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Denna avhandling undersöker hur bankers interna och externa corporate governance-

mekanismer samverkar för att utforma risktagningen. Avhandlingen undersöker

därutöver huruvida ägare beaktar bankers systemstorlek i risktagningen.

Avhandlingen bidrar med kontribution genom insamlandet av ny, detaljerad

ägarinformation mellan åren 2005-2012. Avhandlingens empiriska tillvägagångssätt

baserar sig på paneldata där risktagningen, mätt enligt bankers Z-poäng, estimerats

genom fast- effektsmodeller. Därtill estimeras även Hausman-Taylor-

paneldatamodeller för att tillåta inkluderandet av tidsinvarianta variabler.

Avhandlingens resultat tyder på att aktieägares riskincitament påverkas av bankers

systemstorlek, framförallt på marknader med goda institutionella arrangemang.

Resultaten indikerar därför att aktieägare tenderar att maximera, den av Merton

(1977) definierade, säljoptionen på det egna kapitalet. Detta beteende introducerar

således problem i form av moralisk risk då aktieägare, genom riskskiftning, kan

överföra riskbärandet till långivare och tredje parter.

Slutligen bringar avhandlingen även signifikant kontribution till forskningen inom

området i och att resultaten indikerar en förändring i aktieägarnas riskpreferenser

efter finanskrisen. Blickandes framåt signalerar avhandlingens resultat en tydlig

efterfrågan på mer flexibla, bankanpassade corporate governance- arrangemang för att

minimera agentrelaterade konflikter, främst mellan aktieägare och långivare.
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1 INLEDNING

Den potentiella problematiken som uppstår då företags ledning och ägare separeras har

sedan dess introduktion av bl.a. Jensen& Meckling (1976) vida undersökts och utgör

idag en av de fundamentala grundpelarna inom modern finansiell teori. Kärnan i detta

agentproblem utgörs av omöjligheten att upprätta perfekta, heltäckande kontrakt

mellan parterna. Till följd av detta uppstår agentkostnader.

Hanteringen av dessa kostnader blir speciellt komplicerad inom banker p.g.a. deras

centrala roll för ekonomin i stort. Banker spelar en avgörande roll för kapitalallokering,

industriexpansion och kostnadsminimering och stimulerar makroekonomisk tillväxt då

dessa agentkostnader minimeras. Givet bankernas betydelse förefaller det även klart att

ett effektivt ramverk för kontrakteringen mellan inblandade parter är av stor betydelse.

Banker möter därför, till skillnad från andra företag, relativt sträng reglering. Trots

denna väsentliga skillnad är även banker, precis som andra, företag där ledningen och

därmed även kontrollen separeras från ägarna. Ledningens mål är därför

värdemaximering medan finansiärerna förväntar sig avkastning på sitt investerade

kapital.

Utvecklingen på banksektorn upplevde under de sista decennierna av 1900-talet en

kraftig förändring i form av konsolidering och koncentration. Denna utveckling,

ackompanjerad av avreglering, gjorde att bankerna både kunde växa i storlek och

utveckla sina affärsmodeller för att bättre möta aktieägares avkastningskrav. Denna

utveckling och konkurrens har fortsatt i kraftig takt, vilket gjort att bankerna både varit

tvungna att bli växa sig större och öka sin risktagning. Vid finanskrisens utbrott år

2007 hade ett flertal banker tillgångar som överskred länders bruttonationalprodukt

(BNP), och kom även därför att hota hela länders ekonomiska stabilitet då deras

förluster senare realiserades.

Till följd av finanskrisen har bankers corporate governance- mekanismer kraftigt

kritiserats och utpekats som ineffektiva verktyg för att minimera agentkostnader och

framförallt risktagningen.  Hur skall då en optimal separering mellan kontrollen och

ägandet skötas inom banker?  Många systemviktiga banker har även erhållit stämpeln

”för-stor-för-att-falla” (TBTF), vilket teoretiskt innebär att dessa banker kan öka sin

risktagning på andra riskbärares bekostnad. Givet den stora branschvariationen i form

av storlek och affärsmodeller är det därför relativt uppenbart att banker även utvecklat

egna corporate governance- mekanismer och strukturer som möter var banks specifika
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behov. Är det då ur ett stabilitetsperspektiv optimalt att reglera alla banker på

motsvarande sätt eller vore det skäl att, på basis av systemstorlek, dela in banker i

syftet att bättre förstå vilka attribut som driver olika bankers risktagning?

1.1. Problemformulering

Inom ramen för hanteringen av agentproblem kommer företags interna

finansieringspreferenser innebära att företag där aktieägarna har begränsat ansvar åtar

sig mera risk (Jensen & Meckling, 1976). Effekten av aktieägarnas tendenser att

maximera risktagningen blir ytterligare framhävd inom banksektorn i och med att

existerande reglering begränsat risktagningen genom depositionsskydd.

Depositionsskydd, både implicita och explicita sådana, ökar därmed problemen

relaterade till moralisk risk.  Offentligt införda depositionsskydd ger ledningen

möjlighet att genom ökad risktagning maximera aktieägares värde, dock på

bekostnaden av bankers långivare och externa riskbärare, som i slutändan är

skattebetalare.

Denna möjlighet kan förefalla särskilt stor bland de banker som av bl.a.

Baselkommittén definierats som systemviktiga på global nivå1. Eftersom dessa

institutioners potentiella insolvens kan riskera hela det finansiella systemets stabilitet

kan ledningen maximera risktagningen eftersom framtida förluster kan överföras till

andra riskbärare. Därför kan det, förutom kapitalkravsreglering, även vara skäl att

upprätta skilda bestämmelser gällande dessa institutioners corporate governance-

mekanismer.

1.2. Syfte

Syftet med denna avhandling är att studera sambandet mellan europeiska och

amerikanska bankers corporate governance- mekanismer och deras risktagning.

1.3. Avgränsningar

Tidsperioden avgränsas till 2005-2012. Dataurvalet består av både europeiska och

amerikanska banker och omfattar totalt 16 länder. För att ytterligare öka den empiriska

reliabiliteten beaktas endast publika banker.

1 Global Systemically Important Banks (G-SIB) (BIS, 2011)
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Inom termer av corporate governance- mekanismer avgränsas avhandlingen för

fokusera på två interna mekanismer i form av styrelsesammansättning och

ägarstruktur. Styrelsesammansättningen och ägarstrukturen har använts i ett flertal

tidigare forskningar och utgör, enligt Denis& McConnell (2003), de främsta interna

corporate governance- mekanismerna.  De externa mekanismerna utgörs av

sampelländernas regulativa struktur samt omfattningen av ländernas

depositionsskydd.

Avhandlingen avgränsas även för att studera den enskilt största aktieägarens

riskbenägenhet. Den empiriska undersökningen följer således Laeven& Levine (2009)

och undersöker därför inte skillnader i risktagningsincitament mellan olika typer av

majoritetsägare, utan fokuserar strikt på huruvida ett större aktieinnehav även leder till

ökad risktagning.

1.4. Kontribution

Forskningen gällande bankers risktagning och corporate governance- strukturer är

relativt begränsad. Laeven& Levines (2009) undersökning är visserligen heltäckande

men undersöker endast en tidsperiod mellan 1996-2001. Erkens, Hung & Matos (2012)

studerar igen uttryckligen finanskrisen och avgränsar sig till en tidsperiod mellan

januari 2007 och september 2008. Denna avhandlings främsta kontribution är därför

att bidra med nya infallsvinklar om hur risktagningen ter sig både under tider av

relativt stabila och avreglerade förhållanden, men även under tider av finansiell

turbulens då överseendet av bankerna tenderar att reduceras. Genom att analysera

skillnader dessa emellan kan förhållandet mellan bankernas corporate governance-

mekanismer och deras risktagning mer heltäckande studeras, vilket i sin tur förbättrar

efterföljande policyrekommendationer. Detta angreppssätt är därför även mycket

motiverat ur ett regleringsperspektiv, inte minst i och med att Baselkommittén

understrukit betydelsen av stresstesting under mer abnormala marknadstillstånd (Hull,

2012).

Unikt för denna avhandling är dock kategoriseringen av banker utifrån deras

systemstorlek, vilket ännu inte studerats i någon större utsträckning.  Eftersom flera

banker vuxit sig enormt stora i förhållande till ifrågavarande lands ekonomiska storlek

är det motiverat att studera huruvida dessa bankers risktagning och corporate

governance- mekanismer skiljer sig från övrigas. Om det råder skillnader i

risktagningen kan bättre slutsatser om optimal reglering dras. Unikt för institutioner av
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denna storlek är att deras potentiella kollaps hotar hela landets ekonomiska stabilitet

och att de därför potentiellt kommer dra nytta av TBTF- problematiken. Det är därför,

ur ett regleringsperspektiv, även motiverat att dela in samplet baserat på en

storleksvariabel.

1.5. Disposition

Avhandlingen är uppställd enligt följande. I följande kapitel presenteras inledningsvis

avhandlingens bakgrund och teori. Den teoretiska referensramen inleds genom att

behandla agentteorin och framväxten av corporate governance. Därefter redogörs

specifikt för corporate governance och risktagning inom banker. Den teoretiska

referensramen avslutas genom att diskutera systemstorlek, risktagning och reglering. I

kapitel sex presenteras relevant tidigare forskning. Kapitel sju inleder avhandlingens

empiriska del genom att behandla det ekonometriska tillvägagångssättet. Därefter, i

kapitel åtta, presenteras avhandlingens dataurval. Den empiriska undersökningens

resultat presenteras i kapitel nio och diskuteras därefter i kapitel tio. Avhandlingen

sammanfattas i kapitel elva.
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2 BAKGRUND: AGENTTEORI

I de följande tre kapitlen redogörs för avhandlingens huvudsakliga teoretiska

referensram. Den relevanta teorin presenteras i logisk ordning och inleds med en kort

överblick av agentproblematiken. Därefter behandlas corporate governance, först på en

allmän nivå och därefter specifikt utgående från bankers risktagning. Referensramen

knyts ihop genom att i kapitel fem behandla systemstorlek och dess implikationer på

risktagning och reglering.

2.1. Definition

Agentteorin hänför sig till situationen där en eller flera marknadsaktörer anlitar en

annan aktör för att utföra en tjänst, och delegerar således samtidigt en viss del av

beslutsfattandet i processen. Detta kontrakt skapar således ett principal-agent

förhållande, där principalen är marknadsaktörerna som anlitar agenten att utföra en

tjänst å deras vägnar. Agentproblem refererar till de konflikter som uppstår då

principalens och agentens intressen inte överensstämmer.  Agentkostnader är de

kostnader som uppstår då principalen vidtar åtgärder, såsom exempelvis övervakning,

för att säkerställa att agenten agerar i principalens intresse. (Jensen & Meckling, 1976)

2.2. Agentproblem

Agentteorins rötter härstammar redan från Adam Smith (1776) men fick inget formellt

erkännande före 70-talet i form av Ross (1973) samt Mitnick (1973), där Ross främst

fokuserade på incitamentproblem medan Mitnick mer formellt definierade och

redogjorde för agentproblemet. Enligt Mitnick (1973) föreligger de främsta problemen i

principalens möjlighet att motivera agenten att agera på bästa möjliga sätt för att

uppnå principalens mål. Motiveringen kan, enligt Mitnick (1973), förbättras genom att

ge finansiella incitament och potentiella straff men även genom att tillhandahålla

agenten med korrekt information i syftet att stimulera normer och preferenser som

sammanstämmer med principalens mål.

Agentteorin kom därefter att mer formellt etableras som teori i samband med Jensen&

Meckling (1976). Till skillnad från Ross (1973) och Mitnick (1973)  ansåg Jensen&

Meckling (1976) att kärnan i agentteorin inte låg i hur incitamentkontrakt mellan

parterna lämpligast upprättades, utan snarare i de enskilda incitamenten som de

involverade parterna ställdes inför i samband med ingåendet av kontrakt. Mer formellt
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utgick Jensen& Meckling (1976) från att de involverade parterna kunde lösa eventuella

konflikter genom kontrakt, men att de individuella incitamenten generellt trots detta

inte fullständigt överensstämde. Till följd av detta angreppssätt utvidgade även

Jensen& Meckling (1976) definitionen av agentkostnader för att inte bara inkludera

övervakningen av agenten, utan även kostnaderna för sammanförningen av agenten

och principalen, samt eventuella restförluster2.

2.2.1. Agentproblem mellan aktieägare och ledning

Jensen& Meckling (1976) demonstrerade därefter sin agentteori genom att jämföra två

typer av företag, ett där företagets ledare äger samtliga aktier och ett där ledaren säljer

aktier till utomstående investerare. Jensen& Meckling (1976) argumenterade för att

ledaren i det helägda företaget alltid kommer sträva efter att maximera företagets nytta

eftersom det, i slutändan, även innebär maximerandet av den personliga nyttan. I det

andra fallet däremot, kommer det att uppstå agentkostnader i form av avvikandet i

intressen mellan ledaren och aktieägarna. I detta fall minskar ledningens intresse att

effektivt hantera företagets resurser och kan istället bli mer upptagna med att investera

i slösaktiga projekt. Enligt Jensen& Meckling (1976) kan dessa kostnader minimeras,

men inte helt elimineras, genom att aktieägarna åtar sig övervakning av ledningen.

Detta skapar således ett förhållande där ledarens incitament att skapa lönsamma nya

projekt faller i takt med att dennes marginella ägande av företaget faller. Detta

separerande mellan ägande och kontroll kommer därför, enligt Jensen& Meckling

(1976), alltid att framkalla agentkostnader.

Faktumet att separeringen mellan ägande och kontroll är en naturlig del av alla

moderna företag ledde till att Fama& Jensen (1983) utarbetade en teori om hur

beslutsfattandeprocessen sker inom dessa. Denna process inkluderade: 1) initiering av

förslag 2) ratificering 3) implementering samt 4) övervakning3. Fama& Jensen (1983)

byggde därefter vidare på beslutsfattandeprocessen och argumenterade för att en viss

del av kontrollen för beslutsfattandet är separat från ledningen eftersom dessa inte

erhåller den främsta värdeökningen från deras beslut. Till följd av detta kommer, enligt

2 Fritt översatt från Jensen& Meckling (1976) som definierar källorna för agentkostnader som: 1) the
monitoring expenditures by the principal 2) the bonding expenditures by the agent och 3) the residual loss
3 1) Initiation of proposals of resource utilization and structuring of contracts, 2) ratification (choosing
which initiatives will be implemented) 3) implementation of ratified decisions, 4) monitoring the
performance of the decision agents and implementation of rewards (Fama& Jensen, 1983).
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Fama& French (1983), en viss del av beslutsfattandet att verkställas av de som bär den

största mängden risk, dvs. ägare till restfordringar4.

2.2.2. Agentproblem mellan aktieägare och långivare

För att undvika problem relaterade till separeringen mellan aktieägare och ledningen

kan företag, enligt Jensen& Meckling (1976), även använda sig av en ökad

skuldsättning och således öka mängden främmande kapital. En ökad skuldsättning för

med sig incitamentförändringar i och med att mängden fritt rörligt kapital minskar5 ,

vilket i sin tur även minskar konflikterna mellan aktieägare och ledning. Jensen&

Meckling (1976) påpekar dock att användandet av främmande kapital nu istället ger

upphov till nya konflikter, nämligen mellan aktieägarna och långivarna.

Konflikterna mellan långivare och aktieägare uppstår dels till följd av skillnader i

värdet  på  eget  och  främmande  kapital,  och  dels  till  följd  av  faktumet  att

skuldkontrakten ger aktieägarna incitament att investera icke-optimalt. Harris& Raviv

(1991) argumenterar därför för att aktieägare då blir benägna att investera i

högriskprojekt eftersom de, till skillnad från långivare, inte kan förlora mer än deras

ursprungliga investering. Detta kan därför potentiellt leda till att aktieägare föredrar

NPV-negativa projekt6.

2.3. Agentproblematiken ur ett bankperspektiv

Precis som i ett icke-finansiellt företag har bankers aktieägare till följd av sitt

begränsade ansvar incitament att öka risktagningen. Huvudskillnaden mellan banker

och icke-finansiella företag ligger dock främst i faktumet att existerande

depositionsskydd skapar en situation där bankernas deponenter och långivare, till följd

av den ofta heltäckande försäkringen, har minskade incitament att övervaka

aktieägarna risktagningsbeteende (Merton, 1977).  Detta problem i form av moralisk

risk tar sig uttryck i form av faktumet att riskbärandet nu överförs från långivare till

depositionsgaranten, som i slutändan utgörs av skattebetalare. Detta skapar i sin tur ett

nytt agentproblem mellan bankens intressenter och regleringsmyndigheter, där

intressenterna strävar efter värdemaximering medan regleringsmyndigheterna

utarbetar regelverk för att eftersträva finansiell stabilitet. Enligt Kane (1989)

4 Residual claimants (Fama& Jensen, 1983)
5 För en utökad diskussion, se Jensen (1986)
6 Asset Substitution Problem
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förekommer dock situationer där regleringsmyndigheter inte i tillräckligt hög grad har

incitament för stabilitetsåtgärder. Enligt Kane (1989) härstammar

incitamentproblemet i faktumet att regleringsmyndigheter på kort sikt prefererar att

minska övervakningen av bankerna och därmed skjuta upp realiseringen av förluster

till framtida principaler, d.v.s. skattebetalarna. Dessa sneddrivna incitament från

myndigheternas sida tenderar därför att öka problem med moralisk risk. Denna

problematik förvärras ytterligare av att överseendet av banker tenderar att bli lägre

under perioder av avreglering (Saunders, Strock& Tavlos, 1990). Detta blev klart under

åren som ledde fram till finanskrisen år 2007 i och med att översikten av framförallt

strukturerade produkter var svag (Westman, 2011).  Realiserandet av dessa förluster

förde därefter med sig ökade regleringsförsök, samtidigt som den offentliga sektorn och

skattebetalarna stod för en stor del av förlusttäckningen genererad av bankers

risktagning.
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3 CORPORATE GOVERNANCE OCH RISKTAGNING

Detta kapitel inleds genom att grundligt definiera corporate governance. Därefter

diskuteras hur både interna och externa corporate governance-mekanismer påverkar

potentiella agentkonflikter och risktagningen.

3.1. Definition

Trots att corporate governance fått en allt centralare roll inom den finansiella teorin

existerar till dags datum ingen exakt definition av vad konceptet omfattar. Shleifer&

Vishny (1997) anser att corporate governance omfattar mekanismerna som finansiärer

använder sig av för att säkerställa en avkastning på sin investering i ett företag. Denis&

McConnell (2003) igen definierar corporate governance som de mekanismer, både på

marknads- och på institutionsnivå, som bättre leder till att företagsledarna, med

egenintresse, gör beslut som maximerar aktieägarnas nytta. Gillan& Starks (1998)

använder en mer heltäckande definition, och anser att corporate governance är ett

system av lagar, regler och faktorer som kontrollerar ett företags verksamhet.

Övergripande för alla olika definitioner av corporate governance är att begreppet

inbegriper de metoder som är ämnade till att minska agentkostnaderna som uppstår

vid separeringen av ägande och kontroll. Oberoende av definition har den empiriska

undersökningen utmynnat i att dela in corporate governance- mekanismerna i två

grupper, nämligen interna och externa sådana. De interna mekanismerna omfattar

främst ledningens beslutsfattande gällande finansiering och investering, styrelsens

rådgivande- och övervakande roll samt aktieägarstrukturen (Denis & McConnell,

2003). De externa mekanismerna, å andra sidan, omfattar faktorerna som styr

företagets externa finansieringsbehov och utgörs främst av reglering och lagstiftning.

Både de externa och interna faktorerna påverkar gemensamt hur långivare och

aktieägare samverkar för att erhålla avkastning på sina investeringar. Till följd av

denna separering mellan finansiärerna och kapitalförvaltarna uppstår behovet av

corporate governance (Gillan, 2006).

3.2. Interna mekanismer

Enligt Denis& McConnell (2003) utgörs de två huvudsakliga mekanismerna för intern

corporate governance av styrelsen och ägarstrukturen. Den empiriska undersökningen
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har främst koncentrerats till att studera styrelsesammansättningen, ledningens

kompensation samt olika ägar- och kontrollrelaterade problem.

3.3. Styrelsen

Styrelsen existerar för att representera aktieägarnas intressen, och således minimera

intressekonflikter mellan ägare och ledningen. Styrelsesammansättningen fastställs av

ägarna och är juridiskt ansvariga för företagets styrning, trots att det inte råder någon

strikt reglering för hur denna styrning i praktiken skall utföras (Lorsch & MacIver,

1989).    Fama& Jensen (1983) anser att styrelsens huvuduppgifter består av att

anställa, avskeda, övervaka och kompensera företagets ledning i syftet att maximera

aktieägarnas värde. Till följd av de olika uppgifterna har styrelsemedlemmarna ofta en

tudelad roll i och med att de både agerar övervakare och rådgivare för ledningen.

Denis& McConnell (2003) argumenterar vidare för att styrelsens övervakande roll i

många fall kan bli ineffektiv eftersom styrelsemedlemmarna ofta de facto består av de

personer inom företaget som själva borde övervakas. Dessutom har ledningen, trots att

aktieägarna formellt väljer styrelsemedlemmarna, ett starkt inflytande vid

utnämnandeprocessen vilket även kan resultera i ineffektivt övervakande (Bebchuk &

Fried, 2003). Beroende på hur dessa faktorer samspelar, kommer olika företags

styrelsekomposition och storlek se olika ut. Styrelsens storlek har visat sig ha betydelse

för övervakningen och således även risktagningen. Jensen (1993) föreslår att ett mindre

antal styrelsemedlemmar resulterar i en mer effektiv kontrollmekanism eftersom större

styrelser har svårare att koordinera sin övervakning, vilket i sin tur leder till att

ledningen kan agera mer fritt. Å andra sidan kan dock mindre styrelser vara lättare att

influera för ledningen, varför en större styrelse istället kunde vara mer effektiv. Enligt

Yermack (1996) minskar dock även att de individuella styrelsemedlemmarnas

övervakningsincitament minskar i takt med att styrelsestorleken ökar. Enligt

Hermalin& Weisbach (2003) leder detta s.k. fripassagerarproblem7 till minskad

övervakning.

Styrelsesammansättningen påverkar även övervakningen. Styrelsen utgörs av beroende

och oberoende medlemmar, där de beroende medlemmarna består av nuvarande eller

tidigare anställda. Dessa medlemmar anses inte självständiga från ledningen eftersom

deras framtida möjligheter ofta även är nära bundna till ledningens framgång.

Utomstående medlemmar är inte anställda och har inga affärsrelaterade intressen i

7 Översatt från engelskans free rider problem enligt Europaparlamentet



11

företaget förutom positionen som styrelseledamot (Hermalin & Weisbach, 2003).  Till

följd av att dessa styrelsemedlemmar inte har något direkt intresse i företaget, borde de

även teoretiskt utgöra de främsta övervakarna av ledningen och således effektivt kunna

förhindra överdriven risktagning. (Fama & Jensen, 1983).

3.3.1. Ägarstrukturen

Jämsides med styrelsesammansättningen utgör företagets ägarstruktur den andra

huvudsakliga interna corporate governance- mekanismen. Kontrollen och ägandet av

ett företag är sällan är helt separerade från varandra och kommer, till följd av olika

företags ägarstrukturer, även att ha olika inverkan på hanteringen av agentproblem och

således även risktagningen. Traditionellt existerar två förhållanden mellan ägande och

kontroll. Å ena sidan har företagets ledning, och därmed även de som kontrollerar

företaget, ett aktieinnehav med vilket de påverkar beslutsfattandet. Å andra sidan kan

även aktieägare med ett stort innehav utöva kontroll. Givet problematiken gällande

separeringen mellan ägande och kontroll torde därför ett högre aktieinnehav för

företagets ledning bättre sammanfoga incitamenten och således även minimera

överdriven risktagning. Om dock ledningens och ägarnas intressen avsevärt avviker sig

från varandra kan ett högre aktieinnehav istället få omvända effekter i och med att

ledningen kan agera för att maximera och eftersträva personliga mål istället för

aktieägarnas.

Enligt Denis& McConnell (2003) ökar möjligheterna för denna typ av beteende till följd

av företagens utspridda ägarstrukturer eftersom ägare med endast ett litet aktieinnehav

inte har kapacitet eller incitament att i tillräckligt hög grad övervaka ledningens

agerande. Detta fripassagerarproblem kan därför leda till att företagsledningen har

möjligheten att åta överdriven risk utan att bli disciplinerade. I detta fall kommer

därför en aktieägare med stort innehav att i högre grad ha incitament att influera och

övervaka ledningen. Problemet med storägare är dock igen att dessa genom sitt

innehav kan influera ledningens agerande för att maximera sin egen nytta, och inte de

övriga ägarnas.  Storägares eftersträvan för personliga fördelar förefaller särskilt

negativt ur ett risktagningsperspektiv när dessa är stora, diversifierade sådana. Dessa

storägare kan framspråka ökad risktagning eftersom den övergripande risken i deras

portfölj inte avsevärt stiger till följd av detta (Laeven & Levine, 2009). En överdriven

risktagning kan dock få allvarligare konsekvenser för mindre sofistikerade placerare

som inte har samma möjligheter till portföljdiversifiering.
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3.4. Externa mekanismer

Den andra gruppen av corporate governance- mekanismer utgörs av omgivningen som

företag opererar inom. Som komplement till övervakningen av styrelsen och ägarna kan

ledningen även disciplineras genom existerande lagstiftning och reglering. Vedertaget

syftar dessa externa mekanismer till att studera hur effektivt olika lagstiftningar och

policyåtgärder skyddar aktieägare och långivare från att exproprieras av

företagsledningen. Enligt La Porta et al. (1997) är rättsystemet därför en fundamental

del av ett företags corporate governance- struktur. Eftersom olika länder har olika

rättssystem, kommer detta att leda till landspecifika skillnader i de interna corporate

governance- mekanismernas effektivitet. Bland de externa corporate governance-

mekanismerna är investerarskyddet och landsspecifika attribut de viktigaste.

3.4.1. Investerarskydd

I och med att investerare finansierar företag erhåller de rättigheter som följs genom

lagstiftning och reglering (Djankov et. al, 2008). Givet att dessa rättigheter, såsom

exempelvis rösträtt, redovisnings- och informationsskyldigheter, garanteras genom en

effektiv lagstiftning kommer således investerare i högre grad vara villiga att finansiera

företag. Naturligt och logiskt innebär därför även ett svagt investerarskydd att

samspelet mellan corporate governance och extern finansiering inte fungerar väl, vilket

således även påverkar risktagningen. Till följd av detta hävdar La Porta et. al (2000) att

lagstiftningen som skyddar investerare härstammar från olika källor under olika

rättssystem, vilket påverkar även utformandet av ägarstrukturen eftersom värdet av

kontroll fluktuerar i enlighet med lagstiftningens effektivitet. Under ett svagt

investerarskydd blir därför kontrollen speciellt värdefull eftersom den ger ökade

möjligheter till expropriering av minoritetsägare. Vad gäller ägarstruktur bevisar därför

La Porta et al. (1999) slutsatsen att företag i länder med ett svagt investerarskydd även

uppvisar mera koncentrerade ägarstrukturer. Därför formar rättsystemet värdet av de

privata fördelarna med kontroll och fastställer även således den optimala jämvikten i

företags ägarstrukturer.

