
 1 

 
 

Nationalekonomiska institutionen  

Kandidatuppsats  

Höstterminen 2011 

 

 

 

 

 

Kan man förutspå en finanskris? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Linus Olsson 840220-4054 

Handledare: Klas Fregert 

 



 2 

Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Kan man förutspå en finanskris? 

De amerikanska ekonomerna Reinhart och Rogoff har gjort en studie1 över historiska 

finanskriser. I deras studie utgår de från fem olika ekonomiska variabler. 

I den här uppsatsen görs en utvärdering av de fem ekonomiska variablerna. Beroende på vilket 

värde variablerna hade åren 2004-2007, så är utgångspunkten att olika länder hade olika risk att 

drabbas av en finanskris 2008.  

I uppsatsen kallas de makroekonomiska variablerna för indikatorer, för att de är indikatorer för 

risken att få en finanskris. 

De fem indikatorerna är:  

Om BNP-gapet är positivt är det högre risk för en finanskris. 

Lika så om Bytesbalansen är negativ och statsbudgetbalansen är negativ är det högre risk för en 

finanskris.  

Ifall aktieprisindex och bostadsprisindex har ökat kraftigt är det även då högre risk för en 

finanskris. 

Relevansen för indikatorerna granskas och även andra möjliga indikatorer diskuteras. 

Därefter genomförs en statistisk undersökning av ett antal länder som mer eller mindre drabbades 

av finanskrisen 2008. Ländernas risk för en finanskris åren 2004-2007 jämförs med hur deras 

faktiska BNP tillväxt var 2008-2010. 

Resultatet av den statistiska analysen är att de bästa indikatorerna för att förutsäga en eventuellt 

finanskris är BNP-gapet och statsbudgetsbalansunderskottet.  

Men för att det ska bli en faktiskt finanskris är det troligt att många av de här indikatorerna är 

negativa. Till exempel om landet befinner sig i högkonjunktur och har ett stort budgetunderskott, 

samtidigt som aktiepriserna och bostadspriserna ökar kraftigt. 
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Del 1: Inledning 

Introduktion 

 

Målet med uppsatsen 

Kan man förutspå en finanskris?  

Det är frågan uppsatsen försöker besvara genom att beskriva en analysmetod som kan göras, för 

att bilda sig en uppfattning om det finns en ökad risk för en finanskris i de länder man analyserar.  

Uppsatsen är en analys av den globala finanskrisen 2008. 

Analysen introducerar en modell för att förutspå om det finns risk för olika länder att drabbas av 

en finanskris och hur djup den kommer att bli för respektive land.  

Genom att studera tidsperioden åren 2004-2007 och se efter om man då med denna analysmetod 

borde ha insett att det skulle komma en konjunkturnedgång med början hösten 2008. 

 

I uppsatsen studeras fem indikatorer: BNP-gapet, Budgetbalansen, Bytesbalansen, Aktieprisindex 

och Bostadsprisindex. Med den faktiska tillväxten 2008-2010.  

Därefter så utvärderas de olika indikatorerna, beroende på hur bra mått de är för att förutsäga om 

det finns risk för en finanskris. 

 

I Reinhart och Rogoffs artikel ”Is the Sub-Prime Financial Crisis so different? An Historical 

Comparison” (2008)1  så gör de en studie där de har mätt de här indikatorerna för 18 finanskriser 

mellan 1945 och 2007. De har gjort diagram med genomsnittet för indikatorerna, tre år innan 

krisen och tre år efter krisen. 

Deras slutsats är att före en finanskris så är tillväxten hög och efter en finanskris så minskar 

tillväxten. Detta mäts i den här uppsatsen med BNP-gapet, som är skillnaden mellan den faktiska 

tillväxten och tillväxttrenden. 

De noterar att budgetbalansen och bytesbalansen i genomsnitt är negativ för de länder som 

drabbas av en finanskris.  

I de historiska finanskriserna så har aktieprisindex och bostadsprisindex ökat kraftigt före 

kriserna för att sedan falla under krisen. 

Det är deras studie som den här uppsatsen utgår från och använder deras indikatorer på 

finanskrisen 2008. 

 

Varför det här ämnet 

En av nationalekonomins huvuduppgifter är att förutspå just ekonomiska kriser.  

Varför var det inte fler ekonomer och fler tidningar som skrev om: att år 2009 skulle bli den 

största globala recessionen sedan 30-talet?  

Det beror troligen på att det saknades bra modeller inom nationalekonomin för att förutspå 

ekonomiska kriser. Det finns bra nationalekonomiska modeller för att förutspå hur en ekonomisk 

variabel (till exempel inflation eller arbetslöshet) påverkas av en annan ekonomisk variabel. Men 

det inte fanns någon ekonomisk konsensus att det skulle bli en finanskris 2008. Hade det funnits 

bra modeller för det här så borde det teoretiskt sätt varit möjligt att förutsäga finanskrisen några 

år innan. Då hade det varit möjligt att minska finanskrisens omfattning 

 

Ämnet är viktigt av flera skäl. Det uppstår stora sociala, politiska och ekonomiska problem vid en 

finanskris. Men det är inte bara på kort sikt som en finanskris är allvarlig utan en allvarlig 
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finanskris kan även göra att tillväxttrenden minskar även på lång sikt. Ett exempel är Sverige, 

som fick en allvarlig finanskris 1992 enligt Reinhart och Rogoffs definition1 . I Sveriges fall så 

var Sveriges tillväxt i genomsnitt högre före 1991 än efter 19912.  

Standardmodellen för att få fram tillväxten är: 

Tillväxt = Arbetade timmar * Kapital * Total Faktor Produktivitet3 

Vid en finanskris ökar arbetslösheten, arbetade timmar minskar. Det finns då en risk för att även 

den strukturella arbetslösheten ökar. Fregert och Jonung skriver i sin bok Makroekonomi4 att 

Sveriges strukturella arbetslöshet ökade efter finanskrisen 1991. 

Det finns nödvändiga investeringar som behöver göras för att kapitalintensiteten inte ska gå ner5 

och vid en finanskris minskar investeringarna. 

 

Det bör dock nämnas att det finns ekonomer som menar på att finanskriser är en naturlig del i 

ekonomins långa cykler6. Schön menar att det finns 40 åriga cykler, som beror på teknologiska 

genombrott och gör gammal teknologi omodern6. Det är en teori som förutsade krisen, då det 

även var finanskriser på 30-talet och 70-talet. Schumpeter kallade det här för kreativ förstörelse 

och exempel från Sverige är varvsindustrins problem på 1970-talet och bilindustrins nu.  

 

Hur en typisk finanskris ser ut 

I Reinhart och Rogoffs artikel1  så jämför de finanskriserna från 1945 till 2007, med USA från 

2004-2007. De menar att USA under perioden 2004-2007 följer det typiska mönstret för en 

finanskris. De skriver att andra ekonomer hävdade att husprisindex uppgången var rimlig, tack 

vare nytt kapital från Asien och nya finansiella instrument som subprimelån. Den långa 

högkonjunkturen berodde på att centralbankerna hade lärt sig att hålla nere inflationen och att ha 

hög tillväxt samtidigt. De stora budget och bytesbalansunderskotten var inget problem, eftersom 

USA hade hög produktivitetsökning. Men Reinhart och Rogoff menade istället att USA är i den 

typiska situationen före en finanskris år 2007. De visade med diagram över de fem indikatorerna 

att finanskrisen i USA följer ett typiskt mönster.   

 

Vad menar vi då med att finanskrisen följde ett typiskt mönster? 

