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Sammanfattning 

 

Uppsatsen undersöker ifall hög BNP-tillväxt ökar risken för ekonomiska kriser. Detta testas 

genom att använda Tornells krisindexmodell och sedan utöka den med en variabel för BNP-

tillväxt. Därefter testas för en rad länder signifikansen hos de olika variablerna. 

 

Från undersökningen kan jag dra slutsatsen att det generellt sett inte går att påvisa något 

sådant samband. Materialet innehåller dock stora skillnader mellan länderna beroende på hur 

pass industrialiserade de är. Resultaten tyder på att i OECD-länderna hade BNP-tillväxt 

snarare en stabiliserande effekt. Bland flertalet av de övriga länderna visade det sig dock 

finnas stora negativa effekter utav hög BNP-tillväxt. Svaret på denna uppsats frågeställning 

blir därför högst beroende av vilket land man studerar. 

 

Uppsatsen testar även modellens förmåga att framgångsrikt identifiera ett flertal av de 

ekonomiska kriser som har drabbat länderna. Modellen presterade här bra i fallet av de mindre 

industrialiserade länderna men mycket dåligt för de övriga. 



  Leder hög BNP-tillväxt till ökad risk för ekonomiska kriser? 

 3   

1. INLEDNING.............................................................................................................................................. 4 

2. METOD...................................................................................................................................................... 9 

3. MODELL OCH TEORI ......................................................................................................................... 10 

3.1. CRISES INDEX (CRISISIT) ..................................................................................................................... 11 
3.2. REAL EXCHANGE RATE DEPRECIATION (RERIT) ................................................................................. 11 
3.3. LENDING BOOM-INDEX (LBIT)............................................................................................................ 12 
3.4. RESERVE ADEQUACY (DHR) ................................................................................................................ 15 
3.5. STRONG FUNDAMENTALS (DSF) .......................................................................................................... 16 
3.6. BNP-TILLVÄXT .................................................................................................................................. 16 

3.6.1. Förväntningar på framtiden och vad som formar dem .............................................................. 16 
3.6.2. Korruption.................................................................................................................................. 18 
3.6.3. Kapitalströmmar ........................................................................................................................ 19 
3.6.4. Ränteaspekten ............................................................................................................................ 19 
3.6.5. Finansiella avregleringar .......................................................................................................... 20 

3.7. BERÄKNING AV VARIABLERNA........................................................................................................... 21 
3.7.1. Crisis .......................................................................................................................................... 21 
3.7.2. RER ............................................................................................................................................ 22 
3.7.3. LB............................................................................................................................................... 23 
3.7.4. D

hr
.............................................................................................................................................. 24 

3.7.5. D
sf
............................................................................................................................................... 24 

3.7.6. BNP ............................................................................................................................................ 24 
3.8. MÖJLIGHETER TILL UTÖKNING AV MODELLEN ................................................................................... 25 

4. DATA ....................................................................................................................................................... 26 

5. RESULTAT OCH ANALYS.................................................................................................................. 27 

5.1. HUR VÄL PRESTERAR MODELLEN? ..................................................................................................... 27 
5.1.1. Test av krisindexet...................................................................................................................... 27 
5.1.2. Finansiella avregleringar .......................................................................................................... 30 
5.1.3. Korrelationen mellan BNP-tillväxt och LB................................................................................ 31 

5.2. RESULTAT IFRÅN REGRESSIONSANALYSEN ........................................................................................ 32 
5.2.1. Alla inkluderade länder.............................................................................................................. 33 
5.2.2. OECD-länderna ......................................................................................................................... 33 
5.2.3. Länderna utanför OECD............................................................................................................ 34 
5.2.4. Summerande kommentarer......................................................................................................... 35 
5.2.5. Effekterna av att inkludera BNP-tillväxtvariabeln..................................................................... 36 

5.3. TRE FALLSTUDIER .............................................................................................................................. 37 
5.3.1. Indien ......................................................................................................................................... 37 
5.3.2. Thailand ..................................................................................................................................... 38 
5.3.3. Japan.......................................................................................................................................... 39 

6. SLUTSATSER......................................................................................................................................... 40 

7. REFERENSER........................................................................................................................................ 41 

APPENDIX 1 ............................................................................................................................................... 44 

APPENDIX 2 ............................................................................................................................................... 44 

APPENDIX 3 ............................................................................................................................................... 45 

APPENDIX 4 ............................................................................................................................................... 46 

APPENDIX 5 ............................................................................................................................................... 49 

 



  Leder hög BNP-tillväxt till ökad risk för ekonomiska kriser? 

 4   

1. Inledning 

 

Begreppet BNP-tillväxt har på senare år gått ifrån att vara ett ord som främst används i 

utpräglat ekonomiska eller politiska sammanhang till att bli ordet på allas läppar. I takt med 

att vi görs allt mer medvetna om betydelsen för vår framtida välfärd av ihållande ekonomisk 

tillväxt har ordet tagit allt större plats i samhällslivet. Ordet tillväxt har samtidigt 

populariserats där exempelvis socialdemokraterna har lanserat en tolkning av begreppet som 

snarare inbegriper all form av utveckling, även ickeekonomisk sådan. Till nästa års 

valkampanj tycks det även som om tillväxten kommer att bli en av de avgörande frågorna och 

alla parter i debatten tycks rörande överens om tillväxtens saliggörande effekter. 

 

Om vi nu blickar utanför vår svenska horisont kan det inte ha undgått någon att de senaste 

årtiondena har uppvisat fall av tillväxt som, åtminstone vad vi vet, vida överstiger alla tidigare 

historiska fall. Kina har de senaste åren uppvisat en BNP-tillväxt som år efter år överstigt 5 % 

och samma mönster har tidigare även kunnat observeras hos bland annat de asiatiska tigrarna 

och Argentina. Vi vet emellertid också att dessa länders ekonomiska uppsving plötsligt 

ändade i kraftiga ekonomiska depressioner. Samma mönster har även gått igen på andra håll i 

världen. Dessa observationer föranleder oss därför att fråga om det rent av kan finnas ett 

destruktivt element i hög BNP-tillväxt. Var den höga tillväxttakten i ovan nämnda länder en 

av de bidragande orsakerna till deras ekonomiska kriser eller står orsakerna att finna på annat 

håll?  

 

Bilden är dock självfallet mer nyanserad än vad exemplen ovan ger sken av. Den stora 

depressionen i USA var förvisso till viss del orsakad av en kraftig ekonomisk tillväxt men vi 

finner även i samma land att den höga tillväxten under 1950-talet följdes av ytterligare år av 

hög BNP-tillväxt. Sambandet är därmed, som så ofta inte entydigt. Vi bör även ha i åtanke att 

det kanske är vanligare att istället låg BNP-tillväxt är den utlösande faktorn till ekonomiska 

kriser. Kan det således rent av vara så att enbart ”lagom” BNP-tillväxt är av godo?  

 

Syftet med min studie är därför att undersöka om det finns ett positivt samband mellan hög 

BNP-tillväxt och ökad risk för ekonomiska kriser. Till denna studie kommer jag att använda 

mig utav Aaron Tornells krisindexmodell som jag redogör för under avsnittet modell och 

teori. 
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I den ekonomiska litteraturen delas kriser grovt sett upp i två varianter, bankkriser och 

växelkurskriser. Denna uppsats kommer inte att göra någon distinktion här emellan utan 

behandla båda typerna på samma sätt. Anledningarna till detta är främst att det skulle kräva 

allt för mycket tid och utrymme att utföra särskilda analyser för de olika sorters kriserna. För 

tydlighets skull ger jag dock följande definitioner. Bankkriser definieras som ett tillstånd då 

hela banksystemet har inga eller negativa nettotillgångar i enlighet med (Caprio, Gerard och 

Klingenbiel 1996, s. 2). Växelkurskriser å andra sidan definieras istället som då den nominella 

växelkursen deprecierar med minst 25 % under ett år och då deprecieringen är åtminstone tio 

procentenheter högre än föregående år (Frankel och Rose 1995, s. 352). Dessa är dock inte de 

enda definitionerna utan det finns en rad likartade sådana. Vi bör även ha klart för oss att 

dessa definitioner endast utgör riktlinjer för vad som anses vara en kris och att magnituden 

därför varierar stort från fall till fall. Läsaren bör även uppmärksamma att det inte sägs något 

om effekterna på landets ekonomi eftersom dessa är högst landsspecifika (Kaminsky 2003, s. 

352). 

 
Ambitionen med denna uppsats har från början varit att söka studera en så stor mängd länder 

som möjligt för att därigenom få ett så representativt material som möjligt. Utgångspunkten 

för valet av undersökta länder har varit de nationer som är inkluderade i IMF: s statistiska 

samling International Financial Statistics (IFS) vilket i stort sett inkluderar samtliga världens 

länder. Många av dessa har emellertid en sådan bristfällig statistisk dokumentation, oftast 

förorsakat av landets fattigdom, att det ej går att utföra godtagbara analyser av dem. Många 

länder skiljer sig även i så stor utsträckning från övriga ifråga om ekonomi, politiskt 

styrelseskick och så vidare att jämförande analyser med andra länder omöjliggörs. För att 

konkretisera diskussionen ovan har jag i urvalet av inkluderade länder använt mig utav de 

krav som stipuleras i (Demirguc-Kunt och Detragiache 1998, s. 88). Denna studie hämtar 

även den sitt datamaterial ifrån IFS och exkluderar länder som uppfyller något eller några av 

följande villkor: 

 

• Centralplanerade ekonomier och ekonomier som befinner sig i övergångsfaser. 

Anledningen till detta är att samverkan mellan bankerna och övriga samhället i 

dessa länder skiljer sig så drastiskt ifrån övriga länder att det ej går att utföra 

jämförande studier på de parametrar i undersökningen som inbegriper 

bankväsendet. 
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• Bangladesh och Ghana utelämnas på grund av att deras banksystem var i dåligt 

skick under större delen av tidsperioden. 

• Argentina, Brasilien och Bolivia utelämnas med anledning av deras stundtals 

mycket kraftiga inflationsutveckling. Eftersom en stor del av datat i IFS är 

angivet med endast två decimaler får dessa länder värde 0 för CPI under 

många år vilket omöjliggör en del av de nödvändiga räkneoperationerna i 

regressionsanalysen. 

 

Eftersom denna uppsats studerar några variabler som inte förekommer i ovan nämnda uppsats 

har jag tvingats att exkludera ytterligare ett antal länder. Bland dessa finns oturligt nog några 

av de länder som hade varit intressanta för undersökningen så som Ekvatorialguinea och 

Kina, som båda har uppvisat rekordhög tillväxt, samt även länder med kraftigt negativ 

utveckling så som Jemen. Märkligt nog visade det sig omöjligt att få tag på M2-mängden för 

många av euroländerna. IFS saknar statistik för alla dessa länder och deras centralbanker har, 

i de fall de publicerar M2-mängden, oftast tidsserier som inte sträcker sig längre tillbaka än 

till 1990-talet. De euroländer för vilka jag saknar denna statistik har därför inte kunnat 

inkluderas i materialet. Även USA faller ifrån av det enkla skälet att många av 

räkneoperationerna bygger på landets växelkurs mot USD.  

 

I bestämmandet över vilken tidsperiod som skall studeras tvingas vi till en avvägning. Å ena 

sidan är det nödvändigt att vi får observationer för tillräckligt många år för att kunna dra 

giltiga slutsatser ifrån datat. Å andra sidan utesluter vi en rad länder om vi väljer en alltför 

lång mätperiod. Vidare är det även troligt att de flesta länder som kan uppvisa tillförlitlig 

statistik över en längre tidsperiod är länder med hög levnadsstandard. Vi skulle därmed få en 

kraftig snedvridning av resultaten. Efter att ha studerat datat i IFS fann jag att år 1976 

utgjorde en god kompromiss. De föregående årtiondena, som IFS har statistik för till vissa 

länder, men som nu alltså utelämnas, var dessutom tämligen stabila ekonomiskt sett. Eftersom 

denna uppsats fokus ligger på ekonomiska kriser torde därför förlusten av dessa år inte vara 

alltför kännbar. Jag har likväl frångått denna regel för några länder som inte hade komplett 

statistik från 1976 men som jag ändå har velat inkludera för att jag fann dem intressanta för 

undersökningen1. Vi får efter att ha gjort ovan nämnda exkluderingar kvar 54 länder som 

svarar upp till våra krav2. 

                                                 
1 Se appendix 3 för en lista över vilka länder detta avser. 
2 Se appendix 3 för en lista över samtliga inkluderade länder. 
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För euroländerna har jag inte inkluderat åren 1999 och 2000 eftersom de då hade infört den 

gemensamma valutan och därmed delade monetär bas. Det går därför inte att få tag på den 

nödvändiga statistiken till några av variablerna för dessa år. 

 

Trots alla resurser som har lagts ned på forskningen kring ekonomiska kriser lider de ledande 

modeller som idag används av stora brister i deras förmåga att förutsäga kriser (Berg och 

Patillo 1999, s. 113, 118 och 123). Avsaknaden av bättre modeller har dock inte så mycket att 

göra med brist på resurser eller akademisk nit, utan beror snarare på två fundamentala 

aspekter i ekonomiska krisers natur. För det första är det relevanta datat oftast svårt att mäta 

vilket diskuteras vidare nedan. För det andra är inte heller följderna av de resultat man får 

fram helt entydiga (Hardy och Pazarbasioglu 1999, s. 257). Historien är fylld av exempel på 

länder som har uppvisat mycket oroväckande nivåer på vissa av de parametrar som vanligtvis 

brukar indikera att en kris är nära förestående, men där landet ändå inte har drabbats av en 

kris. För att tydliggöra omfattningen av dessa problem räcker det att läsa oktoberutgåvan 1994 

av World Economic Outlook från IMF. Fastän denna publikation gavs ut bara veckorna före 

den stora ekonomiska kris som drabbade Mexiko detta år hävdar man här att landet förvisso 

har haft en något svag ekonomisk utveckling men att den förväntas ta fart inom en snar 

framtid. Vad gäller förutsägelser över när en eventuell kris kommer att drabba ett land har 

forskarna varit än mindre framgångsrika. Det här problemet stammar dock nödvändigtvis inte 

ur dåligt formulerade idéer utan snarare ur det något fatalistiska konstaterandet att några av de 

kriser som världen bevittnat inte har varit orsakade av observerbara svaga ekonomiska 

fundament. Dessa har istället haft drag av ren självuppfyllande natur eller varit orsakade av 

oväntade spekulationsattacker. När orsakerna till krisen inte längre står att finna i några 

mätbara parametrar försvåras självfallet alla försök att modellera ekonomiers krisbenägenhet. 

