 47
1884 68 94 40
1885 84 92 39
1886 70 95 68
1887 84 117 154
1888 100 128 248
1889 123 165 154
1890 101 142 45
1891 103 67 8

Källa: A.G Ford Argentina and the Baring crisis of 1890 s. 149, 
The Gold Standard 1880-1914 Britain and Argentina s. 135

När kapitalflödet ströps med Bank of Englands höjning av räntan (se Figur 1), till följd av de stora 

lånen och åderlåtningen av likvida medel i det brittiska bankväsendet, vilade Argentinas behov av 

utländskt kapital helt på exportintäkter. Expansionen inom exportindustrin hade varit stark tack vare 

omfattande investeringar inom främst agrara områden men enligt Tabell 6 föll ändå den exportens 

intäkter långt under importens kostnader. 
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Tabell 7: Näringssektorers produktionsutveckling

År Veteexport 

(Tusentals ton)

Majsexport

(Tusentals ton)

Ullexport

(Tusentals ton)

1885 78 198 128
1886 38 232 136
1887 238 362 109
1888 179 162 132
1889 23 433 142
1890 328 707 118

Källa: A.G Ford ”Argentina and the Baring crisis of 1890” s. 138

Utöver  tillväxten  i  jordbruksproduktionen  redovisar  Tabell  7  dynamiken  inom  det 

spannmålsorienterade jordbruket kontra de traditionella storgodsens boskapsskötsel som låg stilla 

större delen av exportboomen. Tyngdpunkten inom jordbruksutveckling har generellt representerats 

av  mindre  kommersiella  jordbruk  (ex)  Sydkorea  efter  2:a  världskriget  och  Sveriges  utveckling 

under 1800-talet). Argentinas situation var inte gynnsam för sådan omställning. Efter 1878-81 års 

erövringar av Pampasområdena delades stora jordområden ut till främst politiker och militärer för 

att  finansiera  fälttågen  vilket  stärkte  den  tidigare  koloniala  agrarstrukturen  med  storgods. 

Följaktligen blev omställningen till kommersialiserat jordbruk förhindrat.

Exporten av vete och majs 1890 översteg den för 1889 väsentligt enligt tabell 7, vilket tyder på att 

investeringarnas  inverkan  på  produktivitetsökningen  inom  spannmålsjordbruket  hade  varit 

framgångsrik. Två faktorer dock exportens förmåga att förse Argentina med tillräckliga mängder 

utländskt kapital:

1. Argentina svarade trots sin starka export endast för en bråkdel av den totala världshandeln och 

kunde  därför  inte  styra  över  prissättningen.  Råvarupriserna  på  världsmarknaden  sjönk  under 

krisåren 1889-1891:

Tabell 8: Prissättning (Samlingsvärde skinn, fällar, vete, majs, ull och linfrön) ($ milj guld)

År Akt. priser 1889 års pris Kvot
1889 93 93 0
1890 78.5 102 -23.5
1891 68 95.5 -27.5

Källa: A.G Ford ”Argentina and the Baring Crisis of 1890” s. 142
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Ovanstående visar entydigt på en stark nedgång i pris på Argentinas främsta exportvaror. 

2. Andelen av exportintäkterna som gick till avbetalning på statsskulden (se Tabell 9) tillsammans 

med importen gjorde att exportens inte kunde bära upp den argentinska ekonomin.

Tabell 9: Avbetalningsandel av export (årlig)

År % av exportvärde
1885 27
1886 38
1887 44
1888 50
1889 49
1890 60

Källa: A.G Ford Argentina and the Baring crisis of 1890 s. 141

Williams  var  en  stark  förespråkare  för  kommersiella  underskott  som  dominerande  faktor  till 

Baringkrisen.  De  ökade  underskotten  skapade  ett  behov  av  utländskt  kapitalinflöde  genom 

alternativa verksamheter som FDI men främst genom lån till staten för att undvika en deprecierad 

valuta.  När  Bank  of  England  ströp  kapitalflödet  1889  eskalerade  valutadeprecieringen  vilket 

resulterade i krisen 1890. Följaktligen ansåg Williams att monetär obalans var en irrelevant faktor 

för att förklara krisen, sedelemission var således endast en följd av och inte en orsak till deprecierad 

valuta. 

