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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsatsen är att undersöka hur det tredje Baselregelverket har påverkat de 

europeiska bankernas lönsamhet. Metoden som används har varit en fixed effect paneldata 

regression med en dummyvariabel för år 2014 när det tredje Baselregelverket infördes. Studien 

avgränsar sig från år 2011 till år 2018 på grund av tillgänglighet av data. Studiens resultat visar 

att det finns en signifikant positivt samband mellan kapitalinnehav och lönsamhet. Dessutom 

visar studiens resultat att det finns ett negativt samband mellan kreditrisk och lönsamhet. 

Resultatet visar att det tredje Baselregelverket och ett ökat kapitalkrav har haft en signifikant 

positiv effekt på de europeiska bankernas lönsamhet. 

 

Nyckelord: Basel, Bankregleringar, Banker, Lönsamhet, ROE, Banksektorn, Europa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

The purpose of this study is to examine how the third Basel regulation has affected the 

profitability of European banks. The method used in this study has been a fixed effect paneldata 

regression with a dummy variable for year 2014 when the third Basel regulation was established. 

The study is limited to the years 2011 until 2018 due to data availability. Results show that there 

is a significant positive relationship between capital and profitability. In addition, results show 

that there is a negative relationship between credit risk and profitability. The Basel regulation and 

increased capital requirements have had a significant positive impact on the profitability of 

European banks.  
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1. Inledning 
 

Följande kapitel inleds med studiens bakgrund och problemdiskussion. Vidare presenteras studiens 

frågeställning, avgränsningar samt uppsatsens disposition.

 

Bankerna har en systemviktig roll i det finansiella systemet. De förmedlar resurser till samhället 

vilket bidrar till ekonomisk tillväxt och finansiell säkerhet (Riksbanken, 2018).  

Prudel (2008) menar att bankernas roll i det finansiella systemet är att förmedla lån till företag 

och privatpersoner. Med dessa lån kan företag och privatpersoner göra investeringar. Dessutom 

menar Miwa & Ramyer (2002) att bankernas närvaro i samhället reducerar asymmetrisk 

information på marknaden. Genom detta bidrar banker till ekonomisk tillväxt. Banker har ett 

flertal funktioner i samhället som bland annat att hantera risker. Bankerna har ett ansvar att 

säkerställa att låntagare har möjlighet att betala tillbaka det lånade kapitalet. Enligt Cetorelli 

(2001) använder banker ränta som verktyg för att påverka utbud och efterfrågan. Räntan sätts 

individuellt baserat på bankernas uppsatta kriterier och fastställer vilken risk låntagaren antas ha. 

Petria, Capraru och Ihnatov (2015) menar att ökade räntemarginaler och insättningar bidrar till 

ökad lönsamhet hos banker. Diversifiering, likvida medel och konkurrens är övriga faktorer som 

påverkar bankernas lönsamhet. Riksbanken (2018) belyser att det finansiella systemet är känsligt 

och att en finanskris skulle leda till stora ekonomiska och sociala kostnader för samhället. Det 

finansiella systemets känslighet går att identifiera under exempelvis finanskrisen år 2008.  

 

Finanskrisen har blivit betraktad som den värsta finansiella kris i modern tid sedan den stora 

depressionen på 1930-talet. Startskotten till denna finanskris sägs vara när den amerikanska 

investmentbanken Lehmans i september år 2008 gick i konkurs. Konsekvenserna av denna 

konkurs spred sig som en dominoeffekt över hela världen (Sveriges riksbank, 2018). Grunden till 

denna finanskris sägs ligga hos banker och andra finansiella institut. Två anledningar sägs vara 

bedrivandet av expansiv penningpolitik samt kollapsen av handel (Schwartz, 2009). I och med 

denna kris sjönk samhällets förtroende för banker vilket utgjorde en risk för bankerna och deras 

överlevnad. Regeringar och centralbanker runt om i världen var tvungna att vidta åtgärder för att 

undvika konkurs av banker (Regeringen, 2013). Finanskrisen påvisade bankernas känslighet och 

det blev tydligt att banker var i behov av ett högre kapitalinnehav som reserver mot oförutsägbara 

händelser (Gaiotti 2013). 



 

2 
 

1.1 Problemdiskussion 

Finanskrisen fick världen att inse att bankindustrin var i behov av ett högre kapitalinnehav än 

tidigare för att stå motståndskraftiga inför framtida kriser. Detta resulterade i utvecklingen av det 

tredje Baselregelverket. År 1988 utvecklade Baselkommittén ett regelverk som skall stärka 

bankernas stabilitet samt skapa en jämnare konkurrens mellan banker nationellt samt 

internationellt. Det första regelverket innebar ett införande av kapitalkrav tillsammans med tillsyn 

av bankernas verksamhet. Under åren har ytterligare två regleringar, (Basel 2 och 3) införts. De 

senaste regleringarna har inneburit bland annat ett ökat kapitalkrav samt ytterligare övervakning 

av bankernas verksamhet genom olika tillsynsmyndigheter. Dessa regleringar ska bidra till att 

bankerna ska vara mer tåliga vid finansiella nedgångar. I och med det tredje Baselregelverket och 

ett ökat kapitalkrav väcks frågan hur detta har kommit att påverka bankernas lönsamhet. Slovik & 

Cournède (2011) menar att införandet av det tredje Baselregelverket kommer att leda till att 

bankerna har mindre kapital i deras verksamhet. Dock kommer det tredje Baselregelverket leda 

till minskade risker inom det finansiella systemet. Tidigare studier som har studerat sambandet 

mellan kapitalinnehav och lönsamhet menar att ett högre kapital genererar mer lönsamhet medan 

andra studier menar att högre kapitalinnehav bidrar till minskad lönsamhet. 