Kindleberger har beskrivit förloppet i en finanskris10. Han menar att det börjar med en fas med 

kraftiga uppgångar i priser på tillgångar. Något som i uppsatsens modell representeras av 

aktieprisindex och bostadsprisindex. Kindleberger menar också att i den här fasen är det enkelt att 

låna, investera och spekulera. Räntan spelar en central roll då den är låg när finanskrisen börjar, 

vilket gör det billigt att låna. Det blir förväntningar om stigande priser som driver på uppgången 

och folk tar lån för att för att investera. Det blir även inflation och centralbankerna måste agera 

genom att höja räntan för att klara inflationsmålet. När räntan höjs blir det inte längre lönsamt att 

låna och investera pengarna och folk vill sälja sina tillgångar. När investerarna vill sälja, så 

minskar priserna och det blir panik och helt plötsligt vill alla sälja. Det är detta som är en 

finanskris när alla helt plötsligt vill sälja, men det finns inga köpare. Det belastar det finansiella 

systemet och privatpersoner, företag och banker som tidigare har spekulerat i en fortsatt uppgång 

på marknaden förlorar pengar. Förlusterna sprids genom ekonomin, när privatpersoner och 

företag sätts i konkurs, så minskar bankernas tillgångar, då de får avskriva lånen. Sedan får staten 

ta över de bankerna som har mer skulder än tillgångar och får då problem med att statsskulden 

blir för stor.  
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Metod 

Metoden är att kvantitativt jämföra 16 olika länder och rangordna dessa efter risk för att få en 

finanskris. Detta gör att man på ett smidigt sätt senare kan utvärdera indikatorerna efter vilken 

förklaringsgrad de haft. 

Analysmodellen består av fem indikatorer, indikatorerna är samtliga för åren 2004-2007: 

1. Hur överhettad är ekonomin: Detta är mätt som BNP Gapet i genomsnitt. Det är hög risk för en 

finanskris om BNP gapet är positivt. 

2. Hur stort är handelsunderskottet i ekonomin: Om det är ett stort underskott i bytesbalansen så 

tyder detta på att det finns obalans i ekonomin och då är det större risk för en finanskris. 

3. Hur stor är statsbudgetunderskottet: I de fall där länderna har ett stort statsbudgetunderskott, 

ökar också risken för en allvarlig finanskris. Bland annat därför att det då finns mindre 

möjligheter till expansiv finanspolitik 

4. Hur stor är uppgången på börsen: En stor uppgång på börsen kan vara en spekulationsbubbla. 

Har aktieprisindex ökat mycket den senaste tiden så ökar risken för en finanskris. 

5. Hur stor är prisuppgången på bostäder: Om bostadspriserna har ökat kraftigt är det troligt att 

det är en bubbla på bostadsmarknaden och detta ökar då risken för en finanskris. 

 

Här nedan är modellen i algebra, notera att bytesbalansen och budgetbalansen är i reala värden 

och som procent av BNP. Gap, By, Bu är i genomsnitt för tidsperioden. 

 

Hög Risk = Gap – By – Bu + (APtopp – AP 2004)/ AP 2004  +  (BPtopp – BP 2004)/ BP 2004   

 

Eftersom finanskrisen 2008 var förstagången sedan trettiotalet då många länder drabbades av en 

finanskris samtidigt, så finns det nu unik data för att utvärdera den här modellen. 

Först utvärderas de olika indikatorerna på två olika sätt. Först genom att jämföra korrelationen 

och sedan genom regressionsanalys. 

 
 

Varför de här fem indikatorerna 

För att analysen ska vara vetenskaplig krävs bland annat att den ska vara kvantitativ och möjlig 

att reproducera. Detta gör att fem indikatorer har valts där det är relativt enkelt att hitta data för 

de. På grund av hur analysen är uppbyggd måste indikatorerna vara unika för det land de används 

för. Detta gör att många av de vanligaste förklaringarna till finanskrisen måste väljas bort, sådana 

som är gemensamma för alla länder så som oljepriset. Det är svårt att prognostisera när det 

kommer att bli en eventuell finanskris för detta inträffar endast om många olika indikatorer är 

negativa samtidigt. Annars blir det bara en vanlig lågkonjunktur. 
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BNP-gap är cykliskt BNP - BNP-trend (som procent av BNP). Om BNP gapet är positivt så 

befinner sig ekonomin i en högkonjunktur och är BNP gapet negativt befinner sig ekonomin i en 

lågkonjunktur8. Eftersom var man det kan skilja på hur man räknar ut BNP-trenden, beroende på 

hur man använder Hodrik-Prescott filtret, så bör man hitta en databas med samtliga BNP-

gapsvärden i analysen. Detta är ett bra mått på risken att få en finanskris därför att boom-bust 

faser är utmärkande för finansiella kriser9. Ett boom-bust mönster är en högkonjunktur följt av en 

lågkonjunktur. Det blir en finanskris när fallet mellan högkonjunktur och lågkonjunktur blir 

snabbt och stort. I Reinhart och Rogoffs artikel visar det att historiska finanskriser följer det här 

mönstret1. 

 

Diagram 1: Rogoffs diagram över BNP vid finanskris1 
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Bytesbalansen är nationens inkomster minus nationens utgifter11. Vilket är samma som nationens 

finansiella sparande. För om nationens utgifter är större än nationens inkomster så måste nationen 

låna av omvärlden för att kunna betala. Dessa varor måste betalas tillbaka någongång, därför så är 

det ohållbart i längden om bytesbalansen över lång tid är negativ.  

I Reinhart och Rogoffs artikel så är bytesbalansen i snitt negativ innan det blir en finanskris1. 

 

 

Diagram 2: Rogoffs diagram över bytesbalansen vid finanskris1 
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Statsbudgetbalansen är statens inkomster – statens utgifter. I Reinhart och Rogoffs modell så 

använder de måttet statskulden som procent av BNP. Men i den här uppsatsen används 

statsbudgetbalansen eftersom om statens utgifter ökar så ökar efterfrågan. Den här typen av 

finanspolitik kallas Keynesiansk stabiliseringspolitik12. Reinhart och Rogoff visar att i genomsnitt 

så har statsskulden som procent av BNP ökat åren före krisen och efter krisen så ökar 

statsskulden som procent av BNP ännu snabbare1.  

Det är intressant att notera att staterna inte har följt Keynes råd före finanskriserna att spara i 

högkonjunktur, vilket gör att när det blir lågkonjunktur efter krisen så ökar budgetunderskottet 

ännu mer på grund av att intäkterna sjunker. Då har de inte möjlighet att öka efterfrågan, genom 

finanspolitik så som Keynes förespråkar. 

Richard Koo, en japansk ekonom, skrev en intressant synpunkt om det här i 20/8-2011 numret av 

The Economist13. Han menade på att recessionen 2008-2009 berodde på att företag försöker 

minska sina skulder för att jämna ut balansräkningen, då deras tillgångssida har minskat eftersom 

huspriserna och aktiepriserna har sjunkit. I ett sådant läge spelar det ingen roll vad räntan är, 

menar Koo, eftersom företagen inte kommer att låna mer pengar och bankerna vill inte låna ut, 

eftersom de också har problem med sina balansräkningar. Det enda som är kvar då är att 

offentliga sektorn måste spendera mer pengar för att hålla uppe efterfrågan i ekonomin, annars 

kommer återhämtningen bli långsam. Precis som efter Japans finanskris 1997, där det tog tio år 

för ekonomin att återhämta sig efter att de hade beslutat sig för en finanspolitisk åtstramning. Det 

kan därför tyckas extra olyckligt att staterna inte sparade mer pengar under de goda åren 2002-

2007 och deras expansiva finanspolitik bidrog till att överhetta ekonomin och driva upp priserna 

på tillgångarna. 

Diagram 3: Rogoffs diagram över statsskuld1 
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Om Aktieprisindex går upp eller ner kommer detta påverka ekonomin, eftersom privata sektorns 

tillgångar då ökar eller minskar och som sedan påverkar efterfrågan14. Recessionerna 1929 och 

2001 berodde till stor del på att aktieprisindex föll14. Teoretiskt sätt är aktiepriset för ett företag, 

det värdet som marknaden bedömer att företaget är värt och kommer att vara värt i framtiden. 