Tabell 10: Monetär utveckling och skuldsättning

År Lån
($ milj guld)

Guldpremie papperspeso i 
omlopp (milj)

1884 40 100 62
1885 39 137 75
1886 68 139 89
1887 154 135 94
1888 248 148 130
1889 154 191 164
1890 45 251 245

Källa: A.G Ford The gold standard 1880-1914 Britain and Argentina s. 139, 
Argentina and the Baring Crisis of 1890 s. 149

Efter att ha läst tabell 10 fann jag statistik som både styrkte och motbevisade Williams uppfattning. 
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Enligt  tabell  6  hade  Argentina  ett  konstant  handelsunderskott  vilket  täcktes  upp  genom  ökat 

låntagande. Tabell 10 visar dock att påståendet om en depreciering först i och med nedgången i 

utländskt kapital 1890 endast delvis korrekt. Guldpremien (värdet på guld gentemot valutan) hade 

stigit  kraftigt  under  perioden  från  suspenderingen  av  konvertibiliteten  1885-1890  till  följd  av 

sedelemissionen under motsvarande tid. Deprecieringen ökade kraftigt när kapitalinflödet minskade 

men deprecieringen var ändå ett faktum långt dessförinnan.

Avslutningsvis kan kommersiella  förklaringar anges till  Baring-krisens upptakt  och utbrott.  Till 

följd av de ständiga kommersiella underskotten under 1880-talet, undantaget 1881 (se Tabell 6), tog 

argentinska myndigheter utlandslån eftersom den inhemska marknaden var oförmögen att generera 

guldkonvertibel valuta till staten. Som delförklaring kan också nämnas att Argentina under perioden 

spenderade stora summor på förbättrad infrastruktur och offentliga arbeten och förvärrade därmed 

problemen med budgetunderskott.

6.5 Spekulation som förklaring
− ”In 1886, European investors already began to suspect that the Argentine credit was being  

overworked” - Wirth, Max 1899 (The Crisis of 1890.s.218)

− ”As early as 1886 there were fears for the stability of the Argentine finances” -  Eichengreen 

Barry 1997 (The Baring Crisis in a Mexican Mirror.s.22)

− ”Anderson (director of The River Plate Bank) expected the crisis long before it broke... By  

January 1888, he could only explain the continued flow of funds into Argentina in terms of the  

extremely low rates of interest in London” -  Joslin, David 1963  (A Century of Banking in Latin 

America)

Argentinska politiker lade skulden för Baring-krisen och efterföljande depression på det utländska 

kapitalinflödet.

Enligt flera forskare bekymrades affärsbanker och investerare av Argentinas ekonomiska instablitet. 

Begrepp som eufori och bubbla har använts av som beskrivning av investeringarna i landet under 

slutet av 1880-talet.

I likhet med politisk-institutionella faktorer är spekulation och förtroende inga mätbara storheter 

men den skulle skapa en eufori runt argentinska värdepapper, och skymma rapporter om landets 

överskridna kredit, budgetunderskott mm. Affärsbankerna hade troligen inte fortsatt långivningen 

till argentinska myndigheter efter de negativa rapporterna om det inte vore för stark efterfrågan på 

värdepapper på börsen.
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Strukturen på investeringarna dominerades av obligationsplaceringar utgivna av den argentinska 

staten. Majoriteten av kapitalsatsningarna gick mellan europeiska affärsinstitutioner och argentinska 

myndigheter till följd av att det var kostsam för enskilda företag och privatpersoner att införskaffa 

information  om  transatlantiska  utvecklingsmarknader.  Affärsbankerna  hade  kontakter  med 

argentinska staten vilket underlättade informationsinhämtning och de kunde agera som övervakare 

av argentinska projekt och säkra vinster. Investerarna var då helt beroende av rapporter om den 

argentinska ekonomin från affärsbankerna. 