Dessa tankar har främst förts fram i senare års forskning (Kaminsky, Lizondo, Reinhart 1998, 

s. 3) men denna uppsats bekänner sig inte till den skolan. 

 

Vad än krisen må vara orsakad av är det självfallet ett mycket allvarligt problem om de 

modeller man använder och de resultat som därigenom produceras ej kan anses vara 

tillförlitliga. Utan tillräckligt goda resultat riskerar nämligen hela disciplinen att bli av alltför 

teoretisk natur. 

 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I avsnitt 2, Metod, behandlar jag hur 

undersökningen är upplagd och vad jag tänker mäta. Avsnitt 3, Modell och teori, går igenom 
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Tornells krisindexmodell som jag använt mig av till denna uppsats tillsammans med den 

utökade variabeln. Jag redogör här även för logiken bakom variablerna samt hur de beräknas. 

Avsnitt 4, Data, går hastigt igenom egenskaperna hos datat. Avsnitt 5, Resultat, här läggs 

resultaten från undersökningen fram och analyseras. Jag gör här belysande studier över tre av 

de länder som ingick i materialet.  
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2. Metod 

 

Denna uppsats kommer att undersöka ifall hög BNP-tillväxt leder till en ökad risk för 

ekonomiska kriser med hjälp av Tornells krisindexmodell (Tornell 1999, s. 16). Denna modell 

räknar med hjälp av ett antal parametrar ut ett krisindex för varje land som ger en 

uppskattning över hälsotillståndet i landets ekonomi. Ju högre värde som erhålls desto mer 

krisbenägen är ekonomin. En detaljerad bild över modellen och logiken bakom dess 

parametrar finns under avsnittet modell och teori. Till mitt syfte har jag utökat modellen med 

en variabel för att mäta påverkan på krisindexet ifrån den reala BNP-tillväxten per capita. Jag 

använder mig i denna uppsats nästan uteslutande utav benämningen BNP eller BNP-tillväxt 

och utelämnar därmed per capita. Detta görs för att underlätta läsandet samt för att slippa 

upprepning.  

 

Huruvida BNP-tillväxten ökar risken för kriser kommer att undersökas genom 

regressionsanalyser på de 54 länder som ingår. Härigenom kan vi testa ifall variablerna har en 

signifikant påverkan på krisindexet och även i vilken riktning sambandet verkar. Länderna 

delas också in i olika grupper med någon gemensam nämnare för att ge klarhet i om likartade 

länder uppvisar liknande resultat. För att få en uppfattning av vilka effekter som uppstår då 

jag utökar modellen, har jag även valt att utföra regressionerna utan BNP-tillväxtvariabeln för 

att kunna jämföra resultaten. Sammanlagt har 324 regressioner körts. 

 

Även själva modellens förmåga att korrekt förutsäga kriser kommer att testas genom en 

jämförande studie mellan de krisindex modellen ger oss och de faktiska ekonomiska kriser 

som inträffat under den studerade tidsperioden. 

 
Denna uppsats kommer till största delen att använda sig av en kvantitativ ansats i analysen 

men vissa delar kommer att ha drag av kvalitativ ansats. Vidare vill jag klargöra att jag 

studerar olika skeenden på en makronivå och väljer därför bort den försvarbara mängd 

tidigare forskning som studerar skeendena ur ett mikroperspektiv. Min genomgång av tidigare 

teori kommer därför att innehålla föga material ifrån denna skola.  

 

De data jag fann nödvändiga för läsarens förståelse publiceras i tabellform. Jag har ansett att 

uppsatsen inte skulle tjäna på att inkludera några diagram och har därför utelämnat sådana. 
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3. Modell och teori 

 

Forskningen kring ekonomiska kriser tillhör en av de mest populära disciplinerna inom den 

ekonomiska forskningen. Den stora bredd på forskningsområdet som detta medför gör det 

svårt att ge en generell bild över hur tankegångarna går kring de bidragande orsakerna till 

ekonomiska kriser. Eftersom floran över tänkbara bidragande orsakar som har studerats 

inkluderar så många aspekter av ekonomin skulle en allmän redogörelse över den tidigare 

teorin bli alltför omfattande, och framförallt inte direkt relevant för denna uppsats. Jag 

kommer därför att fokusera genomgången av var forskningen står i dagsläget till enbart de 

parametrar som ingår i min använda modell. Tyngdpunkten här kommer dock att ligga på 

BNP: s påverkan på ekonomiska kriser. För att ge en naturligare introduktion till dessa teorier 

har jag valt att presentera dem under vardera variabelns rubrik. 

 

Denna uppsats tar avstamp ifrån tidigare forskning inte bara ur den aspekten att jag 

uttryckligen studerar de negativa aspekterna hos BNP-tillväxten, utan även i användandet av 

Tornells modell utökad med en variabel för BNP-tillväxt. Detta har, mig veterligen, inte 

testats tidigare. 

 

Jag inleder detta avsnitt med att förklara de variabler som Tornells modell bygger på och 

väljer att börja med dem som ingår i den ursprungliga varianten för att sedan redogöra för min 

utökade parameter. I detta avsnitt förklarar jag logiken bakom de inkluderade variablerna 

medan läsaren finner tillvägagångssättet vid uträkningarna samt eventuella ändringar under 

avsnittet beräkning av variablerna. 

 

Modellen ser ut som följer: 
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3.1. Crises index (Crisisit) 

Det gängse händelseförloppet under en ekonomisk kris skiljer sig något åt beroende på vilken 

växelkurspolitik landet för. Eftersom mitt datamaterial inkluderar såväl länder med rörlig som 

fast växelkurs i någon form förklarar jag logiken bakom de båda. 

 

När en ekonomisk kris drabbar ett land ökar kapitalströmmarna ut ur landet kraftigt. I de fall 

landet har en fast växelkursregim och har för avsikt att försvara denna kurs tvingas landets 

centralbank använda sig av valutareserven. Vi kommer därför att kunna observera en 

omfattande urholkning av denna reserv under tider av ekonomisk kris. Om landet istället har 

en rörlig växelkurs kommer denna att deprecieras i takt med det ökade valutautflödet. 

Valutareserven kommer även att minska under rörlig växelkurs då centralbanken använder 

den för att stabilisera växelkursen genom interventioner på valutamarknaden. Vi kan även 

tänka oss att centralbanken finansierar en expansiv penningpolitik med hjälp av reserven. 

 

Krisindexet studerar både deprecieringen av landets valuta mot USD samt urholkningen i 

landets valutareserver och vi får därmed genom detta mått en uppskattning över hur pass 

krisbenägen ekonomin är, eller för den delen utsikterna för hur framgångsrik en 

valutaspekulation mot landet ser ut. Självfallet finns det dock många fler relevanta indikatorer 

på ett lands ekonomis hälsotillstånd, som inte tas upp här. 

 

3.2. Real exchange rate depreciation (RERit) 

Denna variabel belyser risken för att ett land skall drabbas av en ekonomisk kris ur flera 

aspekter som både ökar och minskar denna risk. De effekter som uppstår till följd av 

fluktuationer i ett lands växelkurs är nämligen högst beroende av vilken tidshorisont vi 

studerar. På lite längre sikt kommer den deprecierade valutan att innebära att vår konkurrens-

kraft stärks. Detta tenderar i sin tur att leda till ökad export vilket oftast har en positiv 

påverkan på ekonomins hälsotillstånd. Detta sker dock först när marknadens aktörer har 

hunnit anpassa sig efter de nya villkor som ges av den lägre värderade valutan, därav 

fördröjningen i tid. 

 

På kort sikt uppstår dock de negativa fenomenen tämligen omedelbart. Landets import blir i 

ett slag dyrare då priset på den utländska valuta man handlar i blir högre. Samtidigt tar det, så 
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som i fallet ovan, tid för marknaden att ställa om sig till de nya förutsättningarna, om det ens 

är möjligt. Hur stora påfrestningar detta innebär för landets ekonomi är högst beroende utav 

hur handelsbalansen ser ut. Ju större import landet ifråga har desto allvarligare kan 

konsekvenserna bli. Detta har visat sig vara ett högst kännbart problem i en rad länder vilket 

illustreras i fallstudierna nedan. 

 

Samtidigt som importen fördyras ökar även de finansiella kostnaderna för de företag och 

övriga aktörer på marknaden som använder utländskt kapital till sin finansiering. Både ränte-

kostnaderna och kostnaderna för att förnya lånen ökar i sådana fall om man inte skyddat sig 

mot växelkursfluktuationer. Speciellt besvärande kan dessa ökade lånekostnader bli för de 

finansiella intermediärerna som många gånger har tagit upp lån i utlandet för att låna ut till 

inhemska aktörer. Eftersom intäkterna från den inhemska utlåningen ligger kvar på samma 

nivå som tidigare samtidigt som lånekostnaderna till den utländska kreditgivaren ökar riskerar 

många lån att bli starkt förlusttyngda (Demirguc-Kunt och Detragiache 1998, s. 85). De ovan 

nämnda negativa aspekterna uppträder även ofta samtidigt. 

 

Utav ovanstående resonemang kan vi sluta oss till att det inte går att ge en generell bild av hur 

en växelkursdepreciering påverkar ett land. Tornell finner dock i sin uppsats att RER-

deprecieringen3 har en negativ påverkan på krisindexet. Det vill säga, en depreciering av den 

reala växelkursen minskar risken för ekonomiska kriser. 

 

Utöver de direkta implikationerna utav en depreciering av växelkursen kan vi även se RER-

variabeln som en form av indikator på ekonomins hälsotillstånd. En kraftig ökning av RER 

indikerar att valutan troligtvis varit övervärderad vilket kan bli en bidragande orsak till en 

ekonomisk recession (Kaminsky och Reinhart 1996, s. 12). Steget därifrån till en fullfjädrad 

ekonomisk kris är förvisso rätt långt, men det är likväl en påfrestning på ekonomin. 

 

3.3. Lending Boom-index (LBit)  

De finansiella intermediärerna utgör ryggraden i de flesta länders ekonomier och vikten av att 

de fungerar väl blir därför av intresse för hela landets ekonomi. Betydelsen av, åtminstone de 

grundläggande funktioner som de fyller, torde vara så väl förstådd hos läsaren att jag inte 

                                                 
3 Fortsättningsvis skriver jag ej ut deprecieringen utan enbart RER. 
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lämnar utrymme åt det här utan istället fokuserar på följderna av fallerande finansiella 

intermediärer. För enkelhets skull väljer jag här främst att fokusera på bankernas roll i 

skeendena. 

 

Anledningarna till varför en bankkris uppstår kan vara mycket mångskiftande och även 

inbegripa aspekter som inga modeller klarar av att ta hänsyn till samt faktorer som ligger 

utanför landets kontroll. I Tornells modell används dock ett strikt ekonomiskt mått i det att 

han studerar andelen dåliga lån i den totala inhemska givna krediten. Med andelen dåliga lån 

avses lån som inte förväntas kunna betalas tillbaka av låntagaren. 

 

Lending boom-indexet (LB) behandlar som sagt bankkrisaspekten av ekonomiska kriser 

vilket enligt vår definition från tidigare innebär att bankerna har inga eller negativa 

nettotillgångar. Logiken bakom korrelationen mellan bankkriser och LB är att bankernas 

kostnader ökar i takt med andelen dåliga lån. Ju större dessa kostnader blir desto svagare blir 

bankernas finansiella styrka och därmed även stabiliteten i banksystemet. I förlängningen 

innebär således en hög andel dåliga lån att risken för bankkriser ökar. 

 

Eftersom bankernas kreditgivning utgör merparten av de likvida medlen i ett land får en 

bankkris omfattande konsekvenser på penningmängden i landet ifråga. Nedgången i de 

likvida medlen härrör dock inte enbart från bankernas minskade förmåga att låna ut till följd 

av brist på tillgångar. I tider av svaga fundament hos bankerna tvingas de även bli mer 

restriktiva i sin kreditgivning samtidigt som de ökar kraven på att få tillbaka utestående lån. 

Detta får till följd att investeringar och konsumtion sjunker kraftigt vilket får stora negativa 

konsekvenser för ekonomin (Bayoumi 2001, s. 243). Skulle krisen även gå så långt att banker 

börjar gå i konkurs får vi en än större urholkning av de likvida medlen då det insatta kapitalet 

i bankerna försvinner. Detta accelererar självfallet händelseförloppet i krisen när företag och 

privatpersoner förlorar sina tillgångar. Fallerande banker tenderar även att sänka landets 

kreditvärdighet, vilket resulterar i högre räntekostnader för de lån som tagits upp i utlandet. 

Denna höjning smittar även av sig på den inhemska räntan vilket ytterligare minskar 

investeringar och konsumtion. 

 

Effekterna på bankerna ifall ett stort antal företag ställer in sina lån drabbar inte enbart de 

finansiella intermediärerna genom den omedelbara ekonomiska förlust det innebär. Dylika 

perioder brukar även sammanfalla med kraftiga fall på börsen samt sjunkande tillgångspriser, 
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vilket med tanke på den vanligtvis höga exponering dessa aktörer har häremot gör deras 

förluster än mer kännbara. De finansiella intermediärerna drabbas därför många gånger ifrån 

två håll i tider av hög andel inställda lån (Kaminsky 2003, s. 3). 

 

I Tornells modell används inte uppgifter ifrån landets finansiella intermediärer över deras 

andel dåliga lån utan detta beräknas som en procentsats utav den totala inhemska kredit-

givningen. Självfallet hade det varit önskvärt med direkta data över detta men mätandet av 

denna variabel är behäftat med en rad problem. Det första rör hur landets banker väljer att 

redovisa sina lån. Beroende på vilken redovisningsprincip landet förordar kan två länder med 

samma faktiska andel dåliga lån redovisa vitt skilda resultat. Det andra och mer svåråtkomliga 

problemet ligger i att bankerna har ett egenintresse i att presentera låga siffror för deras andel 

dåliga lån. Bankers verksamhet är till mycket stor utsträckning beroende av kundernas 

förtroende till dem. Eftersom redovisandet av en hög andel dåliga lån ger en mycket negativ 

effekt på förtroendekapitalet väljer vissa banker därför hellre att fortsätta utlåningen till en 

insolvent kund, än att redovisa det som ett dåligt lån. Många kriser har också utmärkts av att 

den egentliga andelen dåliga lån blivit känd först efter krisens utbrott. 