Eftersom graden av investerarskydd är direkt sammankopplad till utformningen av

landsspecifika ägarstrukturer har lagstiftningen även en direkt inverkan på hur

utvecklade aktiemarknader landet i fråga har. Enligt La Porta et al. (1997) har länder

med effektivare investerarskydd även mer värdefulla och aktiva aktiemarknader.

Genom ett välfungerande investerarskydd kan således finansiärer mer effektivt allokera
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kapital och genom detta bidra till ekonomisk tillväxt. Investerarskyddets effektivitet

förefaller speciellt viktigt under tider av finansiell turbulens eftersom agentproblem

mellan ledningen och ägare tenderar att förvärras till följd av ett minskat

investerarförtroende.  Enligt Johnson et al. (2000) är därför länder med svagare

rättssystem mer utsatta under finansiella kriser eftersom utomstående investerare i

dessa länder snabbare reagerar på ett minskat investerarförtroende.

3.4.2. Landsspecifika attribut

Slutligen påverkas även agentproblematiken mellan ägare och ledning av faktorer på

landsnivå. Som nämndes är graden av investerarskydd direkt relaterad till

aktiemarknadernas funktionalitet. Vidare påverkas dock även företagen av existerande

förfaranden, traditioner och institutionella arrangemang. Enligt Kaufmann, Kraay&

Mastruzzi (2010) påverkar därför även den offentliga sektorns effektivitet och den

regulativa kvaliteten ledningens och större aktieägares möjligheter till expropriering av

minoritetsägare och långivare. Vidare, på en mer aggregerad nivå, har även graden av

korruption, den politiska stabiliteten och rättstatsprincipen ett inflytande på hur väl

dessa incitamentproblem kan lösas och effektivt minimeras (Kaufmann, Kraay, &

Mastruzzi, 2010).

Landsspecifika försök till ett regulativt ramverk för corporate governance har även

utvecklats, främst i respons till olika företagsskandaler. Enligt Bruno& Claessens

(2010) varierar ramverkens omfattning där vissa länder, såsom t.ex. USA, ålagt strikta

krav till efterföljande medan t.ex. Storbritannien8 utarbetat ett mer flexibelt och

frivilligt ramverk främst syftat till att utveckla riktlinjer för företag. Bruno& Claessens

(2010) understryker dock faktumet att olika landsspecifika system inte nödvändigtvis

är samstämda med en optimal kontraktering för värdemaximering på företagsnivå.

Istället kan dessa reformer snarare vara ett resultat av politisk påtryckning, vilket

istället kan leda till att sneddriva incitamenten på företagsnivå. Följaktligen är det

därför motiverat att skilja mellan strikt och optimal corporate governance, främst

eftersom ramverk kan ha olika effekter på olika typer av företag. Detta är speciellt

relevant ur bankers synvinkel, eftersom dessa till sin uppbyggnad skiljer sig väsentligt

från icke-finansiella företag.

8 USA implementerade Sarbanes-Oxley medan Storbritannien utarbetade de s.k.
Cadburyrekommendationerna
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4 CORPORATE GOVERNANCE INOM BANKER

I detta kapitel redogörs för bankspecifik corporate governance. I kapitlet presenteras

inledningsvis hur banker skiljer sig från icke-finansiella företag. Därefter diskuteras

hur dessa skillnader tenderar att skapa agentproblem unika för banker. Dessa

konflikter ligger till grund för den avslutande diskussionen gällande bankers corporate

goverance- arrangemang och dess implikationer på risktagningen.

4.1. Hur skiljer sig banker från icke-finansiella företag?

En stabil och välfungerande ekonomi kräver ett finansiellt system som effektivt överför

kapital och möjliggör produktiva investeringsmöjligheter. I detta system utgör de

finansiella institutionerna, där banker är de viktigaste, en central roll i och med att de

sänker transaktionskostnader och reducerar problem med asymmetrisk information

(Mischkin & Eakins, 2012). Till  följd av bankernas viktiga roll är det av stor betydelse

att effektiva corporate governance- mekanismer existerar eftersom misskötsel av dessa

institutioner leder till sämre fungerande finansiella marknader i stort (Levine, 2004).

Teorin gällande banker och deras corporate governance- system är fortfarande relativt

bristfällig, men allmän konsensus gällande tre attribut som skiljer banker från icke-

finansiella banker råder. Dessa är bankers likviditetsskapande roll, deras

ogenomskinlighet samt den bankspecifika regleringen.

4.1.1. Rollen som likviditetsskapare

Bankers centrala roll som finansiärer för olika aktörer inom det finansiella systemet

utgör den främsta skillnaden mellan banker och icke-finansiella företag. För att

möjliggöra denna finansieringsförmåga erhåller banken största delen av sin

finansiering genom främmande kapital i form av depositioner, medan de huvudsakliga

inkomsterna erhålls genom ränteinkomster på lån. Skillnaden mellan bankernas

finansierings- och inkomstkällor är löptiden, där utgivna lån normalt har en avsevärt

längre återbetalningstid än depositionerna. Därför går bankernas kärnverksamhet,

enligt Mülbert (2009), ut på att acceptera denna missmatchning i löptider och ökad

risk genom att erhålla kompensation för detta i form av ränteskillnader. Genom att

därför hålla en större del illikvida tillgångar och emittera mer likvida skulder skapar

banker likvidet för ekonomin (Macey & O'Hara, 2003). Till följd av bankernas
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verksamhetsuppbyggnad kommer de även uppvisa mycket högre skuldsättningsgrader

än icke-finansiella företag9.

Macey& O’Hara (2003) argumenterar för bankers höga skuldsättningsgrad kombinerat

med rollen som likviditetskapare kan skapa problem i och med att bankerna under

normala marknadsförhållanden endast håller en bråkdel av de utestående

depositionerna som reserver. Om deponenter då kräver utbetalning vid en viss tidpunkt

och banken inte har tillräckliga reserver, kan det skapas en kollektiv misstro om

bankernas återbetalningsförmåga. I värsta fall kan således denna oro leda till en

bankrusning10, där stora mängder deponenter samtidigt kräver utbetalning av sina

medel11.

4.1.2. Ogenomskinlighet

Bankers balansräkningar skiljer sig även drastiskt från icke-finansiella företag i form av

tillgångsstruktur och ogenomskinlighet. Tidigare förelåg de största problemen i

svårigheten att utvärdera låntagarnas kvalitet. Senare tids innovationer i form av

komplexa finansiella instrument har dock blivit allt svårare för investerare och

utomstående att värdera, samtidigt som många bankers tidigare verksamhetsmodell,

den s.k. ”originate-to-hold”-principen, byttes mot en ”originate-to-distribute”-princip

där banker överförde risken vidare till investerare mer villiga att bära denna (Hull,

2012). Banker ökade därför emitteringen av komplexa instrument främst i form av

CDO-papper12, som i sin renaste form var portföljer av hopslagna lån och andra

skuldebrev som senare delades in i olika grupper beroende på riskaptit (Brunnermeier,

2009).   Denna s.k. värdepapperisering gör att bankerna i högre grad blir anslutna till

varandra i och att med att dessa instrument kan säljas precis som vanliga

värdepapper13. Genom sammanflätandet av finansiella institutioner tenderar de

enskilda bankerna att bli allt ogenomskinligare och svårare för utomstående att

övervaka.

9 De empiriska bevisen för hög skuldsättningsgrad inom banker är många. Gropp& Heidner (2009)
dokumenterar att den genomsnittliga skuldsättningsgraden för europeiska och amerikanska banker är
92,6 % medan motsvarande siffra för icke-finansiella företag är 24 %.
10 från engelskans Bank run
11 Klassiska exempel inkluderar Northern Rock år 2007
12 Collateralized Debt Obligation
13 För heltäckande redogörelser för finanskrisen 2007-2008 samt den finansiella innovation som låg som
grund för dess utbrott, se exempelvis Mischkin& Eakins (2012), Hull (2012) eller Brunnermeier (2009)
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4.1.3. Reglering

Slutligen, och till följd av de uppenbara behoven av ett välfungerande finansiellt

system, utsätts bankerna för striktare reglering jämfört med icke-finansiella företag.

Regleringsramverk utarbetas främst för att minska bankers incitament till överdriven

risktagning på bekostnad av andra riskbärare (Mischkin & Eakins, 2012).  Mer specifikt

argumenterar Alexander (2006) för att huvudfunktionerna för bankers tillsynsreglering

är att bankerna, vid prissättningen av finansiell risk, även tar i beaktande de sociala

kostnader som en ökad risktagning medför. Regleringen av finansiella institutioner är

nödvändig till följd av denna existerande multiplikatoreffekt, där bankernas aktiviteter

även har en inverkan inom andra områden av ekonomin. Alexander (2006) hävdar

vidare att banker, till skillnad från icke-finansiella företag, har ett större antal

intressenter. Dessa inblandade parter, vars ekonomiska välfärd igen beror på

bankindustrins hälsa, är således beroende av en välfungerande reglering som effektivt

övervakar bankerna.  Bankregleringen tar många former men utgörs allmänt av

kapitalkrav, tillsyns- och informationskrav (Mischkin & Eakins, 2012).

4.2. Risktagningsrelaterade agentkonflikter

Givet bankernas centrala roll och specifika arrangemang skiljer sig även

agentkonflikterna inom banker från icke-finansiella företag. Enligt Alexander (2006)

påverkar agentkonflikterna bankers risktagning och hur aktieägares, finansiärers och

ägares incitament kan avvika mellan varandra. Dessa problem, till skillnad från icke-

finansiella företag, kan således även öka risken för finansiell ostabilitet. De främsta

agentkonflikterna hänför sig till bankers finansiella flexibilitet, incitamentkontrakt

samt reglering och tillgängligheten till depositionsskydd.

4.2.1. Finansiell flexibilitet

Till följd av bankernas tillgångsstruktur kan både balansräkningens värde och

komposition snabbt förändras. Denna ökade flexibilitet har gjort att bankerna snabbt

kan skifta sin riskprofil vilket, beroende på situationen, både ger fördelar för ledningen

och aktieägare. Eftersom ledningens kompensation ofta är baserad på kortsiktig

prestation kommer de även ha incitament att förändra risktagningen för att möta

prestationskrav. Aktieägare kommer, till följd av den ökade flexibiliteten, igen att

enklare kunna expropriera deponenter och långivare genom att uppmana till en mer

riskfylld strategi till följd av sitt begränsade ansvar (Laeven, 2004).
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4.2.2. Incitamentkontrakt

Till följd av bankernas ogenomskinlighet blir även kontrakteringen mellan ledningen

och ägarna mer komplicerad och således mindre effektiv att sammanslå parternas

intressen. Den komplexa verksamheten gör det även svårare för styrelsen att avgöra om

ledningen fullföljt prestationskraven, samt huruvida detta resulterade från en

förändrad riskstrategi. Denna problematik förvärras ytterligare av faktumet att

aktieägare och långivare inte effektivt kan utvärdera ledningens agerande. Levine

(2004) hävdar att denna informationsasymmetri ger ledningen ytterligare möjlighet till

att vid behov sneddriva prestationerna genom ökad risktagning. Detta kan, enligt

Levine (2004), exempelvis göras genom att utfärda högräntelån åt sämre låntagare

vilket på kort sikt ger högre ränteinkomster. Om ledningen även ytterligare har stort

inflytande över styrelsen, kan ledningen ofta själva utforma risktagningsprofilen och

erhålla förmåner på bankens långsiktiga stabilitets bekostnad.

4.2.3. Reglering och ägarstruktur

Intressen mellan aktieägare och ledning inom banker kan avvika mer än de bland icke-

finansiella företag till följd av reglering. Till skillnad från övriga företag ålägger

regleringsmyndigheter ofta begränsningar på ägarkoncentrationen. Vidare, för att

ytterligare hindra koncentration krävs även ett myndighetsbeslut för att köpa ett

betydande aktieinnehav. Levine (2004) hävdar att detta paradoxalt nog indirekt även

kan hindra effektiva corporate governance- arrangemang eftersom dessa bestämmelser

exempelvis skyddar familjeägda banker (Levine, 2004).  Vidare argumenterar Laeven&

Levine (2009)  att kapitalkrav minskar aktieägarnas avkastning varför dessa, till

skillnad från ledningen, därför förespråkar en ökad risktagning för att kompensera för

detta underskott.

4.2.4. Depositionsskydd

Slutligen utgör tillgängligheten till depositionsskydd den främsta formen av

agentkonflikter inom banker. Depositionsskyddets inverkan på agentkonflikterna beror

dock på dess natur, dvs. om skyddet är explicit eller implicit. Explicit depositionsskydd

täcker oftast deponenter till en viss nivå. Eftersom denna nivå dock oftast är relativt låg

är det främst mindre deponenter som minskar sin övervakning (Laeven& Levine,

2009). Till följd av bankernas komplexa tillgångsstruktur och deponenternas avsaknad

av expertis kommer inverkan av denna minskade övervakning i praktiken att vara
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marginell. Eftersom depositionsskyddet inte sträcks till långivare eller gäldenärer,

kommer incitamenten för dessa intressenter inte att minska. Därför sträcker sig

mervärdet av ett explicit depositionsskydds till att lösa agentproblem främst till mindre

banker.

Implicita depositionsskydd fungerar annorlunda i och med att dessa kan förvränga alla

intressenters incitament. Eftersom framförallt stora banker, vars status kan

kännetecknas av ”för stor för att falla”-problematiken, kan hota hela finansiella

systemets stabilitet kommer implicita depositionsskydd tolkas som heltäckande. Detta

leder därför till att alla intressenter, oavsett aktieägare eller långivare, kommer minska

sina ansträngningar till övervakning och istället ha högre risktagningsincitament.

4.3. Bankstyrelsen och risktagningen

Precis som inom icke-finansiella företag är även bankers styrelsers främsta uppgifter

att övervaka och bistå ledningen med rådgivning. de Andres& Vallelado (2008)

argumenterar för att bankindustrin, som kännetecknas av begränsad konkurrens, strikt

reglering och högre grad asymmetrisk information till följd av bankers komplexa

verksamhet, gör att bankerna är i behov av effektiva styrelser. Enligt de Andres&

Vallelado (2008) består styrelsemedlemmarnas, precis som i icke-finansiella företag,

främsta ansvar inom banker av att dels agera övervakare och dels agera rådgivare.

Enligt Pathan& Skully (2010) föreligger det dock, mellan banker och icke-finansiella

företag, en avsevärd skillnad i och med att bankers styrelser historiskt inte varit legalt

skyldiga att endast tjäna aktieägarna, vilket ofta är fallet inom icke-finansiella företag.

Förutom aktieägarna stäcker sig styrelsemedlemmarnas skyldigheter inom banker även

till deponenter och bankreglerare. de Andres& Vallelado (2008) hävdar därför att en

bankstyrelse delvis måste övervaka ledningen effektivt, och delvis tillhandahålla

ledningen med oberoende och värdefull rådgivning. Styrelsens möjlighet att effektivt

utföra dessa uppgifter beror på styrelsens komposition, där dess storlek och dess grad

av oberoende lyfts fram som de viktigaste parametrarna.

4.3.1. Styrelsens storlek

Givet bankens omfattande mängd intressenter spelar styrelsens effektivitet en stor roll

för koordineringen och beslutsfattandet av bankens operationer. Till följd av detta

förefaller det därför relativt klart att den genomsnittliga styrelsestorleken, speciellt

inom internationellt aktiva banker, är större än för motsvarande icke-finansiella
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företag. Genom att studera styrelsestorleken bland 35 stora amerikanska banker under

tidsperioden 1986-1999 finner Adams& Mehran (2003) att bankstyrelser generellt är

större än styrelser för icke-finansiella företag. En viktig implikation för resultaten är

även att styrelsestorleken stiger i takt med att bankers verksamhet blir mer

diversifierad. Detta resultat tangeras av Pathan& Skully (2010) som finner att större

banker även har större styrelser. I motsats till hypotesen om att komplexitet leder till

större styrelser, finner dock Pathan& Skully (2010) att styrelsestorleken de facto sjönk

bland stora och medelstora amerikanska banker under tidsperioden 1997-2004.

Styrelsestorlekens inverkan på risktagningen kan därför anses vara en funktion av hur

väl aktieägarna kan influera styrelsemedlemmarna, samt vilka nettofördelar

övervakandet av ledningens privata fördelar bringar styrelsemedlemmarna. Om

ledningen har möjlighet till ökade privata fördelar, ökar nyttan för

styrelsemedlemmarna att övervaka detta. Därför, enligt Boone et al. (2007), kommer

mer diversifierade och komplexa banker även att utnämna fler styrelsemedlemmar. Om

dock aktieägarnas och ledningens incitament är nära sammanflätande, kommer

styrelsestorleken att vara mindre. Styrelsen kan i detta fall vara mer effektiv men

innebär istället en ökad möjlighet för aktieägare att influera denna. Eftersom aktieägare

genom sitt begränsade ansvar antas föredra en ökad risktagning kommer därför även

banker med mindre styrelser, enligt Simpson& Gleason (1999) att vara mer

riskbenägna.

4.3.2. Styrelsens oberoende

Utvecklingen på de globala finansmarknaderna har genom striktare reglering gått mot

ökad genomskinlighet och informationsutlämnande. Till följd av detta ökade bankerna

utnämningen av utomstående styrelsemedlemmar. Pathan& Skully (2010) rapporterar

att den genomsnittliga styrelsens oberoende under 1997-2004 uppgick till 65 %, medan

Cornett et al. (2009) finner en motsvarande andel på 66 % under tidsperioden 1994-

2002. Slutligen finner Erkens, Hung& Matos (2012) att oberoendegraden per 2006

uppgick till 82 %. Oberoendegraden skiljer sig dock mellan olika banker, där

framförallt stora banker utnämner fler oberoende styrelsemedlemmar än små och

mellanstora banker.

Argumenten för huruvida en mer oberoende styrelsestruktur antingen leder till ökad

eller minskad risktagning än ofullständiga. Jensen (1993) argumenterar för att

oberoende styrelsemedlemmar är bättre övervakare eftersom dessa inte rapporterar
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direkt till ledningen. Hermalin& Weisbach (2003) argumenterar vidare för att

självständiga utomstående styrelsemedlemmar är effektiva övervakare eftersom dessa

teoretiskt sett inte står i tacksamhetsskuld till ledningen. Till följd av bankernas

komplexitet kan dock utnämnandet av fler oberoende styrelsemedlemmar resultera i

ökad risktagning eftersom dessa inte korrekt kan utvärdera beslutens och den

efterföljande verksamhetens implikationer.  Ytterligare kan de utomstående

medlemmarna ha många olika intressen, vilket potentiellt kan försämra företagets

finansiella flexibilitet och således förvärra agentkonflikterna. Simpson& Gleason (1999)

redogör dock för att den övergripande delen empiriska bevis14 tyder på att oberoende

bankstyrelsemedlemmar bättre representerar aktieägarnas intresse än beroende

medlemmar. Inom termer av risktagning borde därför en mer oberoende styrelse även

leda till högre risktagning.

De empiriska bevisen gällande bankers styrelsesammansättning och risktagning finner

bevis på tendenser både för ökad och för minskad risktagning. Adams& Mehran (2011)

och Simpson& Gleason (1999) finner inget signifikant samband mellan

företagsprestation och styrelsens oberoende. Vidare finner även Erkens, Hung& Matos

(2012) bevis för att en mer oberoende styrelsesammansättning inte påverkade

risktagningen under åren före finanskrisen. Intressant nog, och i motsats till övrig

empirisk undersökning, finner Pathan (2009) att en mer oberoende styrelse leder till

minskad risktagning. Pathan (2009) konkluderar att denna effekt både kan uppstå från

faktumet att oberoende styrelsemedlemmar även är oberoende från aktieägarna, men

även från faktumet att oberoende styrelsemedlemmar i högre grad vill följa regulativa

bestämmelser.

4.4. Ägarstrukturen

Agentkonflikterna mellan ägare och ledning blir som bekant speciellt inflammerade

inom bankindustrin till följd av dess relativt unika natur. Barry, Lepetit& Tarazi (2011)

argumenterar även för att banksystemet genomgått fundamentala förändringar under

de senaste 20 åren, vilket följaktligen även lett till förändringar i bankernas ägar- och

kapitalstruktur. Den empiriska litteraturen gällande bankers ägarstruktur är till dags

datum väldigt begränsad, med undantaget Caprio, Laeven& Levine (2007). I enlighet

med den heltäckande kartläggningen för icke-finansiella företag av La Porta et al.

(1998), bidrar författarna med en översikt av globalt bankägande. Författarna finner

14 Se exempelvis Weisbach (1988), Brickley, Coles& Terry (1994)
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generellt resultat i linje med ägarstrukturen bland icke-finansiella företag. I samplet,

bestående av motsvarande 44 länder som i La Porta et al. (1998), har endast 25 % av de

totalt 244 bankerna en utspridd ägarstruktur15 medan resten kontrolleras av en

majoritetsägare. Typen av majoritetsägare består främst av familjer, vars aktieinnehav i

medeltal är 52 % i banker med en kontrollerande aktieägare. Stater visar sig även vara

signifikanta ägare i banker, i och med att de kontrollerar 19 % av banker med en

majoritetsägare. Caprio, Laeven& Levine (2007) presenterar visserligen heltäckande

data gällande bankers ägarstruktur, men studerar inte inverkan av olika typer av

ägande och hur dessa influerar risktagningen. Övrig empirisk litteratur har dock främst

koncentrerats till att undersöka detta förhållande genom att studera ledningens samt

den kontrollerande aktieägarens aktieinnehav.

4.4.1. Ledningens aktieinnehav

Ledningens aktieinnehav är av betydelse för styrelsens effektivitet. Som nämndes i

kapitel tre torde aktieägares och ledningens incitament bättre överensstämma om även

ledningen har ett signifikant aktieinnehav i banken (Jensen, 1993). Simpson& Gleason

(1999) argumenterar dock för att dessa intressen kan avvika om Vd:n även innehar

ordförandeposten. Till följd av denna tudelade roll kommer Vd:n även ha signifikant

inflytande över resten av styrelsen vilket ytterligare förvränger samstämmigheten

gällande risktagningen med aktieägarna. Teoretiskt sett borde därför ett större

aktieinnehav leda till ökad risktagning.

De empiriska bevisen gällande ledningens aktieinnehavs influens på risktagningen är

relativt icke-konklusiva. Saunders, Strock& Tavlos (1990) var de första som undersökte

detta samband för ett sampel amerikanska banker under tidsperioden 1978-1985. I

enlighet med teorin finner Saunders, Strock& Tavlos (1990) bevis för att banker, vars

ledning hade högre aktieinnehav, även åtog sig mera risker.  Denna risktagning ökade

framförallt under perioder av avreglering, vilket enligt författarna tyder på att

aktieägarna blir mer benägna till ökad risk då överseendet även minskar. I enlighet

med Saunders, Strock& Tavlos (1990) undersöker Anderson& Fraser (2010)

risktagningen under tidsperioden 1987-1994. I undersökningen, bestående av 150

amerikanska banker, finner Anderson& Fraser (2010) ett positivt samband mellan

risktagning och ledningens aktieinnehav under perioden av relativt låg reglering, i detta

fall åren 1987-89. Intressant är dock att förhållandet blev negativt efter att reglering

15 Ägarstrukturen anses vara spridd då ingen enskild aktieägares innehav överstiger 10 %
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riktade till att sänka risktagningsincitament införts. Ytterligare studerar Demsetz,

Saidenberg& Strahan (1997) samt Chen, Steiner& Whyte (1998) risktagningen under

samma tidsperiod.  Demsetz, Saidenberg& Strahan (1997) finner, i linje med tidigare

undersökning, ett positivt samband mellan risktagningen och ledningens aktieinnehav

för tidsperiod 1991-95, medan Chen, Steiner& Whyte (1998) igen finner ett negativt

förhållande under tidsperioden 1988-93.

Fahlenbrach& Stulz (2010) applicerar samma teorier på nyare data genom att studera

huruvida Vd:ns incitament före finanskrisen 2007 påverkade bankers prestation under

krisen. Fahlenbrach& Stulz (2010) undersöker 95 amerikanska affärs- och

investeringsbanker genom Vd:ns kompensation och aktieinnehav före finanskrisens

utbrott. Resultaten tyder på att Vd:n med bättre incitament att maximera aktieägarnas

även tog högre risk före finanskrisens utbrott.  Enligt Fahlenbrach& Stulz (2010) kan

dessa tendenser tyda på aktieägarna ansåg denna risktagning som attraktiv ex ante

finanskrisen, varefter denna visade sig katastrofal. Ur ett agentperspektiv konkluderar

dock Fahlenbrach& Stulz (2010) att dessa negativa utfall inte var ett resultat av att

ledningen agerade i egenintresse. Slutligen undersöker Spong& Sullivan (2010) ett

mindre sampel amerikanska banker under tidsperioden 1990-1994 och diskuterar

huruvida förhållandet risktagning och aktieinnehav kan förklara finanskrisens

omfattning. Författarna finner bevis för att ledare med högre aktieinnehav även har

större influens i beslutsfattandet, vilket leder till ett positivt samband mellan

risktagning och ägande.

4.4.2. Kontrollerande aktieägare

Förutom ledningen influerar även majoritetsägare bankers risktagning.  Till följd av

separeringen mellan ledningen och ägarna kommer större aktieägare även att bära en

större risk. Laeven& Levine (2009) anser detta vara en speciell typ av agentkonflikt

inom banker eftersom aktieägare, oavsett storlek, har svårt att korrekt kunna utvärdera

bankernas verksamhet till följd deras ogenomskinliga och komplexa struktur. Trots

detta utgör dock en kontrollerande utomstående ägare ett effektivt verktyg för att

minimera ledningens möjligheter till expropriering (Burkart, Gromb, & Panunzi, 1997).

Samspelet och riskaptiten för ledningen och majoritetsägaren påverkar därför i hög

grad bankens övergripande risktagning. Vidare råder även skillnader mellan publika

och privata banker.
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Den empiriska undersökningen gällande kontrollerande aktieägare är tudelad.

Iannotta, Nocera& Sironi (2007) undersöker ägarstrukturens inverkan på

risktagningen för 181 europeiska banker under tidsperioden 1999-2004. Intressant nog

tyder resultaten på att en högre koncentration av ägande sänker den föreliggande

konkursrisken. Delvis motsvarande resultat finner Shehzad, de Haan& Scholtens

(2010) som mäter risktagningen genom mängden nedskrivna lån16 och

kapitaltillräckligheten. I detta fall sänker en mer koncentrerad ägarstruktur17 även

andelen nedskrivna lån samt ökar kapitaltillräckligheten. Caprio, Laeven, & Levine

(2007) finner motsvarande resultat genom att studera majoritetsägarens

kassaflödesrättigheter. Caprio, Laeven& Levine (2007) konkluderar att banker med

mer inflytelserika ägare även har en högre värdering. Andra studier tyder dock på att en

mer koncentrerad ägarstruktur förvärrar agentkonflikter genom majoritetsägarens

tendenser till ökad risktagning. Laeven& Levine (2009) finner ett positivt samband

mellan majoritetsägaren och bankens risktagning. Haw et al. (2010) finner

motsvarande effekt bland asiatiska och västeuropeiska banker, där en mer

koncentrerad ägarstruktur leder till högre risktagning och insolvensrisk. Slutligen

undersöker Barry,Lepetit& Tarazi (2011) skillnader mellan privata och publika

europeiska banker och finner framförallt att familjeägda banker har mindre

risktagningsincitament, potentiellt till följd av att de håller icke-diversifierade

portföljer. Till skillnad från familjägare förefaller institionella investerare mer

riskbenägna, framförallt till följd av att dessa typer av ägare ofta innehar en högre grad

expertis och mer diversifirade portföljer.