Handeln med främst obligationer grundade sig inte enbart på förhållandet mellan den argentinska 

staten  och  affärsbankerna.  Ford  pekar  också  på  investerarens  inställning  till  värdepapper. 

Avkastning på aktier kommer först efter en viss tid och beroende på framgångarna i satsningen. 

Obligationer däremot erbjuder omedelbar utdelning i form av ränta oavsett resultat (Ford:1956.s.148). 

Investeringar  i  obligationer  uppmuntrades  dessutom  av  argentinska  myndigheters  garantier, 

tillsammans med uppfattningen om Argentinas välstånd gav inteckningsbaserade värdepapper en 

förtroendeingivande säkerhet.

Enligt  Flores  spelade  de  finansiella  mellanhändernas  konkurrens  en  nyckelroll  i  krisen 

(Flores:2005.s.4).  Barings  tidigare  monopol  luckrades  under  1880-talet  upp  av  tyska  och  franska 

affärssyndikat. Kampen om den lukrativa marknaden tvingade in affärsbankerna i allt mer riskfyllda 

satsningar och trots försämrat makroekonomisk läge kunde bankerna satsa kapital tack vare låga 

räntor och efterfrågan på argentinska värdepapper. 

Guldstandarden har  också  tillskrivits  delaktighet  i  krisen  (Ford)  och  enligt  Flores  hade  statens 

begränsade handlingsutrymme en roll i utvecklingen. De länder som var med i guldstandarden fick 

inte medelst räntepolitik och andra medel stoppa kapitaltransaktioner över gränserna. Detta faktum 

tillsammans  med  bankernas  liberala  policys  möjliggjorde  ohämmade  marknadsspekulationer 

utomlands. 

Den grundläggande förklaringen till att Argentina kunde låna sådana omfattande summor var den 

låga räntan hos Bank of England.

Figur 1:
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Källa: A.G Ford -”The Gold Standard 1880-1914” s.39

Sammanfattningsvis kan det sägas att  spekulationsfaktorer var förklaringar till  krisen.  Den låga 

räntan på de europeiska marknaderna gav låg avkastning på investerat kapital och gjorde låntagande 

billigt. Detta tillsammans med att guldstandarden öppnade för transaktioner över gränserna och att 

det fanns restriktioner mot statlig intervention samt bankernas lössläppta policys för bankväsendet 

möjliggjorde massiva kapitalsatsningar. Tabell 1 och Graf 1 visar sambandet mellan räntan och 

kapitalsatsningar i Argentina men detta förklarar bara ökade investeringar i landet. Exportsiffror, 

tabell 7, visar att satsat kapital gav resultat trots administrativa problem till följd av institutionella 

brister. Argentinska politikers skuldbeläggning av utländskt kapital som orsakande faktor är inte 

grundlös  men  utländskt  kapital  trycktes  knappast  in  i  den  argentinska  marknaden  mot 

myndigheternas vilja. Argentina behövde guldkonvertibel valuta i form av exempelvis lån för att 

täcka  till  budgetunderskott  och  kommersiella  underskott  och  sökte  flera  lån  under  1880-talet. 

Utländskt kapital är ofta en förutsättning för att ett u-lands ekonomi skall kunna utvecklas men är 

skadligt  om det  missbrukas.  Överhettning  och  djup  skuldsättning  har  i  mer  än  Argentinas  fall 

orsakat svåra makroekonomiska problem.

Misslyckandet  med  att  tillföra  stora  mängder  kapital  för  att  åstadkomma  en  stabil  ekonomisk 

tillväxt låg således snarare hos den argentinska regeringen än hos utländska aktörer. 