Makroekonomer bör vara vaksamma på aktieprisindex och ska inte lita på att marknaden kan 

bedöma vad ett företag egentligen är värt. Det finns många historiska exempel som visar på 

motsatsen. Ett exempel är att aktieprisindex började gå upp 1996 och ekonomer påpekade för den 

amerikanska centralbankschefen Greenspan att han borde höja räntan för att folk skulle låna 

mindre pengar, som de sedan köpte aktier för. Men Greenspan menade på att han inte kunde 

bedöma företagens värde bättre än marknaden och valde att hålla räntan låg. Aktieindexet S&P 

500 gick sedan upp med 400% från 1995 till 2000 och backade sedan med 50% från 2000 till 

2001 och den amerikanska ekonomin gick in i en recession 2001. Krugman anser att uppgången 

på de amerikanska börserna 1995-2000 var en spekulationsbubbla, alltså att företagen egentligen 

inte var värda så mycket som marknaden trodde de var värda15. 

Reinhart och Rogoff visar i sitt diagram1 att det är typiskt för finanskriser att aktieindex ökar 

mycket precis före krisen och sedan sjunker kraftigt under krisen. 

 

Diagram 4: Rogoffs diagram över aktieprisindex1 
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Husprisindex påverkar ekonomin eftersom om huspriserna går upp så blir det mer lönsamt att 

bygga nya bostäder. Då ökar investeringarna och ekonomer tror att genom multiplikatorprocessen 

så ökar även konsumtionen när investeringarna ökar16. Konsumtionen ökar även för att hushållens 

förmögenhet ökar och det finns en ekonomisk teori som säger att hushåller planerar sin 

konsumtion genom hela livet och om deras förmögenhet ökar så spenderar de mer och det beror 

inte på deras tillfälliga inkomst17. I Reinharts och Rogoffs studie, så kan man se att huspriserna 

ökar kraftigt innan den typiska finanskrisen för att sedan backa efter det1. 

När det gäller krisen 2008 så menar många ekonomer på att huspriserna hade ökat kraftigt innan 

pågrund av att det hade blivit enklare för högrisklåntagare t.ex. personer utan fast anställning att 

få bolån, mot en högre ränta. Motivationen skulle då vara för bankerna att även om de här 

personerna inte kan betala avbetalningarna, så kommer de kunna betala tillbaka när de tvingas 

sälja eftersom priset på fastigheten har gått upp. Den här tendensen att huspriserna är 

övervärderade och det blir oro i ekonomin när huspriserna går ner till mer rimliga nivåer gör att 

det är en viktig indikator. 

 

Diagram 5: Rogoffs diagram över husprisindex1 
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Möjliga indikatorer som har valts bort 

The Economist har följt krisen grundligt under den här perioden och detta är andra saker som de 

har skrivit om som möjliga förklaringar till krisen.  

 

En av de vanligaste förklaringarna varför det blev en finanskris är ökad högriskutlåning 

blandbanker. Detta har valts bort på grund av svårigheten att få fram data för detta då bankerna 

hemlighåller informationen. 

 

En annan faktor är det kraftigt ökade oljepriset år 2007. Oljepriset var ungefär 60$ per fatet år 

2006 för att öka till 140$ per fat sommaren 2007 och sedan när krisen börjat, sjunka till 60 dollar 

per fatet igen sommaren 2008.18 Detta hade inte varit unikt för varje land. 

 

Den onaturligt låga räntan under 2000- talet bidrog till att många länders ekonomier blev 

överhettade. Detta är inbakat i BNP gaps indikatorn.  

 

När räntan sedan höjdes år 2008 på grund av inflationstrycket, kunde många högrisklåntagare 

inte betala räntan. Detta bidrog till att många banker världen över fick problem med både 

soliditeten och likviditeten framförallt under hösten 2008. Detta hade varit intressant att mäta och 

se om räntehöjningen i landet bidrog till att förvärra krisen. I slutändan förkastades dock även 

detta som en indikator på grund av att många länder i urvalet har gemensam ränta som 

Europeiska Centralbanker sätter. 

 

Ökat risktagande på den finansiella marknaden genom nya finansiella instrument är också 

svårmätt och de finansiella systemen idag är så integrerade mellan länderna. 

 

Många har även påpekat ökat risktagande bland banker och företag. Då har man påpekat 

incitamentsstrukturen för företagsledare som har tagit kortsiktiga beslut för företaget beroende på 

hur bonussystemen ser ut. Detta är en kvalitativ variabel och kan inte vara med i analysen. 

 

Man ska alltså inte se de fem indikatorerna jag har med i analysen som de enda faktorerna för att 

det blev en finanskris. Utan se dem som fem faktorer som troligen spelade en stor roll och 

dessutom är enkla att jämföra mellan länder. 

 

Varför valdes de här 16 länderna att ingå i analysen? 

Finanskrisen drabbade framförallt Europa och Nordamerika. I analysen valdes 15 länder från de 

här regionerna och ett land Australien som exempel på ett land med liknande ekonomi, men som 

är mer integrerat med Asiens ekonomi. Australien hade en BNP tillväxt på 2,8 procent i snitt för 

perioden 08-10 och klarade sig därmed helt undan finanskrisen. Medan övriga länder backade 

eller låg nära noll i tillväxt. Däremot hade man inkludera fler länder från framförallt Europa i 

analysen. Bedömningen att urvalet med 16 länder var tillräckligt stort gjordes för att man måste 

inse att mellan tidsperioden 1945-2007 så hade det endast skett 21 finanskriser1 . Vilka samtliga 

är med i Reinhart och Rogoffs artikel. Data fanns dessutom inte för alla länder i databaserna.   

 

Det hade varit önskvärt att jämföra med fler länder. Dessutom hade det varit önskvärt att jämföra 

länderna över tid med. Det vill säga även när det inte var en globalfinanskris. Utan att jämföra 

ländernas nivåer på indikatorerna i goda tider, så kan det inte med säkerhet fastställas vid vilken 

nivå på indikatorerna som det blir en recession nästa år.  
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Det hade varit bra att få fram vid vilken absolut nivå på indikatorerna länderna bör undvika.  

I tabell 2: De olika ländernas indikatorer, finns en tabell. Om man tar genomsnittet på 

indikatorerna, förutom Australien som klarade sig undan en finanskris. Då fås att länderna som 

drabbades av en finanskris i genomsnitt hade ett BNP-gap på 1,4, Aktieprisindex ökade med 96% 

och Bostadsprisindex ökade med 50% över tidsperioden före krisen. 

De skulle man kunna använda som mått när man mäter länder även då de inte drabbades av en 

finanskris året efter. För det finns garanterat fall där tillväxten legat 1.4% över trenden, 

aktieprisindex ökad med 96% och bostadsprisindex ökat med 50% före en eventuellt finanskris, 

då det inte har blivit någon. Därför hade det varit bra att jämföra med fler länder som inte 

drabbades av någon finanskris då, men det får en annan uppsats göra.  

Hur en finanskris påverkar BNP tillväxten 

Här nedan i tabell 1 visas den faktiska BNP tillväxten för de 16 länder är med i analysen. Lägg 

framförallt märke till kolumnen längs till vänster som är genomsnittet av tillväxten under 

finanskrisen åren 2008-2010. Det är de värdena som används för att utvärdera analysen i 

uppsatsen.  

Tillväxten från år 2004-2009 är hämtade från World Developement Indicators18 och Prognosen 

för år 2010 är hämtad från CIA Factbook19. 

Tabell 1: BNP Tillväxt 

Land 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   08->10 

Irland 4,6 6,2 5,4 6,0 -3,0 -7,1 -1,6  -3,9 

Island 7,7 7,5 4,6 6,0 1,0 -6,5 -3,4  -3,0 

Italien 1,5 0,7 2,0 1,5 -1,3 -5,0 1,1  -1,8 

Danmark 2,3 2,4 3,4 1,7 -0,9 -4,9 1,0  -1,6 

Finland 4,1 2,9 4,4 5,3 0,9 -8,0 3,2  -1,3 

Japan 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -5,2 3,0  -1,1 

Spanien 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,6 -0,2  -1,0 

England 3,0 2,2 2,9 2,6 0,5 -4,9 1,6  -0,9 

Sverige 4,2 3,2 4,3 3,3 -0,4 -5,1 4,1  -0,5 

Frankrike 2,5 1,9 2,2 2,4 0,2 -2,6 1,6  -0,3 

Holland 2,2 2,0 3,4 3,6 2,0 -4,0 1,7  -0,1 

Tyskland 1,2 0,8 3,4 2,7 1,0 -4,7 3,6  0,0 

USA 3,6 3,1 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,7  0,0 

Belgien 3,2 1,7 2,7 2,9 1,0 -2,8 2,1  0,1 

Norge 3,9 2,7 2,3 2,7 1,8 -1,6 1,5  0,6 

Australien 4,1 2,8 3,1 3,8 3,7 1,3 3,3   2,8 
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Reinhart och Rogoff1 har gjort ett diagram som visar två tillväxtbanor. Den djupare av 

tillväxtbanorna visar snittet av de 5 djupaste finanskriserna mellan 1945 och 2007: Spanien 

(1977), Norge (1987), Finland (1991), Sverige (1991) och Japan (1992). Den flackare visar snittet 

av 13 mindre finanskriser.  