4.5. Externa mekanismer

De empiriska resultaten för hur risktagningen bland banker påverkas av de interna

corporate governance- mekanismerna är icke- enhetliga. Det förefaller därför klart att

de externa mekanismerna även bidrar till att skapa förutsättningarna för hur de

risktagningsrelaterade konflikterna utformas bland enskilda banker.

16 Fritt översatt från engelskans Impaired Loans
17 Viktigt att poängtera är dock att mängden nedskrivna lån minskar då ägarkoncentrationen överstiger 50
%. Ägarkoncentrationer mellan 10-20% däremot, tenderar att uppvisa ett positivt förhållande med
risktagningen
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4.5.1. Investerarskydd

I linje med La Porta et al. (2000) granskar Caprio, Laeven& Levine (2007) hur länders

investerarskydd påverkar samspelet mellan bankers interna corporate governance och

risktagning. I undersökningen framkommer att bättre investerarskydd ökar

bankvärderingen. Enligt Caprio, Laeven& Levine (2009) utgör därför investerarskyddet

en viktig stoppmekanism för ledningens expropriering. Shehzad, de Haan& Scholtens

(2010) finner motsvarande effekter och påpekar att majoritetsägarens möjlighet att

influera risktagningen är beroende av graden av investerarskydd. I detta fall reducerar

en kontrollerande aktieägare framförallt risken då investerarskyddet är svagt. Barry,

Lepetit& Tarazi (2011) finner även att en koncentrerad ägarstruktur bland privata

banker endast leder till lägre risk i Europeiska länder med en låg grad av

investerarskydd. Vidare tyder resultaten i Barry, Lepetit& Tarazi (2011) dock på att

investerarskyddet inte påverkar risktagningen bland publika banker, inte heller då dess

ägarstruktur förändras. Slutligen, och i motsats till övriga empiriska resultat, finner

Laeven& Levine (2009) samt Erkens, Hung& Matos (2012) inga signifikanta

förhållanden mellan graden av investerarskydd och risktagningen.

4.5.2. Landsspecifika attribut

Slutligen utformar de landsspecifika attributen en stor del av bankernas riskaptit.

Eftersom banker primärt regleras på landsnivå, förefaller det naturligt att dessa

attribut skapar skillnader mellan bankers risktagning i olika länder. Haw et al. (2010)

finner att banker med högre ägarkoncentration även åtar sig mera risk i länder med

hög statlig inblandning och låg privat övervakning. Haw et al. (2010) påpekar även att

en högre nivå av offentlig disciplinering18, i motsats till teorin, ökar risktagningen i

banker med en koncentrerad ägarstruktur. Laeven& Levine (2009) finner motsvarande

effekter i och att med regulativa restriktioner på bankernas affärsmodeller även ökar

risktagningen. Resultaten i Laeven& Levine (2009) tyder även på att större ägare

proponerar ökad risktagning under högre kapitalkrav.

Depositionsskyddets effekt kan dock anses som det viktigaste landsspecifika attributet

eftersom dessa, som nämndes, skapar nya agentkonflikter. Demirgüç-Kunt&

Detragiache (2002) undersöker explicita depositionsskydd i 61 länder under

tidsperioden 1980-1997 och finner bevis på att explicita depositionsskydd har en

nedsättande effekt på bankstabiliteten. Intressant nog påverkar även

18 Index baserat på Barth et al. (2001)
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depositionsskyddets täckningsgrad bankstabiliteten och förvärras ytterligare då detta

skydd styrs av den offentliga sektorn. Detta tyder således på deponenternas minskade

incitament till övervakning, då de är medvetna om att den offentliga sektorn agerar

försäkrare. Park& Peristiani (2007) finner dock att regleringsåtgärderna i slutet av

1990-talet leder till en mer positiv effekt i och med att endast ett fåtal högriskbanker

hade tendenser till ökad moralisk risk i form av överförandet av riskbärandet. Laeven&

Levine (2009) konkluderar att depositionsskyddets inverkan på tendenser till moralisk

risk i hög grad beror på om banken är privat eller publik, där framförallt privata banker

ökar sin risktagning.
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5 SYSTEMSTORLEK OCH RISKTAGNING

Detta kapitel avslutar avhandlingens teoretiska referensram genom att redogöra för

konceptet kring systemviktiga banker. Under ramen för detta diskuteras hur de

systemviktiga bankernas corporate governance-mekanismer kan ge upphov till nya

agentkonflikter i form av moralisk risk. Slutligen diskuteras definitionen av

systemviktiga banker.

5.1. Implicita garantier och systemrisk

Enligt Galai& Masulis (1976) håller aktieägare en köpoption på bankens värde vars

förutbestämda pris19 fastställs av den totala mängden utestående skulder. Om

optionens ränta, i detta fall depositionsräntan, inte korrekt prissätts för att reflektera

den underliggande risken, kommer aktieägarna ha incitament att dra nytta av denna

köpoption genom att öka risktagningen. Vidare kommer därför även aktieägarnas

fordran på försäkringsgivaren motsvara en säljoption, vars förutbestämda pris

motsvarar deponenternas fordringar. Om myndigheterna då tillämpar ett heltäckande

depositionsskydd kommer aktieägarnas värde öka både genom ökad risktagning och

genom ökad skuldsättning (Merton, 1977).

Detta problem i form av moralisk risk blir ytterligare framhävt om den offentliga

sektorn tillämpar räddningsplaner20 i form av implicita garantiskydd. Enligt Demirgüç-

Kunt& Huizinga (2013) kommer därför banker, i linje med Jensen& Mecklings (1976)

fria kassaflödeshypotes, ha incitament att öka sin storlek för att även öka sin potentiella

fordran på ett implicit garantiskydd. Denna situation skapar en föreliggande systemrisk

eftersom alla banker i detta fall vill ta på sig samma korrelerade risk. Detta skapar

således en situation där försäkrade banker får minskade incitament att diversifiera sin

risk eftersom garantiskyddet endast verkställs om andra banker även löper en hög risk

för fallissemang (Acharya, 2009). Denna effekt bekräftas av Gropp, Hakenes& Schnabel

(2011) som finner att risktagningen bland en försäkrad banks konkurrenter ökar då den

offentliga sektorn ålägger ett garantiprogram på denna.

19 Fritt översatt från engelskans Exercise Price
20 Fritt översatt från engelskans bail-out
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5.2. Systemviktiga banker och Too Big To Fail-problematiken

Ju större bankerna växer sig, desto starkare kommer aktieägarnas incitament för ökad

risktagning att vara.  Denna incitamentstruktur skapar problem i form av moralisk risk

då banker växer sig så stora att deras enskilda kollaps kan hota hela det finansiella

systemets stabilitet. Uppkomsten av dessa s.k. Too Big To Fail  (TBTF)21- banker blev

tydligt dokumenterad under finanskrisen då ett flertal bankers storlek översteg

enskilda länders BNP. Demirgüç-Kunt& Huizinga (2013) finner exempelvis att publika

bankers skulder i Schweiz och Storbritannien uppgick till 6,3 och 5,5 gånger ländernas

BNP. Praktexemplet, enligt Demirgüç-Kunt& Huizinga (2013), utgjordes dock av Island

där bankernas skulder var nio gånger större än landets totala BNP.

Problematiken med dessa systemviktiga banker är att marknadsaktörer har

förväntningar om att dessa institutioner kommer att räddas trots att myndigheterna

inte har någon explicit räddningsplan i kraft.  Myndigheternas agerande stabiliserar

därför det finansiella systemet på kort sikt, men adresserar inte den moraliska risken

eftersom detta inte långsiktig förbättrar marknadsdisciplinen. Enligt Lehar (2005) har

myndigheternas räddningsplaner därför inte minimerat problemen med moralisk risk

för bankernas långivare och motparter eftersom de, till följd av förväntningarna om en

implicit räddningsplan, tillhandahåller banken med billig finansiering och en låg grad

av övervakning. Detta gör att bankerna kan fortsätta växa genom att agera

likviditetsskapare eftersom en TBTF-status sänker bankens finansieringskostnader

(Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2013). Bhagat, Bolton& Lu (2012) undersöker tendenser

för att nå TBTF- status genom att studera 687 amerikanska finansiella institutioner

under tidsperioden 1998-2008. Bhagat, Bolton& Lu (2012) finner ett positivt samband

mellan storlek och risktagning vilket, enligt författarna, tyder på att myndigheternas

TBTF- principer sneddriver riskincitamenten. I enlighet med bankernas likviditetsroll

finner Bhagat, Bolton& Lu (2012) även att den huvudsakliga bakomdrivande strategin

för ökad risktagning sker genom en högre skuldsättning. Eftersträvandet att erhålla en

TBTF-status bekräftas även av O’Hara& Wayne (1990) som genom en händelsestudie

undersöker värderingseffekter för de banker som OCC klassificerade som för stora för

att falla. O’Hara& Wayne (1990) finner i enlighet med teorin en positiv effekt för de

utvalda bankerna, samtidigt som mindre banker påverkades negativt. De positiva

effekterna med att erhålla en TBTF- status har därför även delvis banat väg för den

21 Konceptet Too Big To Fail introducerades ursprungligen 1984 då Office of the Comptroller of the
Currency  (OCC) argumenterade för att 11 amerikanska banker var för stora för att falla, och att deras
deponenter därför skulle helt skulle ersättas vid en potentiell konkurs (Demirgüç-Kunt& Huizinga, 2013)
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höga konsolidering och industrikoncentration som bevittnades under 1990- och tidigt

2000-tal. Kane (2000) undersöker de s.k. megasamgångarna på den amerikanska

marknaden och finner att samgångarna skapade värde för aktieägarna, speciellt då

samgångarna skedde mellan institutioner med höga depositionsnivåer. Slutligen, och

relevant för problematiken kring agentkonflikten specifik för implicita garantiskydd är

även att dessa samgångar inte endast skapar värde för aktieägarna. Benston, Hunter&

Wall (1995) argumenterar för att bankerna ökade industrikoncentrationen och

konsolideringen för att öka den av depositionsskyddet skapade säljoptionen. Detta,

enligt Penas& Unal (2004) leder till positiva avkastningar även på bankers skuldebrev

före, och under månaderna för annonseringarna av banksamgångarna.

5.3. Systemstorlek och den nationella ekonomin

Risktagningsincitamenten bland systemviktiga banker är således sneddrivna till följd

av den föreliggande möjligheten till risköverföring. En ytterligare problematik i detta

fall är den fortfarande oklara definitionen av vilka banker som skall identifieras som

systemviktiga. I nuläget upprätthåller Financial Stability Board (FSB) en lista på de

globalt systemviktiga finansiella institutioner22 som tilldelas extra reglering, främst i

form av högre kapitaltäckning och högre övervakning23. Problemet med

kategoriseringen av FSB återfinns dock i faktumet att dessa bankers storlek fortfarande

mäts enligt absoluta belopp, utan att sammankoppla denna med bankens

verksamhetslands ekonomiska storlek. Detta, enligt Demirgüç-Kunt & Huizinga (2013),

är av fundamental betydelse eftersom en bank som i förhållande till den nationella

ekonomins storlek är stor kommer skapa större negativa externaliteter vid ett

potentiellt fallissemang. Hagendorff, Keasey& Vallascas (2012) argumenterar vidare för

att den empiriska litteraturen hittils endast fokuserat på bankers absoluta storlek, men

att skillnaden mellan denna och bankernas systemstorlek kan vara stor speciellt då

banker är verksamma i små ekonomier. Detta är av betydelse framförallt eftersom den

pågående statsskuldkrisen allvarligt reflekterat ett fleratal nationers närmast akuta

ekononomiska tillstånd. Demirgüç-Kunt& Huizinga (2013) definierar systemviktiga

banker enligt deras totala skulder i förhållande till verksamhetslandets BNP och finner

en signifikant förändring i dessa bankers värdering till följd av förädringar i landets

offentliga finanser. Intressant nog tyder resultaten i undersökningen även på att

22 Bland de nordiska systemviktiga bankerna återfinns Nordea
23 För reglerings- samt kategoriseringsspecifikationerna, se BIS (2011): Global systemically important
banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement
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bankers market-to-book påverkas negativt av att bankerna växer i systemstorlek.

Demirgüç-Kunt& Huizinga (2013) tolkar den negativa värderingen som en effekt av att

bankerna växt sig för stora för att kunna räddas, eller Too Big To Save (TBTS). Bertay,

Demirgüç-Kunt& Huizinga (2013) tangerar detta resultat och finner ett negativt

samband mellan bankers lönsamhet och deras tillväxt i systemstorlek. Bertay,

Demirgüç-Kunt& Huizinga (2013) konkluderar att resultaten är ett bevis på att en ökad

systemstorlek inte är av största intresse för bankens aktieägare. Slutligen finner

Hagendorff, Keasey& Vallascas (2012), genom att undersöka 823 banker under

tidsperioden 1998-2010, dock bevis för att bankernas risktagning under finanskrisen

ökade i takt med tillväxten i systemstorlek. I enlighet med Bhagat, Bolton& Lu (2012)

ökade risktagningen främst genom ökad skuldsättning. Intressant är dock att

förhållandet mellan risktagning och systemstorlek inte är signifikant under tiderna före

finanskrisen. Hangedorff, Keasey& Vallascas (2012) anser därför att den ökade

risktagningen var ett resultat av att de systemviktiga bankerna ökade sin fordran på det

implicita skyddsnätet, främst eftersom finanskrisen 2007-08 var av särkskild

omfattning.

5.4. Systemstorlek och corporate governance

Forskningen om bankers systemstorlek är ännu i ett tidigt stadium och några

övergripande slutsatser om hur bankers systemstorlek i förhållande till nationella

ekonomier påverkar risktagningen är således svåra att dra. Bertay,Demirgüç-Kunt&

Huizinga (2013) anser dock att den skarpa tillväxten i bankers storlek möjliggjorts

genom ineffektiva corporate governance- strukturer där ledningen haft möjlighet att

bedriva tillväxtstrategier på aktieägarnas bekostnad. Hypotetiskt tyder de empiriska

resultaten på att det möjligen existerar en typ av jämviktssystemstorlek, där bankens

intressenter avväger nyttan av att utnyttja skyddsnätet som en implicit försäkring, mot

kostnaderna att banken växer sig för stor för att myndigheterna skall agera

försäkringsgivare  och  istället  låta  banken  gå  i  konkurs.  Till  följd  av  detta  är  det

högaktuellt att sambandet mellan bankers risktagning, deras systemstorlek och deras

interna och externa corporate governance-mekanismer studeras närmare.
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6 TIDIGARE FORSKNING

I detta kapitel presenteras för avhandlingen relevant tidigare forskning.  Kapitlet

presenterar fyra huvudartiklar och lyfter kortfattat fram övrig relaterad forskning.

Därefter sammanfattas de empiriska resultaten för att sammanställa avhandlingens

hypoteser. Den första artikeln av Saunders, Strock& Tavlos (1990) diskuterar bankers

risktagning under tider av förändrand reglering. Följande artikel, av Barry, Lepetit&

Tarazi (2011), undersöker hur skillnader mellan publika och privata europeiska bankers

corporate governance- mekanismer utformar risktagningen. Därefter, i den tredje

artikeln av Erkens, Hung& Matos (2012), studeras bankers risktagning under

finanskrisen 2007-2008. Slutligen, i den fjärde artikeln, undersöker Laeven& Levine

(2009) hur ägarstruktur, ledningens ägande och nationell reglering influerar bankers

risktagning.

6.1. Saunders, Strock& Tavlos (1990)

Artikeln Ownership Structure, Deregulaton and Bank Risk Taking, publicerad i

Journal of Finance 1990, är den första i sitt slag som undersöker ägarstrukturens

inverkan på bankers risktagning. Författarnas huvudargument, vilket används för

hypotesuppställningarna, bygger på att de intressekonflikter som uppstår i banker

skiljer sig från icke-finansiella företag eftersom en tredje agent i form av reglering är

närvarande. Vidare argumenterar författarna för att ägarstrukturen, främst i form av

ledningens aktieinnehav, påverkar risktagningen. För att undersöka detta skiljer

författarna mellan aktieägarstyrda och ledningsstyrda banker. Aktieägarstyrda banker

omfattar banker där ledningen innehar en stor aktiepost, och därför antas agera i

aktieägarnas intresse. Ledningsstyrda banker karaktäriseras av lågt aktieinnehav bland

ledningen, där ledningen främst antas agera för att maximera sin egen nytta.

Till följd av denna linjedragning formulerar Saunders, Strock& Tavlos två

huvudhypoteser. För det första tenderar aktieägarstyrda banker att åta sig mera risk till

följd av aktieägarnas begränsade ansvar. Genom långivares begränsade

övervakningsförmåga kommer aktieägare att maximera värdet på sin köpoption genom

att öka risken på de underliggande tillgångarna. För det andra ökar skillnader mellan

aktieägarstyrda och ledningsstyrda bankers risktagning under tider av avreglering.

Skillnaderna dessa emellan accentueras till följd av att överseendet under perioder då
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avreglering minskar, vilket gör att aktieägarnas incitament att öka risktagningen blir

starkare.

6.1.1. Undersökningens dataurval och metod

Författarna studerar risktagningen bland amerikanska banker under tidsperioden

1978-1985, där åren 1979-82 karaktäriseras av en betydande avreglering. För att testa

för större skillnader i risktagning under tider av avreglering delar således författarna in

tidsperioden i subsampel. Dataurvalet, bestående av 38 amerikanska banker, har

hämtas från CRSP24 och DRI25.

Saunders, Strock& Tavlos mäter bankrisken genom olika kapitalmarknadsmått som

aggregeras i en dubbelindexmodell26.  Totalt används fyra mått som inkluderar total

risk, icke-systematisk risk, marknadsrisk och ränterisk. Som oberoende variabel

använder författarna ledningens procentuella aktieägande medan kontrollvariablerna

omfattar skuldsättningsgrad, operativ skuldsättningsgrad samt storlek27.   I  den

empiriska undersökningen används paneldata. Ytterligare, för att testa för

subperiodens validitet, utför författarna känslighetstest enligt Goldfeld& Quant (1973).

6.1.2. Resultat

Hypotesen att aktieägarstyrda banker åtar sig mer risk än ledningsstyrda banker testas

inledningsvis för under hela tidsperioden 1978-1985. I regressionerna är två

kapitalmarknadsmått för risktagning signifikanta på 1 % - nivå, nämligen total risk och

icke-systematisk risk. Den icke-systematiska riskvariabeln är ytterligare indelad för att

beakta både kortsiktiga och långfristiga räntor, av vilka båda är signifikanta. Resultaten

stämmer således överens med uppfattningen att individuell risktagning bland

ledningen inte reflekteras i bankers systematiska risk. Kontrollvariablerna är generellt

icke-signifikanta, med undantaget storlek som är svagt relaterad till total risk. Till

följande undersöks perioden för avreglering och dess påverkan på risktagningen.

Författarnas andra hypotes undersöks därför genom att köra skilda regressioner för

subsamplet 1979-82.  Intressant nog förkastas nollhypotesen för fem av de sju

24 Center for Research in Security Prices
25 Differential Rate of Interest
26 Two-index model, se exempelvis Flannery& James (1984) och Sweeney& Warga (1986)
27 Skuldsättningsgrad: eget kapital/totalt kapital, Operativ skuldsättningsgrad: fasta tillgångar/totala
tillgångar, Storlek: totala tillgångar



32

risktagningsvariablerna, vilket tyder på att risktagningen signifikant ökade under

perioden för avreglering.

Författarna konkluderar med att undersökningen finner bevis för båda hypoteserna.

Aktieägarstyrda banker tenderar, till följd av ökade incitament att öka säljoptionens

värde, att uppvisa högre risk än banker styrda av ledningen. Dessa skillnader blir

speciellt framhävda under tider av finansiell avreglering då regleringsöverseendet

minskar. Till följd av detta argumenterar Saunders, Strock& Tavlos för att

regleringsåtgärderna främst bör fokusera på aktieägarstyrda banker. Slutligen anser

författarna även att förändringar i ägarstrukturen kunde användas som tidiga

indikationer för ökad risktagning, och således även ökat behov för övervakning av

banken i fråga.

6.2. Barry, Lepetit& Tarazi (2011)

Barry, Lepetit& Tarazi undersöker i artikeln Ownership structure and risk in publicly

held and privately owned banks sambandet mellan ägarstrukturen och risk både för

privatägda och publika europeiska banker. Artikeln, publicerad i Journal of Banking &

Finance 2011, studerar specifikt drivkrafterna bakom risktagning för banker som, enligt

författarna, främst utgörs av aktieägarnas beteende och incitament till ökad

risktagning. Författarna grundar sin undersökning på teorin att agentproblem skiljer

sig mellan privata och publika banker, där publika bankers risktagning i högre grad

borde influeras av marknadskrafter. Risktagningen analyseras därför genom att

kombinera ägarstruktur och marknadsdisciplin.

Enligt Barry, Lepetit& Tarazi har senaste årtiondens ökade avreglering och

marknadskoncentration lett till förändringar i bankers corporate governance- struktur

och risktagningsbeteende. Undersökningen studerar därför två kärnhypoteser.

Inledningsvis testas för huruvida olika ägarstrukturer innebär olika nivåer av risk och

lönsamhet. Vidare undersöks om marknadsdisciplin minimerar risktagningen bland

publika banker vars ägarstruktur normalt skulle leda till ökad risktagning bland privata

banker28. Slutligen testas för om olika ägarstrukturer för publika banker varken

påverkar lönsamheten eller risktagningen29.

28 ”Market discipline mitigates risk in publicly held banks that are owned or controlled by shareholder
categories that would otherwise be inclined to take higher risk in a privately owned bank”
29 Den andra hypotesen är indelad i en a)- och en b)-del.
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6.2.1. Undersökningens dataurval och metod

Författarna undersöker europeiska bankers risktagning och ägarstruktur under

tidsperioden 1999-2005. Data har hämtats från Bankscope och omfattar 16

västeuropeiska länder. Det slutliga urvalet resulterar i en obalanserad panel, bestående

av 249 banker, varav 80 är publika.

Riskvariabeln mäts främst genom bankernas Z-poäng, definierad enligt Boyd&

Grahams (1986) specifikation30. Ägarstrukturen beaktas genom fem olika typer av

ägare, nämligen: ledning/styrelsemedlemmar, icke-finansiella företag, individer- och

familjeinvesterare, banker och institutionella investerare. Bland dessa undersöks

specifikt de institutionella investerarnas inverkan på risktagningen genom att i

separata regressioner utelämna denna variabel. På detta sätt studerar författarna

effekten på bankers risk och lönsamhet då ägarstrukturen förändras från en majoritet

av institutionellt ägande till någon av de andra fyra ägartyperna. Undersökningens

kontrollvariabler omfattar storlek, aktivitetstyp, skuldsättning samt ledningens

effektivitet31.

Det empiriska tillvägagångssättet baserar sig på att beakta bankers direkta ägare, vilka

kan skilja sig från den slutliga ägaren. Av samplets 249 banker har 191 en

majoritetsägare med ett innehav på över 50-%, med låg fluktuation i ägarinnehavet

under hela tidsperioden32. För att undvika potentiella endogenitetsproblem bland

ägarvariablerna använder författarna Hausmans (1979) test. Slutligen korrigeras OLS-

panelregressionerna enligt White (1980).

6.2.2. Resultat

Undersökningens inledande resultat indikerar tydliga skillnader mellan publika och

privatägda europeiska bankers risktagning och ägarstruktur. Förövrigt tyder

regressionerna även på att sambandet mellan risktagning och ägarstruktur är mer

betydelsefullt bland privatägda banker. Mellan ägarstrukturerna leder ett högre

innehav av individuella och familjeinvesterare till lägre risktagning. Institutionella

investerare och icke-finansiella företag förefaller ha samma riskaptit eftersom dessa

30 För ytterligare reliabilitet använder författarna tre alternativa definitioner i form av ZP-, ZP1- samt ZP2-
poäng, där ZP1 inkluderar portföljrisk och ZP2 hävstångsrisk (eng. leverage risk).
31 Storlek: naturliga logaritmen av totala tillgångar, Aktivitetstyp: depositioner/totala tillgångar,
Skuldsättningsgrad: eget kapital/totala tillgångar, Ledningens effektivitet: totala driftskostnader / totala
driftsinkomster
32 Den främsta majoritetsägaren är andra bankinstitutioner
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ägares närvaro leder till ökad risktagning. För att undersöka hypotesen gällande

institutionella investerares inflytande inkluderar författarna en indikatorvariabel.

Dessa regressioners resultat tyder på att ett ägarskifte från institutionella investerare

till ledningen är associerat med en lägre risktagning. Slutligen beaktar även författarna

externa corporate governance- mekanismer genom att inkludera

aktieägarrättighetsindex enligt Djankov et al. (2008). Resultaten i dessa regressioner

tyder på att ett större aktieinnehav av individuella och familjeinvesterare är associerade

med lägre risk endast i de europeiska länderna med ett relativt svagt rättsskyddssystem

för aktieägare.

Barry, Lepetit& Tarazi sammanfattar undersökningen genom att argumentera för att

resultaten överensstämmer med teorin om att individer och familjeinvesterare, till följd

av deras mindre diversifierade portföljer, har mindre riskincitament än institutionella

investerare. Förändringar i ägarstrukturen påverkar privata banker, medan publika

bankers riskincitament inte påverkas av ägarstrukturen. Däremot tycks risktagningen

bland publika banker i högre grad påverkas av marknadskrafter, vilkas närvaro leder

till att sammanbinda olika ägares riskincitament.

6.3. Erkens, Hung& Matos (2012)

Erkens, Hung& Matos undersöker i sin artikel, Corporate Governance in the 2007-

2008 financial crisis: Evidence from financial institutions worldwide, olika corporate

governance- mekanismers inverkan på finansiella institutioners prestation under

finanskrisen 2007-2008. Artikeln, som publicerats i Journal of Corporate Finance

2012, fokuserar specifikt på frågeställningen kring varför vissa banker presterade

sämre än andra, trots att de alla utsattes för samma systematiska, makroekonomiska

faktorer. Denna frågeställning motiverar, enligt författarna, en undersökning av

företagsspecifika attribut. Detta studeras genom bankernas riskhantering före

finanskrisen, samt styrelsernas effektivitet under krisen. Undersökningen är den första

av sitt slag som undersöker styrelsens roll, institutionella investerare och stora

aktieägare under finanskrisen.

Författarna motiverar undersökningen genom att betona betydelsen av att studera

risktagningen även före finanskrisen. I linje med Hermalin& Weisbach (2003)

poängterar författarna styrelsens mindre betydelsefyllda roll på daglig basis. Däremot

blir styrelsens roll avsevärt viktigare under tider av finansiell turbulens. Därför är det

enligt författarna mycket motiverat att undersöka styrelsens agerande under
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finanskrisen, i detta fall genom deras uppmanande till kapitalanskaffning. Gällande

risktagningen argumenterar författarna för att extern övervakning i form av aktieägare

och oberoende styrelsemedlemmar hypotetiskt torde leda till att öka risktagningen före

finanskrisen.