34



7 Slutledning

Studien av den omdebatterade Baring-krisen och dess aspekter har gett en inblick i den betydligt 

mindre komplexa ekonomin under 1800-talet. De olika faktorerna kan avslutningsvis beskrivas som 

partiella, med olika påverkan på ekonomin och sinsemellan:

Orsakande:  Kommersiella  underskott  och  spekulativa  tendenser  bland  investerare  tycks  ha 

förorsakat krisen. Underskotten mot utlandet och den inhemska marknadens oförmåga att  generera 

guldkonvertibel valuta utmynnade i ansträngningar att få in guldtillgångar genom lån istället för att 

sanera ekonomin och tillämpa en betalningsbalans enligt den klassiska guldstandardens PSFM (se 

avsnitt  Guldstandard).  Men ökat  låntagande hade inte  utgjort  ett  alternativ  om det  inte  funnits 

intresse  för  den  argentinska  marknaden  hos  europeiska  börshus.  Den  spekulativa  eufori  som 

uppstod har också bakomliggande faktorer, däribland knapphet till information, låg ränta hos främst 

Bank  of  England  men  också  hos  tyska  och  franska  centralbanker  samt  liberaliseringen  av 

bankväsendet i och med guldstandardens införande 1870-1880. 

Undergrävande:  Ökad skuldbelastning och monetära faktorer bidrog utan tvivel till  krisen och 

förvärrade den när finanssystemet började svikta. Ingen av dessa faktorer verkar ha haft orsakande 

omständigheter  kring krisen utan har  beskrivits  som uppkommande till  följd av andra faktorer. 

Skuldbelastningen var till  följd av kommersiella underskott och monetär instabilitet till  följd av 

exempelvis politiskt svar på budgetunderskott. 

När den argentinska ekonomins skuldsättning uppdagades fick det effekt på förtroendet bland såväl 

utländska investerare som inhemsk befolkning. Monetär instabilitet undergrävde lånen under hela 

1880-talet till följd av en ständigt försvagad valuta och okontrollerad sedelutgivning. När väl krisen 

slog  till  1891  fick  samtliga  banker  förutom  The  London  and  River  Plate  Bank  stänga  efter 

allmänhetens rusning  för att skaffa sig guldkonvertibel valuta.

Grundläggande:  Politiska  och  institutionella  förklaringar  utgör  den  underliggande grunden för 

utvecklingen till  krisen.  Statliga myndigheter,  ständigt  plågade  av korruption och ineffektivitet, 

misslyckades  med att  komma tillrätta  med institutionella  problem och åstadkomma exempelvis 

central valutakontroll, kontroll över intressegrupper och stabilt bankväsende. Politisk-institutionella 

faktorer var bakomliggande de andra nämnda faktorerna förutom spekulation. 

Politisk  verksamhet  och  institutionell  utveckling  gick  efter  utländska  omständigheter.  Deras 

struktur var i stort densamma långt innan upptakten till krisen och bibehölls en bit in på 1900-talet. 
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Av dessa  skäl  valde  jag  att  inte  beskriva  den  poltiska  och  institutionella  faktorn  som varken 

orsakande eller undergrävande eftersom den i stort representerar båda.

Slutsats: Samtliga faktorer bidrog till krisen men med olika innebörd. Kommersiella underskott och 

spekulation med undermåliga institutionella regleringar mynnade ut i ökad skuldsättning på grund 

av politiska åtgärder.  Staten försökte klara  underskotten genom att  emmittera  nya sedlar  vilket 

försvagade valutan och skapade inflation. Svagare valuta innebar ökade kommersiella underskott 

och skuldavbetalningar. Statens utväg blev med fler utländska lån vilket satte ytterligare press på 

ekonomin. Lånen godkändes av affärsbankerna p g a den låga räntan och hårdnande konkurrens. 

Avbetalningarna  på  de  nya  lånen  tyngde  ned  ekonomin  ytterligare  och  skapade  större 

budgetunderskott  vilket  löstes  med en allt  större  sedelproduktion  vilket  ytterligare  undergrävde 

värdepapper som exempelvis cedulas. 