 

Tornell antar som sagt att andelen dåliga lån är en konstant andel utav den totala privata 

utlåningen och baserar detta på följande tre antaganden (Tornell 1999, s. 13).  

 

• Bankerna har begränsade resurser vilka skall fördelas mellan, bland mycket annat, 

granskningen av kreditvärdigheten hos låneansökarna samt själva utlåningen. 

Eftersom det är på kreditgivningen banken tjänar pengar kan det i en marknads-

situation med ökad kreditefterfrågan vara frestande att kapitalisera på dessa 

möjligheter genom att prioritera ökad utlåning framför kontroll. 

• Landets myndigheter har begränsade övervakningsmöjligheter över den utlåning 

som sker och får därför svårare att kontrollera kreditgivningen under tider av 

expansion. 

• I varje givet ögonblick finns det endast en begränsad mängd bra lån. Även om en 

ekonomisk uppgång må leda till fler lönsamma investeringsalternativ kommer 

ändå en kraftig ökning i bankernas utlåning ofelbart att leda till en större andel 

dåliga lån och därmed en försvagning utav bankväsendet. 
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Antagandet om att andelen dåliga lån skulle vara konstant är tämligen rudimentärt av flera 

anledningar. Andelen dåliga lån i en expansion i utlåningen varierar från land till land och är 

starkt beroende av den rådande lånekulturen i landet och dess banker. Många av de länder 

som drogs med i Asienkrisen led av grava moral hazard problem i form av att man hellre 

sökte dölja dåliga krediter genom fortsatt utlåning än att öppet redovisa lånen som dåliga 

(Corsetti, Pesenti och Roubini 1998, s. 348-349). Statens vilja att lösa ut bankerna ifrån dåliga 

lån har även påverkan på hur stor andel riskabla lån som bankerna vågar ta på sig (Demirguc-

Kunt och Detragiache 1998, s. 83-84). Det kan vid första anblicken verka effektivt för ett 

lands ekonomi att hellre lösa ut konkurshotade banker än att låta dem gå omkull med de 

allvarliga samhällsekonomiska följder det innebär. Ett dylikt arrangemang kan dock leda till 

att de finansiella aktörerna intar en betydligt högre riskexponering än vad de annars hade 

gjort. I och med att statens garantier skyddar dem ifrån allt för smärtsamma förluster kan de 

anta en mer riskabel position med större utsikter till stora vinster. I de länder där dessa 

problem varit aktuella torde vi få högre andel dåliga lån än i andra länder. Mycket av den 

forskning som anlägger ett mikroperspektiv har just valt att fokusera på denna aspekt av hur 

bankerna styrs. Förmågan hos landets banker att korrekt bedöma risken i olika lån samt dess 

myndigheters övervakningsmöjligheter är även starkt avhängigt deras resurser. Fattiga länder 

med svagt utvecklat bankväsende torde därför ha en högre andel dåliga lån. Tornell tar, som 

läsaren ser, även upp detta under de tre antagandena han gör, fast har drar inte kopplingen till 

de skiftande resurserna i olika länder, vilket kan tyckas märkligt. 

 

Allt detta negativa till trots vill jag på intet sätt förkasta Tornells idéer, då de erbjuder en god 

och framförallt lätthanterlig approximation på en svårmätt aspekt, utan enbart göra läsaren 

uppmärksam på vilka brister modellen är behäftad med. Vi bör även ha i åtanke att de 

negativa aspekterna i hans mätmetod i likhet med andelen dåliga lån är svåra att mäta. En 

grov uppskattning över deras magnitud hade därför lika väl kunnat försämra korrektheten i 

datat än mer. Vidare hoppas jag att utökandet av Tornells modell med parametern BNP-

tillväxt skall avhjälpa några av dessa svagheter. För en utförlig diskussion om detta, se 

avsnittet korrelation mellan BNP-tillväxt och LB. 

 

3.4. Reserve adequacy (D
hr
) 

I de fall ett land genomgår en kris tenderar förtroendet för landets banker och valuta att 

försämras. Ifall denna osäkerhet kring bankernas förmåga att överleva når kritiska 
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proportioner kan bankpanik uppstå då folk söker ta ut allt kapital de har i bankerna. Eftersom 

bankerna inte kan lösa ut allt innestående kapital kontant hotar vidspridda bankkonkurser. 

Detta scenario är oftast mycket kostsamt och för att undvika detta måste centralbanken tillse 

att man har tillräckliga valutareserver för att kunna garantera bankernas överlevnad. För att 

modellera detta studerar vi här M2 och landets valutareserver. Anledningen till att vi väljer 

M2 framför M1 är att centralbanken i ett scenario med massuttag måste kunna ersätta alla 

monetära förpliktelser med dess reserver och alltså inte enbart den monetära basen.  

 

Tornell fångar dessa aspekter med denna dummyvariabel som antar värdet 1 om kvoten 

M2/reserves understiger 1,8 och 0 annars. 

 

3.5. Strong fundamentals (D
sf
) 

Denna dummyvariabel antar värdet 1 om landets LB är under 0 % och den reala växelkursens 

appreciering är under 5 %. Om ett land uppfyller dessa villkor tyder det på att mängden dåliga 

lån i reala termer åtminstone är konstant sedan förra året samt att landets valuta inte har 

apprecierat till sådana nivåer att landets konkurrenskraft är hotad. En hög appreciering av 

valutan leder enligt samma argument som under RER på sikt till att exporten fördyras, med 

därav följande förändring av handelsbalansen. 

 

3.6. BNP-tillväxt 

3.6.1. Förväntningar på framtiden och vad som formar dem 

Kraftiga högkonjunkturer tenderar ofta att skapa en stark optimism där det lätt glöms bort att 

BNP-tillväxten många gånger rör sig i cykler där uppgång följs av nedgång. Människans 

minne är dock som bekant kort och vi har en dålig vana av att sällan lära något av historien. 

Empirin visar nämligen att många kriser föregåtts av en stark tro på fortsatta ekonomiska 

framgångar som inte krossats förrän krisen väl brutit ut eller strax innan. De framgångar och 

rikedomar som skapas under en högkonjunktur tenderar alltså ofta att förblinda oss för den 

troliga neråtvändning som väntar.  

 

Ett återkommande tema i dessa kraftiga tillväxtperioder är att uppgången många gånger sätts 

igång utav införandet utav någon ny, mer eller mindre, banbrytande teknik som utlovar stora 
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framtida produktivitetsvinster (Phelps 2004, s. 15). Exempel på detta under de senaste åren 

kan vi hämta ifrån IT-bubblans uppkomst och sedermera implodering. Förvisso är det nu inte 

någon som ifrågasätter denna innovations produktivitetshöjande egenskaper, utan poängen är 

snarare att den teknik som startade boomen utgjorde ny jungfrulig mark. Detta element av 

nyhet får nämligen till följd att förutsägelserna om vilken nytta som går att dra utav 

innovationen blir högst chansartade då tekniken oftast möjliggör helt nya sätt att bedriva 

affärer. Vem hade exempelvis under Internets barndom kunnat föreställa sig alla 

tillämpningar som idag har dykt upp? Följderna av denna osäkerhet blir att de investeringar 

som görs under denna fas riskerar att antingen vara alltför små eller stora. Det senare fallet 

skall jag nu redogöra för. 

 

En situation där ekonomin ligger högt över dess naturliga tillväxttakt och där företagen de 

senaste åren investerat mer än vad som visat sig vara nödvändigt kan få vittomfattande 

konsekvenser för ekonomin. Företagens nyinvesteringar sjunker i dessa fall ofta till så låga 

nivåer att enbart kapitaldeprecieringen täcks och vissa avbryter helt sina investeringar för att 

låta kapitalet depreciera ner till en mer önskvärd nivå (Phelps 2004, s. 9-10). Investeringar 

utgör förvisso en mindre andel av BNP än konsumtionen, men effekterna kan likväl vara 

stora. Hur stora är självfallet beroende utav magnituden på överinvesteringarna, men minst 

lika viktigt är hur prisutvecklingen sett ut.  

 

Priset på en tillgång sätts som bekant utefter tillgång och efterfrågan. Under investerings-

boomar tenderar dock priset på en rad tillgångar bl.a. fastigheter och finansiella instrument att 

stiga. Denna uppåtrörelse utgörs däremot inte bara utav effekterna av att efterfrågan överstiger 

tillgången utan även rena spekulationsstigningar. I takt med att förväntningarna på den 

framtida ekonomiska utvecklingen skruvas upp ökar även det förväntade framtida värdet på 

dessa tillgångar. Huruvida en initial prisökning verkligen resulterar i en bubbla eller ifall 

förloppet stannar vid just en tillfällig uppgång är högst beroende av marknadens förväntningar 

över den kommande ekonomiska utvecklingen. Dessa prognoser blir svårare att utföra ju mer 

svårtolkad och turbulent framtiden är (Krugman 1995, s. 4). 

 

För att en prisuppgång skall ta fart krävs det emellertid att tillräckligt många tror på framtida 

prisstegringar. Detta interagerande mellan marknadsaktörerna har vuxit ut till en omfattande 

disciplin i den ekonomiska forskningen som går under namnet herding (flockbeteende) 
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(Bikchandani och Sharma 2001, s. 282). Den mycket optimistiska känsla som råder i många 

uppgångar är en av de faktorer som påverkar flockbeteendet. 

 

En mycket viktig aspekt rörandes BNP-tillväxten idag är något så fundamentalt som vad den 

utgörs av. Det är idag svårt att förstå att västvärlden under 1970-talet bävade inför de 

fantastiska ekonomiska resultat som uppvisades av Sovjetunionen. Vad som emellertid inte 

framgick i denna statistik var att merparten av detta uppsving utgjordes av ren faktormobilise-

ring (Krugman 1994, s. 3). Solow-modellen lär oss dock att faktorackumulation förr eller 

senare drabbas av avtagande marginalavkastning och därmed sjunkande BNP-tillväxt. Det 

enda sättet på vilket vi kan uppnå ihållande BNP-tillväxt är därför med förbättrad teknik och 

därmed högre produktivitet. Under tiden som ekonomin rör sig åter mot steady state upplever 

förvisso landet mer eller mindre kraftig BNP-tillväxt, vilket var just vad som hände i Sovjet. 

Samma form av tillfälligt högre BNP-tillväxt var även något man kunde observera i somliga 

av de asiatiska tigerekonomierna under deras år av ekonomiskt uppsving (Krugman 1994, s. 

4). Exempelvis dubblerandet av den genomsnittliga utbildningsnivån är i några av dessa 

länder en av orsakerna till de ekonomiska framgångarna men en åtgärd som denna kan endast, 

till försvarbara kostnader, utföras en gång. En del av den nedgång som skedde i tillväxttakten 

var därmed fullt naturlig och rationell vilket stora delar av marknaden tycktes ha glömt bort. 

Krugman var en av få som poängterade denna aspekt i tigerekonomiländernas tillväxt vilket 

visar på risken av att vi under en högkonjunktur skapar oss skygglappar mot negativa 

prognoser. 

 

3.6.2. Korruption 

Ett lands förmåga att effektivt ta till vara på de resurser som ges av BNP-tillväxt är till stor 

utsträckning beroende av hur väl dess institutioner fungerar. Många fattiga stater har upplevt 

att i tider av ökad BNP-tillväxt har merparten av rikedomarna tillfallit illegala intressenter. 

Det finns således en överhängande risk att ett land med svaga institutioner drabbas av ökad 

korruption i samband med ekonomisk tillväxt (Crafts 1999, s. 156). Om korruptionen tillåts 

bli alltför utbredd kan rent av ekonomins stabilitet hotas. 
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3.6.3. Kapitalströmmar 

Under 1990-talet öppnade många utvecklingsländer upp sina kapitalmarknader för utländskt 

kapital. Övertygelsen bland internationella kapitalplacerare om att det var i dessa marknader 

som de stora vinstmöjligheterna skulle ges ledde till ett kapitalinflöde till dessa länder av en 

magnitud som världen aldrig tidigare skådat (Krugman 1995, s. 3). En stor del av detta inflöde 

gick emellertid inte att förklara med ekonomiskt sunda argument. Den ekonomiska tillväxten 

var förvisso hög i många av dessa länder men inte till sådan utsträckning att det försvarade 

omfattningen av kapitalinflödena. Snarare rörde det sig främst om flockbeteende bland de 

internationella placerarna. Ökat kapitalinflöde leder vanligtvis även till ökad BNP-tillväxt då 

det blir enklare för inhemska entreprenörer att få kapital (Tornell, Westermann och Martinez 

2004, s. 30). Det finns alltså ett mått av självförstärkande effekt i hur kapitalinflödena verkar 

då hög BNP-tillväxt attraherar kapital som i sin tur höjer tillväxten. Man bör dock vara 

medveten om att förväntningarna och kraven på den ekonomiska utvecklingen ökar i takt med 

kapitalinflödets storlek och därmed de internationella kapitalplacerarnas riskexponering. Det 

är således ett känsligt korthus som byggs upp där plötsliga bakslag i utvecklingen eller rent av 

rykten om detta kan få allt att rasa. Eftersom så stor andel av de inhemska företagen har byggt 

upp sin finansiering på utländskt kapital innebär det enorma påfrestningar på ekonomin då 

företagen tvingas återbetala dessa lån på kort tid. 