6.3.1. Undersökningens dataurval och metod

Erkens, Hung& Matos avgränsar finanskrisen för att omfatta tidsperioden mellan

januari 2007 och september 200833. Företagen som beaktas är banker samt mäklar-

och försäkringsbolag som var offentligt noterade per slutet av 2006. Företagsdata

kommer från Compustat medan styrelsedata erhålls från databasen BoardEx. Data för

kapitalanskaffning hämtas från Datastream och SDC Platinum Database. Det slutliga

samplet består av 296 finansiella företag i 30 länder, alla med tillgångar över 10

miljarder dollar.

Risktagningen mäts genom två variabler: först används en logaritmerad expected

default probability (EDF) som är en modifikation av Mertons (1974) modell som

fångar upp kreditrisk34. Därefter undersöks aktievolatiliteten enligt veckovis

standardavvikelse.  De interna corporate governance- mekanismerna inkluderar

styrelsens oberoende, mängden institutionellt ägande samt en indikatorvariabel som

tar värdet 1 om en ägare har en rösträtt som uppgår till över 10-% vid slutet av

december 2006. De externa corporate governance- mekanismerna inkluderar

landsspecifika attribut enligt Kaufmann et al. (2009) medan investerarskyddet mäts

enligt Spamann (2010). Undersökningens kontrollvariabler inkluderar

skuldsättningsgrad, storlek samt lönsamhet35. Risktagningen före finanskrisen testas

för genom paneldataregressioner med robusta medelfel på landsnivå, medan styrelsens

kapitalanskaffningsinitiativ undersöks genom utförandet av en händelsestudie.

6.3.2 Resultat

De inledande regressionerna tyder på ett samband mellan risktagning och

institutionellt ägande. I linje med författarnas ursprungliga hypotes tenderade

33 Enligt författarna var början av 2007 tiden då marknaderna insåg omfattningen av förlusterna i
subprimelånen. Under tredje kvartalet 2008 igen, inleddes stödprogrammet TARP i USA, samtidigt som
det i många länder infördes striktare reglering på finansiella institutioners trading. Slutligen tillätt IFRS i
oktober 2008 finansiella institutioner att inte uppta nedskrivningar i tillgångssvärden på sina
balansräkningar.
34 Författarna erhåller variabeln från Moody’s KMV CreditMonitor
35 Buy-and-hold- avkastningar under tidsperioden januari-december 2006.
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institutionella investerare att uppmana till ökad risktagning före finanskrisens

utbrytande. Styrelsens oberoende har dock inget signifikant inflytande på

risktagningen. Däremot tyder resultaten i händelsestudierna att styrelser med en högre

mängd oberoende styrelsemedlemmar tenderade att uppmana till fler nyemissioner

under finanskrisen. I ytterligare test, relevanta för denna avhandling, undersöker

författarna även externa corporate governance- mekanismer genom inkluderandet av

landsspecifika index. Resultaten tyder på att de externa corporate governance-

mekanismerna inte signifikant påverkade risktagningen.

Av den empiriska undersökningens resultat drar Erkens, Hung& Matos slutsatsen att

corporate governance hade en viktig inverkan på hur samplets företag klarade sig

under finanskrisen, både genom att påverka risktagningen men även genom att

utforma finansieringsbesluten. Intressant nog ledde inte en mer oberoende styrelse till

att minska risktagningen före finanskrisen. Istället, i linje med styrelsemedlemmars

mer framträdande roll under tider av finansiell turbulens, utförde finansiella företag

med mer oberoende styrelser dock fler nyemissioner under krisen. Nyemissionerna

ledde i sin tur till en värdeöverföring från nuvarande aktieägare till långivare. Dessa

resultat understryker de oberoende styrelsemedlemmarnas ökade övervakningsroll och

regulativa incitament, i och med att dessa signifikant påtvingade företagen att utföra

nyemissioner.

6.4. Laeven& Levine (2009)

Den för avhandlingens mest centrala tidigare forskningen utförs av Laeven& Levine

(2009). I artikeln Bank governance, regulation and risk taking, publicerad i Journal of

Financial Economics 2009, analyserar författarna hur ägarstruktur, ledningens

aktieinnehav samt nationell lagstiftning och reglering alla samverkar för att influera

bankers risktagning. Artikeln fokuserar på konflikter mellan ledningen och riskbärare

och utvärderar huruvida bankers risktagning varierar utgående från aktieägarnas

komparativa möjligheter att influera risktagningen. Författarna utgår från att dessa

komparativa möjligheter varierar baserat på varje enskild banks corporate governance-

struktur.

Artikelns empiriska undersökning bygger på tre huvudparadigm. För det första

kommer diversifierade ägare med begränsat ansvar att förespråka ökad risktagning

jämfört med långivare och ledare utan aktieinnehav. För det andra influerar reglering

de diversifierade aktieägarnas risktagningsincitament olika från långivare och ledare
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utan aktieinnehav. Som exempel nämner författarna depositionsskydd, vars närvaro

tenderar att öka aktieägarnas riskaptit. För det tredje påverkar ägarstrukturen olika

ägares möjligheter att influera risktagningen. Främst större ägare med rösträtt kommer

således kunna utforma bankers risktagning.  Dessa paradigm sammanslås för att

utforma två huvudhypoteser: 1) banker med diversifierade makthavare är mer

riskfyllda än banker med utspridd ägarstruktur och 2) reglering påverkar enskilda

bankers risktagningsincitament olika, baserat på dynamiken mellan aktieägarnas och

ledningens möjligheter att influera beslutsfattande.

6.4.1. Undersökningens dataurval och metod

Laeven& Levine samlar in data på de tio största bankerna i 48 länder, baserat på

kartläggningen av La Porta et al. (1998). Undersökningsperioden avgränsas till 1996-

2001. Det slutliga dataurvalet består av 279 banker som totalt utgör 80-% av de totala

banktillgångarna i sampelländerna. Dataurvalet erhålls från Bankscope och

Datastream. Regleringsindex baseras på Barth, Caprio& Levine (2006) och La Porta et

al. (1998).

Författarna definierar en stor ägare som en aktieägare vars direkta eller indirekta

rösträtt överstiger 10 %. Dennes direkta kassaflöden räknas därefter ut. Vidare studeras

ledningens ägarstruktur genom inkluderandet av en indikatorvariabel som tar värdet 1

om en stor ägare även innehar en styrelsepost. Slutligen räknar författarna

ledningsgruppens totala aktieinnehav.

Risktagningen mäts främst genom bankers Z-poäng36. Regleringsmått inkluderar en

indikatorvariabel för explicit och implicit depositionsskydd. Vidare inkluderas nationell

reglering genom variabler för kapitalkrav, övervakning samt restriktioner, baserade på

ovan nämnda index37. Bankspecifika attribut inkluderar tillväxt, storlek, likviditet,

förlustreserver samt bankens storlek i jämförelse med landets totala depositioner.

Slutligen inkluderar författarna även olika landsspecifika effekter i form av

makroekonomiska- och rättskyddsvariabler. Den empiriska undersökningen utförs

genom en fast- effektsmodell med robusta medelfel på landsnivå. Eventuella

endogenitetsproblem korrigeras för genom Hausmans test.

36 Alternativa risktagningsmått inkluderar aktieavkastnings- och vinstvolatilitet
37 Fritt översatt från de ursprungliga Capital Requirement, Capital stringency och Restrict
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6.4.2. Resultat

Undersökningens preliminära resultat finner ett tydligt positivt förhållande mellan

stora aktieägare och risktagning. Intressant är dock att risktagningen faller då en stor

aktieägare även är representerad i styrelsen. Gällande regleringen finner författarna att

nyckelkomponenterna i Basel II, nämligen kapitalkrav och bankövervakning, inte har

någon avsättande effekt på bankernas risktagning. Resultaten tyder nämligen på att

ägare med stora aktieinnehav förespråkar ökad risktagning då övervakningen blir

striktare. Vidare är variablerna för aktivitetsrestriktioner och depositionsskydd även

signifikanta och negativa, vilket även tyder på ökad risktagning. Dessa resultat är även

robusta för ett mindre sampel med ägarstruktursdata för 2005.

Enligt Laeven& Levine har den omfattande undersökningen många viktiga och

intressanta implikationer, framförallt ur ett reglerings- och policyperspektiv.  Främst

förefaller det att ägare besvarar ökad reglering genom ökad risktagning. Detta innebär

att effekten för den ökade risktagningen, i linje med den andra hypotesen, beror på

varje enskild banks interna corporate governance- struktur.  Vidare, i linje med teorin,

leder konflikter mellan ledning och riskbärare till att reglering har olika effekter

beroende på de olika parternas komparativa möjligheter till att påverka

riskincitamenten i varje specifik bank.  Undersökningens kärnmeddelande är därför att

inverkan av reglering på bankers risktagning är beroende av ägarstrukturen.

Ignorerandet av ägarstrukturen kommer därför att leda till felaktiga slutsatser gällande

inverkan av kapitalkrav, depositionsskydd och aktivitetsrestriktioner på bankers

risktagning.

6.5. Övrig forskning om risktagning och corporate governance

Trots det uppenbara behovet att närmare studera förhållandet mellan bankers

risktagning och deras corporate governance- mekanismer förblir de för tillfället

tillgängliga empiriska bevisen relativt få, speciellt gällande bankers systemstorlek och

huruvida agentrelaterade problem förstärktes under finanskrisen.

Sullivan& Spong (2010) undersöker ett sampel38 amerikanska bankers corporate

governance-mekanismer och risktagning och diskuterar resultaten i förhållande till

finanskrisen. Författarna drar slutsatsen att corporate governance- mekanismernas

effektivitet i stort påverkas av den offentliga regleringens funktionalitet. Som speciellt

38 Det totala samplet inkluderar 270 amerikanska banker under tidsperioden 1990-1994.
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viktiga områden lyfter författarna fram den moraliska risken som skapas av

depositionsskydd, vilken speciellt kan utnyttjas av framförallt de systemisk

betydelsefulla bankerna. Därför måste de finansiella institutionernas corporate

governance- mekanismer struktureras så att ledningens incitament närmare

sammanslås med en större mängd intressenter, och inte endast aktieägarna.

Vidare, i stil med Saunders, Strock& Tavlos (1990), undersöker Anderson& Fraser

(2000) huruvida ledningens aktieinnehav påverkar risktagningen bland amerikanska

banker under en tidsperiod då regleringen förändrades39. Intressant nog finner

författarna bevis för att regleringen formar risktagningsincitamenten för bankerna.

Under perioden för avreglering 1987-89 ledde ett ökat aktieinnehav även till ökad

risktagning, medan ledare med större aktieinnehav sänkte bankers risktagning till följd

av skärpt reglering 1992-94. Dessa bevis tyder på att reglering avsedd för att minska

ledningens risktagningsincitament i detta fall varit effektiv.

Slutligen, med fokus på europeiska bankers risktagning under finanskrisen, diskuterar

Mülbert& Citlau (2011) hur den pågående reformen av bankers corporate governance-

mekanismer är relaterad till systemrisk. Mülbert& Citlau argumenterar för att

systemviktiga banker, oavsett nivån av explicita depositionsskydd, kan dra nytta av

offentlig reglering eftersom dessa kommer att räddas under tider av potentiell

insolvens. Därför borde, enligt Mülbert& Citlau, de systemviktiga bankernas

ansvarsskyldighet omstruktureras, exempelvis genom att eliminera aktieägarnas

begränsade ansvar för att minska problem relaterade till moralisk risk.

6.6. Sammanfattning av tidigare forskning och hypotesuppställning

De till dags datum tillgängliga empiriska bevisen gällande bankers corporate

governance- mekanismer och risktagning har presenterats i de ovanstående artiklarna.

Intern corporate governance förefaller mera viktig än extern sådan, där framförallt

stora aktieägare influerar risktagningen. Laeven& Levine (2009), Erkens, Hung&

Matos (2010) finner att institutionella investerare, till följd av diversifieringsnyttan

jämfört med mindre investerare, tenderar att maximera risktagningen. Oavsett

investerartyp finner den tidigare forskningen även genomgående bevis för att

aktieägare maximerar säljoptionens värde genom att öka risktagningen, både inom

privata och publika banker (Barry, Lepetit& Tarazi, 2011). Gällande styrelserollen är de

39 Undersökningens tidsperiod omfattar två perioder, nämligen 1987-1989 samt 1992-1994, där åren 87-89
kännetecknas av låg reglering och 92-94 av mer strikt reglering. Dataurvalet bastår av 150 banker
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empiriska bevisen mer spridda. Under 2000-talet finner Erkens, Hung& Matos (2012)

att mer oberoende styrelser tenderade att uppmana till ökad risktagning. Intressant

nog är dock att dessa styrelser igen under tider av finansiell turbulens tycks vara mer

aktiva att lösa agentrelaterade konflikter jämfört med mindre oberoende styrelser.

Dessa empiriska bevis överensstämmer med teorin om styrelsens mer disktreta roll i

den dagliga verksamheten, medan deras engagemang under tider av finansiell oro blir

mer poängterad och värdeskapande.

De empiriska bevisen för länkarna mellan extern corporate governance och risktagning

är mer varierande. Laeven& Levine (2009) påpekar att regleringens effektivitet beror

på enskilda bankers ägarstruktur, medan Barry, Lepetit& Tarazi (2011) finner bevis för

att olika investerartyper sänker risken endast då statlig lagstiftning är relativt svag.

Saunders, Strock& Tavlos (1990) konkluderar att aktieägarstyrda banker tenderar öka

risktagningen under tider av mindre överseende och avreglering. Dessa resultat

överensstämmer även med Erkens, Hung& Matos (2012) som finner att risktagningen

ökade fram till finanskrisens utbrott, varefter regleringen och överseendet blev

striktare. Slutligen tyder bevisen för depositionsskyddens inverkan, både i Laeven&

Levine (2009) samt Mülbert& Citlau (2011), att större, systemviktigare banker drar

nytta av sin TBTF-status och ökar risktagningen genom att skifta riskbärandet från

aktieägare till långivare.

6.6.1. Hypotesuppställning

Denna avhandling undersöker kopplingen mellan bankers corporate governance-

mekanismer och risktagning genom fyra hypoteser:

1) Ägare med stort aktieinnehav ökade risktagningen före

finanskrisen, medan risktagningsincitamenten minskade efter

denna period

Åren före finanskrisen kännetecknas av stabila finansiella marknader med

relativt svagt överseende, vilket ledde till att aktieägare hade incitament att

uppmana till ökad risktagning. Då finanskrisen därefter bröt ut, minskade

incitamenten.
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2) Risktagningsincitamenten bland mer oberoende styrelser

skiftade vid finanskrisens utbrott till följd av ökad betydelse och

externt tryck i form av överseende

Oberoende styrelser tillfredsställde aktieägare genom att öka risktagningen

fram till finanskrisens utbrott, medan de därefter blev mer aktiva att sänka

risktagningen.

3) Systemviktiga bankers risktagningsincitament ökade både till

följd av stora aktieägare och oberoende styrelser före

finanskrisen

Systemviktiga banker kunde dra nytta av både explicita och implicita

depositions- och garantiprogram före finanskrisen, vilket ledde till att öka

risktagningen.

4) Risktagningsincitamenten ökade framföralt i de länder där

lagstiftningen och aktieägarskyddet var relativt starkt

Om aktieägare kunde lita på att fullständigt bli kompenserade för förluster,

blev även incitamenten att öka risken starkare. Speciellt systemviktiga

banker ökade därför risktagningen.
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7 METOD

I detta kapitel presenteras avhandlingens undersökningsmetod. Sambandet mellan

bankers risktagning och corporate governance-strukturerna undersöks genom

paneldata eftersom sampelurvalet karaktäriseras av både tvärsnitt- och

tidsserieegenskaper. Metodkapitlet inleds med en introduktion till

paneldataregressioner för att därefter närmare redogöra för olika paneldatamodeller,

inkluderande fast- effekts- och slumpeffektsmodellen. Vidare redogörs för

ekonometriska tillvägagångssätt för att fastställa den för avhandlingen mest lämpade

modellen. Slutligen redogörs för hur inkluderandet av tidsinvarianta variabler i

paneldata kommer att utföras genom Hausman-Taylor(1981)- estimatorn.

7.1. Introduktion

Enkelt definierat innebär paneldata tvärsnittsdata observerade över tiden. Paneldata

möjliggör studerandet av mera realistiska statistiska samband som varken tvärsnitts-

eller tidsseriedata observerar (Baltagi, 2008). Enligt Hsiao (2003) möjliggör detta

framförallt att problem med icke-observerad heterogenitet kan kontrolleras för på

företagsspecifik nivå. Genom att kontrollera för heterogenitet minskar även

multikollineariteten i de förklarande variablerna. Slutligen innehar paneldata

kapaciteten att identifiera och diskriminera mellan ett stort antal hypoteser eftersom

samma variabler studeras över tiden. En enkel panel datamodell kan uttryckas enligt

där i står för individer och t för tid. I detta fall definierar därför i tvärsnittsdimensionen

och t tidsseriedimensionen.  är en skalär medan  är en K x 1 vektor. Slutligen är Xit en

given observation för K förklarande variabler. Feltermen uttrycks enligt

där µi beaktar de icke-observerade företagsspecifika effekterna och vit den kvarvarande

feltermen. Feltermen µi är tidsinvariant och innehåller alla individspecifika effekter

som inte inkluderas i regressionen. Vit varierar över både tvärsnittet och tiden och

innehåller således resten av den totala feltermen.

(7.1)i = 1,…,N; t = 1,…,T

(7.2)

it
y itX itu

itu iu itv
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7.2. Fast effekt- modellen

Fast- effektsmodellen utgår från att µi är fasta parametrar och resten av feltermen

stokastisk fördelad med vit som är IID (0, u
2 ). Således antas alla Xit vara självständiga

från vit för alla i och t. Till följd av antagandet om att de företagsspecifika effekterna är

fasta parametrar lämpar sig fast- effekt-modellen, enligt Baltagi (2008), främst för

användning då man beaktar ett givet antal företag. Fast effekt- modellen kan därför

uttryckas som

där Z nu är NT x (K +1) och Z , medan matrisen av individuella indikatorvariabler är

NT x N. Koefficienterna ,  och µ estimeras i detta fall separat för varje

dummyvariabel och kallas för least square dummy variable (LSDV). Baltagi (2008)

redogör för att ekvation (7.3) kan multipliceras med Q enligt OLS och transformeras till

där QZ = QtNT =0, eftersom PZ Zu . I detta fall eliminerar Q-matrisen alla

individuella effekter. Den resulterade OLS- estimatorn blir slutligen

7.3. Slumpeffektsmodellen

Fast effekt- modellens största svaghet är att estimeringen av LSDV konsumerar en stor

mängd frihetsgrader. Om µi däremot antas vara slumpmässig, kommer µi ~IID(0, u
2 ),

Vit ~ (0, v
2 ) och µi vara självständiga från Vit. Dessutom kommer Xit vara självständiga

från µi och från Vit för alla i och t. Slumpeffektsmodellen anses därför vara en lämplig

modell då ett antal företag dras från en stor mängd företag. Verbeek (2008) hävdar att

slumpeffektsmodellen speciellt lämpar sig då N är stort och fast effekt- modellen skulle

konsumera ett stort antal frihetsgrader. Enkelt kan slumpeffektmodellen utryckas som

där  Wit= i +  µit representerar en specifik komponent av företagsspecifika

slumpmässiga effekter samt en idiosynkratisk felterm, både genom tvärsnitts- och

(7.5)

(7.4)

(7.3)y tNT X Z u v

Qy QX Qv

it
y itX i itu

˜ X QX 1X Qy

(7.6)
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genom tidsdimensionen. Slumpeffektsmodellen ger upphov till autokorrelation till följd

av kombinationen av  och  µit varför dessa modeller estimeras enligt GLS. (Verbeek,

2008) (Baltagi, 2008)

7.4. Fastställning av korrekt modell

Givet fast effekt- och slumpeffektsmodellens parameterspecifikationer kan dessa ge

väldigt olika resultat. För att korrekt fastställa vilken modell som är lämplig för

användning kan Hausmans (1978) specifikationstest utföras. Specifikationstestet

fastställer om de icke-observerade specifika effekterna är korrelerade med de

förklarande variablerna. Enkelt uttryckt utgår testet ifrån att variablerna är exogena.

Nollhypotesen utgår därför från att feltermerna är icke-korrelerade och innebär, vid

dess förkastande, att fast- effektsmodellen är att föredra. Hausman& Taylor (1981)

byggde vidare på det ursprungliga specifikationstestet och uttrycker detta enligt

vars teststatistika enligt Verbeek (2008) beräknas som

där V̂ är kovariansmatriserna i estimeringarna. Nollhypotesen formuleras enligt

p lim ˆ
FE

ˆ
RE = 0.

7.5. Paneldata och tidsinvarianta variabler – Hausman-Taylor (1981)

Som nämndes tillåter paneldata att kontrollera för individuella icke-observerade

effekter som kan vara korrelerade med andra oberoende variabler. Givet att

underliggande paneldata varierar över tiden och över tvärsnittet kommer antingen fast-

effekts- eller slumpeffektsmodellen, baserat på Hausmans (1978) specifikationstest att

generera effektiva estimat. Dessa modeller tillåter således inte inkluderandet av

tidsinvarianta variabler, dvs. observationer som är oförändrade genom tiden. Detta, sin

tur, minskar avsevärt deras användbarhet40. För inkluderandet av både tidsvarierande

och tidsinvarianta variabler utvecklade Hausman& Taylor (1981) följande modell

(härefter HT-modellen):

40 Goda exempel av tidsinvarianta variabler inkluderar kön, utbildning eller hudfärg

it
y i Xit it

H
ˆ

FE
ˆ

RE V̂ ˆ
FE V̂ ˆ

RE

1
ˆ

FE
ˆ

RE

(7.7)

(7.8)
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vZXy itiiitit

''

där Xit är tidsvarierande och Zi är tidsinvarianta effekter, µi är IID (0, u
2 ) och Vit är IID

(0, u
2 ). I kontrast till slumpeffektsmodellen, där ingen av regressorernas residualer får

korrelera med de individuella effekterna, tillåter HT-modellen viss korrelation, både för

de tidsvarierande och för de tidsinvarianta oberoende variablerna. För detta antog

Hausman& Taylor (1981) att = [ , ] samt = [ , ] där X1 är (NT x k1), X2 är (NT

x k2), Z1 är (NT x g1)och Z2 är (NT x g2). Under denna specifikation antas X1 och Z1 vara

exogena, och således inte vara korrelerade med µi och vit, medan X2 och Z2 är endogena

och korrelerar med µi men inte med vit.

HT-modellen kan därefter estimeras genom en tvåstegsmetod, där en fast-

effektsmodell först upptas genom att regressera = 	( ), där = / .

Denna estimering ger ett genomsnittligt HT-estimat av inomresidualerna41 över  tiden

enligt

Därefter, för att få ett estimat av ,  föreslog  Hausman&  Taylor  (1981)  att  köra  en

2SLS42 av   på Z1 genom variablerna = [ , ]vilket ger

där = ( ) . För att denna estimator skall vara effektiv måste villkoret k1 g2

hålla för nonsingularitet i ( ). Därefter, och slutligen, estimeras

varianskomponenterna enligt

41 Fritt översatt från engelskans Within residuals
42 Two-stage least-squares

v
2ˆ (yit Xit

' ˜
W )'Q(yit Xit

' ˜
W )/ N(T 1)
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(7.10)
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8 DATA

I detta kapitel presenteras avhandlingens dataurval. Inledningsvis presenteras och

motiveras undersökningens variabler. Därefter presenteras datainsamlingen och det

slutliga urvalet. Avslutningsvis presenteras deskriptiv statistik.

8.1. Variabelurval och definition

Avhandlingens variabelurval omfattar totalt 13 variabler. Dessa delas in i beroende

variabler som reflekterar sampelbankernas risktagning, interna och externa corporate

governance- mekanismer, samt kontrollvariabler för att även kunna beakta

företagsspecifika attribut. Variabelnamnet som används i den empiriska

undersökningen markeras i parentes.

8.2. Bankers risktagning

Bankers risktagning mäts huvudsakligen genom uträkningen av bankers Z-poäng (Z-

poäng). Bankers Z-poäng har använts i ett stort antal tidigare forskningar inkluderande

Laeven& Levine (2009) och Barry, Lepetit& Tarazi (2011). Vidare använder även

Demirgüç-Kunt& Huizinga (2013) z-poängen vid undersökandet av bankers risktagning

och systemstorlek vilket ytterligare motiverar användningen av detta risktagningsmått.

Enligt Roy (1952) mäter z-poängens bankers avstånd till insolvens, där insolvens

definieras som situationen där bankens förluster ( ) överstiger värdet på det egna

kapitalet (E). Formellt definieras z-poängen enligt

där  ROA  ( /A) står för avkastningen på tillgångarna, CAR (E/A) för

anläggningstillgångarna43, samt (ROA) för volatiliteten i tillgångsavkastningen. Enligt

Laeven& Levine (2009) kan sannolikheten för insolvens uttryckas enligt -ROA/CAR.

Om vinsterna är normalfördelade kommer inversen av sannolikheten för konkurs

därför att vara ROA + CAR / (ROA). I enlighet med Laeven& Levine (2009) uttrycker

därför Z-poängen sannolikheten för insolvens, där en högre poäng indikerar bättre

stabilitet och lägre risktagning. I och med att Z-poängen tendererar att vara

43 Översatt från engelskans Capital Asset Ratio enligt Europaparlamentet

(8.1)z poäng
ROA CAR

(ROA )
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sneddriven, logaritmeras de individuella Z-poängerna för att uppnå normalfördelning.

Den slutliga variabeln är således

	

ä =
+

( )

I robusthetstest testas ytterligare för alternativa definitioner av risktagning. I detta fall

undersöks även bankers andel nedskrivna lån i förhållande till bruttolånen

(Nedskrivna Lån). Motsvarande risktagningsvariabel används av Shehzad,de Haan&

Scholtens (2010). Andelen nedskrivna lån är motiverad som mätare av risktagningen,

framförallt för att säkerställa att resultaten inte endast drivs av samplets största

banker, vars preliminära inkomstkällor inte utgörs av låneverksamhet.

8.2.1. Systemstorlek

Bankernas systemstorlek (Systemstorlek) mäts baserat på verksamhetslandets

bruttonationalprodukt (BNP). Formellt mäts systemstorleken genom att dividera

bankernas totala tillgångar med verksamhetslandets BNP enligt Hagendorff,Keasey&

Vallascas (2012). Valet att mäta systemstorleken baserat på de totala tillgångarna och

inte de totala skulderna som Demirgüç-Kunt & Huizinga (2013) hänför sig till faktumet

att den nuvarande klassificeringen av de globalt systemviktiga bankerna fortfarande

görs baserat på de totala tillgångarna. Genom denna indelning ökar således

jämförbarheten.

8.2.2. Interna governance-mekanismer

De interna corporate governance- mekansimerna följer långt den tidigare forskningen

för att omfatta styrelsekompositionen och ägarstrukturen. Styrelsekompositionen

består av styrelsens grad av oberoende (Oberoende). Ägarstrukturens inverkan på

risktagningen studeras genom ledningens totala aktieinnehav (Ledning) samt  den

största enskilda aktieägarens aktieinnehav (Storägare). I linje med Laeven& Levine

(2009) anses en bank ha en spridd ägarstruktur om ingen enskild ägare har ett

aktieinnehav överstigande 10%.