Sambanden mellan faktorerna är starka och skapade en kumulativ, neråtgående effekt på ekonomin 

samtidigt som prissättningen på argentinska tillgångar ökade till följd av spekulation. Skillnaderna 

mellan det reella värdet och det spekulativa värdet på den argentinska marknaden blev således allt 

större och när landets skrala ekonomi uppdagades slog kraschen hårt mot inte bara den argentinska 

ekonomin utan även världens finansiella centrum London. 
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8 Komparativ studie av Baring-krisen och 90-talskrisen.

Sveriges tillgångsmarknad sköt under slutet av 1980 talet i höjden och priserna på fastigheter steg 

kraftigt. Börsen upplevde mellan 1980 och 1989 en kraftig hausse där kurserna steg med 1144 %. 

1990 sprack bubblan och Sverige gick in  i  kraftig  lågkonjunktur  med hög arbetslöshet  och en 

gungande finansmarknad.

Spekulation: Orsaken till den svenska fastighetskrisen låg främst i en spekulation som blåste upp en 

grundlös eufori  på tillgångsmarknaden och välståndets  sammanbrott  var bara en tidsfråga.  Med 

liberaliseringen av ekonomin blev större krediter tillgängliga efter ökad efterfrågan på dem. Den 

reala låneräntan sjönk från 2 % 1986 till -1% 1990  (Ari  Kokko -”Asienkrisen: många likheter med den 

svenska krisen” s. 84 (1999)).  En mer fundamental likhet mellan 1880-talets Baring-kris och 1990-talets 

kris  är  att  bägge inträffade efter  öppnandet  av utländska marknader  som tidigare varit  stängda 

genom  statliga  regleringar.  I  det  förstnämnda  fallet  möjliggjordes  kapitaltransaktioner  av 

övergången  till  guldstandarden  och  i  det  andra  av  Bretton  Woods-systemets  avveckling  och 

liberaliseringarna av ekonomin under 1980-talet. I sådana fall ökar risken för lösare policys och 

överhettning av marknaderna. 

Likheten med de spekulativa faktorerna bakom Baring-krisen är tydliga. 

Argentina:

− Ökat utbud på kapital och krediter efter guldstandardens införande

− Ökad konkurrens mellan affärsbankerna under 1880-talet

− Låg ränta på den brittiska centralbanken, Bank of England

− Tillgångsvärderingarna steg till orimliga nivåer till följd av investerarnas ökade efterfrågan på 

värdepapper

Skuldsättning: Den privata sektorns skuldsättning i Sverige ökade från 1985-1990 från 100% till 

150% av BNP. Kreditregleringens avslappnande och finansinstitutens tidigare strategi att minimera 

riskerna  ersattes  med  att  maximera  lönsamheten  på  investerat  kapital.  Liberaliseringen  och 

högkonjunkturen ledde till att låneinstituten ändrade den maximala belåningsgraden från 75% till 

85-90% på inteckningsobjektet (Kokko:1999.s.83).

Argentina:

− Eskalerande utlandsskuld till följd av låg ränta

− Allt större belåning av jord
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Politik  och  institutioner:  Sverige  inledde  1980-talet  med  en  starkt  expansiv  finans-  och 

penningpolitik. Regeringen gjorde inga försök att kyla av den överhettade tillgångsmarknaden, det 

fanns ingen politisk plan på åtstramning eftersom högkonjunktur rådde med låg arbetslöshet och 

stort budgetöverskott. Ett bankinsitutionellt problem bakom den stora utlåningen under 80-talet var 

att  en  enskild  banktjänsteman kunde auktorisera  ett  obegränsat  lånebelopp till  en  privatperson. 

Detta gav grund för orealistiska satsningar då lånen blev personliga tjänster mellan bankmän och 

kunder. 

De politiska reaktionerna på 90-talskrisen blev prisstabiliserande åtgärder och försöket att hålla den 

fasta växelkursen drev upp realräntorna vilket gjorde låntagande dyrare och drev ned priserna på 

fastighetsmarknaden. Skattereformen 1991 skar ned ränteavdragen och drev upp lånekostnaderna 

vilket sänkte tillgångsmarknaden ytterligare. Bankernas säkerheter i tillgångar på lånen urholkades 

och genererade stora kreditförluster och tre storbanker gick i konkurs.

