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Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap
till Alfred Nobels minne

Ekonomipriset till 
Alfred Nobels minne 
instiftades av 
Sveriges Riksbank.
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Ekonomipriset 2022

Pristagarna har 
förklarat bankernas 
viktiga roll vid 
finanskriser. Med 
hjälp av deras 
arbeten har senare 
tiders ekonomiska 
kriser inte utvecklats 
till långvariga 
ekonomiska 
depressioner.

ILLUSTRATION: JOHAN JARNESTAD/THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES
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2022 års ekonomipristagare

“för forskning om 
banker och 
finanskriser”

Ben S. Bernanke
Född: 1953, USA

Douglas W. Diamond
Född: 1953

Philip H. Dybvig
Född: 1955
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Bankkriserna ledde till depression

Ben Bernanke analyserade depressionen på 
1930-talet. Hans studier visade att kollapsen 
i banksystemet var förklaringen till att den 
ekonomiska nedgången blev så djup och 
långvarig.
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Varför behövs banker?

För att förstå varför en bankkris får så stora 
konsekvenser måste man förstå varför 
banker finns. Douglas Diamond och Philip 
Dybvig har utvecklat teoretiska modeller 
som förklarar varför banker behövs. 
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Banker är sårbara för rykten

Douglas Diamond och Philip Dybvig har 
visat varför bankers uppgift i samhället gör 
dem sårbara. 

ILLUSTRATION: JOHAN JARNESTAD/THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES
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Banken övervakar låntagarna men vem övervakar bankerna? 

Bankerna kontrollerar vilka de lånar ut 
pengar till. Om bankerna missköter den 
uppgiften är risken stor att de förlorar sina 
pengar.
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Grunden för modern reglering

De tre pristagarnas 
arbeten har spelat 
en avgörande roll 
för vår förståelse av 
hur vi på bästa sätt 
bör hantera 
finanskriser. 
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“The world was incredibly 
lucky to have Ben Bernanke 

sitting in the Federal 
Reserve.”

Douglas W. Diamond, 2022 års ekonomipristagare
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