(8.2)
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8.2.3. Externa governance-mekanismer

De externa corporate governance- mekanismerna beaktas genom att inkludera två

index samt ett relationsmått. Variabeln (Institutioner) mäts baserat på Worldwide

Governance- Indexet (WGI) av Kaufmann, Kraay& Mastruzzi (2010) och mäter sex

olika dimensioner av landsspecifika attribut. Dessa inkluderar rapportering, politisk

stabilitet och avsaknaden av terrorism/våld, myndigheternas effektivitet, den

regulativa kvaliteten, rättstatsprincipen samt korruption. Poängsättningen baseras på

en skala mellan -2,5 och 2,5.

Graden av investerarskydd (Antidirector) räknas ut enligt Anti-self-dealing- indexet

utvecklat av Djankov et al. (2008). Indexet mäter olika lagsystems effektivitet för att

förhindra en kontrollerande aktieägares expropriering av minoritetsägare. Indexet

baseras på olika länder lagstiftnings gällande offentliggörande av information,

godkännande av beslut och stämning. Poängsättningen baseras på en skala mellan 0 till

5.

Slutligen beaktas även de enskilda ländernas grad av depositionstäckande. Variabeln

(Depositionsskydd) uträknas genom att dividera varje lands depositionstäckning med

landets BNP per capita. Depositionsskyddet baseras på Demirgüç-Kunt, Karacaovali&

Laeven (2005) och räknas baserat på 2003 års BNP och depositionstäckning.

8.2.4. Kontrollvariabler

Bankspecifika attribut kontrolleras för genom inkluderandet av fyra kontrollvariabler.

Kontrollvariablerna har valts delvis eftersom de använts i tidigare forskning och delvis

för att dessa beaktar de bankspecifika attributen som lyftes fram i avsnitt 4.1.

Bankernas storlek (Storlek) mäts genom den naturliga logaritmen av totala tillgångar.

Skuldsättningsgraden (Leverage) räknas genom att subtrahera mängden eget kapital

från de totala tillgångarna. Tillgångarnas likviditet (Likviditet) räknas genom att beakta

mängden likvida tillgångar i förhållandet till de likvida skulderna.  Slutligen granskas

även bankens mängd depositioner (Depositioner) i förhållande till den totala

finansieringen. Avhandlingens variabler, deras definitioner och förväntade förtecken

för z-poängen presenteras nedan, i tabell 1.
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Tabell 1 Avhandlingens variabler

Varibel Definition Förväntat
förtecken

Beroende

Z-poäng

ROA +
anläggningstillgångar/standardavvikelsen

på tillgångarnas avkastning
(logaritmerad)

Nedskrivna lån Nedskrivna lån/Bruttolån
Övriga

Systemstorlek Bokvärdet av totala tillgångar/BNP -

Interna governance-
mekanismer

Styrelsens oberoende Oberoende styrelsemedlemmar i % +/-

Ledningens aktieinnehav Ledningens aktieinnehav i % +/-

Stor aktieägare Största enskilda aktieägares innehav -

Externa governance-
mekanismer

Institutioner Index enligt Kaufmann et al. (2010) +

Antidirector Index enligt Djankov et al. (2008) +

Depositionsskydd Landets depositionstäckning/BNP per
capita -

Kontrollvariabler

Storlek Naturliga logaritmen av totala tillgångar -

Skuldsättning 1-(bokvärdet av eget kapital/bokvärdet
av totala tillgångar) -

Likviditet Likivida tillgångar/Likvida skulder -

Depositioner Totala tillgångar/Total finansiering -

8.3. Sampelurval

En av avhandlingens främsta kontributioner är datasamplets omfattning. Tidigare

forskning har antingen endast undersökt sambandet mellan corporate governance och
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risktagning genom data med tvärsnittsegenskaper eller genom relativt kortsiktiga

paneldata. Denna avhandling innehåller detaljerade data över en åttaårsperiod, vilket

tillåter att i en mycket större omfattning fånga upp långsiktiga mönster i dynamiken

mellan  risktagningen och intern och extern corporate governance.

8.3.1. Insamlingsmetod

Datamaterialet hämtas främst från databasen Bankscope som upprätthålls av Fitch

IBCA och Bureau van Dijk. Bankscope innehåller företagsspecifik information för över

30 000 banker, däribland årlig ägarskapsinformation sedan 2005. Undersökningens

tidsperiod begränsas därför till 2005-2012. Tidsperioden är motiverad för att både

fånga upp risktagning före- och efter finanskrisen44. Sampelbankerna finns lokaliserade

i totalt 16 länder, varav de beaktade europeiska länderna baserar sig på de stater som

ursprungligen tog euron i bruk. För att ytterligare öka jämförbarheten med tidigare

forskning avgränsas datasamplet till att endast beakta moderbolaget och dess

tillhörande balansräkningar. Genom denna avgränsning undviks medtagandet av

banker som kan tillhöra samma bankkoncern eller grupp, vilket således inte tillåter

studerandet av unika, individuella ägarstrukturer.

Den främsta begränsningen för sampelurvalets omfattning är tillgängligheten av

reliabla och detaljerade ägardata. För att säkerställa en högre reliabilitet har urvalet

begränsats genom att applicera, av Bankscope fastställda, definitioner för bankernas

ultimata ägare. Som argumenteras för av både Laeven& Levine (2009), Barry, Lepetit&

Tarazi (2011) kan ägares direkta och totala ägarandel markant avvika genom bl.a. aktier

med olika starka rösträtt och kontrollmekanismer, men framförallt genom sekventiellt

ägande i flera företag, vilket potentiellt kan bidra till att den ultimata ägaren inte

korrekt fastställs. För att säkerställa att samplet endast består av banker, vars ultimata

största ägare har identifierats, används en 25 % - avgränsning för pyramidägande, där

25% står för den minsta procentandel som karaktäriserar majoritsägande i ledet av

sekventiellt ägande. Medtagandet av banker vars ultimata, största ägare är känd tillåter

således att mer korrekt studera sambandet mellan ägarstrukturen och

risktagningsincitamenten (Westman, 2011).

44 Avhandlingens subperioder har avgränsats till att omfatta 2005-2008 samt 2009-2012. Året 2008 är en
lämplig indikator baserat på att de huvudsakliga regleringsförändringarna inte trädde i kraft förrän efter
2009 (Brunnermeier, 2009). Genom att således inkludera året 2008 kan risktagningsincitamenten bättre
fångas upp.
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Baserat på dessa kriterier tillhandahåller Bankscope information på 759 amerikanska

och europeiska banker. För att ytterligare öka datareliabiliteten avgränsas datasamplet,

i enlighet med Barry, Lepetit& Tarazi (2011), till att endast beakta banker vars största

ägares ägarandel fluktuerar mindre än 10 % under hela tidsperioden. De

styrelsespecifika observationerna samlas in, enligt tillgänglighet, per räkenskapsåren

2008 och 2012. Styrelsestorleken finns tillgänglig för varje räkenskapsår, medan flera

av de inkluderade sampelländerna inte hade fastslagna regelverk för styrelsens

oberoende före 2005. Då styrelsemedlemmarnas oberoende inte uppges i Bankscope

har detta samlats in genom varierande källor inkluderande bankernas årsberättelser

och webbplatser, Bloomberg och Morningstar. Samma insamlingsmetod gäller även för

ledningens aktieinnehav. Tidigare forskning, inkluderande Westman (2011) och Barry,

Lepetit& Tarazi (2011), har fastställt ledningens totala ägarandel genom att endast

beakta Bankscope, där de största privatpersonernas ägande summerats genom att

kontrollera vem ledningsgruppen består av. Denna avhandling kompletterar och

förbättrar därför mätandet av ledningens ägarandelar i och med att denna insamlats på

en högre detaljnivå, där både Bankscope, Bloomberg och årsberättelser beaktats och

jämförts.  Mer specifikt har varje ledningsgruppsmedlems aktieantal identifierats i

årsberättelserna åren 2008 och 2012, därefter har den totala ägarandelen fastställts

genom att dividera detta med antalet uteståendeaktier per räkenskapsperiodens slut.

Slutligen har dessa ägarandelar jämförts med uppgifter tillgängliga på Bloomberg och

Morningstar för att säkerställa samplets reliabilitet.

Baserat på ovan nämnda restriktioner på de interna corporate governance

mekanismerna reduceras sampelstorleken till 286 banker. Därefter avgränsas samplet

till att endast innehålla banker vars data för kontrollvariabler finns tillgängligt för

minst 4 år. Avgränsandet av datatillgängligheten är nödvändig för att säkerställa en

korrekt uträkning av bankernas Z-poäng45. Beaktandet av data med minst 4 år av data

ökar reliabiliteten, men reducerar däremot samplet till 222 banker. Slutligen, för att

beakta finanskrisens effekter, faller ett antal banker bort till följd av statligt

övertagande, fallissemang eller tillfälliga kapitalinjektioner. Det slutliga samplet

innehåller 186 europeiska och amerikanska banker över tidsperioden 2005-2012.

45 Mer specifikt behövs historiska data för att kunna räkna ut anläggningstillgångarnas standardavvikelse
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8.4. Deskriptiv statistik

I tabell 2 presenteras deskriptiv statistik för hela datasamplet under tidsperioden 2005-

2012. Nedan beskrivs de huvudsakliga variablernas karaktäristika.

Tabell 2 Deskriptiv statistik

Variabel Medel Std. avv Minimum Maximum
Banknivå
Z-poäng 2.44 0.96 -4.69 5.47
Nedskrivna lån (%) 0.03 0.05 0.00 0.82
Styrelsestorlek 11.52 4.24 3.00 26.00
Styrelsens oberoende (%) 0.72 0.20 0.00 1.00
Ledningens aktieinnehav (%) 0.04 0.09 0.00 0.55
Stor aktieägare (%) 0.21 0.22 0.00 1.00
Systemstorlek (%) 0.18 0.47 0.00 4.75
Storlek 17.12 2.44 10.01 22.06
Skuldsättning (%) 0.85 0.21 0.01 0.99
Likviditet (%) 0.45 0.85 0.00 9.04
Depositioner (%) 0.77 0.22 0.00 1.00
Förlagslån (%) 0.03 0.05 0.00 0.80
Landsnivå
Institutioner 1.37 0.34 0.51 1.91
Antidirector 2.90 0.47 2.00 4.00
Depositionsskydd (%) 2.05 1.14 0.39 4.60

8.4.1. Risktagning

Inledningsvis framkommer tydligt finanskrisens påverkan på bankernas risktagning.

Den genomsnittliga Z-poängen är 2.44, medan de mest stabila bankerna uppvisar Z-

poäng över 5.00. Dessa värden är direkt jämförbara med Laeven&Levine(2009).

Minimumvärdena i detta sampel är dock drastiskt mindre, vilket tydligt understryker

den ökade tillgångsrisken under finanskrisen. Minimumvärdet i detta sampel är -4.69,

medan de mest riskfyllda bankerna i Laeven&Levines (2009) sampel har Z-poäng som

inte understiger -1.6046. Kraftiga negativa Z-poänger innebär, per definition, att

bankernas förluster överstiger mängden eget kapital. Datasamplets unika tidsperiod,

inom termer av risktagning, illustreras tydligt i figur 1 nedan. Den genomsnittliga Z-

poängen är relativt stabil från 2005-2007, varefter den sjunker kraftigt under 2008. Ur

figur 1 framkommer dock, intressant nog, att bankernas Z-poäng, snabbt steg under

46 Motsvarande värden, till följd av finanskrisen, dokumenteras dock av Bhagat, Bolton& Lu (2012)
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2009 för att vid sampelperiodens slut igen nästan återvänt till samma nivå som innan

finanskrisens utbrott.

Figur 1 Genomsnittlig Z-poäng för hela sampelperioden

8.4.2. Systemstorlek

Sampelbankernas systemstorlek varierar enormt, där den genomsnittliga bankens

tillgångarnas uppgår till 18% av verksamhetslandets BNP. Systemstorlekens

standardavvikelse på 47% understryker tydligt sampelurvalets diversitet, i och med att

vissa bankers tillgångar uppgår till 0% av landets BNP, medan andra bankers tillgångar

överstiger BNP fyrfaldigt.  Figur 2 visar utveckligen på samplets  5 systemiskt

Figur 2 Genomsnittlig systemstorlek för samplets systemiskt största banker
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största banker per slutet av räkenskapsåret 2012. Den genomgående systemiskt största

banken i samplet är schweitsiska UBS, med en genomsnittlig systemstorlek på 331 %.

Den holländska finanskoncernen ING Groep NV är samplets  näst största bank, med

genomsnittliga tillgångar på 217 % av den holländska bruttonationalprodukten. Värt att

notera och lyfta fram är även att två av de fem största bankerna är nordiska, där

Nordea Bank och Danske Bank uppvisar genomsnittliga systemstorlekar på 146 %

respektive 185 % av den svenska och danska BNP:n.

Sampelurvalet uppvisar även tydliga geografiska skillnader länder emellan i och med

att samtliga systemiskt stora banker är lokaliserade i Europa. Tillgångsmässigt är

amerikanska JP Morgan Chase samplets femte största bank, medan dess systemstorlek,

som även är den största bland samplets amerikanska banker, endast uppgår till 15%.

Faktumet att de största amerikanska bankerna, som tillgångsmässigt även är de globalt

största, uppvisar små systemstorlekar dokumenteras även av Hagendorff, Keasey&

Vallascas (2012). Till följd av dessa skarpa kontraster i absolut och systemstorlek är det,

enligt Demirgüc-Kunt& Huizinga (2013) viktigt att  poängtera faktumet att

verksamhetslandets ekonomiska storlek potentiellt kan bidra till att utforma bankernas

riskaptit.   Demirgüc-Kunt&  Huizinga  (2013)   poängterar  därför  att  behovet  för

riskskiftning under finansiellt ostabila tider kan vara mycket mer akut  för systemiskt

större banker än för tillgångsmässigt stora banker. Figur 3 nedan ger en överblick över

sampelurvalets tio systematiskt största banker och deras risktagning.

Figur 3 Risktagning och systemstorlek bland samplets tio största banker
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Ur figur 3 kan tydliga paralleller till  Demirgüc-Kunt& Huizinga (2013) dras i  och med

att den genomsnittliga Z-poängen för de systemviktiga bankerna per 2006 är 2.68,

medan det totala samplets Z-poäng endast är 2.51. Däremot faller de systemviktiga

bankernas Z-poäng med närmare 30% från 2006 (2.68) till 2008 (2.10), medan hela

samplets genomsnittliga Z-poäng 2008 är 2.27. Slutligen är det även värt att notera den

relativt kraftiga nedtrappningen i systemstorlek, där den genomsnittliga storleken

sjunker från 186% år 2007, till 153% år 2011.

8.4.3. Interna corporate goverance- mekanismer

Den första interna corporate governance-mekanismen, nämligen den största enskilda

ägarens aktieinnehav, fluktuerar även kraftigt inom samplet. I genomsnitt har den

största ägaren ett innehav på 21 %, medan standardavikelsen är 22 %. I enlighet med

tidigare  forskning  är  vissa  banker  totalt,  eller  till  100  %,  ägda  medan  vissa  bankers

ägare inte innehar än större aktiepost än 1 %. Ägarstrukturerna är även mycket stabila

över tiden, med en standardavvikelse på den genomsnittliga ägarkoncentrationen om

0,28 %. Den största enskilda aktieägaren fluktuerar visserligen över tiden, men det

övergripande aktieinnehavet för denne förblir stabilt inom de enskilda bankerna. Värt

att notera är även den markanta geografiska skillanden i ägarskoncentrationen, där

framförallt de europeiska bankerna uppvisar en mer koncentrerad ägarstruktur än de

amerikanska. I samplet är den största aktieägarens genomsnittliga innehav bland

europeiska banker 27% medan de amerikanska bankerna i genonsnitt har en

ägarkoncentration om 9%. Samplet innehar således samma egenskaper som i Laeven&

Levine (2009) som kategoriserar amerikanska bankers ägarstrukturer som spridda, då

en 10%-avregleringspunkt47 används.

Ledningens aktieinnehav ligger i genomsnitt på 4%, där irlänska och danska bankers

ledningsgrupper tenderar att uppvisa de största aktieposterna om 9.5% respektive

9.7%. I linje med de geografiska skillnaderna för ägarkoncentrationen tenderar även

europeiska ledningsgrupper att inneha ett större aktieinnehav (4.1%) än de

motsvarande amerikanska (2.5%). Bankstyrelserna består huvudsakligen  av

oberoende styrelsemedlemmar (72%) med en genomsnittlig styrelsestorlek om 12

47 Fritt översatt från engelskans Cut-off
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personer. Schweitsiska styrelser är de mest oberoende, medan styrelser för

Beneluxbanker48 tenderar att domineras av icke-oberoende styrelsemedlemmar.

8.4.4. Korrelationer och landsspecifik statistik

I tabell 3 framkommer korrelationer för undersökningens huvudsakliga variabler.

Tabell 3 Korrelationsmatris

Z-poäng Systemstorlek Storägare Storlek Leverage Likviditet Depositioner Institut

Z-poäng 1

Systemstorlek -0.0799 1
Storägare 0.0581 0.0598 1
Storlek -0.0166 0.5151 -0.2105 1
Leverage 0.0400 0.2114 -0.1000 0.4615 1
Likviditet -0.0977 0.0439 0.1819 -0.097 -0.4654 1
Depositioner 0.0884 -0.2950 -0.0487 -0.4347 -0.1389 -0.2383 1

Institutioner 0.0756 0.1489 0.1094 -0.1535 0.1090 -0.0414 0.1033 1

Ur korrelationsmatrisen framkommer att systemstorleken och Z-poängen uppvisar ett

negativt förhållande, medan en ökad ägarkoncentration, intressant nog, uppvisar ett

positivt förhållande med risktagningen. Tittandes endast på korrelationen variablerna

emellan borde således banker med högre ägarkoncentration även vara mer stabila.

Intressant är även den positiva korrelationen mellan systemstorleken och

ägarkoncentrationen, vilket alltså potentiellt indikerar att det är i storägares intresse att

bankerna växer sig systemiskt större. Däremot är korrelationen mellan bankernas

totala tillgångar och ägarkoncentrationen negativ. Slutligen uppvisar Z-poängen och de

landsspecifika attributen, Institutioner, en positiv korrelation vilket således skulle

innebära att banker lokaliserade i länder med högre institutionella arrangemang även

skulle vara mer stabila. Givet sampelurvalets relativt unika händelseperiod och de ovan

observerade intressanta parvisa korrelationerna, är det därför skäl att närmare studera

sambandet mellan risktagningen, systemstorleken och ägarattributen. Slutligen, för en

inblick i de landsspecifika skillnaderna i samplet, framkommer i tabell 4 medelvärden

på landsnivå.

48 Omfattar i detta fall Belgien och Luxemburg
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Tabell 4 Landsspecifik deskriptiv statistik

Z-
poäng Systemstorlek Storägare Ledningens

aktieinnehav Styrelsestorlek Styrelsens
oberoende Institutioner Antidirector Depositionsskydd

USA 2.58 1% 9% 2.5% 12 77% 1.32 3 2.67
Österrike 2.49 34% 36% 3.2% 11 81% 1.59 3 0.72
Belgien 2.16 49% 38% 0.1% 21 21% 1.31 2 0.77
Schweiz 2.90 33% 36% 5.1% 8 90% 1.71 2 0.53

Tyskland 2.25 14% 39% 9.7% 12 58% 1.46 3 0.78
Danmark 2.32 21% 15% 2.8% 9 85% 1.86 4 1.15
Spanien 2.58 36% 9% 7.6% 15 61% 0.91 4 1.11
Finland 2.49 7% 31% 8.6% 7 64% 1.86 4 0.91
Frankrike 2.51 41% 38% 1.5% 15 52% 1.24 3 2.70
Storbritannien 2.38 14% 20% 5.1% 10 63% 1.40 3 1.89

Irland 0.77 98% 57% 9.5% 12 68% 1.52 3 0.60
Italien 2.15 9% 33% 2.7% 15 59% 0.55 3 4.58
Luxemburg 2.87 203% 33% 2.9% 25 32% 1.69 - 0.39
Nederländerna 2.04 58% 36% 0.1% 8 95% 1.66 4 0.72
Portugal 1.51 54% 15% 0.0% 12 58% 1.00 3 1.92
Sverige 2.23 48% 20% 3.0% 11 69% 1.75 3 0.92

Genomsnittlig 2.44 18% 21% 4% 12 72% 1.37 3 2.05
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9 RESULTAT

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningens resultat. Inledningsvis

redogörs för valet av den ekonometriska modellen baserat på Hausmans (1978)

specifikationstest för de tidsvarierande variablerna. Efter vald modellen estimeras

inledande, enskilda paneler för systemstorlekens och ägarstrukturens inverkan på

risktagningen. Därefter kombineras dessa för att presentera kompletta regressioner

som undersöker sambandet mellan risktagning, ägarstruktur och systemstorlek.

Slutligen följer resultaten för Hausman-Taylor- regressionerna, där även tidsinvarianta

variabler inkluderats. Kapitlet avslutas med modelldiagnostik och diskussion om den

empiriska undersökningens begränsningar.

9.1. Val av modell

I tabell 5 presenteras resultaten från Hausmans specifikationstest. Som nämndes i

metodkapitlet testas för om det existerar korrelerade slumpeffekter i de estimerade

fast-effekt- och slumpeffektsmodellerna.

Tabell 5 Hausmans (1978) specifikationstest

Fast-effekt (b) Slumpeffekt (B) Skillnad (b-B)

Systemstorlek -0.1475 -0.1212 -0.0263
Storägare -0.0541 -0.0398 -0.0142
Storlek -0.1204 -0.0057 -0.1147

Leverage -5.2098 -3.7753 -1.4346
Likviditet -0.0513 0.0050 -0.0563
Depositioner 0.4168 0.3150 0.1018
Institutioner -0.2006 -0.0163 -0.1843

Chi2 195.92

0.000***
Ho: Feltermerna är korrelerade
H1: Feltermerna är inte korrelerade
Beroende variabel: Z-poäng

Nollhypotesen, dvs. att det inte råder några skillnader mellan de båda modellerna,

förkastas på en 1 % - nivå givet en Chi2-statistika på 195.92. De efterföljande

regressionerna kommer således att baseras på en fast- effektsmodell, där de fasta

effekterna, i linje med Laeven& Levine (2009) klusteras på landsnivå49.

49 För ytterligare gällande valet av modell har även Breusch & Pagan Lagrarian- testet för slumpeffekter
utförts. Se  appendix 2 för testspecifikation och estimat.
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9.2. Systemstorlek och risktagning

Detta avsnitt undersöker huruvida bankernas systemstorlek påverkar risktagningen.

Som nämndes har tidigare empirisk undersökning funnit spridda bevis för huruvida det

både är i ledningens och i aktieägarnas intresse att växa i systemstorlek. Genom att

därför inledningsvis estimera risktagningen utan att beakta bankernas ägarstrukturer

kan bättre slutsatser om förhållandet mellan systemstorlek och risktagning dras. Tabell

6 presenterar resultaten för modellerna 1-3 som beaktar både hela tidsperioden samt

subsamplen före och efter finanskrisen.

Tabell 6 Systemstorlek och risktagning

Beroende variabel: Z-poäng
2005-2012 2005-2008 2009-2012

(1) (2) (3)

Systemstorlek
-0.1133 0.1078 -0.7654

(0.0664)** (0.3313) (0.4079)*

Storlek
-0.1639 -0.2552 0.1111

(0.0882)** (0.0422)*** (0.1955)

Leverage
-3.7370 -2.7664 -8.1100

(0.6843)*** (0.7988)*** (2.0413)***

Likviditet
-0.0322 -0.0076 0.0343
(0.0496) (0.0557) (0.07310)

Depositioner
0.2942 0.1350 0.3549

(0.2432) (0.2315) (0.4590)

Institutioner
-0.2161 0.1374 -1.2021

(0.1265) (0.1098) (0.7139)*

Konstant
8.7581 9.3415 9.7044

(1.3933)*** (1.4677)*** (4.1957)***

Antal obs 1282 597 677

Modellspecifikation FE (tp) FE (tp) FE (tp)

F-statistika
36.16 20.60 6.83

0.000*** 0.000*** 0.001***

R2
0.28 0.32 0.20

Ekvationerna 1-3 är estimerade enligt fast-effektsmodeller med intercept inkluderade på bank- och
landsnivå, FE(tp). Beroende variabel: Z-poäng. Angivna estimat av variabler och robusta medelfel (i
parentes). *, ** och *** signalerar signifikanta värden på 10-, 5-, respektive 1 % -nivå.

Modell 1, som beaktar hela sampelurvalets tidsperiod, tyder på att bankerna ökar sin

risktagning när de växer sig systemiskt större i och med att variabeln Systemstorlek är

statistiskt signifikant på en 5% - nivå. Givet att samplet, inom termer av systemstorlek,

är mycket heterogent kan detta statistiskt signifikanta förhållande ses som markant,

framförallt eftersom de systemiskt största bankerna i samplet de facto tenderade att bli

mindre efter finanskrisen50. Kontrollvariablerna på banknivå visar sig även vara av stor

50 Se figur 3
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betydelse, där framförallt bankernas skuldsättningsgrad (Leverage) påverkar

risktagningen. Variabeln Leverage är signifikant på en 1% -nivå medan bankstorleken

är signifikant på en 5% -nivå. Alla statistiskt signifikanta variablers inverkan på

risktagningen är i linje med tidigare forskning och teori. Dessa resultat bekräftar

således möjligen Jensen& Mecklings (1976) fria kassaflödeshypotes, där banker har

ökade incitament att både växa sig systemiskt och absolut större för att öka sin fordran

på ett potentiellt implicit garantiskydd vid ett föreliggande fallissemang.

Hävstångseffekten i modell 1 tangerar även Bhagat, Bolton & Lu (2012) som finner att

den huvudsakliga strategin för banker att växa sig större sker genom en högre

skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgradens kraftiga inflytande på risktagningen

bekräftas även av Hagendorff, Keasey& Vallascas (2012).  I modellen visar sig de

landsspecifika institutionella arrangemangen, inkluderade i variabeln Institutioner,

inte ha någon signifikant inverkan på risktagningen.

Modell 2 studerar risktagningen under åren innan finanskrisen. Den estimerade

modellen innehåller mycket intressanta resultat i och med att bankernas systemstorlek

inte hade en signifikant inverkan på risktagningen under perioden 2005-2008.

Däremot är variabeln Storlek nu signifikant på en 1% - nivå, med en större ekonomisk

effekt och mindre medelfel. Precis som i modell 1 är skuldsättningsgraden fortfarande

den främsta determinanten för risktagningen, med statistiskt signifikanta värden på en

1% - nivå. Orsakerna till denna intressanta skillnad tangerar Gropp, Hakenes&

Schnabel (2011) som argumenterar för att systemstorleken blev aktuell framförallt

under och efter finanskrisen. Därutöver visar Gropp, Hakenes& Schnabel (2011) att

konkurrenterna till de banker som erhöll offentligt finansiellt understöd under

finanskrisen även ökade sin risktagning. I detta fall kunde därför resultaten i modell 2

tyda på att systemstorleken inte är stor betydelse under finansiellt stabila tider. Då

marknadsaktörer dock blir medvetna om aktiverandet av potentiella implicita

garantiskydd tenderar bankerna, oavsett om de står under ett explicit statligt skydd

eller inte, således att preferera en ökad risktagning.