 

3.6.4. Ränteaspekten 

IS-LM-modellen lär oss att höjd BNP-tillväxt leder till ökad money demand som i sin tur, 

ceteris paribus, resulterar i höjd ränta. Landets centralbank kan förvisso genom att öka 

penningmängden motverka räntehöjningar, men i tider av kraftig BNP-tillväxt kan de mycket 

väl ha ett intresse av att istället dämpa den ekonomiska tillväxttakten med hjälp av stigande 

räntenivå. Ett företag som står inför ett investeringsbeslut måste därför kalkylera på vad den 

framtida ekonomiska utvecklingen och därmed ränteutvecklingen kan komma att bli. I fall av 

stora investeringar kan nämligen räntehöjningar resultera i mycket kännbara 

kostnadsökningar med ökad risk för konkurs tillföljd (Demirguc-Kunt och Detragiache 1998, 

s. 104). Prognoserna över den framtida ränteutvecklingen blir även svårare att utföra ju mer 

turbulent den ekonomiska situationen är idag samt förväntas vara i framtiden. Även den mest 

välgrundade investeringsbedömning blir därmed behäftad med ett visst mått av osäkerhet som 

blir allt större ju längre tidshorisonten för investeringen sträcker sig.  
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Höjd ränta verkar dock även i en gynnsam riktning för företagen då den högre räntenivån 

resulterar i ett inflöde av kapital vilket enligt Mundell-Flemming teorin resulterar i en 

appreciering av landets valuta i de fall den är flytande. En sådan utveckling sänker 

kostnaderna för att återbetala lån tagna i utlandet vilket stärker företagens finansiella ställning. 

Vilken av de ovan nämnda effekterna av höjd ränta som är starkast är självfallet olika från fall 

till fall. 

 

3.6.5. Finansiella avregleringar 

Vad gäller finansiella avregleringar finns det här ett kausalitetsproblem rörande BNP-

tillväxten och risken för kriser i ekonomin. Avregleringar av kapitalmarknaderna har visat sig 

många gånger ge en stark injektion till ekonomin där BNP har tenderat att stiga under en tid 

framåt. Det är emellertid inte denna bild som media oftast ger utav effekterna från 

avregleringar utan snarare den av enorma kapitalutflöden och därpå följande kriser i 

kölvattnet (Tornell, Westermann och Martinez 2004, s. 1) (Demirguc-Kunt och Detragiache 

1998, s. 104). Det är förvisso till viss del sant att ekonomin har en benägenhet att bli mer 

volatil och därmed mer krisbenägen efter öppnandet av ett lands kapitalmarknader och det är 

detta samband som medför problem för denna uppsats.  

 

Den ökade volatiliteten som kan uppstå till följd av finansiella avregleringar härrör inte från 

den eventuella uppgången i BNP-tillväxt under samma period men eftersom de båda 

fenomenen uppstår samtidigt kommer dataserierna att tyda på ett samband. Datat kan därmed 

lätt visa ett överdrivet samband mellan BNP-tillväxt och ökad risk för ekonomiska kriser som 

inte till närmelsevis står i proportion mot de negativa aspekter av BNP-tillväxt som redogörs 

för i övrigt i denna uppsats. Man bör därför för de tidsperioder under vilka finansiella 

avregleringar företogs vara uppmärksam på att ett eventuellt negativt samband mellan BNP-

tillväxt och risk för kriser kan vara något överdrivet. Analysdelen nedan inleds med en 

redogörelse för de resultat jag fann på detta område. 
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3.7. Beräkning av variablerna 

3.7.1. Crisis 

Krisindexet beräknas i Tornells ursprungliga modell som det viktade medelvärdet av landets 

valutas årliga depreciering mot USD utryckt i procent och den procentuella nedgången i 

valutareserver som skett under året. Vikterna beräknas genom att för båda variablerna räkna 

ut den inverterade variansen, precisionen, över den tioårsperiod som föregick vardera krisen. 

Därefter fås vikterna genom att dividera precisionen för vardera variabeln med summan av 

precisionerna. Eftersom valutareserverna i IFS utrycks i USD måste de först konverteras till 

nationell valuta vilket sker med landets månatliga nominella växelkurs mot USD. 

 

Jag har i denna uppsats gjort följande avsteg ifrån den ursprungliga modellen: 

 

• Jag mäter precisionerna till de båda vikterna över en femårsperiod istället för den 

av Tornell föreslagna tioåriga tidsperioden av den anledningen att om jag skulle ha 

nyttjat denna tidshorisont hade många länder fått alltför korta undersökta 

tidshorisonter eftersom data många gånger saknas så långt bak i tiden. Tornell 

använder dessutom en femårsperiod för Ungern vilket indikerar att det även 

fungerar i denna undersökning. Data för de länder där det är möjligt startar således 

1971 vilket gör att första krisindexet erhålls fem år senare, 1976. 

• Ett betydande antal av de studerade länderna har under de observerade åren haft 

fast nominell växelkurs mot USD. Detta orsakar problem då vi på grund av att 

landets växelkurs inte fluktuerar mot USD får en depreciering mot denna valuta på 

0 %. Eftersom deprecieringstakten utgör en av de två komponenterna i krisindexet 

antar i dessa fall även krisindexet värdet 0. Med detta lämnat utan åtgärd hade vi 

tvingats utesluta en rad länder eller åtminstone långa tidsserier för dessa länder. 

För att komma runt problemet har jag för dessa länder istället använt mig utav 

växelkursen mot landets största handelspartner mot vilken man ej har bundit sin 

valuta4. 

• Eftersom jag endast använder årliga data till övriga variabler har jag valt att även 

använda mig av årliga genomsnittsdata för växelkursen mot USD. 

 

                                                 
4 För en lista över vilka länder som har annan växelkurs än mot USD i sitt krisindex se appendix 2. 
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3.7.2. RER 

I Tornells fall beräknas först landets bilaterala handel med USA, EU och Japan som därefter 

summeras. Ur denna total beräknas sedan andelen för vartdera landet, det vill säga tre vikter 

som summerar till ett. Landets viktade handel med USA multipliceras därefter med landets 

köpkraftsjusterade växelkurs mot USD. Samma förfarande tillämpas därefter även för EU och 

Japan fast då multiplicerat med växelkursen mot den tyska d-marken respektive japanska 

yenen. De tre värden man nu har fått fram summeras därefter ihop till den reala växelkursen. 

Tornell beräknar sedan den procentuella deprecieringen av denna över en period som sträcker 

sig fem år tillbaka och som i fallet Mexico ändar i samband med tequilakrisens utbrott och för 

de asiatiska ländernas del Asienkrisens utbrott. 

 

Till min uppsats har jag valt att göra följande modifikationer till Tornells ursprungliga 

modell: 

 

• Istället för att använda USA, EU och Japan för växelkurser och handelsdata har jag 

för varje land valt de tre handelsblock som landet har störst bilateral handel med. I 

de fall då handelsblocket utgörs av flera länder har jag valt att använda 

växelkursen mot det enskilda land med vilket störst bilateral sker i blocket till 

växelkursberäkningarna. Jag har vidare valt att bestämma vilka som utgör de 

största handelspartnerna utifrån handelsdata i början av varje lands tidsserie. 

Genom att justera handelspartnerna utifrån varje lands specifika data hoppas jag få 

ett mått som tydligare speglar de verkliga implikationerna för landet av växelkurs-

fluktuationer. 

• Tornell studerar i sin undersökning deprecieringen under två specifika femåriga 

tidsserier som inkluderar just de händelser, och upptakten till dem, som han 

fokuserar på. Eftersom min undersökning inte tar sin utgångspunkt i några 

enskilda händelser utan studerar ett längre tidsintervall har jag friare tyglar i 

bestämmandet över tidshorisonten. Jag har därför valt att istället för den av Tornell 

föreslagna femåriga mätperioden använda mig utav en tvåårig period. Detta val 

bygger jag på de data som presenteras i (Kaminsky, Lizondo och  Reinhert 1998, 

s. 22) där författarna, efter att ha studerat en lång rad kriser, visar på när de första 

tecknen på en annalkande kris kan observeras bland en rad parametrar. Häribland 

ingår bland annat real växelkurs.  
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• Eftersom det visade sig omöjligt att hitta kompletta dataserier över varje lands 

växelkurs mot alla andra länder under hela den undersökta tidsperioden valde jag 

att istället använda mig utav SDR för vilken det finns data för hela tidsperioden. 

Genom att dividera det aktuella landets växelkurs mot SDR med dess 

handelspartners växelkurs mot SDR erhölls växelkurserna. Detta tillvägagångssätt 

håller tillräckligt väl för denna undersökning på grund av logiken bakom 

arbitragemöjligheter. Möjligtvis kan vi förvänta oss marginellt större skillnader 

under tidsperioder då valutamarknaderna fungerade mindre effektivt. Dessa 

diskrepanser torde dock vara små. 

 

Växelkurser för åren 1999 och 2000 för inkluderade Euroländer beräknades genom att 

multiplicera växelkursen dessa år med ländernas fastslagna växelkurs mot Euron vid 

införandet av den gemensamma valutan5. Alla växelkurser som nämns här ovan är den 

genomsnittliga växelkursen under det gångna året. Genom detta grepp elimineras effekterna 

utav kraftiga kursrörelser under slutet på året. 

 

Data för konsumentprisindex och växelkurser är hämtat ifrån International Financial 

Statistics utgivet av IMF och handelsdata kommer ifrån Handbook of statistics utgivet av FN. 

 

3.7.3. LB 

Denna parameter fås i Tornells ursprungliga modell genom att man beräknar bankutlåningen 

till den privata sektorn och statligt ägda företag genom att ifrån den totala inhemska givna 

krediten subtrahera statliga fordringar. Därefter justerar vi för inflationen med hjälp av 

december månads CPI och får då real utlåning. LB beräknas sedan som den procentuella 

förändringen i den reala utlåningen över en period som sträcker sig fem år tillbaka. 

 

I denna uppsats har jag valt att göra följande modifikationer utav modellen: 

 

• För den studerade tidsperioden gör jag även här avsteg ifrån den femåriga 

tidsperiod som Tornell förordar och mäter istället förändringen under de senaste 

två åren. Detta val bygger på vad som framkommer i både (Tornell och 

Westermann 2002, s. 120) och i (Kaminsky och Reinhart 1996, s. 22). Det kan 
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tyckas märkligt att Tornell förordar olika tidsramar i dessa två uppsatser jag använt 

mig av som referenser. Mitt val att använda den tvååriga perioden kommer av att 

Tornell och Westermann (2002) som förordar denna tidshorisont har en mer 

allmängiltig hållning till ekonomiska kriser än Tornell (1999), som istället studerar 

två specifika kriser. 

 

3.7.4. Dhr  

Jag beräknar här kvoten mellan M2 och total reserves minus gold. M2 fås genom att summera 

sum of money med quasi-money. Så som i krisindexet konverteras valutareserverna till 

nationell valuta före beräkningarna. 

 

3.7.5. Dsf 

Den ena delen, lending boom-index, är redan given och den andra, real exchange rate 

apreciation beräknas som den omvända RER-deprecieringen.  

 

3.7.6. BNP 

Jag studerar här tillväxten i real BNP per capita i konstanta priser beräknade med Laspeyres 

index. Anledningen till valet av real framför nominell är att vi i det förstnämnda fallet enbart 

mäter påverkan från de fenomen som redogörs för nedan medan vi i den nominella även får 

med inflationen som ett störmoment. 

 

I valet av vilken tidsperiod som skall användas för BNP-tillväxtvariabeln finns det en rad 

aspekter att ta hänsyn till. De eventuella negativa effekter som hög BNP-tillväxt kan ge 

upphov till tenderar att aggregeras över tiden. Detta talar för att vi bör ha en förhållandevis 

lång mätperiod för att tillse att dessa effekter får ge fullt utslag. Mot detta skall vi ställa att 

BNP oftast rör sig i cykler och i fall vi väljer en lång tidsperiod riskerar vi att inkludera en hel 

konjunkturcykel. Härigenom löper vi risk för att de effekter som uppstår i tider med låg 

tillväxt eliminerar, eller i vart fall minskar, effekterna under år med hög tillväxt. Jag har i 

denna avvägning valt att använda mig utav de resultat som presenteras i (Demirguc-Kunt och 

Detragiache 1998 s. 98). Författarna finner här att BNP endast har en signifikant påverkan på 

                                                                                                                                                         
5 Se appendix 1 för en lista över växelkurserna mot euron vid fastlåsningen. 
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risken för ekonomiska kriser då den är förskjuten högst en period. Jag har därför valt att här 

mäta BNP-tillväxten för den kortaste tidsperioden, år för år.  

 

Eftersom denna uppsats syftar till att studera hur BNP-tillväxt påverkar risken för ekonomiska 

kriser är det av intresse att kunna studera tillväxten så nära inpå krisen som möjligt. Därför 

blir det faktum att vi endast har tillgång till helårsdata för BNP-tillväxten ett problem. Väljer 

vi att för den ettåriga tidsperioden avse det år då krisen inträffar kommer vi med största 

sannolikhet att få en negativ korrelation mellan BNP-tillväxt och krisindexet i de fall BNP-

tillväxt är en signifikant variabel. I de fall krisen uppstår sent på året innebär detta inte ett lika 

stort problem men det blir alltför omständligt att för varje land studera när krisen inföll. 

Istället kommer jag att mäta den årliga BNP-tillväxten under föregående år. Härigenom 

undkommer vi ovanstående problem till priset av att vi inte kan studera händelseförloppet 

ända fram till krisens utbrott. 

 

All data över BNP kommer ifrån Penn World Tables. 

 

3.8. Möjligheter till utökning av modellen 

Tornell (1999) sysselsätter sig i slutet av sin uppsats med att diskutera möjliga utökningar 

utav modellen och föreslår bland annat statlig konsumtion och stora kapitalinflöden. Detta är 

förvisso parametrar som figurerar i en stor del av forskningen kring ekonomiska kriser, men 

jag anser att min uppsats inte skulle ha blivit tydligare av att även inkludera dessa. Tornells 

öppnande för ytterliga variabler visar emellertid på att modellen lämpar sig väl för att utökas 

vilket ger denna undersökning större trovärdighet. 
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4. Data 

 

Mina data är uteslutande av kvantitativ karaktär. Vidare är merparten av mina data inte 

beroende av hur man väljer att mäta dem och vilken definition vi använder. I fallet BNP där 

ländernas värden kan variera högst avsevärd beroende på vem som sammanställt dem har jag 

enbart använt mig Penn World Tables vilket borgar för att samma definition används för alla 

länder. Vi har emellertid ett problem i att även om det använda datat är sammanställt utav 

välrenommerade institutioner är dessa likväl till viss del utelämnade till ländernas 

centralbankers vilja och förmåga att lämna korrekt data. Se avsnittet avgränsning för en vidare 

diskussion om vilka uppenbara fall jag har valt att exkludera. 