 

Kopia Diagram 1: Rogoffs diagram över finanskriser 
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Nedan diagrammet av finanskrisen åren 2008-2010. De 5 länder som räknas ha hamnat i djupast 

kris är Irland, Island, Italien, Danmark och Finland. Här är det intressant att notera att de med den 

djupaste krisen nu som då har en högre tillväxt än de övriga i perioden före krisen. 

Det finns även en stor skillnad mot förr. Finanskrisen är mycket djupare år 2009 än finanskriser 

historiskt sett har varit. Däremot för år 2008 och 2010  är tillväxten ungefär den samma som de 

genomsnittliga finanskriserna historisk sett har varit.  

 

Diagram 6: Tillväxt jämförelse mellan djupa kriser och medel kriser 
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Reinharts och Rogoffs artikel 

I Reinharts och Rogoffs artikel ”Is the 2007 Subprime Financial Crisis Really Different: An 

Historical Comparison” 1 ställer de fråga om finanskrisen skiljer sig från andra historiska 

finanskriser. De jämför den nuvarande finanskrisen med alla kriser från efterkristiden. De skiljer 

på djupa finanskriser, där BNP minskar kraftigt och flacka finanskriser där BNP endast minskar 

något.  

Det som skiljer deras metod från min är att de argumenterar att det framförallt är bostadspriserna 

och huspriserna som avgör om det blir en finanskris. Det vill säga om det är bubblor på de 

marknaderna som spricker. Medans hur tillväxten, statsbudgeten och bytesbalansen utvecklas 

mer ska ses som en följd av hur övervärderade aktieprisindex och husprisindex var. 

Däremot i den här uppsatsens modell så påverkar BNP gapet, statsbudgeten och bytesbalansen 

hur stor risk det är för att det ska bli en finanskris. 

Detta är för att Reinharts och Rogoffs visar att vid efterkristidens finanskriser så har i snitt BNP 

gapet varit över trenden. Budgetbalansen och Bytesbalansen har varit negativa. 
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De jämför med USA och de historiska kriserna. Mellan 2003-2007 så har huspriserna gått upp 

mer i USA än vid de allvarliga historiska finanskriserna. Medan aktieindex har ökat ungefär som 

snittet mellan 2003-2007. Detta borde då tyda på att USA kommer få en finanskris som ligger 

nära de allvarligaste finanskriserna, men BNP tillväxten blir något högre än de. I diagram 1, så 

ser vi där att de allvarligare finanskriserna så backar BNP i snitt med -0,5% per år och för de 

mindre allvarliga så ökar BNP I snitt med 1% per år. USAs tillväxt för 2008-2010 blev 0% per år, 

så deras prognos var bra. 

 

Faktorer som indirekt finns med i modellen 

Den vanligaste metoden för att komma fram till om det finns risk för en finanskris är att utgå från 

specifika observationer och sedan dra slutsatser om dem. Många sådana observationer gjordes 

åren före finanskrisen, men eftersom de inte sattes ihop till en modell var det svårt att förutsäga 

när och hur djup en eventuell recession kunde bli. 

De flesta av deras observationer handlar om finansiella marknader och högrisklån. Dock om man 

tänker ett steg längre så är de flesta av deras observationer något som direkt påverkar någon av de 

fem indikatorerna i uppsatsens modell i en riktning som ökar risken för en finanskris. Därför kan 

man argumentera att uppsatsen modell på ett bra sätt abstraherar den traditionella diskussionen 

om finanskriser. Nedan kommer några exempel: 

 

Högrisklånen 

Det observeras att högrisklånen (subprime) ökar. 

Det argumenteras att högrisklånen har ökat huspriserna även BNP gapet ökar då byggsektorn har 

byggt fler nya hus än de brukar och aktieprisindex ökar när banker och byggbolag gör större 

vinster. 

Vid en nergång i ekonomin till exempel vid en räntehöjning får hushögrisklånen motsatt effekt. 

Då huspriserna sjunk eftersom fler tvingas sälja. Bankerna förlorar pengar och byggbolagen får 

inga order och aktieprisindex faller.  

Så högrisk lånens makroekonomiska effekt blir att både konjunkturuppgångar och 

konjunkturnedgångar blir kraftigare. 

 

Avregleringar och Hedgefonder 

Det observerar att finansmarknaderna är mer avreglerade nu och att hedgefonder och andra 

moderna finansiella instrument har ökat.  

Precis som med högrisklånen spekuleras att de ökar konjunktursvängningarna. Aktieprisindex 

och BNP ökar kraftigare än normalt vid uppgång och minska kraftigare än normalt vidnedgång. 

 

Räntan 

Många länder har haft en låg ränta mellan 2004-2006 något som indirekt har ökat BNP, 

Aktieprisindex och Husprisindex. 
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Del två: Indikatorerna 

Metodik 

Metoden för analysen är att först presentera värdena för de 16 ländernas fem indikatorer. 

Länderna rangordnas så att landet med högst risk för att få en finanskris får värdet 16, det land 

med näst högst risk för att få en finanskris får värdet 15 och så vidare. Det land med lägst risk för 

en finanskris får då värdet 1.  

Därefter görs en jämförelse mellan de länder som har högst risk för att få en finanskris med om 

de också har den lägsta tillväxten under perioden 2008-2010.  Denna metoden gör en utvärdering 

av om den här modellen ger en god förutsägelse av hur djup en eventuellt finanskris blir. 

Detta mäts genom R2, det vill säga korrelationen i kvadrat.  

Tillsist görs en regressionsanalys, för att ta reda på sannolikheten att indikatorerna inte har något 

samband med den faktiska BNP tillväxten. 

 

Tabell med indikatorerna 

I tabell 2 visas indikatorerna för de olika länderna, sorterade i bokstavsordning.  

De fem indikatorerna är: 

BNP Gap: Hur mycket BNP tillväxten ligger över eller under trenden för 2004-2007. 

Bytesbalansen: Bytesbalansen som procent av BNP i snitt per år mellan 2004-2007. 

Budgetbalansen: Budgetbalansen som procent av BNP i snitt per år mellan 2004-2007. 

Aktieprisindex: Uppgången från 2004 till högsta värdet mellan 2004-2008 i procent. 

Bostadsprisindex: Uppgången från 2004 till högsta värdet mellan 2004-2008 i procent. 

 

Detta är en översikt över länderna och de olika kolumnerna kommer att redovisas mer i detalj. 

 

Tabell 2: De olika ländernas indikatorer 

 

  Land Gap BytesB BudgetB Aktiepris BoPris 

1 Australien 0,2 -5,5 7 70 30 

2 Belgien 1,5 2,5 -0,5 90 70 

3 Danmark 1,4 2,5 1,8 100 80 

4 Finland 1,3 -3,5 3 55 44 

5 Frankrike 0,7 0 -1,2 83 30 

6 Irland 2,4 -3,8 1 80 40 

7 Island 3,3 -20 2 233 100 

8 Italien 0,1 -2 -1,5 115 30 

9 Japan 1,4 4 -4 56 25 

10 Nederländerna 0 8 0 60 22 

11 Norge 2,6 17 7 200 63 

12 Spanien 2,4 -7 0,5 100 72 

13 Storbritannien 1,1 -3 -1,3 50 40 

14 Sverige 2,4 6 1 67 67 

15 Tyskland 0,2 5 -1 100 30 

16 USA 0,7 -5,5 -3,5 50 30 
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Datan för  BNP Gap, Bytes Balansen, Budget Balansen och Aktieprisindex är från Source OECD 

-> Main Economic Indicators21. 