För att ytterligare studera detta samband undersöks risktagningen efter finanskrisen i

modell 3. Intressant nog tyder resultaten på att systemstorleken efter finanskrisen

återigen är en signifikant determinant för risktagningen. Variabeln är statistiskt

signifikant på en 10% - nivå jämsides med skuldsättningsgraden som fortsättningsvis är

signifikant på en 1 % -nivå. Relevant ur ett regleringsperspektiv är att variabeln

Institutioner nu även är signifikant på en 10% - nivå. Resultaten tyder således på att

banker lokaliserade i mer sofistikerade länder möjligen utnyttjande de institutionella
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arrangemangen och ökade risktagningen efter finanskrisen, potentiellt för att länder

med högre grad av regulativa arrangemang även åtog bredare åtgärder för att

stabilisera banksektorn, vilket i slutändan tillät riskskiftning till tredje parter.

Resultaten för modellerna 1-3 tyder på ett intressant samband mellan den nationella

regleringen och storleken, både enligt absolut- och systemdefinition. För att mer

djupgående förstå denna dynamik, undersöks därför till följande sambandet mellan

risktagningen och graden av ägarkoncentration.

9.3. Ägarkoncentration och risktagning

Resultaten för ägarstrukturens inverkan på risktagningen presenteras nedan, i tabell 7.

Tabell 7 Ägarkoncentration och risktagning

Beroende variabel: Z-poäng
Banknivå
(05-12)

Bank- & landsnivå
(05-12)

Banknivå
(05-08)

Bank- &
landsnivå (05-08)

Banknivå
(09-12)

Bank- &
landsnivå (09-12)

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

Storägare
-0.0480 -0.0519 -0.0729 -0.0715 0.0959 0.0827
(0.2420)* (0.0241)** (0.0311)** (0.0314)** (0.0654) (0.0612)

Storlek
-0.1179 -0.1324 -0.2117 -0.2095 0.1120 0.1076
(0.0583)* (0.0605)** (0.0423)*** (0.0422)*** (0.1868) (0.1907)

Leverage
-5.2849 -5.1844 -5.8530 -5.871 -8.4611 -8.5088

(1.080)*** (0.9998)*** (2.0747)** (2.0941)** (2.0285)*** (1.9398)***

Likviditet
-0.0535 -0.0523 -0.0092 -0.0105 0.0535 0.0568
(0.0664) (0.0658) (0.0554) (0.0560) (0.0959) (0.0914)

Depositioner
0.4115 0.4125 0.2362 0.2263 0.4277 0.4489

(0.2183)* (0.2212)** (0.2314) (0.2322) (0.4987) (0.4908)

Institutioner -
-0.2069

-
0.1145

-
-1.1397

(0.0866)** (0.0888) (0.6782)

Konstant
8.9818 9.4287 11.5547 11.3773 11.3773 9.7908

(1.0365)*** (1.2401)*** (2.3975)*** (2.4085)*** (2.4085)** (4.1525)**

Antal obs 1226 1226 551 551 670 670

Modellspecifikation FE (tp) FE (tp) FE (tp) FE (tp) FE (tp) FE (tp)

F-statistika
53.86 44.95 20.07 17.85 7.84 6.82

0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.001*** 0.000***

R2 0.29 0.30 0.31 0.31 0.19 0.21
Ekvationerna 5-9 är estimerade enligt fast-effektsmodeller med intercept inkluderade på bank- och
landsnivå, FE(tp). Beroende variabel: Z-poäng. Angivna estimat av variabler och robusta medelfel (i
parentes). *, ** och *** signalerar signifikanta värden på 10-, 5-, respektive 1 % -nivå.

I likhet med systemstorlekens inverkan på risktagningen estimeras inledningsvis

modeller för hela tidsperioden, därefter för subsamplen. Modellerna, indikerade 4-9,

undersöker stegvis ägarkoncentrationens inverkan, först endast på banknivå och

därefter på landsnivå genom att inkludera variabeln Institutioner.  Genom stegvisa
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modeller kan sambandet mellan individuella bankers ägarstruktur och den nationella

regleringen bättre undersökas. Vidare ökar även jämförbarheten till tidigare forskning,

i detta fall främst Laeven& Levine (2009).

Det övergripande resultatet i tabell 7 är att enskilda bankers ägarkoncentration har en

inverkan på risktagningen. Variabeln Storägare är statistiskt signifikant i majoriteten

av modellerna och uppvisar, i linje med förväntningar, ett positivt förhållande med

bankernas risktagning. Kortfattat innebär detta att banker med mer koncentrerade

ägarstrukturer åtar sig mera risk. Precis som i regressionerna i tabell 6 ökar banker

risktagningen främst genom en ökad skuldsättning.

Modellerna 4-5 beaktar hela undersökningsperioden, först utan och därefter genom att

beakta nationella institutionella arrangemang. På banknivå är Storägare statistiskt

signifikant på en 10 % - nivå tillsammans med Storlek. Skuldsättningsgraden är

signifikant på en 1 % - nivå medan Depositioner även uppvisar ett signifikant positivt

förhållande med Z-poängen, där en större mängd depositioner i förhållande till den

totala finansieringen därmed gör banker stabilare. Det positiva förhållandet mellan

depositionerna och Z-poängen tangerar således Barry, Lepetit& Tarazi (2011).

I modell 5 inkluderas därefter landsspecifika effekter för hela sampelurvalets

tidsperiod. Det primära resultatet i modell 5 bekräftar Laeven& Levines (2009)

argument för att bankspecifika risktagningsincitament inte skall analyseras utan att

beakta landsspecifika attribut. Modell 5 tangerar detta påstående i och med att

variabeln Storägare nu är statistiskt signifikant på en 5 % - nivå med större ekonomisk

effekt och avsevärt mindre medelfel än i modell 4. Samtidigt tyder det signifikanta

förhållandet mellan Institutioner och Z-poängen på att banker lokaliserade på mer

sofistikerade marknader även tenderar att utöva mer riskfyllda aktiviteter, vilket även

är i linje med förväntningar. Betydelsefullt ur ett nationellt regleringsperspektiv är även

att variabeln Depositioner nu är signifikant på en 5 % - nivå. Då landsspecifika attribut

beaktas spelar alltså bankernas finansieringsmetod en mer framträdande roll. Vidare

blir bankernas storlek nu även mer framhävd, då större banker återigen tenderar att

vara mer riskfyllda, främst genom en högre skuldsättningsgrad. Modell 5 uppvisar en

förklaringsgrad på 0.30, vilket är direkt jämförbart med Laeven& Levine (2009) samt

Erkens, Hung& Matos (2012).

Då sampelurvalet separeras i delperioder framträder mycket intressanta skillnader.

Modellerna 6 och 7 undersöker perioden före finanskrisen, först på banknivå och
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därefter på landsnivå genom inkluderandet av variabeln Institutioner. Före

finanskrisen hade förekomsten av stora aktieägare en signifikant negativ effekt på

risktagningen samtidigt som bankernas absoluta storlek spelade en allt mer

framträdande roll. Variabeln Storlek är statistiskt signifikant på en 1 % - nivå i både

modell 6 och 7, samtidigt som dess ekonomiska signifikans nästan är dubbelt större än

i modellerna 4-5. Under åren före finanskrisen hade inte mängden depositioner eller

nivån av landspecifika attribut något direkt inflytande på risktagningen, vilket

potentiellt tangerar argumentationen förd av Anderson& Fraser (2000) som hävdar att

banker tenderar att öka risktagningen framförallt under perioder av relativt låg tillsyn.

Slutligen, i modellerna 8 och 9, undersöks ägarstrukturens inflytande på risktagningen

efter finanskrisen. Trots att variabeln Storägare nu är icke-signifikant tyder det

positiva förtecknet potentiellt på en förändring i aktieägarnas riskpreferenser efter

finanskrisens utbrott. Samma intressanta effekt uppvisar variabeln Storlek. Den enda

statistiskt signifikanta variabeln är skuldsättningsgraden som återigen påverkar

risktagningen positivt. Förklaringsgraden sjunker visserligen från att ha legat kring

0.30 till ca 0.20, men avspeglar trots detta en intressant dynamik, framförallt i och med

att risktagningsincitamenten för storägare i absolut sett större banker tycks ha skiftat

relativt kraftigt efter finanskrisens utbrott. Baserat på dessa iakttagelser är det därför

mycket motiverat att till följande studera sambandet mellan ägarkoncentrationen,

systemstorleken och den absoluta storleken, samt huruvida olika samband av dessa

formar bankers individuella risktagning.

9.4. Systemstorlek, ägarkoncentration och risktagning

Avhandlingens centrala undersökningsresultat presenteras i tabell 8, som innehåller de

estimerade modellerna 10-15. Precis som i tillvägagångssättet ovan studeras

inledningsvis hela sampelperioden. Därefter analysera mer specifikt perioden före och

perioden efter finanskrisen. Vidare undersöks först dynamiken endast på banknivå, för

att därefter beakta även landsspecifika attribut.
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Tabell 8 Systemstorlek, ägarkoncentration och risktagning

Beroende variabel: Z-poäng
Banknivå
(05-12)

Bank- & Landsnivå
(05-12)

Banknivå
(05-08)

Bank- & Landsnivå
(05-08)

Banknivå
(09-12)

Bank- & Landsnivå
(09-12)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

Systemstorlek
-0.1511 -0.1475 0.1336 0.1260 -0.7176 -0.7467

(0.0422)*** (0.0416)*** (0.3067) (0.3081) (0.3912)* (0.3842)*

Storägare
-0.0480 -0.0541 -0.0820 -0.0802 0.0889 0.0744
(0.2356)* (0.0234)** (0.0305)** (0.0305)** (0.0552) (0.0512)

Storlek
-0.1061 -0.1204 -0.2248 -0.2222 0.1391 0.1355
(0.0577)* (0.0605)* (0.0265)*** (0.0260)*** (0.1837) (0.1884)

Leverage
-5.3079 -5.2098 -5.8414 -5.8581 -8.3592 -8.4060

(1.0700)*** (0.9935)*** (2.0900)** (2.1069)** (2.0072)*** (1.9076)***

Likviditet
-0.0523 -0.0513 -0.0104 -0.01155 0.0519 0.0553
(0.0658) (0.0652) (0.0551) (0.0557) (0.0948) (0.0900)

Depositioner
0.4159 0.4168 0.2492 0.2396 0.3297 0.3484
(0.2202) (0.2230)* (0.2362) (0.2370) (0.4652) (0.4555)

Institutioner -
-0.2006

-
0.1019 - -1.2199

(0.0863)** (0.0946) (0.6704)*

konstant
8.8235 9.2607 11.7421 11.5740 7.8351 9.5442

(1.0569)*** (1.2614)*** (2.3443)*** (2.3604)*** (3.5377)*** (4.0795)***

Antal obs 1226 1226 550 550 670 670

Modellspecifikation FE (tp) FE (tp) FE (tp) FE (tp) FE (tp) FE (tp)

F-statistika
43.95 38.09 21.75 17.91 6.51 6.82

0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.001*** 0.000***

R2 0.30 0.30 0.31 0.32 0.20 0.21
Ekvationerna 10-15 är estimerade enligt fast-effektsmodeller med intercept inkluderade på bank- och
landsnivå, FE(tp). Beroende variabel: Z-poäng. Angivna estimat av variabler och robusta medelfel (i
parentes). *, ** och *** signalerar signifikanta värden på 10-, 5-, respektive 1 % -nivå.

De preliminära resultaten för hela undersökningsperioden tyder på ett betydande

samband mellan risktagningen och ägarstrukturen. Under tidsperioden 2005-2012

ökade stora aktieägare risktagningen genom en ökad skuldsättning, framförallt bland

systemiskt större banker. Variabeln Systemstorlek är, i modell 10, statistiskt signifikant

på en 1 % - nivå, samtidigt som variabelns ekonomiska effekt är kraftigare än då

ägarstrukturen inte beaktades i modell 1. Resultatet signalerar således möjligen att

storägare, som är medvetna om att bankens systemstorlek gör att denna faller under

implicita garantiprogram, utnyttjar möjligheterna till risköverföring till tredje parter.

Resultaten i modell 10 tyder ytterligare på att storägare föredrar att öka risktagningen

genom ökad skuldsättning, medan mängden depositioner inte har någon stabiliserande

effekt då systemstorleken medtas i modellerna.
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Modell 11 presenterar den för avhandlingen mest centrala regressionen. I modellen

inkluderas nu nationella institutionella arrangemang genom variabeln Institutioner,

som återigen bekräftar hypotesen om att fullt korrekta slutsatser om individuella

bankers ägarstruktur och risktagningsincitament inte bör dras utan att kontrollera för

landsspecifika attribut (Laeven & Levine, 2009). I modell 11 är banker belägna i länder

med relativt sätt bättre institutionella arrangemang även mer riskfyllda. Institutioner

är signifikant på 5 % - nivå, med förhållandevis samma ekonomiska effekt som då

ägarstrukturen och systemstorleken analyserades skiljt för sig. Givet högre

landspecifika governance- mekanismer blir storägarens roll dock mer framträdande. I

modell 11 är Storägare nu signifikant på en 5% - nivå med större ekonomisk effekt och

mindre medelfel än i modell 10. Ur ett teoretiskt agent- principalperspektiv innebär

detta alltså att aktieägare bättre kan utöva sitt inflytande över långivare och

minoritetsägare då de nationella arrangemangen ger denne mer legala rättigheter och

skydd. Avhandlingens centrala veteskapliga kontribution framträder i variabeln

Systemstorlek som, precis som i modell 10, är signifikant på en 1 % - nivå. Givet detta

samband är det därav möjligen motiverat att dra slutsatsen att större ägare beaktar

bankers systemstorlek och ökar risktagningen i takt med att dessa växer sig systemisk

större. Både absolut och systemiskt sett större banker ökar risktagningen genom att

maximera sin hävstångseffekt, medan en ökad mängd depositioner gör banker

stabilare.

Sambandet mellan risktagningen, systemstorleken och ägarstrukturen före

finanskrisen studeras närmare i modellerna 12 och 13. Regressionerna tangerar

återigen Hagendorff, Keasey& Vallascas (2012) som finner att systemstorleken inte

signifikant påverkade risktagningen före finanskrisens utbrott. Detta resultat är även i

linje med Demirgüç-Kunt& Huizinga (2013) som argumenterar för att banker, före

finanskrisen, strävade efter tillväxt i absolut storlek för att öka sin potentiella fordran

på det offentliga skyddsnätet. Denna hypotes bekräftas potentiellt även av faktumet att

variabeln Storlek är statistiskt signifikant på en 1 % - nivå, både i modell 12 och i modell

13, medan den absoluta storlekens ekonomiska inverkan är mycket mindre under hela

sampelurvalets tidsperiod. Genomgående tyder detta samband på att riskbärare, i detta

fall storägare, inte beaktar bankernas systemstorlek som en signifikant determinant för

risktagningen under perioder av finansiell stabilitet. Under tider av offentlig

inblandning tycks dock systemstorleken bli allt viktigare. Denna hypotes stöds av

modellerna 14 och 15. Under perioden 2009-2012 är variabeln Systemstorlek, precis

som  i  modell  3, återigen statistiskt signifikant och signalerar därför möjligen att den
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ökade finansiella turbulensen som följde efter finanskrisen gjorde marknadsaktörer

medvetna om att bankernas absoluta storlek inte nödvändigtvis är den enda lämpliga

indikatorn för att förstå enskilda bankers inverkan på respektive lands banksystem.

Variablerna Storägare och Storlek är nu genomgående icke-signifikanta vilket återigen

tangerar hypotesen om att aktieägare överlag förändrade sina risktagningspreferenser

efter finanskrisen.  Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på en betydelsefull

förändring i storägares risktagningsprofil före och efter finanskrisen. Detta kunde

således potentiellt reflektera att de ökade internationella samordnade åtgärderna för

bättre och mer heltäckande bankreglering varit effektiva, framförallt då resultaten

indikerar att storägare tenderade att förespråka mindre risk efter finanskrisen. Givet de

intressanta resultaten är det motiverat att härefter utöka analysen för att även

inkludera sambandet mellan risktagningen, styrelsestrukturen samt ledningens

aktieinnehav.

9.5. Styrelsestrukturen, ledningens aktieinnehav och dess inverkan
på risktagningen

Givet att modellerna ovan indikerar ett samband mellan risktagningen,

systemstorleken och ägarkoncentrationen presenteras till följande HT- modellens

resultat, där övriga interna corporate governance-mekanismer, inkluderande

styrelseoberoende och ledningens aktieinnehav, beaktats. Vidare beaktar modellerna i

tabell 9 nedan även tidsinvarianta, externa variabler i form av Antidirector-indexet av

Djankov et al. (2010) samt landsspecifika depositionsgarantier.

Modell 16 estimerar samverkan mellan ägarkoncentrationen och ledningsattributen

under åren innan finanskrisen. Variabeln Systemstorlek är, i linje med modellerna 2,12

och 13, genomgående icke-signifikant och förstärker således bevisen om att bankernas

systemstorlek inte påverkade risktagningen före finanskrisen. Mycket intressant är

dock att båda ägarvariablerna, dvs. Storägare och Ledning, är signifikanta på en 10 % -

respektive 5 % - nivå. Båda typerna av ägare uppvisar ett positivt förhållande med

risktagningen, där framförallt ett större aktieinnehav bland ledningen gjort bankerna

mer riskfyllda. Bankstorleken uppvisar även ett statistisk signifikant förhållande, på

vars basis man potentiellt kunde dra slutsatsen att bankledningar med högre

ägarandelar även strävade efter att bli större. Tillväxten i storlek gjordes återigen

preliminärt genom en ökad skuldsättningsgrad, och således på bekostnad av en högre

risktagning. I linje med Erkens, Hung& Matos (2012) påverkade inte

styrelsesammansättningen risktagningen innan finanskrisen, vilket i modell 16
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bekräftas av den icke-signifikanta variabeln Styrelsens oberoende51. Intressant nog är

även alla externa corporate govarnance- indikatorer, dvs. Institutioner, Antidirector

samt Depositionsskydd, icke-signifikanta i modell 16. Detta resultat tyder potentiellt på

att risktagningen, före finanskrisen, främst utformades genom samverkan mellan stora

ägare och bankens ledning. Samma, icke-signifikanta förhållande, rapporteras av

Laeven& Levine (2009).

Tabell 9 Lednings- och styrelsestrukturens inverkan på risktagningen

Beroende variabel: Z-poäng
Bank- & Landsnivå (05-08) Bank- & Landsnivå (09-12)

(16) (17)

Systemstorlek
0.2425 -0.2784

(0.1701) (0.2737)

Storägare
-0.071 0.1255

(0.0472)* (0.0650)*

Ledning
-3.6403 -0.9721

(1.4574)** (1.733)

Styrelsens oberoende
0.93916 0.6353
(-0.5850) (0.7355)

Storlek
-0.2111 0.1475

(0.05250)*** (0.0732)**

Leverage
-5.7585 -6.871

(0.5943)*** (0.7849)***

Likviditet
-0.0088 0.0424
(0.0465) (0.0443)

Depositioner
0.2482 0.3554

(0.1921) (0.2995)

Institutioner
0.1112 0.8427

(0.1786) (0.5858)

Antidirector
0.0802 0.3582
(0.2361) (0.2790)

Depositionsskydd
0.0289 0.1139

(0.1140) (0.1995)

konstant 10.3142 3.316
(1.2455)*** (1.8614)***

Antal obs 550 666

Modellspecifikation HT HT

F-statistika
179.39 92.24

0.000*** 0.000***

Ekvationerna 16-17 är estimerade enligt HT-modellen, med tidsinvarianta variabler inkluderande
Antidirector och Depositionsskydd. Beroende variabel: Z-poäng. Angivna estimat av variabler och robusta
medelfel (i parentes). *, ** och *** signalerar signifikanta värden på 10-, 5-, respektive 1 % - nivå.

51 Variabelns p-värde är 0.108 vilket tyder på ett svagt samband mellan risktagningen och graden av
oberoende. I detta fall minskar alltså en mer oberoende styrelse bankers risktagning
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I modell 17 framkommer hur ledningen, storägare och externa corporate governance-

mekanismer influerat risktagningen efter finanskrisen. Estimaten i modell 17 skiljer sig,

intressant nog, mycket från modell 16 i och med att de förändrade riskpreferenserna

efterföljandes finanskrisen återigen framkommer i likhet med attributen i modellerna

8,9,14  och  15.  I  modell  17  leder  en  högre  grad  av  ägarkoncentration  till  en  högre  Z-

poäng, där variabeln Storägare är statistiskt signifikant på en 10 % - nivå. Vidare tyder

även resultaten på att större banker minskade risktagningen efter finanskrisen,

potentiellt eftersom framförallt större banker kom att stå i rampljuset för inadekvat

riskhantering när såväl förlusterna börjat realiseras (Brunnermeier, 2009). Dessa

ökade regulativa åtgärder avspeglas möjligen även i faktumet att variabeln för

ledningens aktieinnehav nu är icke-signifikant, likaså styrelsens oberoende. Såsom i

modell 16 är samtliga externa corporate governance-mekanismer fortfarande icke-

signifikanta, vilket potentiellt återigen reflekterar faktumet att de främsta

agentkonflikterna sker internt, och inte mellan bankerna och regleringsmyndigheterna.

9.6. Alternativa mätningar av risktagningen

Estimaten i m0dellerna 1-17 har genomgående indikerat ett samband mellan

ägarstrukturen, systemstorleken och risktagningen. Givet sampelurvalets heterogenitet

inom termer av bankstorlek, strategi och geografiska lokalisering är det dock skäl att

utföra ytterligare robusthetstester. Därför, i linje med Shehzad, de Haan& Scholtens

(2010), undersöks risktagningen genom mängden nedskrivna lån i förhållande till

bruttolånen. Användandet av mängden nedskrivna lån som en alternativ beroende

variabel är motiverat av två orsaker. För det första argumenterar Boyd, Chang& Smith

(1998) för att riskbenägna aktieägare, både i form av storägare och i form av ledningen

kan samverka för att utöka mängden högrisklån. Detta, vilket görs på bekostnaden av

deponenter, kan därefter potentiellt resultera i en högre andel nedskrivna lån. För det

andra utgör lånegivningen en av de fundamentala inkomstkällorna för banker (Levine,

2004). Genom att därför mäta risktagningen på basis av mängden nedskrivna lån

säkerställs även att avhandlingens resultat inte är drivet av de största, diversifierade

bankerna, vars huvudsakliga verksamhetsstrategier inte är lånegivning. Den

genomsnittliga mängden nedskrivna lån, som definieras som förhållandet mellan

nedskrivna lån och bruttolånen, ligger på 3,3 % med en standardavvikelse om 5,4 %.

Resultaten för sambandet mellan ägarstruktur, systemstorlek och mängden nedskrivna

lån presenteras nedan, i tabell 10. I enlighet med tidigare modeller estimeras en fast-

effektsmodell med robusta medelfel på landsnivå. Inledningsvis granskas förhållandet
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endast på banknivå, därefter inkluderas nationella attribut genom variabeln

Institutioner.

Tabell 10 Ägarstruktur, systemstorlek och nedskrivna lån

Beroende variabel: Nedskrivna lån

Banknivå (05-12) Bank- & Landsnivå (05-12)

(18) (19)

Systemstorlek -0.0085 -0.0030

(0.0086) (0.0085)

Storägare 0.1004 0.0951
(0.0514)* (0.0479)*

Storlek -0.0189 0.0041

(0.0090)* (0.0123)

Leverage -0.0599 0.0925

(0.1627) (0.1419)

Likviditet -0.0137 0.0128
(0.0069)* (0.0054)**

Depositioner 0.0343 0.0217

(0.0357) (0.0326)

Institutioner - -0.1202

(0.0179)***

konstant -0.2974 -0.0028

(0.2842) (0.2790)
Antal obs 970 970

Modellspecifikation FE (tp) FE (tp)

F-statistika
4.19 20.74

0.0113** 0.000***

R2 0.13 0.23
Ekvationerna 18-19 är estimerade enligt fast-effektsmodeller med intercept inkluderade på bank- och

landsnivå, FE(tp). Beroende variabel: Nedskrivna lån. Angivna estimat av variabler och robusta medelfel (i

parentes). *, ** och *** signalerar signifikanta värden på 10-, 5-, respektive 1 % -nivå

Resultaten i tabell 10 tyder på ett samband mellan risktagning och ägarkoncentration

även då mängden nedskrivna lån används som beroende variabel52. Variabeln

Storägare är signifikant på en 10 % - nivå både i modell 18 och 19. Variabeln har, i linje

med förväntningarna, även ett positivt förtecken och tyder således på att banker med

större aktieägare även uppvisar en högre mängd nedskrivna lån. Mellan modellerna 18

och 19 framträder dock mycket intressanta skillnader i och med att variabeln

Institutioner är statistiskt signifikant på en 1 % - nivå. Variabelns negativa förtecken

indikerar att mängden nedskrivna lån faller då den regleringsöversikten är starkare.

Inkluderandet av landsspecifika attribut förefaller viktigt i och med att

förklaringsgraden stiger från 0.13 till 0.23 samtidigt som modellens övergripande

52 Antalet observationer minskar i modellerna 18 och 19 från 1225 till 970 eftersom sampelstorleken
sjunker till 145 banker då mängden nedskrivna lån används som beroende variabel
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signifikans även förbättras. Bättre landsspecifika arrangemang har således en starkare

effekt på de nedskrivna lånen än på Z-poängen, vilket potentiellt kunde tyda på att

bankernas ogenomskinlighet försvårar regleringsåtgärderna, framförallt då bankernas

strategier är diversifierade (Levine, 2004). Resultaten i modellerna 18 och 19 tyder,

förutom skillnaderna i de nationella arrangemangen, på att mängden nedskrivna lån

även påverkas av andra variabler än Z-poängen. Mängden nedskrivna lån förefaller inte

vara ett resultat av varken bankernas systemstorlek eller av skuldsättningsgraden,

medan bankernas likviditet däremot spelar en signifikant roll i risktagningen. I modell

19 är variabeln Likviditet signifikant på en 5 % - nivå med ett positivt förtecken, vilket

således tyder på att banker med en högre grad likvida tillgångar även uppvisar högre

mängder nedskrivna lån. Detta resultat tangerar således den klassiska agentteorin som

framhäver att en ökad mängd likvida medel tilldelar ledningen mer diskretion, vilket

slutligen även tenderar att öka agentkostnaderna  (Kashyan, Rajan, & Stein, 2002)53.

Variabeln Likviditet tangerar således även potentiellt agentkostnadshypotesen

argumenterad för av Boyd, Chang& Smith (1998). De övergripande resultaten i tabell

10 är i linje med Shehzad, de Haan& Scholtens (2010) som finner att koncentrerade

aktieägare prefererar högrisklån vilket även leder till en ökad mängd nedskrivna lån,

och därför i slutändan högre risktagning.

Resultaten för modellerna 18 och 19 ger högre reliabilitet till avhandlingens centrala

resultat att en högre ägarkoncentration leder till ökad risktagning. Vidare, som

argumenteras för ovan, säkerställer även mätandet av risktagningen genom mängden

nedskrivna lån att resultaten inte endast drivs av risktagningen bland stora,

internationellt diversifierade banker vars preliminära inkomstkällor inte utgörs av

låneverksamhet.