 

Till analysavsnittet har det ej gått att uppbringa data för en del av de negativa aspekter av 

BNP-tillväxt som har nämns i teoriavsnittet. I avsaknad av dessa data blir därför denna 

diskussion av mer redogörande karaktär. Se vidare under detta avsnitt för specificering över 

vilka aspekter som avses. 

 

I samtliga fall är det årliga data som används. I de fall det ej framgår varifrån datat i 

beräkningarna är hämtat avses IFS. 
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5. Resultat och analys 

 

Jag börjar analysen av mina fynd med att först övergripande studera hur väl modellen lyckas 

med att identifiera länder som riskerar att drabbas av ekonomiska kriser. Därefter 

kommenterar jag utifrån de data jag har erhållit en del av de dubier och problem som har 

redogjorts för ovan. Slutligen presenteras själva kärnan i uppsatsen, regressionsanalysen och 

de resultat som den har gett. 

 

Denna uppsats kommer ej att använda sig utav någon form av definition på vad som kan anses 

vara hög BNP-tillväxt i analysen. Jag kommer således ej att nå slutsatser som exempelvis 

hävdar att tillväxt som överstiger 5 % skulle vara skadligt. Istället bör läsaren tolka de 

koefficienter som erhålls ifrån regressionsanalyserna som att ju högre värde variablerna 

uppvisar desto större blir deras påverkan på krisindexet. Med andra ord innebär detta att ju 

högre värde BNP-tillväxten antar desto större påverkan får den på krisindexet. 

 

5.1. Hur väl presterar modellen? 

5.1.1. Test av krisindexet 

Det mest grundläggande krav vi kan ställa på en modell som avser modellera ekonomiska 

kriser är självfallet att den skall kunna avgöra om en kris föreligger eller ej samt helst 

förutsäga kriser. Jag har för att testa denna förmåga i Tornells modell valt att studera 

krisindexet i en rad länder som drabbats av kriser för att se om modellen verkligen ger oss ett 

högre värde under krisåren. Eftersom Tornell i sin uppsats inte anger vad som kan betraktas 

som ett tillräckligt högt värde för att indikera att en kris är nära förestående, har jag själv, efter 

att ha studerat datamaterialet, valt att sätta en gräns vid 20. Läsaren bör uppmärksamma att 

denna gräns alltså inte skall ses som något vetenskapligt fastslaget gränsvärde, utan snarare 

som ett hjälpmedel till oss i vår analys6. Årtalen för de undersökta ländernas ekonomiska 

kriser hämtade jag ifrån (Kaminsky 1999, s. 5) och (Clark och Lakshmi 2003, s. 1) vilka 

tillsammans utgör en tillräckligt god förteckning över vilka kriser som har inträffat. Kaminsky 

särredovisar här bank- och växelkurskriser men eftersom jag inte tidigare i denna uppsats har 

                                                 
6 Jag har även testat med gränser på 15 och 30 men resultaten förändrades inte anmärkningsvärt utav detta. 
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särbehandlat dem gör jag det inte nu heller. Jag utesluter här självfallet de eventuella kriser 

som har infallit före den studerade tidsperioden.  

 

För varje inträffad kris observerar jag värdet av krisindexet det året för att avgöra om detta 

överstiger 20, vilket enligt min definition innebär att modellen korrekt har identifierat krisen. 

Eftersom jag använder mig av årliga data har jag även valt att studera de beräknade 

krisindexen för det föregående samt efterföljande året för varje kris. Detta grepp har jag valt 

med anledning av att i de fall krisen infallit tidigt eller sent på året, alternativt om den 

utvecklats långsamt, kan krisindexet istället ge utslag under de intilliggande åren. Om vi då 

enbart studerar värdet för det år krisen inföll riskerar vi at förbise korrekta förutsägelser av 

modellen. Resultaten ifrån detta test har sammanställts nedan i tabellform. För att förbättra 

analysen i dessa har jag valt att sortera observationerna i ett antal grupper. I de fall där 

modellen korrekt identifierar en kris har jag sorterat observationerna i två avdelningar. Om 

det höga krisindexvärdet erhålls under samma år som krisen utbryter sorteras den 

observationen under avdelningen Ja på året, medan om identifikationen istället sker under de 

intilliggande åren används avdelningen Ja intilliggande. De fall där krisindexet inte indikerar 

kris fastän vi har en sorterar under gruppen Nej. Jag har här valt att introducera en uppdelning 

av de inkluderade länderna som jag även kommer att använda mig utav i den fortsatta 

analysen. Förutom den stora gruppen som samlar alla länderna har jag även skapat en grupp 

med enbart de länder som deltagit i OECD under större delen av tidsperioden samt en grupp 

för de övriga länderna7. OECD-länderna har tillägget o i tabellerna nedan. Logiken bakom 

denna uppdelning bygger på två aspekter. Efter att ha granskat resultaten ifrån testet nedan 

fann jag att OECD-länderna överlag fick sämre förutsägelser vilket medför att resultaten ifrån 

materialet i sin helhet blir påverkade. Den andra anledningen bygger på Krugmans 

resonemang i ”The myth of Asia’s miracle” (1994, s. 3), som jag redogör för under avsnittet 

om BNP-tillväxt ovan. Krugman ifrågasätter här hållbarheten i tillväxten hos de asiatiska 

tigrarna under deras guldår. Som framgår i ovan nämnda avsnitt finns det avsevärda negativa 

effekter i den faktorackumulationsdrivna BNP-tillväxt som uppvisades i många av de 

asiatiska länderna under tidsperioden. Eftersom denna form av tillväxt nästan uteslutande är 

möjlig att uppnå i lågt industrialiserade länder talar det för att de negativa effekterna av hög 

ekonomisk tillväxt är mindre i de länder som inte är medlemmar i OECD. Utifrån detta 

resonemang föreföll det därför vara relevant att utföra separata tester. 

                                                 
7 För en lista över vilka länder som tillhör vardera gruppen se appendix 3. 
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Antal kriser 42         

Ja på året 14 33,3%       

Ja intilliggande 4 9,5%       

Ja på året, o 0 0,0%       

Ja intilliggande, o 1 2,4% Summerat Ja 19 45,2% 

Nej 11 26,2%      

Nej, o 12 28,6% Summerat Nej 23 54,8% 

 
Tabell 1: Test av krisindexet för alla inkluderade länder 

 

Vi ser här att modellen inte presterar särskilt väl. En sannolikhet på under hälften att korrekt 

kunna förutsäga kriser kan inte anses vara tillfredställande. Vi kan dock även se att modellens 

svaghet vad gäller OECD-länderna drar ned den genomsnittliga prestationsförmågan. Vi 

prövar därför att utföra samma test när vi utelämnar dessa länder. 

 

Antal kriser 29         

Ja på året 14 48,3%       

Ja intilliggande 4 13,8% Summerat Ja 18 62,1% 

Nej 11 37,9%       

 
Tabell 2: Test av krisindexet med  länderna utanför OECD 

 

Vi kan här se en dramatisk förbättring. En sannolikhet på 62,1 % att framgångsrikt lyckas 

identifiera en krissituation får anses vara ett bra resultat. Förvisso ingår här några fall där 

modellen ger korrekt utslag först under det andra året, vilket i många fall kan vara alltför sent 

för att man skall hinna sätta in stävjande åtgärder för att motverka krisens utbrott. 

 

Mest för formaliteternas skull kan vi även presentera resultaten ifrån enbart OECD-länderna. 

 
Antal kriser 13         

Ja på året, o 0 0,0%       

Ja intilliggande, o 1 7,7% Summerat Ja 1 7,7% 

Nej, o 12 92,3%       

 
Tabell 3: Test av krisindexet OECD-länderna 

 

Föga förvånande finner vi här att modellen är ytterst dåligt lämpad för att studera dessa 

länder. 
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Vi har med testet ovan emellertid endast testat den ena delen av prestationsförmågan. Minst 

lika viktigt är att studera hur ofta modellen ger felaktiga utslag åt andra hållet, det vill säga 

hur ofta modellen rapporterar höga krisindex men någon kris aldrig inträffar. Skulle det visa 

sig att vi får en stor felprocent här innebär det att modellens trovärdighet urholkas. Jag 

använder mig här återigen utav 20-procentsgränsen som signal på att en kris är nära 

förestående och studerar de fall då modellen ger värden på krisindex som överstiger denna 

gräns under år då det inte föreligger någon kris. Även här inkluderar jag de intilliggande åren 

för varje kris8. Det bör dock poängteras inför denna analys att det mycket väl kan vara så att 

man hann sjösätta effektiva motåtgärder under några av de tillfällen då modellen rapporterar 

högt krisindex och på så sätt förhindrade att krisen bröt ut. Att få tag på pålitliga data över 

vilka effektiva krisbekämpningsåtgärder som praktiserats i de studerade fallen visade sig dock 

inte vara görbart. Om vi inkluderar samtliga länder får vi en felprocent på 6,0 % över 419 

observationer och om vi exkluderar OECD-länderna får vi 7,4 % felprocent, vilket får anses 

vara mycket goda resultat. Denna typ av fel är även av mindre allvarligt slag än ifall modellen 

missar att förutspå en kris. Den lägre felprocenten hos OECD-länderna beror enbart på att vi 

här sällan över huvud taget får höga krisindexvärden. Utifrån detta resonemang kan vi sluta 

oss till att modellen tycks fungera dåligt för OECD-länderna men bra för de övriga. 

 

5.1.2. Finansiella avregleringar 

För att utröna huruvida finansiella avregleringar ökar både BNP-tillväxten samt risken för att 

ett land skall drabbas av finansiella kriser använder jag mig även här av Kaminskys lista över 

ekonomiska kriser (Kaminsky 1999, s. 5). Här presenteras även de eventuella finansiella 

avregleringar som gjorts i länderna. Jag jämförde här BNP-tillväxten och utvecklingen av 

krisindexet fyra år framåt från det året då avregleringen utfördes och noterade ifall denna 

sammanföll med stigande BNP-tillväxt och högre krisindex så som Tornell, Westermann och 

Martinez hävdar (2004, s. 1). Anledningen till att jag valde en så pass lång tidsperiod är att 

den fulla effekten ifrån avregleringarna inte visar sig omedelbart. Jag fann att i två tredjedelar 

av observationerna kunde man observera en högst påtaglig ökning i någon utav de båda 

variablerna. Dock visade det sig vara mer sällsynt att ökningen i de båda variablerna 

sammanföll. Även om jag i detta test må riskera att inkludera ökningar i variablerna som 

kommer av andra orsaker än avregleringen, kan vi likväl sluta oss till att finansiella 

                                                 
8 Detta Excelark är alltför utrymmeskrävande för att publiceras i denna uppsats. Författaren lämnar däremot 
gärna ut det vid förfrågan. 
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avregleringar tenderar att antingen höja BNP-tillväxten eller risken för ekonomiska kriser, 

men mer sällan båda två samtidigt. Risken för att den högre volatilitet i ekonomin, som 

många gånger följer på avregleringar, skall vävas in i de negativa aspekterna av hög BNP-

tillväxt kan därmed anses vara försumbar. 

 

5.1.3. Korrelationen mellan BNP-tillväxt och LB 

Som läsaren ser efter att ha studerat effekterna av BNP-tillväxt och lending boom-indexet på 

vårt krisindex samverkar dessa till viss del. Många av de negativa aspekter som kan följa på 

höjd BNP-tillväxt stammar från en ökning i given kredit vilket därmed borde tyda på en stark 

korrelation mellan BNP-tillväxt och Lending boom-indexet. Bortser vi ifrån kreditaspekten 

finner vi dock skillnader så som den eventuella ökningen i korruptionen i landet i tider av 

ekonomisk tillväxt samt ränteaspekten, som inte är aktuell i fallet med lending boom. Största 

skillnaden står dock att finna i hur de båda påverkar krisindexet. Vi har ovan konstaterat att en 

ekonomisk kris många gånger sammanfaller med en abrupt nedgång i investeringar. Den 

logik som lending boom här presenterar är att bankernas ställning har försvagats med 

anledning av allt för hög andel dåliga lån vilket tvingar dem att dra ned kreditgivningen och 

därmed sjunker även investeringstakten i ekonomin. Resonemanget för BNP-tillväxten å 

andra sidan sysselsätter sig mer med att hybrisen på marknaden förorsakat överinvesteringar 

vilket har minskat företagens behov av nyinvesteringar. 

 

För att testa detta resonemang utförde jag ett korrelationstest mellan dessa variabler för alla 

inkluderade länder. Resultatet visar att det i somliga länder finns ett högst påtagligt positivt 

samband. I sju utav länderna erhölls värden på över 0,6. För övriga länder låg dock 

korrelationen kring 0,2-0,3. För ett fåtal länder fick jag även negativ korrelation. Det finns 

således en stor spridning i korrelationen och medelvärdena hamnade på 0,267 med alla länder 

inkluderade, 0,289 för OECD-länderna och 0,257 för de övriga. Spretigheten i materialet gör 

att vi kan sluta oss till att det, generellt sätt, inte finns någon nämnvärd korrelation mellan 

BNP-tillväxten och LB. Inte heller kan vi observera något mönster i form av att exempelvis 

OECD-länderna skulle ha högre korrelation än övriga. För säkerhets skull valde jag även att 

särstudera de sju fall där jag fann hög positiv korrelation. Jag letade här efter samband i 

signifikansen och koefficienterna för de båda variablerna men kunde inte finna några 

gemensamma utmärkande drag. Detta är samma slutsats som nås i (Tornell och Westermann 

2002, s. 112) där författarna studerar hur en rad ekonomiska parametrar utvecklas över en 
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uppgångs- och nedgångscykel i ett stort antal länder i medelinkomstsegmentet. Eftersom både 

lending boom och BNP-tillväxt är inkluderade i denna uppsats har de utfört korrelationstest 

på dem där de alltså fann att det inte fanns någon nämnvärd korrelation. Det tycks således inte 

vara några problem med att utöka modellen. 