Bostadspriset är från Global Property Guide -> Real-Estate-House Prices22.  

BNP Gap 

BNP gapet är hur mycket under eller över den långsiktiga tillväxttrenden den faktiska BNP 

tillväxten ligger. 

Om vi går tillbaka till diagram 1 och 6 så ser vi att de djupare finanskriserna har en högre tillväxt 

åren före krisen. Detta beror på att ekonomin är överhettad och finanskriserna för de här länderna 

visar då på ett tydligt Boom-Bust mönster. 

Därför är detta en rimlig indikator på framtida finanskriser. Hög tillväxt är naturligtvis önskvärd, 

men i kombination med flera andra olyckliga faktorer så kan tillväxten över trenden vara något 

negativt. 

BNP Gapet är hur mycket BNP tillväxten ligger över eller under trenden för  åren 2004-2007. 

Det vill säga: för att ta Island som exempel Island ligger över trenden med 3,3%. I tabell 1 så ser 

vi att Island i genomsnitt hade en tillväxt på 6,45% under perioden 2004-2007. Det betyder att 

enligt OECDs uträkningar så är Islands långsiktiga tillväxttrend på 3,15%. 

I kolumnen risk tilldelas ett land ett högt värde om de har hög risk, det är detta värdet som 

kommer användas vidare i analysen. 

 

Tabell 3: Ländernas BNP Gap 

 

Land Gap Risk 

Island 3,3 16 

Norge 2,6 15 

Irland 2,4 14 

Sverige 2,4 13 

Belgien 1,5 12 

Danmark 1,4 11 

Japan 1,4 10 

Finland 1,3 9 

Storbritannien 1,1 8 

Frankrike 0,7 7 

USA 0,7 6 

Australien 0,2 5 

Tyskland 0,2 4 

Italien 0,1 3 

Nederländerna 0 2 

Spanien 0 1 
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Bytesbalansen 

Bytesbalans är ett mått på obalans i ekonomin. Har man en negativ bytesbalans så är värde på 

varor man importerar mer än värdet på varor man exporterar. Det är inte självklart att detta att 

man har en negativ bytesbalans  är en indikator på att det finns en risk för att det kan bli en 

finanskris. Dock är ett stort bytesbalansunderskott ohållbart på lång sikt. I Reinhart och Rogoffs 

artikel visas att historiskt sett har länder som har genomgått en finanskris i snitt haft en negativ 

bytesbalans1. 

Bytesbalansen som procent av BNP i snitt per år mellan 2004-2007. 

 

Tabell 4: Ländernas Bytesbalans 

 

Land BytesB Risk 

Island -20 16 

Spanien -7 15 

Australien -5,5 14 

USA -5,5 13 

Irland -3,8 12 

Finland -3,5 11 

Storbritannien -3 10 

Italien -2 9 

Frankrike 0 8 

Belgien 2,5 7 

Danmark 2,5 6 

Japan 4 5 

Tyskland 5 4 

Sverige 6 3 

Nederländerna 8 2 

Norge 17 1 
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Budgetbalansen 

En negativ budgetbalans är en indikator på att en eventuellt finanskris kommer bli allvarlig av 

flera skäl. Ett av skälen är att det är en obalans i ekonomin och ohållbart på lång sikt. Förr eller 

senare kommer staten att behöva minska underskottet.  

Reinhart och Rogoff visar även att vid en eventuell finanskris så minskar budgetbalansen 

historiskt sätt. Så har skett även vid den här krisen. 

En positiv budgetbalans ger dessutom större utrymme för stöd till företag och banker vid en 

eventuell finanskris. Detta gäller framförallt inom EU, som har regler för hur mycket man får 

underbalansera statsskulden med. Med facit i hand så följdes inte budget disciplinen i EU. Många 

länder bland annat Grekland, Irland och Portugal måste nu börja spara för att inte statsskulden 

ska bli okontrollerbar. Dessa tre länder och även Island har fått lån av IMF, eftersom de inte kan 

få lån av privata banker längre. 

I tabell 4 presenteras budgetbalansen som procent av BNP i snitt per år mellan 2004-2007. 

 

Tabell 5: Budgetbalansen 

 

Land Budget B Risk 

Japan -4 16 

USA -3,5 15 

Italien -1,5 14 

Storbritannien -1,3 13 

Frankrike -1,2 12 

Tyskland -1 11 

Belgien -0,5 10 

Nederländerna 0 9 

Spanien 0,5 8 

Irland 1 7 

Sverige 1 6 

Danmark 1,8 5 

Island 2 4 

Finland 3 3 

Australien 7 2 

Norge 7 1 
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Aktieprisindex 

Historiskt visar Reinhart och Rogoff att aktieindex brukar stiga kraftigt innan en finanskris, för 

att sedan falla kraftigt1. Detta är inte så märkligt därför att när ekonomin är överhettad, som den 

brukar vara innan en finanskris, så är även aktiepriset övervärderat. Eftersom aktiepriset 

avspeglar marknadens förväntningar på den framtida aktieutdelningen så övervärderas denna. De 

är ofta rena spekulationsbubblor som till största delen uppstår på grund av spekulationer. Det 

tydligaste exemplet från den här krisen är Island vars aktieindex ökade med 233% från år 2004 

och sedan, när finanskrisen började, sjönk med lika mycket. Man ska notera att för de flesta 

länder började aktieindex uppgången redan år 2002 efter det att IT-bubblan sprack under 2001. 

Men för att alla indikatorer ska börja på samma år, så börjar de alla här år 2004. 

Tabell 5 visar aktieprisindex uppgången från år 2004 till högsta värdet mellan åren 2004-2008 i 

procent. 

 

 

Tabell 6: Aktieprisindex 

 

Land Aktiepris Risk 

Island 233 16 

Norge 200 15 

Italien 115 14 

Danmark 100 13 

Spanien 100 12 

Tyskland 100 11 

Belgien 90 10 

Frankrike 83 9 

Irland 80 8 

Australien 70 7 

Sverige 67 6 

Nederländerna 60 5 

Japan 56 4 

Finland 55 3 

Storbritannien 50 2 

USA 50 1 
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Bostadsprisindex 

Det uppstod precis som för aktieindex en stor uppgång på bostadsprisindex åren 2004-2008. 

Detta är en indikator på en eventuellt finanskris eftersom en del av uppgången även här beror på 

att folk köpte bostäder istället för att hyra, med idén att sälja dem och tjäna pengar på uppgången. 

Historiskt sätt brukar huspriserna stiga, men att bostadspriserna ska öka så mycket som de gjorde 

under den här perioden är mycket ovanligt. Reinhart och Rogoff visar även på att 

bostadsprisindex brukar öka mer än trenden före en finanskris1 och sedan gå ner efter 

finanskrisen. 

Tabell 6 visar Bostadsprisindex uppgången från 2004 till högsta värdet mellan 2004-2008 i 

procent. 

 

Tabell 7: Bostadsprisindex 

 

Land Bo Pris Risk 

Island 100 16 

Danmark 80 15 

Spanien 72 14 

Belgien 70 13 

Sverige 67 12 

Norge 63 11 

Finland 44 10 

Irland 40 9 

Storbritannien 40 8 

Australien 30 7 

Frankrike 30 6 

Italien 30 5 

Tyskland 30 4 

USA 30 3 

Japan 25 2 

Nederländerna 22 1 
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Del 3: Statistisk Analys 

Resultat 

Det är dags att utvärdera modellen genom att jämföra ländernas risk mot deras tillväxt. Länder 

med högst risk, bör ha den största negativa tillväxten.  I tabell 7 nedan ser vi resultatet. I den här 

tabellen är det framförallt intressant att notera kolumnen Totalt som egentligen är total risk. Samt 

tillväxten för perioden åren 2008-2010. Längst ner under kolumnen Tillväxt 08->10 så finns 

värdet 0,4167. Det värdet är korrelationen i kvadrat, det som kallas för R2. Det är ett mått på hur 

nära trendlinjen punkterna ligger, ett högt R2 värde betyder att punkterna ligger nära trendlinjen. 