9.7. Ytterligare robusthetstester

Givet att även alternativa definitioner av risktagningen ger stöd till avhandlingens

resultat, utförs även ytterligare tester för att säkerställa att resultaten inte drivs av

skillnader mellan amerikanska och europeiska banker. I tabell 11 nedan testas huruvida

ägarstrukturen och systemstorleken inverkar på mängden nedskrivna, då

sampelurvalet delas in enligt amerikanska och europeiska banker. Givet skillnaderna i

53 För ytterligare argumentationer för likvidetens effekt på agentkonflikter, se exempelvis Flannery (1984)
eller Myers& Rajan (1998)
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amerikanska respektive europeiska bankers systemstorlek54 används andelen

nedskrivna lån som beroende variabel för att mer korrekt kunna jämföra alla

sampelbankers risktagningsincitament. I båda modellerna estimeras en fast-

effektsmodell med robusta medelfel på banknivå. Nationella arrangemang inkluderas

inte då den övergripande modellen skulle konsumera ett stort antal frihetsgrader

samtidigt som resultaten inte heller korrekt kan jämföras då alla amerikanska banker

skulle karaktäriseras av samma regulativa attribut. Estimaten presenteras nedan, i

modell 20 och modell 21.

Tabell 11 Europeiska och amerikanska bankers nedskrivna lån

Beroende variabel: Nedskrivna lån
Europa USA

Banknivå (05-12) Banknivå (05-12)

(20) (21)

Systemstorlek -0.0062 0.4111
(0.0105) (0.1956)**

Storägare 0.0283 0.0081
(0.0130)** (0.0039)**

Storlek 0.0280 0.0032
(0.0114)** (0.0072)

Leverage -0.0296 -0.1686
(0.1541) (0.1456)

Likviditet 0.0026 0.0320
(0.0123) (0.0129)**

Depositioner 0.0398 0.0414
(0.0363) (0.0632)

konstant -0.4822 0.0717

(0.2430)* (0.2146)
Antal obs 518 452

Modellspecifikation FE (t) FE (t)

F-statistika 3.25 5.13
0.007*** 0.000***

R2 0.11 0.09
Ekvationerna 20-21 är estimerade enligt fast-effektsmodeller med intercept inkluderade på banknivå,

FE(t). Beroende variabel: Nedskrivna lån. Angivna estimat av variabler och robusta medelfel (i parentes).

*, ** och *** signalerar signifikanta värden på 10-, 5-, respektive 1 % -nivå

I modell 20 används enbart europeiska banker, vilket ger ett totalt sampel om 78

banker. I likhet med de inledande robusthetstesten är en högre ägarkoncentration

fortfarande förknippat med en större andel nedskrivna lån. Variabeln Storägare är

signifikant på en 5 % - nivå, dock med mindre ekonomisk effekt än då hela samplet

beaktades. Vidare tyder även estimaten i modell 20, i likhet med tidigare test, att större

54 Se tabell 4
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europeiska banker även uppvisar en högre mängd nedskrivna lån. Amerikanska

banker, som estimerats i modell 21, tenderar även att öka andelen högrisklån då

ägarstrukturen blir mer koncentrerad. Variabeln Storägare är statistiskt signifikant på

en 5 % - nivå, likaså Likviditet. Mycket intressant är också att mängden nedskrivna lån

även ökar då de amerikanska bankerna är systemiskt större. Detta resultat är av

betydelse i och med att de amerikanska bankerna i samplet generellt är systemiskt

mindre än motsvarande europeiska sådana. Modell 21 i övrigt är signifikant och

uppvisar en förklaringsgrad på 0,09. Sammanfattningsvis stärks således avhandlingens

centrala resultat även då samplets delas i europeiska och amerikanska banker och även

då en alternativ beroende variabel används.

I följande kapitel diskuteras de ovanstående modellernas resultat på basis av de

uppställda hypoteserna, avhandlingens teoretiska referensram samt den tidigare

forskningen inom området. Slutligen presenteras och diskuteras resultaten ur ett

regleringsperspektiv för att bättre kunna dra slutsatser om vilka implikationer

avhandlingens vetenskapliga kontribution kunde ha. Avhandlingens empiriska

undersökning avslutas med modelldiagnostik.

9.8. Modelldiagnostik

I detta avsnitt analyseras modelldiagnostiken för ovan estimerade

paneldataregressioner. Diagnostiken utförs på modell 11 som är avhandlingens

huvudsakliga modell. I modelldiagnostiken testas för heteroskedasticitet,

autokorrelation, normalitet samt multikollinearitet. De centrala resultaten presenteras

nedan, i tabell 12. I appendix 2 återfinns även diagnostiken i grafisk form.
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Tabell 12 Modelldiagnostik

Heteroskedasticitet Autokorrelation Normalitet Multikollinearitet

VIF 1/VIF

Systemstorlek 15.529*** 1.55 0.6471
Storägare 13.392*** 1.13 0.8812

Storlek 6.013*** 2.23 0.4486
Leverage 15.028*** 1.74 0.5745
Likviditet 15.317*** 1.49 0.6723
Depositioner 11.398*** 1.45 0.315
Institut 11.386*** 1.17 0.8563

Prob-värde
39.71 21.542 28964.79

0.000*** 0.000*** 0.000***
Heteroskedasticitet i residualerna testas för genom Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-testet, där

nollhypotesen indikerar homoskedasticitet. Autokorrelation testas för genom Wooldridge-testet, med

nollhypotesen om att ingen autokorrelation förekommer. Normaliteten för de enskilda variablerna testas

för genom Shapiro-Wilk-testet, medan hela modellen testas för genom Doornik & Hansens Omnibus-test.

Nollhypotesen för båda testen är jämförbara, d.v.s. residualerna är normalfördelade. Multikollinearitet

testat  genom  Variance  Inflator  Factor  (VIF)-  där  VIF-värden  över  10  och  1/VIF-värden  under  0.10

signalerar multikollinearitet.

9.8.1. Heteroskedasticitet

Då residualerna i en ekonometrisk modell inte innehar samma varians förekommer

heteroskedasticitet. Om heteroskedasticitet föreligger kommer således testresultaten

för den estimerade modellen potentiellt vara icke-konsistenta (Baltagi, 2008).  Problem

i form av heteroskedasticitet har testats för genom Breusch-Pagan/ Cook-Weisberg-

testet, där nollhypotesen står för en konstant varians i residualerna

(homoskedasticitet), och mothypotesen för att variansen är en multiplikativ funktion av

en eller flera residualer (heteroskedasticitet). Baserat på testresultatet i tabell 8

förkastas nollhypotesen om homoskedasticitet. Till följd av detta har därför, i samtliga

modeller, de icke-konsistenta OLS-estimaten korrigerats för genom användningen av

White’s (1980), heteroskedasticitets- och autokorrelationskonsistenta, robusta

medelfel.

9.8.2. Autokorrelation

Autokorrelation i tidsserier innebär korrelation mellan historiska och framtida värden.

Bland tvärsnittet kan dock residualer uppvisa korrelation av andra orsaker, såsom

exempelvis olika socio- eller geografiska karaktäristika (Baltagi, 2008). Vid

förekommande autokorrelation är visserligen OLS- estimatorn fortfarande konsistent,
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men inte längre BLUE55. Det utförda Wooldrigde-testet för autokorrelation i tabell 8

indikerar att feltermerna är autokorrelerade i modellen. Detta är föga förvånande

eftersom bankerna i samplet exponerades för samma makroekonomiska händelser

under sampelperioden. Förekomsten av autokorrelation motiverar därför ytterligare

användandet av robusta medelfel enligt White (1980).

9.8.3. Normalitet

Normalitet indikerar en normalfördelning av feltermerna. Normalitet är dock inte ett

krav på icke-konsistenta estimat av variablerna i regressionen. En OLS- regression

kräver förvisso att residualerna är IID, men de enskilt använda variablerna behöver

inte uppvisa en normalfördelning (Wooldridge, 2003). De använda variablerna

uppvisar icke-normalitet baserat på testresultaten i Shapiro-Wilk- testen för

normalitet. Givet residualernas grafiska presentation i appendix 2 förefaller det dock

relativt klart att icke-normalitet inte är något allvarligt problem i

modellspecifikationen.

9.8.4. Multikollinearitet

Den för denna avhandling viktigaste modellspecifikationen är att multikollinearitet inte

existerar. Multikollinearitet förekommer då det råder ett linjärt förhållande mellan en

eller flera oberoende variabler (Koop, 2008). Inkluderandet av förklarande variabler

som uppvisar multikollinearitet leder således till problem i och med att

modellestimeringen konsumerar ett större antal frihetsgrader, samtidigt som dess

förklaringsgrad och statistiska signifikans inte nämnvärt ökar (Baltagi, 2008).

Multikollinearitet har testats för genom att köra VIF-testet som testar för hur icke-

konsistenta enskilda variablers koefficienter är till följd av linjära beroenden av andra

koefficienter. Traditionellt sett indikerar VIF-värden över 10 och 1/VIF-värden under

0.10 problem i form av multikollinearitet. Baserat på VIF-testet i tabell 8 framkommer

att det inte råder problem i form av multikollinearitet.

9.9. Begränsningar

Utgående från modellerna 1-17, modelldiagnostiken och de ovan utförda

robusthetstesten (modellerna 18-21) kan det konstateras att dataurvalet är reliabelt och

55 Best Linear Unbiased Estimator
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representativt, samtidigt som de estimerade modellerna passar dataurvalet väl. Trots

samstämmigheten i den omfattande empiriska undersökningen är det skäl att beakta

ett antal, för avhandlingen centrala, begränsningar. Dessa är sampelbankernas

ägartyper, databasernas reliabilitet samt slutligen de externa corporate governance-

mekanismernas variabeldefinitioner.

9.9.1. Olika ägartyper och deras möjliga inverkan på resultatet

Som redan fastställdes i avhandlingens avgränsningar i avsnitt 1.3, fokuserar inte

avhandlingen på att undersöka skillnader i risktagningsbeteendet mellan olika typer av

majoritetsägare. Viss tidigare forskning, inkluderande t.ex. Barry, Lepetit& Tarazi

(2011), finner bevis på att framförallt familjeägda banker tenderar att vara mindre

riskfyllda än banker med högre institutionell ägarkoncentration. Denna avhandling

följer dock tillvägagångssättet i Laeven& Levine (2009), som alltså inte skiljer mellan

majoritetsägarnas natur, utan snarare utgår från att framförallt stora, diversifierade

ägare tenderar att preferera en hög risktagning. Avhandlingens resultatimplikationer

skall därför främst jämföras med Laeven& Levine (2009), Shezhad, de Haan&

Scholtens (2010) och Erkens, Hung& Matos (2012) som studerar endast

ägarkoncentrationen.

9.9.2. Databasernas reliabilitet

Avhandlingens centrala empiriska undersökning och robusthetstest har genomgående

signalerat kongruenta resultat. Värt att notera i detta fall är att samtlig företagsdata

hämtats från Bankscope, där koncernbalans- och resultaträkningar använts för

kontrollvariablerna. Alla företagsdata är i USD, vilket potentiellt kunde leda till

marginella avvikelser från de faktiska balans- och resultaträkningarna. Givet att samtlig

tidigare forskning uteslutande använt sig av Bankscope torde dock detta inte vara ett

avsevärt problem. I samband med den manuella insamlingen av ägardata har även

stickprov över kontrollvariablernas reliabilitet utförts.

9.9.3. De externa corporate governance- mekanismernas definitioner

Slutligen kan avhandlingens empiriska implikationer potentiellt även begränsas av

variabeldefinitionerna som använts. Framförallt betydelsefulla i detta fall är de externa

corporate governance mekanismerna, d.v.s. Institutioner, Antidirector och

Depositionsskydd. Av dessa förefaller framförallt Antidirector och Depositionsskydd
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som problematiska då dessa är tidsinvarianta och således inte går att använda i

normala paneldatamodeller. För att delvis åtgärda denna begränsning tillämpades HT-

modellen där Antidirector och Depositionsskydd antogs vara exogena, tidsinvarianta

variabler. Resultaten i tabell 9 bör därför analyseras med försiktighet, framförallt då

variablerna Antidirector och Institutioner kan antas vara högt korrelerade. Eventuella

multikollineratietsproblem torde dock inte leda till några stora ekonometriska problem

eftersom HT-modellen, som framkommer i avsnitt 7.5, beräknar skilda feltermer för de

tidsvarierande och de tidsinvarianta variablerna. Vidare är både Antidirector och

Depositionsskydd icke-signifikanta, som alltså är i linje med tidigare forskning.
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10 DISKUSSION

Avhandlingen avslutas genom att diskutera resultaten i förhållande till teoriramen, den

tidigare forskningen samt de uppställda hypoteserna. På basis av detta presenteras och

diskuteras avhandlingens centrala kontribution och dess möjliga implikationer.

Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning.

10.1. Resultaten i förhållande till tidigare forskning

I linje med den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen diskuteras

även resultaten stegvis. Först diskuteras sambandet mellan ägarstrukturen och

risktagningen, därefter behandlas närmare systemstorlekens kopplingar till ökad

riskbenägenhet. Följandes detta diskuteras koncepten gemensamt för att undersöka

huruvida aktieägare beaktar systemstorleken i risktagningsrelaterade beslut.

10.1.1. Ägarkoncentration och risktagning

Den kraftiga förändringen av den globala bankindustrin under de sista årtiondena av

1900-talet medförde en ökad konkurrens som i sin tur ledde till att bankerna ökade sin

tillgångsrisk, främst genom att reducera mängden eget kapital (Keeley, 1990). Denna

konkurrens har lett till återkommande bankkriser där stater ingripit genom olika typer

av garantiprogram och depositionsskydd. Detta agerande har således tillåtit aktieägare

att höja värdet på, den av Merton (1977) definierade, säljoptionen av deponenternas

fordringar. Hypotesen om att existerandet av dessa garantiprogram introducerar

beteende i form av moralisk risk bland aktieägare har genomgående bekräftats i denna

avhandling, både då Z-poängen och då mängden nedskrivna lån använts som beroende

variabler för att mäta risktagningen. Dessa resultat förstärks ytterligare genom

inkluderandet av nationella attribut, där framförallt bättre institutionella arrangemang

leder till högre risktagning. Avhandlingens resultat bekräftar således Laeven& Levine

(2009) som argumenterar för att framförallt stora, diversifierade ägare tenderar att ha

hög riskaptit på välfungerande marknader med relativt strikta regleringsförfaranden.

Erkens, Hung& Matos (2012) drar även slutsatsen att framförallt blockägare i form av

institutionella investerare tenderade att propenera en kraftig risktagning före

finanskrisens utbrott. I linje med dessa resultat finner även Haw et al. (2010) att

banker med högre ägarkoncentration även löper högre risk för fallissemang. Ökad

risktagningsaptit bland stora blockägare förekom även före 2000-talet, där pionjärerna
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inom området, nämligen Saunders, Strock& Tavlos (1990), redan dokumenterade

samma tendenser bland amerikanska banker under åren 1978-1985. Denna avhandling

utökar och stärker således bevisen för att aktieägare, även i finansiella företag, har

preferenser för ökad risktagning följandes sitt begränsade ansvar.

Avhandlingens empiriska undersökning har även genomgående bekräftat

bankstorlekens inverkan på risktagningen. Enligt Anderson& Fraser (2000) spelar

bankstorleken en viktig roll i och med att större banker bättre kan diversifiera sin risk,

både geografiskt och industrimässigt. Å andra sidan påpekar dock Bertay, Demirgüc-

Kunt& Huizinga (2013) att det är i aktieägares intresse att banker växer sig större då

detta kan öka avkastningen, framförallt om bankerna är verksamma i stora ekonomier.

Bertay, Demirgüc-Kunt& Huizinga (2013) finner att större banker även uppvisar lägre

Z-poänger, vilket således reflekterar den ökade risken i att bedriva tillväxtstrategier.

Denna avhandling dokumenterar samma effekt i och med att större banker, och

framförallt europeiska sådana, även uppvisar lägre Z-poäng och en högre mängd

nedskrivna lån. I detta fall tyder resultaten, i linje med bl.a. Bhagat, Bolton& Lu (2012),

Laeven& Levine (2009) och Erkens, Hung& Matos (2012), på att det primärt är i

ägarnas intresse att växa sig större för att erhålla en högre avkastning, och inte att i

större grad förbättra riskhanteringen genom ökade diversifieringsmöjligheter.

Sampelbankernas tillväxt har främst möjliggjorts genom en ökad skuldsättning. Som

påpekas av Macey& O’Hara (2003) kan bankernas höga skuldsättningsgrader skapa

nya former av agentproblem då bankerna, enligt behov, relativt kostnadseffektivt kan

skifta sin riskprofil. Som argumenteras för av Alexander (2006) kommer bankernas

finansiella flexibilitet att leda till högriskpreferenser bland aktieägare då de genom sitt

begränsade ansvar har tendenser till att maximera den finansiella hävstångseffekten.

Denna avhandling finner starka bevis för detta risktagningsbeteende i och med att

skuldsättningsgraden genomgående uppvisar ett positivt förhållande med

risktagningen. Detta resultat bekräftar således Levines (2004) argumentation för att

bankernas signifikanta skillnad från icke-finansiella företag är rollen som

likviditetsskapare. Det genomgående positiva förhållandet mellan

skuldsättningsgraden och risktagningen tangerar även Morgan (2002) som både

teoretiskt och empiriskt redogör för att bankernas ogenomskinliga tillgångsstruktur

och skuldsättningsgrad gör dem mer riskfyllda. Svårigheten för utomstående att

övervaka ledningen späder således på denna agentkonflikt, där aktieägarna maximerar
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sin avkastning genom en ökad hävstång. Samma effekt dokumenteras även av

Saunders, Strock& Tavlos (2002) samt Sullivan& Spong (2010).

Utöver resultatet att en högre ägarkoncentration, större absolut storlek och högre

skuldsättningsgrad tenderar att influera risktagningen positivt, dokumenterar och

bekräftar denna avhandling även hypotesen om att det både är i aktieägares och i

ledningens intresse att öka risktagningen. Detta resultat är genomgående signifikant

och håller både för europeiska och amerikanska banker. Den finansiella teorin

understryker att ledningens risktagningsincitament är beroende av huruvida

ledningens intressen är knutna till de värdemaximerande aktieägarnas preferenser

(Saunders, Strock& Tavlos, 1990). Om ledningen då har ett stort humankapital

investerat borde detta leda till mer riskaversiva beslut, medan ledningsgrupper med ett

stort aktieinnehav i högre grad torde agera i aktieägarnas främsta intresse (Laeven &

Levine, 2009).  Tidigare forskning uppvisar ingen tydlig linjedragning gällande dessa

hypoteser. Anderson& Fraser (2000) dokumenterar ett positivt förhållande mellan

risktagning och ledningens aktieinnehav under tider av relativt svag reglering, likaså

Sullivan& Spong (2010), Saunders, Strock& Tavlos (1990) samt Barry, Lepetit& Tarazi

(2011).  Å andra sidan finner däremot Laeven& Levine (2009) inget samband mellan

dessa två. Resultaten i denna avhandling är i linje med teorin om att ledare med ett

större aktieinnehav även i högre grad agerar i aktieägarnas främsta intressen och

således åtar sig ökad risk. Detta beteende tangeras även av Fahlenbrach& Stulz (2011)

som finner bevis för att bankledningar, vars incitament var i linje med aktieägarnas,

tenderade att vara mer riskbenägna ex-ante finanskrisen. Enligt Fahlenbrach& Stulz

(2011) kan en förklaring till detta vara kortsiktiga, aktiebaserade kompensationspaket

som gjorde att många investeringsmöjligheter föreföll som mycket attraktiva före

finanskrisens utbrott. Dessa typer av beslut avspeglas potentiellt även i denna

avhandlings resultat i och med att den empiriska undersökningen finner en stark

koppling mellan bankledningars risktagning, bankernas storlek och deras

skuldsättningsgrader vilket, teoretiskt sett, lyfter fram preferenser för de riskfyllda

tillväxtstrategierna definierade av Bertay, Demirgüc-Kunt& Huizinga (2013).

Den i corporate governance- litteraturen viktigaste interna mekanismen för att

förhindra överdriven risktagning är styrelsen. de Andres& Vallelado (2008) påpekar att

mera effektiva styrelser både förbättrar övervakningen samtidigt som detta är

värdeskapande för aktieägarna. Frågeställningen kring huruvida en mer oberoende

styrelse är mera effektiv är även, i likhet med ledningens aktieinnehav, obesvarad av
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tidigare forskning. Adams& Mehran (2011) och Simpson& Gleason (1999) finner inget

samband mellan risktagningen och styrelsens oberoende, medan Erkens, Hung& Matos

(2012) och Pathan (2009) finner bevis för att en mer oberoende styrelse kan vara av

betydelse under mer turbulenta tider. Sambandet mellan risktagningen och styrelsens

grad av oberoende är även i denna avhandling icke-signifikant vilket potentiellt

tangerar hypotesen om att övervakning under tider av avreglering inte är av någon

övergripande betydelse (Erkens, Hung& Matos, 2012). En annan förklaring till det icke-

signifikanta förhållandet kan, i enlighet med Pathan (2009), även vara att

bankstyrelserna i samplet i hög grad representerade aktieägarnas intressen vilket

således gjorde att övervakningen av ledningens risktagningsincitament minskade.

Förutom att stärka de empiriska bevisen för aktieägares och ledningars riskaptit utökar

avhandlingen även förståelsen för hur dessa incitament kan förändra till följd av ökad

finansiell turbulens. Avhandlingen bidrar således med signifikant kontribution genom

att dokumentera att en mer koncentrerad ägarstruktur de facto ledde till minskad

risktagning bland sampelbankerna efter finanskrisen. I tillägg till detta dokumenteras

även att aktieägare förändrade sina riskpreferenser, framförallt i större banker. Dessa

resultat är visserligen i linje med Ianotta, Nocera& Sironi (2007) som finner bevis för

att en högre ägarkoncentration leder till lägre konkursrisk bland europeiska banker,

men mer relevant för denna undersökning är dock att ta fasta på det skifte i

risktagningsincitamenten som skedde mellan periode före och perioden efter

finanskrisen. De jämförbara empiriska bevisen i detta fall är väldigt få, dock med

undantagen i form av Anderson& Fraser (2000) samt Saunders, Strock& Tavlos (1990).

Faktumet att storägare efter finanskrisen förespråkade minskad risktagning kan

således tänkas vara en effekt av ökade regleringsåtgärder riktade till att disciplinera

risktagningen (Anderson& Fraser, 2000), en effekt av att framförallt större banker

utsattses för en högre grad av marknadsdisciplin genom striktare garantiskydd (Nier &

Baumann, 2006), eller slutligen en effekt av att aktieägare försökte minimera

förlusterna ex-post finanskrisens utbrott (Fahlenbrach& Stulz, 2011).

10.1.2. Risktagning och systemstorlek

Avhandlingens empiriska undersökning har även gett nya inblickar i

risktagningsincitamenten genom beaktandet av bankers systemstorlek.

Argumentationen för medtagandet av systemstorleken har grundat sig på faktumet att

statliga räddningsplaner lett till ökad risktagning, framförallt bland större banker.
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Resultaten i denna avhandling tyder på att bankers risktagning till viss grad kan

förklaras utgående från bankernas storlek i förhållande till den nationella ekonomin.

Resultaten är i linje med Prabhavivadhana & Wihlborg (2012) som argumenterar för att

TBTF-problematiken borde evalueras utgående från den nationella ekonomins storlek.

Detta är framförallt relevant eftersom den kraftiga industriförändringen lett till att ett

flertal bankers totala tillgångar överstigit den nationella ekonomin (Hagendorff,

Keasey& Vallascas (2012). De centrala resultaten i avhandlingen ger stöd för relevansen

av denna hypotes i och med att ett signifikant positivt förhållande mellan

systemstorleken och risktagningen dokumenteras framförallt, och intressant nog, bland

samplets amerikanska banker. Enkelt formulerat ger dessa resultat således stöd till

hypotesen om att s.k. TBTF-policyn sneddriver finansiella institutioners riskincitament

(Bhagat, Bolton & Lu, 2012).

Mer djupgående analys framhäver dock intressanta resultat gällande systemstorlekens

inverkan på risktagningen i och med att dess relevans ter sig olika beroende på rådande

marknadsläge. Under åren före finanskrisen föreföll systemstorleken inte vara en

signifikant faktor för risktagningen. Detta resultat är i linje Hagendorff, Keasey&

Vallascas (2012) som argumenterar för att systemstorlekens inverkan på risktagningen

är oklar under icke-krisperioder. Resultatet är även i linje med Bertay, Demirgüç-

Kunt& Huizinga (2013) som finner bevis för ett icke-signifikant förhållande mellan

risktagning och systemstorlek före finanskrisen. Generellt stöder således denna

avhandling de tidigare empiriska bevisen på att kopplingen mellan systemstorleken och

bankens risktagning, under finansiellt stabila tider inte är stark.

Under ökad finansiell turbulens förefaller dock systemstorleken vara en mycket

starkare determinant för bankernas risktagning. Avhandlingen finner genomgående

starka bevis för att systemstorleken influerar risktagningen under, men även efter

finanskrisen. Detta resultat tangerar Hagendorff, Keasey& Vallascas (2012) som visar

att risktagningen bland systemstora banker under finanskrisen inte kan förklaras

genom risktagningsbeteendet före finanskrisen. Ytterligare, och i linje med denna

avhandling, tyder resultaten i Hagendorff, Keasey& Vallascas (2012) på att

risktagningen under finanskrisen är ett resultat av att systemiskt större banker ökade

sina implicita fordringar på skyddsnätet.  I likhet med detta resultat finner även Bertay,

Demirgüç-Kunt & Huizinga (2013) att både banklönsamheten och storleken ökade

under 2008 och 2009, vilket ytterligare ger stöd till den empiriska undersökningens

resultat. Slutligen, sett ur ett teoretiskt perspektiv,  överensstämmer avhandlingens
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resultat med teorierna som understryker faktumet att bankernas risktagning är ett

resultat av att bankernas drar nytta av det minskade regulativa överseendet under

krisperioder.

Avhandligens omfattande robusthetstest stöder dessa resultat, men ger även

intressanta indikationer på att det potentiellt inte endast var i de absolut mätt största

bankernas intresse att växa sig systemiskt större. Givet att det är nästintill omöjligt att

mäta omfattningen/användningen av implicita garantiskydd, antas därför att dessa

endast tillämpas då fallisemangsannolikheten för banker av betydande storlek ökar.

Intressant nog dokumenterar Gropp, Hakenes& Schnabel (2011) att en ökad

risktagning bland systemviktiga banker även leder till högre risktagning bland deras

konkurrenter, oavsett om dessa faller under offentliga garantiprogram eller inte.

Gropp, Hakenes& Schnabel (2011) argumenterar för att risktagningsincitamenten

därför även i framtiden förblir sneddrivna givet marknadsförväntningar om fortsatta

garantiskydd. Denna avhandling bekräftar till viss del dessa resultat i och med att

sampelurvalet är mycket heterogent inom termer av systemstorlek. I detta fall tyder

således resultaten på att framförallt amerikanska banker strävar efter att växa sig

systemiskt större för att även i framtiden kunna falla under antingen explicita eller

implicita offentliga garantiskydd, och således även potentiellt öka tendenserna till

moralisk risk. Intressant, och med tanke på framtida forskning inom ämnet, är dock att

Hagendorff, Keasey& Vallascas (2012) inte finner samma signifikanta förhållande

mellan systemstorleken och risktagningen under tidigare finanskriser. Enligt

författarna var finanskrisen 2007-2009 av särkilt kraftigt omfattning där banker,

oavsett geografisk lokalisering, var exponerade för samma korrelerade systemrisk.

Resultaten i denna avhandling indikerar dock, i motsats till detta, att bankers

risktagning även efter finanskrisen till viss del påverkats av systemstorleken.