 

5.2. Resultat ifrån regressionsanalysen 

När vi nu besvarat några av de initiala oklarheterna ger vi oss i kast med att testa och 

analysera inverkan av de inkluderade variablerna i högerledet. Materialet har som framgår 

ovan delats in i tre grupper. Eftersom några av de första regressionerna jag körde visade sig 

vara antingen autokorrelerade eller ha heteroskedastiska residualer fann jag det lämpligt att, 

förutom OLS-estimatorn genomgående använda mig utav även Whites och Newey-Wests 

estimatorer. I den stora gruppen där alla länder är inkluderade får vi samma koefficienter med 

alla tre estimatorerna, men däremot olika standardfel. Jag publicerar därför i denna grupp 

enbart en uppsättning av de identiska koefficienterna men alla tre uppsättningarna av 

standardfelen. För enbart de signifikanta variablerna publiceras resultaten ifrån alla tre 

estimatorerna. Resultaten ifrån testen för heteroskedasticitet och autokorrelation ansåg jag 

vara onödiga att publicera. 

 

Testet är utformat som så att först körs alla tre regressionerna, vanlig OLS, Whites estimator 

och Newey-Wests estimator på alla länder i vardera gruppen. Därefter studerar jag vilka 

variabler som har en signifikant påverkan på krisindexet i vartdera landet. Med signifikant 

påverkan avses observationer med p-värden som understiger 0,10. Sedan skapade jag i de 

gamla grupperna nya avdelningar för vardera variabeln. Till dessa kopierades sedan 

koefficienterna och standardfelen för de länder vars variabel var signifikant. Härmed kommer 

länderna att figurera i flera olika grupper beroende på hur många av landets variabler som 

befanns vara signifikanta. Låt mig illustrera med ett exempel: Cypern ingår i både den 

samlade gruppen med alla länder samt den med enbart länder som inte är medlemmar i 

OECD. Efter att ha gjort regressionsanalysen befanns BNP, LB, C och RER vara signifikanta. 

Därför kopieras koefficienterna och standardfelen för BNP till de nybildade BNP-

avdelningarna i både den stora gruppen med alla observationer och gruppen för icke OECD-

medlemmar. På samma sätt går de övriga variablerna LB, C och RER till sina respektive 

nybildade avdelningar. När så samtliga länder har gåtts igenom beräknas medelvärdet för alla 

koefficienter och standardfel. Detta är en förhållandevis rättfram procedur i de fall när alla 
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länder i vardera gruppen är inkluderade men i avdelningarna med enbart signifikanta variabler 

varierar antalet observationer. Beräkningarna av detta blir därför tämligen omständliga och 

framförallt utrymmeskrävande vilket föranleder att jag ej presenterar dem här utan enbart de 

resultat jag fann9. Samma procedur återupprepas därefter för regressionerna med utelämnad 

BNP-tillväxtvariabel.  

 

De fullständiga resultaten ifrån dessa beräkningar presenteras i appendix 4 och jag kommer i 

texten endast att diskutera kring resultaten samt ta upp de mest intressant värdena. För 

överblickbarhetens skull har jag valt dela upp redogörelsen över fynden på de tre grupperna. 

Jag ämnar även försöka ge en uppfattning över spännvidden i resultaten genom att presentera 

extremvärdena för både koefficienterna och standardfelen.  

 

5.2.1. Alla inkluderade länder 

I första omgångens regressioner på alla länder får vi tämligen låga koefficienter för alla 

variabler. Detta orsakas till stor del utav spretigheten i materialet där somliga länder uppvisar 

positiva koefficienter och andra negativa. Summerat så här i den stora gruppen tar de därför ut 

varandra. RER-variabeln ger dock ett något högre värde som torde vara något mer 

representativt. Koefficienten är här positiv vilket indikerar att en depreciering av valutan rent 

generellt sett tenderar att öka risken för ekonomiska kriser. 

 

Med enbart de signifikanta variablerna får vi en något annorlunda bild. LB-variabeln har här 

tydligt negativa koefficienter för alla estimatorer samtidigt som RER får högre värden. För 

BNP får vi förvisso ett svagt positivt värde för regressionerna utförda med Newey-West 

estimatorn men med tanke på att övriga två estimatorer rapporterar negativa koefficienter kan 

vi inte dra slutsatsen att BNP är positivt korrelerad med krisindexet.  

 

5.2.2. OECD-länderna 

Ett varningens ord bör utfärdas om länderna i denna grupp med anledning av deras krisindex 

dåliga överensstämmelse med de faktiska kriserna. Eftersom regressionsanalysens resultat är 

beroende av att vi har ett väldefinierat krisindex leder avsaknaden av detta till att variablerna 

befanns vara signifikanta i endast ett fåtal av fallen. De medelvärden som erhölls är därför 

                                                 
9 Författaren skickar dock gärna de fullständiga dataserierna vid förfrågan. 
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ibland baserade på endast några få länder. Generaliserbarheten för resultaten blir därmed 

lidande. 

 

Så som jag varit inne på tidigare i denna uppsats har BNP-tillväxten i OECD-länderna snarare 

än stabiliserande effekt. Resultaten ifrån regressionsanalysen ger även starka indikationer på 

att det verkligen är så. BNP har här starkt negativa koefficienter både i gruppen som helhet 

samt när vi endast studerar de signifikanta fallen. Jag finner det därför inte nödvändigt att 

testa för de negativa effekterna av BNP-tillväxt som redogörs för ovan. För de övriga 

variablerna ser vi samma tendenser gå igen som i förra gruppen med något högre RER 

koefficienter här. 

 

Om vi ser till de högsta observerade värdena för koefficienterna och standardfelen ser vi att 

för BNP-variabeln är det mycket stora skillnader mellan de högsta och lägsta värdena. I topp 

bland de länder som har en positiv påverkan på krisindexet (ökad BNP-tillväxt leder till högre 

krisindex) finner vi Japan med en koefficient på 2,300 och bland de med negativ påverkan har 

Storbritannien lägst med -2,180, vilket får anses vara en väsentlig skillnad. Förutom Japans 

kraftigt positiva koefficient har alla övriga länder som fått höga värden negativ påverkan. 

RER-variabeln har i motsats till BNP ett mer samlat material med övervägande positiv 

påverkan. Högst koefficient fick Nederländerna med 0,868. För LB-variabeln fick jag ett 

mycket homogent resultat vilket därmed inte behöver belysas närmare. För standardfelen 

sticker Sveriges värde för BNP på 1,971 via Newey-Wests estimator ut samt Australiens 

standardfel för RER via OLS-estimatorn på 0,832. Vi finner över lag en betydligt större 

spännvidd för standardfelen för BNP-variabeln än för de övriga variablerna.  

 

5.2.3. Länderna utanför OECD 

Vi får bland dessa länder ett drastiskt annorlunda resultat än i de övriga grupperna. BNP-

variabeln antar här en positiv koefficient i tre utav fyra regressioner. Förvisso är standardfelet 

stort när vi testar för alla länderna i gruppen men bland dem som befanns vara signifikanta är 

den avsevärt lägre. Mest anmärkningsvärt är koefficienten vi får med Newey-West estimatorn 

där vi får en tydlig positiv påverkan. Standardfelet är här även tillräckligt lågt för att vi skall 

kunna hålla detta värde för troligt. 
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För att testa huruvida den högre räntan som BNP-tillväxt kan ge upphov till har något 

samband med krisindexet testade jag för korrelationen mellan krisindex och både räntenivå 

under året samt förändring i ränta sedan förra året. Det senare alternativet gav ett värde 0,321 

för de länder som inte var medlemmar i OECD vilket tyder på ett visst samband däremellan. 

Korrelationen mot räntenivån fick däremot inget högt värde. 

 

Vad gäller överinvesteringar som orsak till den ökade risken för ekonomiska kriser gick det 

inte att få data över detta. Det närmaste vi kan komma istället är korrelationen mellan 

krisindexet och investeringarna. Vi får här ett värde på –0,248 som tyder på att 

investeringarna sjunker i samband med kriser, vilket dock inte är särskilt överraskande. Just 

denna svårighet i att få tag på data över varifrån de destabiliserande effekterna kommer ifrån 

hindrar den vidare analysen. Mycket av det jag går igenom i teoriavsnittet är aspekter som är 

svåra att kvantifiera på ett enhetligt och trovärdigt sätt och i andra fall saknades kompletta 

dataserier för tidsperioden. Det är således inte möjligt att föra en allmän diskussion om dessa 

aspekter baserat på kvantitativa tester av data ifrån de olika länderna så som jag gjort i den 

övriga uppsatsen. I avsaknad av dessa data måste därför diskussionen bli av rent kvalitativ 

natur. Detta skulle dock bli alltför omfångsrikt att utföra på alla länder i denna grupp, så jag 

har istället valt ut tre intressanta länder för en kortare överblick nedan. 

 

Både koefficienterna och standardfelen spretar betydligt mer bland länderna utanför OECD. 

Högsta positiva koefficient för BNP har Ecuador med 2,671 och lägsta för samma variabel 

har Venezuela med –1,573. Intressantare är nog dock att det här inte finns något mönster så 

som bland BNP-koefficienterna bland OECD-länderna. Vi finner här istället ungefär lika 

många länder med starkt positiv som negativ koefficient. Vad gäller standardfelen så har vi 

här ungefär samma mönster som bland de övriga länderna med en topp på 2,082 för Ecuador. 

Förvisso noterar Mexiko ett extremt standardfel på 5,281 men eftersom ingen variabel fanns 

vara signifikant för detta land kan vi nog ta detta värde med en nypa salt. 

 

5.2.4. Summerande kommentarer 

Resultaten ovan visar återigen att modellen ger långt ifrån tillfredställande värden för OECD-

länderna vilket jag visade redan under testet av modellens förmåga att korrekt identifiera en 

kris. De svaga resultaten härifrån leder olyckligtvis till att även regressionsanalyserna för 

dessa länder blir högst haltande. Eftersom dessa testas emot krisindexet kan det mycket väl 



  Leder hög BNP-tillväxt till ökad risk för ekonomiska kriser? 

 36   

vara så att somliga av variablerna har en signifikant påverkan utan att jag kan upptäcka det 

med denna analys. 

 

För standardfelens del kan vi överlag konstatera att det endast är BNP-variabeln som uppvisar 

anmärkningsvärda resultat. Medan övriga variablers standardfel sällan överstiger 0,3 pendlar 

BNP:s värden många gånger kring och över 1,0. 

 

LB-variabeln hade en svagt negativ koefficient i alla grupperna oavsett val av estimator. Vid 

en närmare studie av materialet visade den sig anta små antingen negativa eller positiva 

värden vilket indikerar att de tar ut varandra. Detta var även den variabel som visade sig vara 

signifikant för minst antal länder. För RER-variabelns del tycks det som om de negativa 

effekterna av en deprecierad valuta i form av bland annat fördyrad import och högre 

räntekostnader för internationellt kapital överväger de positiva, eftersom i stort sett samtliga 

länder rapporterar positiva koefficienter. 

 

5.2.5. Effekterna av att inkludera BNP-tillväxtvariabeln 

Jag får i regressionerna utan BNP-variabeln medtagen stora skillnader för såväl koefficienter 

och standardfel som variablernas signifikans mot när regressionerna även innehåller BNP-

tillväxten. Eftersom det inte går att se något mönster i var dessa skillnader uppstår och inte 

heller någon av grupperna med länder utmärker sig bör istället R2-värdet vara av största 

intresse. Denna visar hur stor del utav variationen i krisindexet som förklaras utav variablerna 

i högerledet. Förändringen i detta mått när vi inkluderar BNP-variabeln säger oss således en 

del om huruvida vi genom att även använda oss av denna variabel bättre kan förklara 

variationen i krisindexet samt även hur mycket bättre. Vi kan här se att vi får en ganska mager 

ökad förklaringsgrad genom att inkludera BNP-tillväxten i modellen. För alla länder samlat 

får vi en ökning på 11,2 %, i gruppen med enbart OECD-länder blir ökningen blott 6,38 % 

medan vi i gruppen med de övriga länderna får en ökning på 13,4 %. Återigen tycks det alltså 

som om den tillfogade BNP-tillväxtvariabeln gör sig bäst bland de länder som inte varit med i 

OECD. Vidare får tretton länder i hela materialet en ökad förklaringsgrad som överstiger  

20 %. Bland dessa länder är dock representationen någorlunda jämnt fördelad mellan de båda 

ländergrupperna och vi kan därför inte dra några slutsatser utifrån detta. Läsaren torde få bäst 

förståelse för vilka effekter som kan observeras vid införandet av BNP-variabeln genom att 
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beakta det ovan sagda tillsammans med de resultat över vilka variabler som fanns vara 

signifikanta i vartdera landet som presenteras i appendix. 

  

5.3. Tre fallstudier 

För att fördjupa analysen ifrån föregående avsnitt kommer jag här att specialstudera tre länder 

som alla upplevt ekonomiska kriser under den observerade tidsperioden. Detta ger mig 

möjlighet att i mer detalj gå igenom den påverkan som modellens variabler eventuellt har haft 

i vartdera fallet. En ekonomisk kris är emellertid oftast inte reducerbar till ett fåtal inverkande 

krafter utan utgörs av en flora av skeenden som alla bidrar till händelseförloppet. Jag har dock 

valt att begränsa analyserna till en omfattning som både är överblickbar för läsaren samt 

ligger i linje med vad som förs fram i den övriga uppsatsen. 

 

5.3.1. Indien 

Indien förde efter att ha fått sin självständighet en industriell strategi med stort fokus på 

självförsörjning i form av importsubstituering, hög andel statliga interventioner i industrin 

samt omfattande licenskrav på utländska entreprenörer med ambitioner att etablera sig i 

landet. Under andra halvan av 1980-talet öppnade så landet upp sin ekonomi gradvis och 

började praktisera en mer exportledd ekonomisk politik. Första åren upplevde landet en 

kraftig tillväxt, mycket beroende på den kraftigt deprecierade rupien som gynnade exporten. 