Ju högre R2 värdet är desto bättre har modellen varit.  

Man ser detta tydligt i diagram 7. 

 

I tabell 7 finns även ett R2 värde under kolumnen 08->09 som visar R2 värdet om man jämför 

total risk med perioden 2008-2009. Målet är dock att indikatorerna ska stämma överens med 

värdet åren 2008-2010. Som Reinhart och Rogoff visar i Diagram 1, så varar finanskriser oftast i 

tre år och inte i två år. Men kolumnen 08->09 är med för att man enkelt ska kunna se vilka länder 

som har haft en snabb återhämtning år 2010, genom att jämföra den genomsnittliga tillväxten 08-

>09 med 08->10. Sverige är ett land som hade en djup kris år 2009 och sedan en snabb 

återhämtning 2010. 

 

Här är ytterligare förklaring till Tabell 7. Länderna är rangordnade så att de med  högre risk för 

större finanskris, desto högre upp i tabellen kommer de. I kolumnerna är Gap= BNP Gap, By = 

Bytesbalansunderskott, Bu = Budgetbalansunderskott, AP = Aktiepris, BP = Bostadspris.  Island 

har 16, 16, 4, 16 och 16 och har alltså sämst värde i de fyra kategorierna, förutom i 

budgetbalansen där de har det 4 bästa värdet. Tillväxten för åren 08->09 och åren 08->10 är den 

genomsnittliga tillväxten de här åren och inte den totala. 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Ländernas risk jämfört med deras tillväxt 

 

                Tillväxt   Tillväxt 
Land Hög Risk 
Överst 

Gap 
Rank 

By 
Rank 

Bu 
Rank 

AP 
Rank 

BP 
Rank Totalt 08->09  08->10 

Island  16 16 4 16 16 68 -2,8  -3 

Belgien  12 7 10 10 13 52 -0,9  0,1 

Spanien  1 15 8 13 14 51 -1,4  -1 

Irland  14 12 7 8 9 50 -5,1  -3,9 

Danmark  11 6 5 12 15 49 -2,9  -1,6 

Japan  10 5 16 4 10 45 -3,2  -1,1 

USA  6 14 15 2 7 44 -1,3  0 

Italien  3 10 14 14 3 44 -3,2  -1,8 

Frankrike  7 8 12 9 5 41 -1,2  -0,3 

Sverige  13 3 6 6 12 40 -2,8  -0,5 
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Storbritannien 8 9 13 1 8 39 -2,2  -0,9 

Tyskland  4 4 11 11 6 36 -1,9  0 

Finland  9 11 3 3 10 36 -3,5  -1,3 

Norge  15 1 1 7 11 35 0,1  0,6 

Australien  5 13 2 7 4 31 2,5  2,8 

Nederländerna 2 2 9 5 8 26 -1  -0,1 

                0,185848   0,416747 

 

Diagram 7 visar den totala risken på X-axeln och tillväxten för perioden 08->10 på Y-axeln. 

 

Diagram 7: Risk, Tillväxt 08-10 
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Det finns tre intressanta avvikande observationer i diagram 7.  

Belgien är det land som har näst högst risk 52, men har haft en positiv tillväxt på 0,1% i snitt de 

här åren. Det är förvisso under Belgiens tillväxttrend, men det är ändå en lindrig kris. Framförallt 

om man jämför med Irland som har risk 51 men en genomsnittlig tillväxt på -3% per år. De är 

båda små länder i Europa, men Irland är mer globaliserat. 

Australien har visserligen näst lägst risk 31, men har klarat sig helt undan finanskrisen och har en 

genomsnittlig tillväxt på 2,8% de här åren. Det beror troligen på de geografiska faktorerna bla. att 

Australien handlar mer med Asien än med Europa och USA. 

 

Om de här tre avvikande observationerna tas bort från analysen blir R2 0,6.  
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Tabell 9: Ländernas risk jämfört med deras tillväxt utan tre länder 

                Tillväxt Tillväxt 
Land Hög Risk 
Överst 

Gap 
Rank 

By 
Rank 

Bu 
Rank 

AP 
Rank 

BP 
Rank Totalt 08->09 08->10 

Island  16 16 4 16 16 68   -3 

Spanien  1 15 8 13 14 51   -1 

Danmark  11 6 5 12 15 49   -1,6 

Japan  10 5 16 4 10 45   -1,1 

USA  6 14 15 2 7 44   0 

Italien  3 10 14 14 3 44   -1,8 

Frankrike  7 8 12 9 5 41   -0,3 

Sverige  13 3 6 6 12 40   -0,5 

Storbritannien 8 9 13 1 8 39   -0,9 

Tyskland  4 4 11 11 6 36   0 

Finland  9 11 3 3 10 36   -1,3 

Norge  15 1 1 7 11 35   0,6 

Nederländerna 2 2 9 5 8 26   -0,1 

                    0,602122 

Diagram 8: Risk, Tillväxt utan tre länder 

 

Tillväxt 08-10 Utan 3 länder

R2 = 0,6021

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Risk

T
il

lv
ä
x
t

 

 



 26 

 

Statistisk Analys  

Nu är det dags att utvärdera de fem indikatorerna. Vilken av indikatorerna förutspådde tillväxten 

under krisen bäst? Metoden jag kommer använda är att plocka ut en och en av indikatorerna och 

se vad som händer med R2 ,om den går upp eller ner. R2 värdet jämförs med  0,4167 från tabell 7, 

då alla indikatorerna är med. 

Om R2 går ner efter att en av indikatorerna har tagits bort betyder det att den indikatorn har gjort 

att R2 blir högre när den är med i modellen. Sammanfattningsvis, om R2 går ner när en indikator 

tas bort så hjälper den indikatorn analysmodellen att förklara finanskrisen bättre och om R2 går 

upp förklaras finanskrisen sämre. 

 

Först görs analysen utan att ta med BNP gapet. R2 har gått ner 0,28 mot 0,42, alltså BNP gaps 

indikatorn gör att tillväxten i modellen förklaras bättre. 

 

Tabell 10: Utan BNP gap 

 

                  Tillväxt   Tillväxt 

  Land Hög Risk Överst 
By 
Rank 

Bu 
Rank 

AP 
Rank 

BP 
Rank Totalt 08->09  08->10 

7 Island   16 4 16 16 52 -2,8  -3 

12 Spanien   15 8 13 14 50 -1,4  -1 

6 Italien   10 14 14 3 41 -3,2  -1,8 

3 Belgien   7 10 10 13 40 -0,9  0,1 

16 Danmark   6 5 12 15 38 -2,9  -1,6 

15 USA   14 15 2 7 38 -1,3  0 

8 Irland   12 7 8 9 36 -5,1  -3,9 

2 Japan   5 16 4 10 35 -3,2  -1,1 

14 Frankrike   8 12 9 5 34 -1,2  -0,3 

4 Tyskland   4 11 11 6 32 -1,9  0 

9 Storbritannien  9 13 1 8 31 -2,2  -0,9 

13 Sverige   3 6 6 12 27 -2,8  -0,5 

10 Finland   11 3 3 10 27 -3,5  -1,3 

5 Australien   13 2 7 4 26 2,5  2,8 

1 Nederländerna  2 9 5 8 24 -1  -0,1 

11 Norge   1 1 7 11 20 0,1  0,6 

                  0,104299   0,283076 

 

 

Därefter plockas bytesbalans indikatorn bort från analysen. Här har däremot R2 ökat, det betyder 

att det hade varit bättre att inte ha med bytesbalansindikatorn i modellen. 