Argentina:

− Staten  genomförde  lagstiftning  i  syfte  att  förlänga  tillväxtboomen  och  underlät  sig  vidta 

stabiliserande åtgärder.

− Efter  nationaliseringen  av  bankväsendet  1887  utnyttjade  politiker  sitt  inflytande  och  sina 

kontakter med bankirer i syfte att få lån utställda till privata investeringar.

− När krisen inträffade och uttagen från bankerna eskalerade misslyckades samtliga försök till att 

rädda bankväsendet från likvidering. Statens försök till att öka förtroendet för bankväsendet och 

sätta en fast växelkurs vållade stora förluster i guldreserven och fördjupade krisen. Alla statliga 

banker stängde ned sin verksamhet, endast The London and River Plate Bank höll öppet. 

Monetära faktorer: Politiska interventioner i den stigande kreditexpansionen omintetgjordes av den 

fasta växelkurs som rådde under 1980-talet. Om växelkursen varit rörlig kunde en åtstramning av 

penningpolitiken och kreditförhållandena ha genomförts genom höjd ränta och sänkt skuldsättning. 

När  krisen  bröt  ut  misslyckades  statens  alla  försök  att  bibehålla  den  fasta  växelkursen  genom 

stödköp, krispaket och korta räntor och när riksbanken slutligen blev tvingad att  släppa kronan 

deprecierades  den  kraftigt  under  de  följande  månaderna.  Under  högkonjunkturen  ökade  också 

efterfrågan genom löneökningar och prisstegringen utsatte den fasta växelkursen för inflationstryck. 

Inflationen påverkade som nämnts den reala låneräntan negativt och hushållssparandet sjönk till -8 

% av BNP 1990 (Kokko:1999.s.84).

Argentina:

− Argentinas instabila monetära förhållanden till följd av obefintlig penningpolitik resulterade i en 

kraftig inflation och depreciering av valutan som urholkade ekonomin.
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− Inflationen hämmade förtroendet för den inhemska pappersvalutan och sparare växlade ut stora 

mängder guld ur banksystemet och tvingade statliga banker i konkurs. 

Slutsats:

Jämförelsen av faktorer bakom Baring krisen med den svenska 90-talskrisen visar att  det  finns 

likheter. Ekonomin under 90-talet och idag är betydligt mer komplex än under guldstandarden men 

i grunden var upptakterna till och restriktionerna på krisen förhållandevis lika. 

Mest grundläggande är att bägge inträffade under liknande omvandlingsperioder med avveckling av 

ekonomiska  restriktioner  på  finansmarknaden  och  ökade  möjligheter  att  flytta  kapital  över 

gränserna. 

Under ökade kapitalflöden prioriterades tillväxt framför de tidigare stabiliseringsstrategierna och 

möjligheterna att kontrollera utvecklingen var dåliga eftersom erfarenheter av det nya näringslivet 

saknades  bland  ekonomerna.  Ingen  av  statsledningarna  såg  någon  anledning  att  stävja  den 

överhettade ekonomin.

Kommersiella  underskott  förekom inte  i  den  svenska  utvecklingen men Sveriges  tidigare  stora 

exportintäkter under 1980-talet mattades av efter inflation, ökande löner och hårdnande konkurrens 

från utlandet och kunde inte representera börsens höga kurser på värdepapper. 

Optimismen på marknaden ledde till en orealistiskt hög värdering på inteckningar av olika slag i 

både Sveriges och Argentinas fall.

Spekulation gynnad av låg ränta och högkonjunktur pressade upp tillgångspriserna till  orimliga 

nivåer i båda ekonomierna. När slutligen finansbolagen och affärsbankerna rapporterade att de inte 

kunde  uppfylla  sina  kreditskyldigheter  till  följd  av  bland  annat  räntehöjningar  sprack 

förtroendebubblan och kriserna bröt ut. 
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