Den försvagade valutan ledde emellertid snart till att handelsbalansen förändrades i takt med 

att importen blev allt dyrare. För att klara av underskottet tvingades staten ta upp allt större 

lån till gradvis försämrade lånevillkor (Cerra och Saxena 2002, s. 402). Härigenom rakade 

landets riskexponering i höjden i takt med att man blev allt mer beroende utav utländska 

kreditgivare och deras förtroende för landet. Den allt mer tyngande skuldbördan medförde 

även att landet blev allt mer känslighet för externa chocker. Utbrottet av Gulfkriget med dess 

medföljande oljeprisstegringarna samt den svaga utvecklingen för landets export ledde till att 

landet 1991 drabbades av en allvarlig ekonomisk kris. 

 

Avsaknaden av en lånedriven destabilisering som i fallet Indien visar alltså på att lending 

boom ibland inte har någon roll i krisens utveckling. Studerar vi datamaterialet finner vi 

förvisso tämligen höga värden under slutet på 1990-talet men dessa hade ingen signifikant 

påverkan på krisindexet. Som framgår utav redogörelsen ovan var det istället landets negativa 
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handelsbalans som var den bidragande orsaken. Vår modell ger oss en grov skattning av 

denna genom RER-variabeln. Mycket riktigt finner vi här en kraftig ökning i 

deprecieringstakten under de föregående åren och under krisåret. 

 

Årtal 1987 1988 1989 1990 1991 

RER 48,254883 54,440722 17,80657 29,773657 90,61113 

Krisindex 2,1427672 7,9364814 15,369496 10,399918 27,47119 

 

Tabell 4: RER jämfört med krisindexet för Indien 

 

Trots detta ger regressionsanalysen vid handen att RER inte är signifikant. Detta torde dock 

bero på de låga krisindexvärden som modellen rapporterar för de tidigare åren vilka försvårar 

regressionsanalysen. För BNP-variabeln är inte mönstret lika tydligt. Tillväxten är förvisso 

hög under både 1988-89 men under 1990 sjunker den till 2,48 %. Eftersom denna variabel ej 

befanns vara signifikant under hela tidsperioden får vi hålla det för troligt att den ej har någon 

direkt påverkan i fallet Indien. 

 

5.3.2. Thailand 

Större delen av 1990-talet utmärks av en i Thailands historia oöverträffad tillväxt i BNP. De 

två främsta anledningarna till dessa framgångar står att finna i landets beslut att fokusera på 

exportledd tillväxt samtidigt som man öppnade upp sin kapitalmarknad vilket resulterade i ett 

kraftigt inflöde av privat utländskt kapital. Det ekonomiska uppsvinget gav bränsle åt en 

kraftig uppåtspiral i tillgångspriserna men när investeringarna började uppvisa allt svagare 

marginalavkastning och därmed minskade vinster, innebar det en försvagning i de 

ekonomiska fundamenten.  

 

Eftersom bankövervakningen under denna tid var gravt underdimensionerad tilläts många 

inhemska banker att inta en alltmer riskabel position för att kunna ta del av de stora 

vinstmöjligheter som hägrade. Härigenom ökade andelen dåliga lån hos bankerna dramatiskt. 

Under 1996 började alltfler internationella långivare tvivla på att landets kraftiga ekonomiska 

utveckling skulle hålla i sig. När så landets valuta utsattes för kraftiga spekulationsattacker 

under 1997 såg man sig tvingad att låta valutan flyta efter att ha uttömt valutareserverna. 

Bahten tappade under kort tid 30 % av sitt värde vilket utlöste panik bland investerarna som i 
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snabb takt började dra tillbaka givna krediter. Den kraftiga devalveringen ledde även till att 

lån upptagna i utländsk valuta i ett slag gjordes mycket dyrare. 

 

Ovanstående redogörelse stämmer väl in på logiken bakom de negativa aspekterna av BNP-

tillväxt. Vi kan även observera en kraftig tillväxt under åren före krisen vilket stödjer denna 

tes. 

 

  1994 1995 1996 1997 1998 

BNP 6,4802951 7,7954059 7,5932608 4,846681 -0,9163277 

Krisindex -0,67599 -0,9565861 1,4367066 20,52135 5,8364246 

 
Tabell 5: Jämförelse BNP med krisindexet för Thailand 

 

Resultatet ifrån regressionerna visar dock att BNP inte har en signifikant påverkan på 

krisindexet. Landet upplevde stark ekonomisk tillväxt under 1990-talet fram till krisens 

utbrott utan att ekonomin destabiliserades. Huruvida detta innebär att den kris som utbröt 

1997 hade samlat kraft under dessa år eller om BNP-tillväxten inte hade någon negativ 

påverkan är dock svårt att sia om. 

 

5.3.3. Japan 

Japans största ekonomiska framgångar skedde under perioden 1950-73 när landet upplevde en 

årlig tillväxttakt på 8 %. Trots oljekriser och allmän nedgång i de industrialiserade länderna 

under 1970-talet presterade ändå Japan imponerande tillväxtsiffror 4-5 %. Det japanska 

aktieindexet hade under denna långa period av ekonomisk tillväxt uppvisat en kraftig 

stigning. Utdelningsnivån för flertalet av aktierna hade emellertid inte följt med i 

kursstegringen vilket indikerar att en stor del av aktiekurserna var byggda på förväntningar 

om fortsatt hög tillväxt även i framtiden (Blanchard 2003, s. 479). 

 

Under 1990 och de följande två åren föll så både börsindex och BNP-tillväxten kraftigt när 

landet drabbades av en omfattande kris. Mina regressioner visar på att både RER- och BNP-

variablerna hade en signifikant påverkan på krisindexet. Mest anmärkningsvärt är 

koefficienten på BNP som antar ett värde på 2,30 vilket får anses vara mycket högt. En del av 

orsakerna till den spekulationsbubbla som föregick krisen kan därför tillskrivas den långa era 

av hög BNP-tillväxt landet upplevde före kraschen.  
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6. Slutsatser 

 

Först och främst bör läsaren uppmärksamma att denna uppsats resultat spänner över en lång 

tidsperiod och vitt skilda länder, vilket medför att resultaten därför många gånger blir av 

väldigt generell karaktär. Historien har lärt oss att orsakerna till ekonomiska kriser många 

gånger skiljer sig åt vilket även mina tre fallstudier ovan visar. Avsikten med denna uppsats 

har emellertid redan från början varit att ge en allmängiltig bild. Fältet ligger därmed öppet 

för att i mer i detalj återupprepa denna undersökning för ett mindre antal länder. 

 

Modellen visade sig ge icke tillfredställande analyser utav OECD-länderna både vad gäller 

dess förmåga att identifiera kriser samt regressionsanalyserna av variablerna. Jag har därför 

inte kunnat nå några hållbara resultat för dessa länder. Däremot visade sig analysen av övriga 

länder bli mer givande. Modellen lyckades väl med att identifiera de kriser jag studerade 

vilket torde tyda på att den även kan varna för framtida kriser som beror av dåliga 

ekonomiska fundamenta. Uppsatsen finner även bevis på att hög BNP-tillväxt verkligen kan 

öka risken för ekonomiska kriser i somliga länder. Bilden blir dock något delad i och med att 

resultaten skiljer sig åt så kraftig både mellan grupperna och till viss del även inom grupperna. 

Därför blir de resultat vi får i den samlade analysen med alla inkluderade länder högst 

utslätade. Vi kan alltså inte på denna nivå påstå att BNP-tillväxten rent generellt sett skulle ha 

en påverkan på krisindexet, utan effekterna varierar högst väsentligt från land till land. Detta 

visar sig även om vi jämför Tornells ursprungliga modell med min utökade då jag för 

materialet i sin helhet får en förhållandevis liten ökning av förklaringsgraden av att inkludera 

BNP-variabeln. Förklaringsgraden ökar däremot i större utsträckning när vi endast ser till de 

länder som inte varit medlemmar i OECD vilket var att vänta med tanke på övriga fynd. 
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APPENDIX 1 

 

Växelkurser mot euron vid fastlåsningen: 

Belgien   1€ = 40,3399 belgiska franc 

Finland   1€ = 5,94573 finska mark  

Frankrike   1€ = 6,55957 franc 

Grekland   1€ = 340,750 drachmer 

Holland   1€ = 2,20371 guilder 

Italien   1€ = 1936,27 lire 

Luxemburg   1€ = 40,3399 Luxemburgfranc 

Portugal   1€ = 200,482 escudo 

Spanien   1€ = 166,386 peseta 

Tyskland   1€ = 1,95583 tyska mark 

Österrike   1€ = 13,7603 schilling  

 

Växelkurserna är hämtade ifrån Banque de France, Frankrikes centralbank. 

 

APPENDIX 2 

 

Följande länder har använder en annan växelkurs än USD vid beräkningarna av krisindexet på 

grund av att de haft fast växelkurs mot USD under den studerade tidsperioden: Burundi, 

Ecuador, Egypten, El Salvador, Honduras, Mexiko, Paraguay och Venezuela. 
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APPENDIX 3 

 

Samtliga inkluderade länder: 

Australien, Barbados, Burundi, Canada, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Egypten, El Salvador, Fiji, Filippinerna, Frankrike, 

Gambia, Grekland, Guatemala, Honduras, Indien, Indonesien, Island, Israel, Jamaica, Japan, 

Jordanien, Kamerun, Kenya, Korea, Malaysia, Malawi, Malta, Marocko, Mauritius, Mexiko, 

Nederländerna, Nepal, Nigeria, Nya Zeeland, Norge, Papua Nya Guinea, Paraguay, Schweiz, 

Seychellerna, Singapore, Spanien, Storbritannien, S:t. Kitts & Nevis, Sverige, Thailand, 

Togo, Turkiet och Venezuela. Antal: 54 

 

OECD-länder: Australien, Canada, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Israel, Japan, 

Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien och 

Sverige. Antal: 16 

 

Icke OECD-länder: Barbados, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cypern, Ecuador, Egypten, El Salvador, Fiji, Filipinerna, Gambia, Guatemala, 

Honduras, Indien, Indonesien, Jamaica, Jordanien, Kamerun, Kenya, Korea, Malaysia, 

Malawi, Malta, Marocko, Mauritius, Mexico, Nepal, Nigeria, Papua Nya Guinea, Paraguay, 

Seychellerna, S:t Kitts & Nevis, Thailand, Togo, Turkiet och Venezuela. Antal: 38. 

 

Länder som saknar fullständiga dataserier: Centralafrikanska republiken, Guatemala, 

Indonesien, Jordanien, Nigeria och S:t Kitts & Nevin 
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APPENDIX 4 

 
Nedan presenteras alla utförda regressionsanalyser. Först presenteras de genomsnittliga 

koefficienterna och standardfelen för de tre grupperna för både gruppen som helhet samt för 

enbart de länder där variabeln hade signifikant påverkan på krisindexet. Därefter följer 

regressionerna där BNP-tillväxtvariabeln har slopats. Indelningen här är den samma som 

ovan. C är interceptet, vilket i Tornells modell anges som α0. 

 

Med BNP-variabeln, alla inkluderade länder: 

 
Alla observationer    

  Koefficient Standardfel OLS Standardfel Whites Standardfel N-W 

BNP -0,013 0,747 0,723 0,702 

C 1,889 4,528 4,464 4,382 

LB -0,035 0,136 0,13 0,124 

RER 0,168 0,123 0,119 0,111 

dhrRER 0,023 0,044 0,026 0,021 

dhrLB -0,036 0,059 0,038 0,035 

dsfRER 0,117 0,671 0,271 0,248 

dsfLB 0,053 1,496 0,631 0,599 

 
 
Signifikanta observationer  Signifikanta observationer  Signifikanta observationer 

  Koefficient Stdfel  White Koefficient Stdfel  Newey-West Koefficient Stdfel 

BNP -0,128 0,453  BNP -0,026 0,499  BNP 0,167 0,415 

C 5,129 3,943  C 3,509 3,543  C 4,284 3,116 

LB -0,145 0,104  LB -0,237 0,088  LB -0,184 0,084 

RER 0,265 0,085  RER 0,244 0,076  RER 0,230 0,075 

dhrRER -0,029 0,032  dhrRER -0,038 0,048  dhrRER 0,173 0,113 

dhrLB -0,332 0,140  dhrLB -0,254 0,155  dhrLB -0,212 0,096 

dsfRER 0,577 0,454  dsfRER 0,470 0,278  dsfRER 0,431 0,229 

dsfLB 1,740 1,019  dsfLB -0,030 0,673  dsfLB -0,283 0,523 
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Med BNP-variabeln, endast OECD-länderna: 

  
Alla observationer       

  Koefficient Standardfel OLS Standardfel Whites Standardfel N-W 

BNP -0,433 0,814 0,83 0,798 

C 1,367 3,718 3,619 3,746 

LB -0,02 0,127 0,111 0,112 

RER 0,26 0,121 0,125 0,114 

dhrRER 0 0 0 0 

dhrLB 0 0 0 0 

dsfRER -0,109 1,853 0,599 0,552 

dsfLB -0,451 3,846 1,078 0,992 

 
Signifikanta observationer  Signifikanta observationer  Signifikanta observationer 

  Koefficient Stdfel  White Koefficient Stdfel  Newey-West Koefficient Stdfel 

BNP -0,480 0,839  BNP -0,480 0,925  BNP -0,480 0,898 

C 2,451 2,976  C 2,451 2,728  C 2,451 2,522 

LB 0,040 0,123  LB -0,150 0,045  LB -0,070 0,051 

RER 0,397 0,117  RER 0,395 0,112  RER 0,397 0,110 

dhrRER n/a n/a  dhrRER n/a n/a  dhrRER n/a n/a 

dhrLB n/a n/a  dhrLB n/a n/a  dhrLB n/a n/a 

dsfRER -0,123 0,545  dsfRER -0,078 0,218  dsfRER -0,078 0,171 

dsfLB n/a n/a  dsfLB -2,255 0,665  dsfLB -2,255 0,565 

 
Med BNP-variabeln, endast icke OECD-länder: 
 

Alla observationer       

  Koefficient Standardfel OLS Standardfel Whites Standardfel N-W 

BNP 0,162 0,726 0,687 0,672 

C 2,056 4,905 4,865 4,696 

LB -0,039 0,142 0,14 0,13 

RER 0,139 0,125 0,118 0,112 

dhrRER 0,033 0,063 0,037 0,03 

dhrLB -0,051 0,083 0,055 0,049 

dsfRER 0,244 0,192 0,138 0,126 

dsfLB 0,288 0,522 0,452 0,444 

 
Signifikanta observationer  Signifikanta observationer  Signifikanta observationer 