10.1.3. Beaktar ägare bankers systemstorlek?

Avhandlingens främsta vetenskapliga kontribution härstammar från att bankers

ägarstruktur, systemstorlek och risktagning studeras simultant. Givet att det till dags

datum inte existerar helt jämförbara studier bör resultaten därför analyseras med

försiktighet. Både den centrala empiriska undersökningen och de omfattande

robusthetstesterna ger dock indikationer på ett samband mellan bankens systemstorlek

och dess ägarstruktur. I undersökningens centrala regressioner uppvisar både

systemstorleken och ägarkoncentrationen signifikanta, positiva kopplingar till
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risktagningen. Av markant betydelse är dock att systemstorlekens ekonomiska effekt är

större då även ifrågavarande banks ägarstruktur beaktas. Detta resultat ger således

indikationer på att det, på bekostnad av högre risktagning, ligger i aktieägares intresse

att växa både i absolut- men även i systemstorlek. Intressant är dock även att detta

resultat inte endast är drivet av samplets systemiskt största europeiska banker. Ett

signifikant positivt förhållande mellan systemstorleken och risktagningen

dokumenteras även i robusthetstesten. Avhandlingens resultat stöder därför

argumentationen och slutsatsen att det ligger i aktieägares intresse att växa sig

systemiskt större, både bland amerikanska och bland europeiska banker.

Avhandlingens resultat tyder således, i linje med Merton (1977), på att problemen i

form av moralisk risk är genomgående framträdande bland europeiska och

amerikanska banker, oavsett deras tillgångsmässiga storlek. Resultaten förstärker

således hypotesen om att aktieägare beaktar bankers systemstorlek, potentiellt för att i

högre grad kunna utnyttja risksöverföring till tredje parter, oavsett om banken i fråga

faller under explicita eller implicita garantiprogram. Detta resultat är således i linje

med Bertay, Demirgüç-Kunt, & Huizinga (2013) som argumenterar för att tendenserna

till riskskiftning tenderar att vara starka framförallt för systemiskt stora banker.

Slutligen kan dessa resultat även jämföras med Park& Peristiani (2007) som

undersöker aktieägares tendenser till beteende i form av moralisk risk. Park& Peristiani

(2007) finner bevis för att aktieägare inledningsvis bestraffar risktagning då detta

minskar bankvärderingen. När värdet på säljoptionen dock överstiger förlusterna till

följd av bankvärderingen, tenderar aktieägare att belöna den ökade risktagningen för

att ytterligare höja värdet på optionen. Resultaten i denna undersökning

överensstämmer med Park& Peristiani (2007) och kan, hypotetiskt sett, ha förstärkts

av finanskrisens omfattning i och med att banker åtog sig samma korrelerade risker.

Sammanfattningsvis kan därför, hypotetiskt sett, konstateras att undersökningens

resultat indikerar tendenser till moralisk risk bland aktieägare, främst eftersom ökad

risktagning förefaller ha höjt värdet mera på säljoptionen än vad den minskat

bankernas värdering.

10.2.Avhandlingens kontribution och dess möjliga implikationer

Genom ett extensivt datasampel, en omfattande empirisk undersökning samt därtill

hörande robusthetstest har denna avhandling bidragit till att utöka de till dags datum

begränsade bevisen gällande hur bankers corporate governance- mekanismer utformar
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risktagningen. Resultaten, som indikerar ett starkt samband mellan både bankers

interna och externa corporate governance- mekanismer och risktagningen, har främst

implikationer för den pågående diskussionen gällande hur reglering och corporate

governance kunde samverka för att minimera sannolikheten för skadlig, överdriven

risktagning i framtiden.

Givet det signifikanta förhållandet mellan ägarkoncentration och risktagning förefaller

bankernas tillgångsstukturer fortfarande som icke-genomskinliga, vilket i sin tur

avsevärt reducerar långivares möjligheter till effektiv övervakning. För att minska

denna asymmetriska information, och således även minska agentproblemen mellan

aktieägare och långivare, förefaller det relevant att på längre sikt utöka bankstyrelsers

förtroendeplikter för att inte bara omfatta aktieägare, utan även långivare (Macey &

O'Hara, 2003). Preferenser för risktagning både bland storägare och bland ledningen

ger indikationer på att nuvarande reglering, som ger möjlighet till riskskiftning, således

minskar på långivares incitament att effektivt övervaka och disciplinera ledningen.

Depositionsskydd, oavsett implicita eller explicita sådana, kommer knappast att

avvecklas inom den närmaste framtiden vilket således gör att problem i form av

moralisk risk kommer att återstå (Gropp, Hakenes, & Schnabel, 2011). Givet detta

kunde det således vara mycket relevant att införa bredare ansvarsskyldighet,

framförallt för systemstora bankers styrelsemedlemmar.

Avhandlingens resultat tyder även på att banker lokaliserade i länder med

förhållandevis högre corporate governance- arrangemang även är mer riskbenägna.

Resultaten indikerar således att marknadsdisciplin, trots att alla banker i samplet är

publika, inte i tillräckligt hög grad begränsar stora ägare och ledningar från att utöva

riskskiftning  till  långivare  och  andra,  tredje  parter.  Barth,  Caprio,  &  Levine  (2001)

finner bevis för att kapitalkrav, som specifikt fastställts för att hindra överdriven

risktagning, inte leder till ökad bankstabilitet. Laeven& Levine (2009) visar vidare att

storägare ökar risktagningen för att kompsensera för en minskad avkastning till följd av

ökade kapitalkrav. Denna relativt ineffektiva reglering dokumenteras även till viss grad

i denna avhandling och signalerar potentiellt bristfälligheterna i att nuvarande

reglering inte i tillräckligt hög grad fokuserar på skillnader mellan riskägare och

riskbärare. Kapitalkrav kan alena inte förbättra agentkonflikter inom banker, utan

kunde accompangeras av mekanismer för att minska fördelarna med en ökad

skuldsättning. Förslagen har i detta fall varit många, där bl.a. Flannery (2009) och

Albul, Jaffee& Tchistyi (2010) lyfter fram faktumet att skattelättnader på olika typer av
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eget kapital, däribland s.k. CoCo-obligationer56, signifikant kunde minska kostnaderna

för finansiella trångmål för framförallt systemstora banker. Förutom att stimulera en

ökad preferens för eget kapital kunde regleringsåtgärder även fokusera på att öka

mängden förlagslån. Långivare kan med hjälp av  förlagslån bestraffa överdriven

risktagning genom högre finansieringskostnader. Utöver detta kan långivare dessutom

tillhandahålla övriga marknadsaktörer, både i form av investerare och reglerare, med

risksignaler och således indirekt öka marknadsdisciplinen på ifrågavarande bank

(Evanoff & Wall, 2000).

Avhandlingen ger ytterligare indikationer på att ledningen bland amerikanska och

europeiska banker har tendenser till att underprissätta finasiell risk eftersom de inte

ådrar sig alla sociala kostnader som risktagningsbesluten kan medföra. Av betydelse är

att detta beteende är speciellt framkommande bland systemstora banker, vars

överdrivna risktagning således kan medföra extensiva sociala kostnader. Resultaten i

denna avhandling pekar på faktumet att dagens corporate governance- mekanismer

inom banker inte i tillräckligt hög grad sammanför olika intressenters incitament, och

således misslyckas att korrekt prissätta tillgångsrisken (Alexander, 2006). I framtiden

kunde det därför vara skäl att bankers corporate governance- mekanismer i högre grad

skulle fokusera på att utforma kompensationspaket som, oavsett bankstorlek, ger

bankledningar incitament att undvika preferenser till riskskiftning, framförallt

eftersom avhandlingens resultat även pekar på en signifikant  förändring i

risktagningspreferenserna framförallt bland aktieägare efter finanskrisen. Om då

ledningen fortsättningvis uppvisar tendenser till moralisk risk genom överdriven

risktagning, förvärras agentproblemen ytterligare.

Därför, och slutligen, borde effektiva ramverk för corporate governance i framtiden

utformas med större flexibiltet för att i högre grad kunna anpassas till enskilda bankers

risknivåer, ägarstrukturer och inverkan på nationella ekonomier.

10.3. Förslag till fortsatt forskning

Denna avhandling har byggt vidare på de till dags datum begränsade empiriska

undersökningarna gällande bankers risktagning och ägarstrukturer. Givet bankernas

centrala roll för ekonomin i stor är det därför mycket motiverat att utöka de empiriska

56 Contingent Convertible Bond = värdepapper som konverteras till eget kapital vid föreliggande finansiell
turbulens (Hagendorff, Keasey& Vallascas, 2012)
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bevisen, framförallt med fokus på perioden efter finanskrisen då denna avhandlings

resultat tyder på en förändring i risktagningspreferenserna bland storägare.

Tillgängligheten till data är fortfarande en av de främsta begränsande faktorerna till att

mer heltäckande kunna studera sambandet mellan bankers corporate governance och

risktagningen. Givet bättre datatillgång kunde framtida forskning bidra med signifikant

kontribution om detaljerade ägardata mer djupgående kunde analyseras. Ett förslag i

detta  fall  skulle  vara  att  bygga vidare  på Barry,  Lepetit& Tarazi  (2011)  och undersöka

skillnader mellan olika ägartypers risktagningspreferenser före, under och efter

finanskrisen. Tidigare forskning framhäver skillnader i risktagningsincitamenten

framförallt mellan diversifierade, institutionella investerare och familjeägare varför det

vore mycket intressanta att få ytterligare inblickar i vilka attribut som driver olika

ägares risktagningsbeslut.

För att ytterligare öka förståelsen för systemstorlekens inverkan på risktagningen

kunde framtida forskning också fokusera på att mer uttömmande fastställa och

definiera vad en systemviktig bank är. I dagens läge är koncepten många, varav denna

avhandling tillämpade den av Baselkommittén fastställda definitionen för

systemstorlek. Givet en mer djupgående förståelse hur  systemviktiga banker

definieras, kunde även deras risktagning och deras ägares incitament mer djugående

undersökas.  Intressanta referenser för denna diskussion inkluderar Moore& Zhou

(2012) och Labonte (2012).

Slutligen vore relevant att utöka de empiriska bevisen för att bättre förstå skillnader

mellan publika och privata bankers risktagningsincitament. I detta fall skulle det även

vara mycket intressant att studera huruvida de nya förslagen till ökad

marknadsdisciplin, t.ex. i form av en ökad mängd förlagslån, antingen minimerar eller

förvärrar agentproblemen mellan bankers ägare och långivare.
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11 SAMMANFATTNING

Denna avhandling undersöker hur bankers interna och externa corporate governance-

mekanismer samverkar för att utforma risktagningen. Avhandlingens huvudsakliga

kontribution kommer från att därutöver undersöka huruvida banker systemstorlek,

definierat som totala tillgångar i förhållandet till verksamhetslandets BNP, även spelar

en signifikant roll i risktagningen. Sampelperioden bringar även nya insikter, till de till

dags datum begränsade empiriska bevisen gällande bankers risktagning, i och med att

både perioden före och perioden efter finanskrisen beaktas.

Avhandlingen bidrar även med signifikant kontribution genom insamlandet av ny,

detaljerad ägarinformation mellan åren 2005-2012. Avhandlingens empiriska

tillvägagångssätt baserar sig på paneldata, där de huvudsakliga regressionerna

estimerats genom fast- effektsmodeller. Därtill, för att bättre förstå landsspecifika

attribut, estimeras Hausman-Taylor-paneldatamodeller där även tidsinvarianta

variabler inkluderats.

Avhandlingens resultat tyder på att aktieägares riskincitament påverkas av bankers

systemstorlek, framförallt på marknader med goda institutionella arrangemang.

Resultaten indikerar att aktieägare tenderar att maximera, den av Merton (1977)

definierade, säljoptionen på det egna kapitalet genom riskskiftning. Detta beteende

introducerar således problem i form av moralisk risk då aktieägare, till följd av

bankernas centrala och viktiga ekonomiska roll, kan överföra riskbärandet till långivare

och tredje parter.

Slutligen bringar avhandlingen även signifikant kontribution till i och med att

resultaten indikerar en tydlig förändring i aktieägarnas riskpreferenser efter

finanskrisen. Dessa resultat tyder potentiellt på att internationella regleringsåtgärder

de facto haft en positiv effekt på det finansiella systemets stabilitet efter att konceptet

kring systemviktiga banker blivit aktuellt. Blickandes framåt signalerar avhandlingens

resultat en tydlig efterfrågan på mer flexibla, bankanpassade corporate governance-

arrangemang. Givet detta kan agentkonflikter, framförallt mellan aktieägare och

långivare, bättre minimeras och förbättra bankers, och således även det finansiella

systemets, stabilitet.
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APPENDIX 1 SAMPELURVAL

Tabell 13 Sampelurval
Tabell 13 innehåller samtliga sampelbanker genomsnittliga ägar- och styrelsestrukturer. Storägare är den
enskilda, största aktieägararens genomsnittliga aktieinnehav. Ledningens aktieinnehav är ledningens
genomsnittliga aktieinnehav medan Styrelsens oberoende är andelen oberoende styrelsemedlemmar.

Namn Land Storägare Ledningens
aktieinnehav

Styrelse
-storlek

Styrelsens
oberoende

HSBC Holdings Plc GB 5,8 % 0,03 % 19 63 %
Deutsche Bank AG DE 5,4 % 0,10 % 20 55 %
BNP Paribas FR 8,1 % 0,05 % 15 73 %
Crédit Agricole S.A. FR 55,5 % 0,00 % 18 22 %
JP Morgan Chase & Co. US 5,5 % 0,31 % 11 82 %
Barclays Plc GB 6,4 % 0,11 % 18 61 %
Bank of America Corporation US 4,4 % 0,05 % 15 20 %
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) GB 42,5 % 0,02 % 17 76 %
Citigroup Inc US 5,3 % 0,23 % 15 73 %
Banco Santander SA ES 9,4 % 2,00 % 20 45 %
Société Générale FR 6,6 % 0,01 % 15 53 %
ING Groep NV NL 77,5 % 0,03 % 13 92 %
Lloyds Banking Group Plc GB 22,2 % 0,01 % 14 50 %
Wells Fargo & Company US 6,8 % 0,08 % 14 93 %
UBS AG CH 9,6 % 0,20 % 11 82 %
UniCredit SpA IT 8,1 % 0,00 % 23 70 %
Credit Suisse Group AG CH 8,3 % 0,20 % 13 92 %
Goldman Sachs Group, Inc US 9,2 % 1,97 % 13 77 %
Nordea Bank AB (publ) SE 15,1 % 0,03 % 15 100 %
Intesa Sanpaolo IT 11,8 % 0,03 % 19 84 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES 5,4 % 0,08 % 14 79 %
Commerzbank AG DE 16,4 % 0,01 % 22 59 %
Morgan Stanley US 11,4 % 0,33 % 15 80 %
Prudential Financial Inc US 5,0 % 0,23 % 13 85 %
Standard Chartered Plc GB 16,4 % 0,06 % 15 67 %
Danske Bank A/S DK 20,8 % 0,03 % 15 100 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB SE 20,1 % 0,12 % 15 53 %
Svenska Handelsbanken SE 10,5 % 0,41 % 13 54 %
Bank of New York Mellon Corporation US 6,4 % 0,63 % 12 92 %
US Bancorp US 5,0 % 0,15 % 14 93 %
KBC Groep NV/ KBC Groupe SA-KBC Group BE 22,9 % 0,00 % 26 15 %
Capital One Financial Corporation US 9,9 % 0,85 % 10 80 %
Crèdit Industriel et Commercial - CIC FR 79,3 % 0,00 % 18 78 %
PNC Financial Services Group Inc US 5,7 % 0,32 % 17 88 %
Banca Monte dei Paschi di Siena IT 48,7 % 0,05 % 10 90 %
Swedbank AB SE 14,7 % 0,02 % 12 58 %
Erste Group Bank AG AT 28,9 % 0,06 % 12 92 %
State Street Corporation US 6,1 % 1,09 % 12 92 %
Banco de Sabadell SA ES 7,4 % 0,00 % 14 50 %
Banco Popular Espanol SA ES 1,2 % 0,79 % 16 50 %
Bank of Ireland-Governor and Company of the
Bank of Ireland IE 12,6 % 19,07 % 13 54 %
BB&T Corporation US 4,2 % 0,71 % 19 79 %
SLM Corporation-Sallie Mae US 9,2 % 0,82 % 10 80 %
Raiffeisen Bank International AG AT 73,3 % 0,09 % 15 100 %
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Unione di Banche Italiane Scpa-UBI Banca IT 4,1 % 0,03 % 23 100 %
Banco Comercial Portuguís, SA-Millennium bcp PT 8,1 % 0,03 % 12 58 %
EFG International CH 6,8 % 0,48 % 13 85 %
First Horizon National Corporation US 57,9 % 0,14 % 15 40 %
Associated Banc-Corp. US 28,8 % 0,00 % 11 82 %
Schroders Plc GB 12,8 % 0,29 % 13 77 %
Cullen/Frost Bankers, Inc US 14,2 % 13,01 % 12 83 %
Vontobel Holding AG-Vontobel Group CH 5,6 % 0,61 % 9 56 %
Groupe Bruxelles Lambert BE 5,2 % 0,44 % 15 80 %
SVB Financial Group US 5,1 % 0,36 % 15 93 %
East West Bancorp, Inc US 33,3 % 2,94 % 25 32 %
Commerce Bancshares, Inc. US 68,4 % 0,09 % 8 88 %
First Citizens BancShares US 69,1 % 0,00 % 16 56 %
Raymond James Financial Inc US 7,1 % 1,03 % 12 92 %
Webster Financial Corp US 8,5 % 0,59 % 22 77 %
Hancock Holding Company US 5,4 % 0,25 % 12 92 %
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. coop. IT 12,3 % 4,46 % 15 87 %
TCF Financial Corporation US 18,4 % 35,24 % 10 80 %
Wintrust Financial Corporation US 31,2 % 1,14 % 11 91 %
Signature Bank US 5,8 % 0,00 % 20 45 %
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genéve CH 6,8 % 0,98 % 9 89 %
Fulton Financial Corporation US 45,0 % 0,13 % 18 72 %
Astoria Financial Corporation US 35,7 % 0,22 % 12 67 %
Paragon Group of Companies Plc GB 9,2 % 0,14 % 9 100 %
Valley National Bancorp US 59,6 % 0,07 % 8 75 %
UMB Financial Corporation US 8,2 % 1,15 % 11 82 %
FirstMerit Corporation US 5,8 % 2,09 % 10 80 %
Prosperity Bancshares, Inc US 10,0 % 0,61 % 12 67 %
Spar Nord Bank DK 7,2 % 0,05 % 11 82 %
Bank of Hawaii Corporation US 7,0 % 3,47 % 12 67 %
Banque Cantonale du Valais-Walliser Kantonalbank CH 7,9 % 0,60 % 11 91 %
Aktia Bank Plc FI 67,1 % 0,34 % 7 71 %
Bancorpsouth, Inc. US 83,2 % 0,00 % 12 67 %
First BanCorp US 9,3 % 2,06 % 9 78 %
Washington Federal Inc US 76,0 % 0,00 % 11 27 %
Federal Agricultural Mortgage Corporation-Farmer
Mac US 12,2 % 2,24 % 8 50 %
Umpqua Holdings Corporation US 7,4 % 1,02 % 9 78 %
Banco Desio - Banco di Desio e della Brianza SpA IT 6,6 % 1,23 % 9 78 %
Paris Orléans SA FR 41,9 % 2,15 % 17 71 %
Banca Ifis SpA IT 64,6 % 0,28 % 9 67 %
Cathay General Bancorp Inc US 6,3 % 1,19 % 11 55 %
Texas Capital Bancshares, Inc US 54,8 % 0,36 % 9 100 %
Close Brothers Group Plc GB 52,7 % 0,32 % 9 100 %
Tullett Prebon Plc GB 8,1 % 7,18 % 12 67 %
Trustmark Corporation US 19,9 % 1,02 % 8 50 %
MB Financial Inc US 3,9 % 1,04 % 8 100 %
Old National Bancorp US 6,5 % 0,44 % 10 100 %
Sterling Financial Corporation US 6,8 % 1,48 % 14 86 %
HQ AB SE 51,0 % 4,96 % 6 100 %
SunTrust Banks, Inc. US 7,8 % 1,33 % 11 91 %
Exor Spa IT 7,5 % 1,49 % 11 91 %
Allied Irish Banks plc IE 27,2 % 6,35 % 11 64 %
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American Express Company US 7,0 % 3,31 % 13 85 %
Charles Schwab Corporation US 17,7 % 1,89 % 8 63 %
Annaly Capital Management Inc US 50,4 % 0,15 % 15 27 %
Fifth Third Bancorp US 8,5 % 0,82 % 11 91 %
Regions Financial Corporation US 7,9 % 1,22 % 11 82 %
Espirito Santo Financial Group S.A. LU 11,4 % 4,24 % 12 75 %
Delta Lloyd NV-Delta Lloyd Group NL 7,0 % 27,92 % 13 69 %
Wüstenrot & Württembergische DE 14,4 % 12,01 % 10 80 %
Northern Trust Corporation US 6,6 % 1,28 % 10 90 %
Mediobanca SpA IT 11,7 % 0,97 % 13 85 %
KeyCorp US 2,5 % 0,05 % 13 77 %
M&T Bank Corporation US 7,0 % 3,22 % 12 67 %
Bankinter SA ES 7,5 % 2,43 % 13 69 %
Discover Financial Services US 9,0 % 3,27 % 9 89 %
Banca Popolare di Milano SCaRL IT 85,1 % 1,90 % 14 79 %
Comerica Incorporated US 5,5 % 1,55 % 11 82 %
Banca Carige SpA IT 9,9 % 2,86 % 8 50 %
Aareal Bank AG DE 9,1 % 0,54 % 9 44 %
Julius Baer Group Ltd CH 6,1 % 4,61 % 17 59 %
Pohjola Bank plc-Pohjola Pankki Oyj FI 13,1 % 2,06 % 14 71 %
Huntington Bancshares Inc US 10,0 % 1,33 % 15 80 %
Zions Bancorporation US 7,0 % 6,69 % 10 70 %
E*Trade Financial Corporation US 28,5 % 0,20 % 10 70 %
Jyske Bank A/S (Group) DK 8,7 % 1,51 % 14 79 %
New York Community Bancorp, Inc US 73,3 % 0,63 % 9 89 %
CIT Group, Inc US 12,7 % 0,28 % 9 67 %
Banque Cantonale Vaudoise CH 6,5 % 4,77 % 17 76 %
IKB Deutsche Industriebank AG DE 12,6 % 1,00 % 7 86 %
Hudson City Bancorp Inc US 7,5 % 1,24 % 9 78 %
Credito Emiliano SpA-CREDEM IT 7,9 % 2,13 % 15 87 %
Sampo Plc FI 5,9 % 1,35 % 11 82 %
First Niagara Financial Group, Inc US 50,9 % 2,97 % 11 45 %
Popular, Inc US 47,9 % 0,05 % 13 46 %
Investec Plc GB 65,0 % 2,54 % 9 44 %
Luzerner Kantonalbank AG CH 8,4 % 7,37 % 12 58 %
People's United Financial, Inc US 12,1 % 2,56 % 14 79 %
St. Galler Kantonalbank AG CH 12,4 % 0,95 % 9 56 %
Banque Cantonale Bernoise SA-Berner
Kantonalbank AG CH 8,8 % 4,65 % 6 50 %
City National Corporation US 11,8 % 1,02 % 10 70 %
ICAP Plc GB 9,2 % 2,56 % 10 60 %
Sydbank A/S DK 12,4 % 0,00 % 13 62 %
Synovus Financial Corp US 50,0 % 1,74 % 6 67 %
Doral Financial Corporation US 8,0 % 4,91 % 12 83 %
First Midwest Bancorp, Inc US 9,1 % 2,69 % 11 73 %
Glacier Bancorp, Inc US 8,7 % 3,02 % 14 86 %
Community Bank System, Inc. US 20,7 % 4,23 % 8 88 %
Avanza Bank Holding AB SE 11,0 % 9,59 % 6 100 %
Kas Bank NV NL 16,1 % 0,15 % 14 50 %
Aberdeen Asset Management Plc GB 20,7 % 0,37 % 7 71 %
Alliance Trust Plc GB 30,6 % 0,20 % 8 63 %
Nordnet AB SE 14,5 % 10,18 % 8 63 %
Alandsbanken Abp-Bank of Aland Plc FI 4,3 % 16,52 % 14 100 %
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Hypothekarbank Lenzburg AG CH 9,8 % 2,63 % 8 50 %
Intermediate Capital Group Plc GB 14,0 % 0,38 % 4 100 %
BinckBank NV NL 3,6 % 0,26 % 10 60 %
Foreign & Colonial Investment Trust Plc (The) GB 49,8 % 0,14 % 5 100 %
Valartis Group AG CH 16,6 % 1,12 % 10 70 %
RIT Capital Partners Plc GB 33,0 % 13,40 % 6 67 %
BankNordik P/F DK 42,1 % 0,07 % 5 80 %
GRENKELEASING AG DE 14,2 % 42,57 % 5 100 %
Swissquote Group Holding Ltd. CH 10,9 % 32,56 % 5 80 %
GAM Holding AG CH 55,7 % 0,02 % 7 100 %
Banque Cantonale du Jura CH 40,7 % 0,17 % 11 45 %
Banca Profilo SpA IT 27,4 % 0,65 % 6 83 %
MLP Ag DE 15,3 % 23,72 % 8 88 %
Witan Investment Trust Plc GB 12,8 % 0,52 % 8 38 %
Rathbone Brothers Plc GB 52,2 % 3,26 % 9 33 %
Arbuthnot Banking Group Plc GB 23,2 % 55,45 % 8 38 %
ABC Arbitrage FR 3,0 % 9,19 % 9 89 %
Nordjyske Bank A/S DK 11,2 % 1,21 % 5 80 %
International Personal Finance Plc GB 10,8 % 0,31 % 5 100 %
Scottish Investment Trust Plc GB 19,5 % 0,22 % 11 27 %
Banca Finnat Euramerica SpA IT 3,5 % 26,49 % 7 100 %
Skjern Bank DK 19,9 % 0,07 % 11 45 %
Mittel SpA IT 9,6 % 5,78 % 9 67 %
DiBa Bank A/S DK 10,0 % 0,04 % 6 100 %
Bankers Investment Trust Plc GB 15,2 % 0,19 % 8 38 %
Brewin Dolphin Holdings Plc GB 17,7 % 2,04 % 3 100 %
Bellevue Group AG CH 25,0 % 42,83 % 7 71 %
Vestfyns Bank A/S DK 4,3 % 25,76 % 7 86 %
European Islamic Investment Bank Plc GB 10,0 % 0,46 % 5 100 %
Vordingborg Bank A/S DK 52,7 % 0,26 % 6 50 %
Norvestia Oyj FI 5,1 % 0,14 % 6 50 %
Wiener Privatbank SE AT 22,4 % 9,48 % 3 0 %
DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft DE 14,0 % 11,32 % 5 80 %
eQ Plc FI 51,6 % 32,12 % 7 57 %
Conafi Prestito SpA IT 10,5 % 3,88 % 6 50 %
London Capital Group Holdings Plc GB 21,5 % 33,66 % 9 67 %
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APPENDIX 2 RESIDUALDIAGNOSTIK

Figur 4 Residualernas normalitet

Tabell 14 Breusch-Pagan multiplier-test för slumpeffekter

2005-2012

Chi2 39,71

0.000***
Ho: Konstant varians
H1: Icke-konstant varians