 

Tabell 11: Utan Bytesbalansen 

 

                  Tillväxt   Tillväxt 

  
Land Hög Risk 
Överst 

Gap 
Rank 

Bu 
Rank 

AP 
Rank 

BP 
Rank Totalt 08->09  08->10 

7 Island  16  4 16 16 52 -2,8  -3 
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12 Spanien  10  8 13 14 45 -1,4  -1 

6 Danmark  9  5 12 15 41 -2,9  -1,6 

3 Tyskland  12  11 11 6 40 -1,9  0 

16 Irland  15  7 8 9 39 -5,1  -3,9 

15 Sverige  14  6 6 12 38 -2,8  -0,5 

8 Belgien  2  10 10 13 35 -0,9  0,1 

2 Italien  3  14 14 3 34 -3,2  -1,8 

14 Japan  4  16 4 10 34 -3,2  -1,1 

4 Nederländerna 11  9 5 8 33 -1  -0,1 

9 USA  6  15 2 7 30 -1,3  0 

13 Finland  13  3 3 10 29 -3,5  -1,3 

10 Storbritannien 5  13 1 8 27 -2,2  -0,9 

5 Frankrike  1  12 9 5 27 -1,2  -0,3 

1 Norge  7  1 7 11 26 0,1  0,6 

11 Australien  8  2 7 4 21 2,5  2,8 

                  0,271351   0,435251 

            

 

 

 

Sedan plockas budgetbalans indikatorn bort från analysen. Nu minskar R2 från 0,42 till 0,29, 

alltså har budgetbalansen varit en bra indikator.  

 

 

Tabell 12: Utan Budgetbalansen 

                  Tillväxt   Tillväxt 

  
Land Hög Risk 
Överst 

GAP 
Rank By Rank 

AP 
Rank 

BP 
Rank Totalt 08->09  08->10 

7 Island  16 16  16 16 64 -2,8  -3 

12 Danmark  11 6  12 15 44 -2,9  -1,6 

6 Spanien  1 15  13 14 43 -1,4  -1 

3 Irland  14 12  8 9 43 -5,1  -3,9 

16 Belgien  12 7  10 13 42 -0,9  0,1 

15 Sverige  13 3  6 12 34 -2,8  -0,5 

8 Norge  15 1  7 11 34 0,1  0,6 

2 Finland  8 11  3 10 32 -3,5  -1,3 

14 Italien  3 10  14 3 30 -3,2  -1,8 

4 Frankrike  8 8  9 5 30 -1,2  -0,3 

9 USA  6 14  2 7 29 -1,3  0 

13 Japan  10 5  4 10 29 -3,2  -1,1 

10 Australien  5 13  7 4 29 2,5  2,8 

5 Storbritannien 8 9  1 8 26 -2,2  -0,9 

1 Tyskland  4 4  11 6 25 -1,9  0 

11 Nederländerna 2 2  5 8 17 -1  -0,1 

                  0,078038   0,29034 

 

 

Därefter görs analysen utan aktiepris indikatorn. Även här minskar R2 från 0,42 till 0,38 och då 

har aktiepris varit en bra indikator. 



 28 

 

Tabell 13: Utan aktiepriserna 

 

                  Tillväxt   Tillväxt 

  
Land Hög Risk 
Överst 

Gap 
Rank 

By 
Rank Bu Rank 

BP 
Rank Totalt 08->09  08->10 

7 Island  16 16 4  16 52 -2,8  -3 

12 Irland  14 12 7  9 42 -5,1  -3,9 

6 USA  6 14 15  7 42 -1,3  0 

3 Belgien  12 7 10  13 42 -0,9  0,1 

16 Japan  10 5 16  10 41 -3,2  -1,1 

15 Spanien  1 15 8  14 38 -1,4  -1 

8 Storbritannien 8 9 13  8 38 -2,2  -0,9 

2 Danmark  11 6 5  15 37 -2,9  -1,6 

14 Sverige  13 3 6  12 34 -2,8  -0,5 

4 Frankrike  8 8 12  5 33 -1,2  -0,3 

9 Finland  8 11 3  10 32 -3,5  -1,3 

13 Italien  3 10 14  3 30 -3,2  -1,8 

10 Norge  15 1 1  11 28 0,1  0,6 

5 Tyskland  4 4 11  6 25 -1,9  0 

1 Australien  5 13 2  4 24 2,5  2,8 

11 Nederländerna 2 2 9  8 21 -1  -0,1 

                  0,221387   0,375863 

 

 

Till sist plockas bostadspris indikatorn bort och även denna har varit en bra indikator eftersom R2 

har minskat från 0,42 till 0,35. 

 

Tabell 14: Utan Bostadspriserna 

 

                  Tillväxt   Tillväxt 

  
Land Hög Risk 
Överst 

Gap 
Rank 

By 
Rank 

Bu 
Rank AP Rank Totalt 08->09  08->10 

7 Island  16 16 4 16  52 -2,8  -3 

12 Irland  14 12 7 8  41 -5,1  -3,9 

6 Italien  3 10 14 14  41 -3,2  -1,8 

3 Belgien  12 7 10 10  39 -0,9  0,1 

16 Spanien  1 15 8 13  37 -1,4  -1 

15 USA  6 14 15 2  37 -1,3  0 

8 Frankrike  8 8 12 9  37 -1,2  -0,3 

2 Japan  10 5 16 4  35 -3,2  -1,1 

14 Danmark  11 6 5 12  34 -2,9  -1,6 

4 Storbritannien 8 9 13 1  31 -2,2  -0,9 

9 Tyskland  4 4 11 11  30 -1,9  0 

13 Sverige  13 3 6 6  28 -2,8  -0,5 

10 Australien  5 13 2 7  27 2,5  2,8 

5 Finland  8 11 3 3  25 -3,5  -1,3 

1 Norge  15 1 1 7  24 0,1  0,6 

11 Nederländerna 2 2 9 5  18 -1  -0,1 

                  0,150968   0,353067 
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Slutsatsen är att BNP Gap är den bästa indikatorn. Därefter kommer budgetbalans indikatorn, trea 

blir bostadspris indikatorn och sedan aktiepris indikatorn. Däremot- i den här analysen- så är 

bytesbalans indikatorn ingen bra indikator, för att den gör så att BNP sjunker om det blir en 

finanskris. Dock behövs det fler tester av analysmodellen innan man kan förkasta bytesbalansen 

som en indikator. 

 

Regressionsanalys 

Det andra sättet att utvärdera indikatorerna på istället för att se på R2 värdet är att göra en 

multipel regressionsanalys. Det man gör då är att man ställer frågan. Hur stor sannolikhet är det 

att de här indikatorerna inte har någon korrelation med utfallet. I statistik kallas detta för p-värdet.  

Koefficienten är hur mycket regressions funktionen ändras när variabeln ändras ett steg. 

Regressionen nedan är gjord på Tabell 8. Där variablerna jämförs med tillväxten 08-10.  

 

Tabell 8: Ländernas risk jämfört med deras tillväxt (kopia) 

 

                Tillväxt   Tillväxt 
Land Hög Risk 
Överst 

Gap 
Rank 

By 
Rank 

Bu 
Rank 

AP 
Rank 

BP 
Rank Totalt 08->09  08->10 

Island  16 16 4 16 16 68 -2,8  -3 

Belgien  12 7 10 10 13 52 -0,9  0,1 

Spanien  1 15 8 13 14 51 -1,4  -1 

Irland  14 12 7 8 9 50 -5,1  -3,9 

Danmark  11 6 5 12 15 49 -2,9  -1,6 

Japan  10 5 16 4 10 45 -3,2  -1,1 

USA  6 14 15 2 7 44 -1,3  0 

Italien  3 10 14 14 3 44 -3,2  -1,8 

Frankrike  7 8 12 9 5 41 -1,2  -0,3 

Sverige  13 3 6 6 12 40 -2,8  -0,5 

Storbritannien 8 9 13 1 8 39 -2,2  -0,9 

Tyskland  4 4 11 11 6 36 -1,9  0 

Finland  9 11 3 3 10 36 -3,5  -1,3 

Norge  15 1 1 7 11 35 0,1  0,6 

Australien  5 13 2 7 4 31 2,5  2,8 

Nederländerna 2 2 9 5 8 26 -1  -0,1 

                0,185848   0,416747 

 

Tabell 15: Regressionsanalys 

 

Bäst: p-värde 

Konstant 0,05 

BP Rank 0,48 

AP Rank 0,34 

By Rank 0,31 
Gap 
Rank 0,18 

Bu Rank 0,14 
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Det intressantaste i Tabell 15 är p-värdet som kan användas för att utvärdera indikatorerna.  