  Koefficient Stdfel  White Koefficient Stdfel  Newey-West Koefficient Stdfel 

BNP -0,011 0,324  BNP 0,088 0,392  BNP 0,343 0,283 

C 6,103 4,295  C 3,933 3,869  C 4,951 3,332 

LB -0,198 0,099  LB -0,272 0,105  LB -0,214 0,107 

RER 0,182 0,063  RER 0,151 0,051  RER 0,141 0,054 

dhrRER -0,029 0,032  dhrRER -0,038 0,048  dhrRER 0,173 0,113 

dhrLB -0,332 0,140  dhrLB -0,254 0,155  dhrLB -0,212 0,096 

dsfRER 0,853 0,453  dsfRER 0,821 0,301  dsfRER 0,736 0,255 

dsfLB 1,740 1,019  dsfLB 1,170 0,646  dsfLB 0,937 0,483 
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Utan BNP-variabeln, alla inkluderade länder: 
 

Alla observationer       

  Koefficient Standardfel OLS Standardfel Whites Standardfel N-W 

C 1,673 4,132 3,738 3,696 

LB -0,017 0,133 0,122 0,116 

RER 0,166 0,121 0,116 0,108 

dhrRER 0,019 0,044 0,024 0,019 

dhrLB -0,031 0,06 0,039 0,034 

dsfRER 0,197 0,659 0,219 0,2 

dsfLB 0,208 1,489 0,483 0,465 

 
 
Signifikanta observationer  Signifikanta observationer  Signifikanta observationer 

  Koefficient Stdfel  White Koefficient Stdfel  Newey-West Koefficient Stdfel 

C 5,077 3,553  C 4,470 3,755  C 3,899 2,930 

LB -0,082 0,103  LB -0,168 0,092  LB -0,150 0,063 

RER 0,261 0,082  RER 0,245 0,081  RER 0,223 0,072 

dhrRER -0,002 0,036  dhrRER -0,025 0,046  dhrRER 0,158 0,095 

dhrLB -0,348 0,145  dhrLB -0,410 0,156  dhrLB -0,335 0,140 

dsfRER 0,756 0,463  dsfRER 0,484 0,259  dsfRER 0,415 0,221 

dsfLB 1,604 1,006  dsfLB 0,041 0,547  dsfLB -0,179 0,429 

 
 
Utan BNP-variabeln, endast OECD-länder: 
 

Alla observationer       

  Koefficient Standardfel OLS Standardfel Whites Standardfel N-W 

C 0,129 3,236 2,941 2,978 

LB -0,004 0,123 0,111 0,115 

RER 0,278 0,117 0,119 0,109 

dhrRER 0 0 0 0 

dhrLB 0 0 0 0 

dsfRER 0,213 1,816 0,433 0,393 

dsfLB 0,159 3,835 0,694 0,646 

 
Signifikanta observationer  Signifikanta observationer  Signifikanta observationer 

  Koefficient Stdfel  White Koefficient Stdfel  Newey-West Koefficient Stdfel 

C -0,405 3,447  C -0,405 3,151  C -0,405 3,342 

LB 0,027 0,118  LB -0,163 0,060  LB -0,095 0,061 

RER 0,404 0,116  RER 0,404 0,123  RER 0,404 0,109 

dhrRER n/a n/a  dhrRER n/a n/a  dhrRER n/a n/a 

dhrLB n/a n/a  dhrLB n/a n/a  dhrLB n/a n/a 

dsfRER 0,416 0,434  dsfRER -0,207 0,147  dsfRER -0,033 0,166 

dsfLB n/a n/a  dsfLB -2,401 0,333  dsfLB -2,401 0,302 
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Utan BNP-variabeln, endast icke OECD-länder: 
 

Alla observationer       

  Koefficient Standardfel OLS Standardfel Whites Standardfel N-W 

C 2,323 4,509 4,074 3,998 

LB -0,023 0,137 0,126 0,116 

RER 0,119 0,123 0,114 0,108 

dhrRER 0,028 0,063 0,035 0,027 

dhrLB -0,044 0,085 0,055 0,048 

dsfRER 0,191 0,171 0,128 0,118 

dsfLB 0,228 0,502 0,394 0,389 

 
Signifikanta observationer  Signifikanta observationer  Signifikanta observationer 

  Koefficient Stdfel  White Koefficient Stdfel  Newey-West Koefficient Stdfel 

C 6,448 3,580  C 5,689 3,906  C 5,190 2,807 

LB -0,110 0,100  LB -0,171 0,111  LB -0,195 0,065 

RER 0,139 0,053  RER 0,128 0,050  RER 0,113 0,050 

dhrRER -0,002 0,036  dhrRER -0,025 0,046  dhrRER 0,158 0,095 

dhrLB -0,348 0,145  dhrLB -0,410 0,156  dhrLB -0,335 0,140 

dsfRER 0,841 0,470  dsfRER 0,830 0,315  dsfRER 0,638 0,249 

dsfLB 1,604 1,006  dsfLB 0,708 0,606  dsfLB 0,488 0,467 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX 5 

 

Jag har även valt att presentera en sammanställning över vilka variabler som befanns 

signifikanta i vartdera landet. Detta material spänner över sex sidor och är presenterad i 

samma ordning som redogörs för ovan. Siffran 1 anger att variabeln fanns vara signifikant på 

antingen 1 %, 5 % eller 10 % signifikansnivå. Bokstaven n indikerar att dummyvariabeln att 

dummyvariabeln antog värdet 0 under hela den observerade dataserien för landet ifråga. 
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OLS BNP LB RER dhrRER dhrLB dsfRER dsfLB C 
Australien     1 n n n n   
Barbados 1 1 1 n n n n 1 
Burundi 1             1 
Kamerun 1     n n 1 1   
Canada     1 n n 1     
Central afr rep 1   1 1 1 1     
Chile 1             1 
Colombia 1 1 1     1     
Costa Rica 1     n n       
Cypern 1 1 1 n n n n 1 
Danmark 1   1 n n     1 
Ecuador       1         
Egypt   1 1 n n   1   
El Salvador 1     n n   1   
Fiji     1           
Frankrike   1 1 n n       
Gambia                 
Grekland       n n     1 
Guatemala       n n       
Honduras       n n   1 1 
Island   1 1 n n 1     
Indien       n n n n   
Indonesien   1 1 n n n n   
Israel       n n       
Jamaica     1 n n 1     
Japan 1   1 n n 1   1 
Jordanien     1 n n 1 1   
Kenya       n n 1 1 1 
Korea 1   1 n n n n 1 
Malawi 1       1       
Malaysia   1 1 n n n n   
Malta 1 1       n n   
Mauritius       n n     1 
Mexiko       n n       
Marocko     1 n n n n   
Nepal       n n n n 1 
Nederländerna     1 n n       
Nya Zeeland     1 n n n n   
Nigeria                 
Norge       n n       
Papua new guinea                 
Paraguay       1         
Filippinerna       n n 1 1   
Seychellerna       n n n n   
Singapore     1 n n n n 1 
Spanien     1 n n       
St Kitts       n n n n   
Sverige       n n       
Schweiz     1 n n       
Thailand     1 n n       
Togo             1 1 
Turkiet       n n     1 
Storbritannien 1     n n       
Venezuela     1 1   1   1 
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Whites BNP LB RER dhrRER dhrLB dsfRER dsfLB C 
Australien   1 n n n n  
Barbados   1 n n n n  
Burundi 1       1 
Kamerun 1  1 n n 1 1 1 
Canada   1 n n 1 1  
Central afr rep 1  1  1 1   
Chile     1   1 
Colombia 1 1 1   1   
Costa Rica 1   n n    
Cypern 1 1 1 n n n n 1 
Danmark 1  1 n n 1 1 1 
Ecuador         
Egypt    n n  1  
El Salvador 1   n n  1  
Fiji   1  1    
Frankrike  1 1      
Gambia         
Grekland  1  n n   1 
Guatemala    n n  1  
Honduras    n n  1  
Island   1 n n 1 1  
Indien    n n n n  
Indonesien   1 n n n n  
Israel    n n    
Jamaica   1 n n    
Japan 1  1 n n 1 1 1 
Jordanien    n n 1 1  
Kenya 1   n n   1 
Korea 1  1 n n n n 1 
Malawi 1    1    
Malaysia  1 1 n n n n  
Malta 1 1    n n  
Mauritius    n n   1 
Mexiko    n n    
Marocko    n n n n  
Nepal   1 n n n n 1 
Nederländerna   1 n n    
Nya Zeeland   1 n n n n  
Nigeria         
Norge    n n    
Papua new guinea         
Paraguay    1     
Filippinerna    n n 1 1  
Seychellerna    n n n n  
Singapore   1 n n n n 1 
Spanien   1 n n    
St Kitts    n n n n  
Sverige    n n    
Schweiz    n n 1   
Thailand    n n 1 1  
Togo   1   1 1 1 
Turkiet    n n   1 
Storbritannien 1   n n  1  
Venezuela 1  1 1  1   
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Newey-West BNP LB RER dhrRER dhrLB dsfRER dsfLB C  
Australien  1 1 n n n n   
Barbados   1 n n n n   
Burundi 1       1  
Kamerun 1  1 n n 1 1 1  
Canada  1 1 n n 1 1   
Central afr rep 1  1  1 1    
Chile     1   1  
Colombia   1   1    
Costa Rica 1   n n     
Cypern 1 1 1 n n n n 1  
Danmark 1  1 n n 1 1 1  
Ecuador   1 1 1 1    
Egypt   1    1   
El Salvador    n n  1   
Fiji   1 1 1     
Frankrike  1 1 n n     
Gambia          
Grekland  1  n n   1  
Guatemala    n n  1   
Honduras   1 n n     
Island   1 n n 1 1   
Indien    n n n n   
Indonesien   1 n n n n   
Israel    n n     
Jamaica   1 n n 1    
Japan 1  1 n n 1 1 1  
Jordanien    n n 1 1   
Kenya 1   n n   1  
Korea 1  1 n n n n 1  
Malawi 1    1     
Malaysia   1 n n n n   
Malta 1 1   1 n n   
Mauritius    n n   1  
Mexiko    n n     
Marocko    n n n n   
Nepal  1 1 n n n n 1  
Nederländerna   1 n n     
Nya Zeeland   1 n n n n   
Nigeria          
Norge    n n     
Papua new guinea    1      
Paraguay    1      
Filippinerna    n n 1 1   
Seychellerna    n n n n   
Singapore   1 n n n n 1  
Spanien   1 n n     
St Kitts    n n n n   
Sverige    n n     
Schweiz   1 n n 1    
Thailand   1 n n 1 1   
Togo   1   1 1 1  
Turkiet  1      1  
Storbritannien 1   n n  1   
Venezuela   1 1  1    
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Whites LB RER dhrRER dhrLB dsfRER dsfLB C 
Australien  1 n n n n  
Barbados  1 n n n n  
Burundi      1  
Kamerun  1 n n 1 1  
Canada  1 n n 1 1  
Central afr rep    1 1   
Chile    1  1 1 
Colombia 1 1   1   
Costa Rica   n n   1 
Cypern 1 1 n n n n 1 
Danmark 1 1 n n    
Ecuador    1 1   
Egypt  1 n n  1  
El Salvador   n n  1  
Fiji  1      
Frankrike 1 1 n n    
Gambia  1      
Grekland 1  n n   1 
Guatemala   n n  1  
Honduras   n n  1 1 
Island  1 n n 1 1  
Indien   n n n n  
Indonesien  1 n n n n  
Israel    n    
Jamaica  1 n n    
Japan  1 n n 1 1  
Jordanien   n n 1 1  
Kenya  1 n n 1 1 1 
Korea  1 n n n n  
Malawi    1    
Malaysia  1 n n n n  
Malta 1    n n 1 
Mauritius   n n   1 
Mexiko   n n    
Marocko   n n n n  
Nepal  1 n n n n 1 
Nederländerna  1 n n    
Nya Zeeland  1 n n n n  
Nigeria        
Norge   n n    
Papua new guinea        
Paraguay   1     
Filippinerna   n n 1 1  
Seychellerna   n n n n  
Singapore  1 n n n n 1 
Spanien  1 n n   1 
St Kitts  1 n n n n  
Sverige   n n    
Schweiz  1 n n 1   
Thailand   n n 1 1  
Togo  1   1 1 1 
Turkiet 1  n n   1 
Storbritannien   n n    
Venezuela  1 1  1  1 
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Newey-West LB RER dhrRER dhrLB dsfRER dsfLB C 
Australien 1 1 n n n n  
Barbados 1 1 n n n n  
Burundi      1      
Kamerun  1 n n 1 1  
Canada 1 1 n n 1 1  
Central afr rep    1 1   
Chile    1  1  
Colombia 1 1   1   
Costa Rica   n n   1 
Cypern 1 1 n n n n 1 
Danmark 1 1 n n 1   
Ecuador   1 1 1   
Egypt  1 n n  1  
El Salvador   n n  1  
Fiji  1 1 1    
Frankrike 1 1 n n    
Gambia  1      
Grekland 1  n n   1 
Guatemala   n n  1  
Honduras  1 n n    
Island  1 n n 1 1  
Indien   n n n n  
Indonesien  1 n n n n  
Israel   n n    
Jamaica  1 n n 1   
Japan  1 n n 1 1  
Jordanien   n n 1 1  
Kenya 1 1 n n 1 1 1 
Korea  1 n n n n  
Malawi        
Malaysia 1 1 n n n n  
Malta 1    n n 1 
Mauritius   n n   1 
Mexiko   n n    
Marocko   n n n n  
Nepal  1 n n n n 1 
Nederländerna  1 n n    
Nya Zeeland  1 n n n n  
Nigeria  1      
Norge   n n    
Papua new guinea   1     
Paraguay   1     
Filippinerna   n n 1 1  
Seychellerna   n n n n  
Singapore  1 n n n n 1 
Spanien  1 n n   1 
St Kitts  1 n n n n  
Sverige   n n    
Schweiz  1 n n 1   
Thailand  1 n n 1 1  
Togo  1   1 1 1 
Turkiet 1  n n   1 
Storbritannien   n n    
Venezuela  1 1  1   

 