Budget underskottets p-värde ska tolkas som att det är 14% sannolikhet att det inte finns någon 

korrelation mellan budgetunderskottet och tillväxten. 

Det finns statistiska skäl till att man använder den formuleringen och inte endast jämföra R2 

värdet när man tar bort en av indikatorerna. I den här uppsatsen så kommer dock förenklingen 

göras att de med lägst p-värde tolkas som de bästa indikatorerna. 

Då får vi följande ordning från bäst till sämst Bu, Gap, By, AP, BP. 

Den stora skillnaden med den här metoden är att Bytesbalansen inte är den sämsta indikatorn 

längre utan Bostadspriserna.  

Dock är det inte statistiskt säkerställt att någon av indikatorerna är ett bra mått på om det kommer 

bli en finanskris, i så fall så hade p-värdet varit 0.05 eller lägre. 

 

 

Del 4: Avslutning 

 

Slutsats av den statistiska analysen 

Sammanfattningsvis en tabell på hur bra indikatorerna har varit. 

Korrelationsanalysen: 1. Gap 2. Bu 3. BP 4. AP 5. By 

Regressionsanalysen: 1. Bu 2. Gap 3. By 4. AP 5. BP 

 

Det ger ett tydligt resultat att framförallt bör regeringen vara uppmärksam på att inte 

underbalansera statsbudgeten när det redan är högkonjunktur.  

Framförallt för att detta i kombination med kraftigt stigande bostadspriser och aktiepriset ökar 

risken för en finanskris. 

Den här studien visar således ett starkt stöd för Keynesianismen som menar att staten bör spara i 

högkonjunktur. Argumentet är att om staten spenderar mer pengar i högkonjunkturen så kan detta 

indirekt leda till att BNP-gapet ökar och även priserna på bostäder och aktier.  

För Keynesianska ekonomer är det största målet att få ner arbetslösheten till den naturliga 

arbetslöshetsnivån23.  Detta görs med hjälpt av statsbudgeten och med hjälp av räntan. För att ha 

råd för staten att spendera mer i en lågkonjunktur för att hålla uppe efterfrågan, så bör de spara i 

högkonjunktur. I tabell 2 så kan man se att hälften av stater underbalanserade budgeten, trots att 

de var i en högkonjunktur. Detta har varit en ekonomisk debatt under 2000 talet, där ekonomer 

har menat att man kan underbalansera statsbudgeten i högkonjunktur eftersom konkurrens från 

Asien håller nere inflationen. Den här studien tyder dock på att det finns fler negativa effekter än 

inflation om man underbalanserar statsbudgeten i en högkonjunktur. Nämligen att det är en större 

risk för en finanskris då, framförallt om aktiepriserna och bostadspriserna har ökat samtidigt. 

Framtida forskning 

I den här uppsatsen har olika länder jämförts med varandra. Det gör att modellen som den är 

utformad fungerar bra vid en global finanskris som alla länder drabbas av.  

Däremot kan en finanskris vara lokal och inte global och i ett sådant läge bör man jämföra mot ett 

absolutvärde för de olika indikatorerna.  

Till exempel om BNP gapets indikator för ett land de senaste fyra åren i snitt har varit 2% över 

BNP så är det stor risk för en finanskris. Om bytesbalans indikatorn är -5%, budgetbalans 
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indikatorn är -3%, aktieindex indikatorn har ökat med 50% och om bostadsindex indikatorn har 

ökat med 50% så kan man förvänta sig att det är hög risk för en finanskris.  Det behövs utformas 

en metod för hur de här värdena ska tas fram. Det behövs också ett större urval av länder och att 

analysen bör då även göras när länderna inte fick en finanskris året efter. 

Slutsatsen av den här uppsatsen är om bnp-gapet är positivt och landet har ett 

statsbudgetunderskott kombinerat med kraftigt ökande priser på bostadsmarknaden och 

aktiemarknaden så är det större risk för en finanskris. Däremot så uttalar sig den här uppsatsen 

inte om vid vilket absolut värde på indikatorerna som detta sker. Det skulle vara ett bra tema för 

en annan uppsats. 

Policy 

De två indikatorerna som påverkar en finanskris mest är BNP-gapet och Budgetunderskottet. 

Detta är två variabler som beslutsfattare har stor kontroll över i och med att regeringen lägger 

fram statsbudgeten. Som beslutsfattare bör man även vara vaksam på stora ökningar i bostads och 

aktiepriserna under en högkonjunktur. Detta är något som räntan indirekt påverkar. 

Därför argumenterar den här uppsatsen för att om högkonjunkturen är i början eller mitten av 

den, så bör statsbudgeten ha ett överskott och räntan bör vara något högre än vad som behövs för 

att klara inflationsmålet.  

Om det är så att högkonjunkturen redan har varat i fyra år eller mer och indikatorerna visar att det 

finns en hög risk för en finanskris. Då blir det ett svårare läge. Om vi tar räntan som exempel. Det 

är nu troligt att ekonomin befinner sig i ett läge där riksbanken bör höja räntan för att klara 

inflationsmålet. Men att höja räntan, så som gjordes globalt under 2007 kan få mycket oönskade 

effekter och kan vara startpunkten på finanskrisen. Privatpersoner och företag kan få svårt att 

klara betala räntan på lån som de använt för att spekulera med på aktie och bostadsmarknaden, så 

som var fallet vid den här finanskrisen. Å andra sidan kan man argumentera att i ett sådant läge så 

kommer kraschen något gång och det är bättre att höja räntan förr än senare.  

Eftersom det tar tid för både en räntehöjning och en skattehöjning att få effekt, så bör man helst 

agera i god tid och det är det som gör det svårt att undvika finanskriser. 

Vad kan man då tänka sig att en skattehöjningar och skattesänkningar påverkar risken för en 

finanskris? Åtminstone förändringar i skatter som påverkar bostadsmarknaden och 

aktiemarknaden måste tänkas igenom noga innan de genomförs. 
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Slutsats 

Målet med uppsatsen har varit att beskriva en analysmetod som kan göras årligen, för att bilda sig 

en uppfattning om det föreligger en ökad risk för en finanskris i de länder man analyserar och hur 

djup denna finanskris eventuellt kommer att bli.  

Men notera att det inte är säkert att ett land får en finanskris bara för det visar på dåliga värden i 

den här analysen. Det finns även andra faktorer som kan vara värda att mäta för att ge en global 

bild. En av de är oljepriset och där kan man tänka sig att om oljepriset har ökat med 50% de 

senaste fyra åren så är det hög risk för en finanskris i kombination med  analysmetodens värden 

ovan... Om det har skett en kraftig räntehöjning under de här fyra åren som analysen visar så är 

det också en negativ efterfrågechock som ökar risken för en finanskris. Man bör alltså även 

komplettera med en kvalitativ undersökning av det allmänna ekonomiska läget i världen. 

 

Hur bra var då analysmodellen på det här urvalet? 

Modellens utvärderingsvärde R2 fick ett värde på 0,4167 och det får räknas som högt. 

Utvärderingen av de olika indikatorerna visade att BNP Gapet är den bästa indikatorn, följt av 

budgetbalans indikatorn. Därefter kommer bostadsindex indikatorn, aktieindex indikatorn och 

bytesbalans indikatorn. Så om det är en högkonjunktur och statsbudgeten är negativ, då finns det 

skäl att vara försiktig. Om det dessutom har varit en stor uppgång på aktie och bostadsmarknaden 

samtidigt, då finns det skäl att tro att detta är en spekulationsbubbla som kan spricka. 

 

Slutligen är det intressant att notera att så här två år efter finanskrisens slut inte finns någon 

konsensus om vad som orsakade krisen. Förutom att det är många olika faktorer som tillsammans 

påverkar skeenden och händelser i vår ekonomiskt globala värld.  

Nu ett par år efter finanskraschen så har världsekonomin gått in i en fas där det har blivit en oro 

för att stater inte kan betala sina skulder som ökade kraftigt under finanskrisen. Det ska bli 

spännande att följa. 
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