1.2 Frågeställning 

Hur har det tredje Baselregelverket påverkat de europeiska bankernas lönsamhet?  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till europeiska banker. Detta för att få en överblick över hur det 

tredje Baselregelverket har påverkat bankernas lönsamhet. Vidare är studien avgränsad till åren 

2011- 2018 och undersöker effekten av det tredje Baselregelverket som infördes år 2014. Denna 

avgränsningen har gjorts på grund av datatillgänglighet. Anledningen till varför det första 

Baselregelverket inte har inkluderats i studien är då det inte anses relevant då det infördes år 1988 

samt omfattade tio länder. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

I studiens inledande kapitel presenteras bankernas roll i samhället och det finansiella systemet. 

Vidare presenteras forskningsfråga, syfte samt avgränsningar som har gjorts. I nästkommande 

kapitel presenteras samtliga tre Baselregelverk och dess innebörd. I studiens tredje kapitel 

presenteras tidigare forskning som har gjorts kring studiens ämne. Därefter följer studiens 

metodkapitel som presenterar studiens val av variabler, regressionsmodell samt data. I 

resultatkapitlet presenteras studiens resultat från paneldatan. I analys och diskussion analyseras 

studiens resultat kopplat till teori och tidigare forskning. I studiens avslutande kapitel presenteras 

de slutsatser som studien har kommit fram till följt av förslag till vidare forskning.  
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2. Baselregelverken 
 

I detta kapitel presenteras Baselregelverken. Detta kapitel beskriver samtliga 3 regelverk. 

 

2.1 Regleringar av banker 

Armour et al. (2016) menar att en stor anledning till reglering av det finansiella systemet är för att 

förhindra marknadsmisslyckanden. Om marknadsmisslyckanden skulle uppstå införs regleringar 

för att undvika att detta upprepas. Regleringar av banker har genomgått reformer under de senaste 

decennierna. Författarna menar att grundprinciperna inom finansiell reglering är densamma, dock 

är det finansiella systemet inte det. En anledning till att det har skett förändringar inom finansiell 

och bankreglering är bland annat globaliseringen och utvecklingen av teknologi. Under åren har 

det skett ett flertal regleringar av banker, bland annat Basel. Baselregelverken är regleringar som 

behandlar banker och dess kapitalinnehav.  

2.2 Basel 1  

Det första Baselregelverket infördes år 1988 och var ett regelverk som skulle stärka bankernas 

finansiella ställning. Baselkommittén bestod år 1988 av G10 länderna som valt att ingå i ett 

samarbete som innebar att de tillämpade Baselregelverket. Baselregelverket är dock endast en 

rekommendation, men följs av de som som valt att ingå i överenskommelsen. Basel 1 innebar en 

nivå av kapitaltäckningsgrad som bankerna var tvungna att införa. Kreditrisk är något som 

Baselkommittén och Finansinspektionen ansåg vara den största riskfaktorn hos banker 

(Finansinspektionen 2001 s. 5 & Niemeyern 2016). Därav presenterades Tier 1 och Tier 2 i Basel 

1 som ett riskmått för att beräkna bankernas kapital (Basle Committee on Banking Supervision 

1988). Sverige valde att lagstifta Baselregelverkets rekommendationer, men bytte namn på Tier 1 

och Tier 2 till primär -sekundärkapital (SFS 1994:2004, kap 2:6). Enligt Niemeyern (2016) består 

kärnprimärkapital av aktiekapital samt tidigare vinster och är mindre känsligt för risk. 

Sekundärkapital är bankernas kapital som är bundet under en kortare tid och är känsligt för risk.  

2.3 Basel 2 

År 1999 valde Baselkommittén att göra korrigeringar i det första Baselregelverket, vilket 

resulterade i framkomsten av Basel 2 (Bis u.å). Dock infördes inte det andra Baselregelverket 
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först år 2004 (Bis 2004). Baselkommittén genomförde ett antal korrigeringar innan de beslutade 

att Basel 2 skulle träda i kraft år 2006 (Bis 2006). Enligt Finansinspektionen (2001:1) är grunden 

till Basel 2 att stärka bankernas finansiella ställning och undvika osäkerheter inom det finansiella 

systemet. I Basel 2 presenterades ytterligare riskmått för att kunna identifiera risker inom 

enskilda banker. Baltazar (2006) menar att syftet med Basel 2 var att stabilisera banksystemet 

nationellt och internationellt. Banker skulle ha samma villkor internationellt. Riskhanteringen 

skulle ses över för att förhindra uppkomsten av en finanskris.  

 

Basel 2 bestod av tre stycken pelare som lade grunden för regleringens struktur (Bis 2004). 

Balthazar (2006) beskriver att den första pelaren omfattas av ett kapitalkrav på 8 procent, vilket 

inkluderar tidigare marknads och kreditrisker. Även de operativa riskerna ska vara inkluderat i 

kapitalkravet. Den andra pelaren består av risktillsyn och övervakning för att kunna identifiera 

och minimera respektive banks risk. Denna övervakning benämns som Mikroprudentiell tillsyn. 

Boriro (2003) förklarar att Mikroprudentiell tillsyn fokuserar på att minska risker mellan 

individuella organisationer. Författaren menar att dessa risker orsakas av exogena faktorer som 

organisationerna inte kan kontrollera utan måste anpassa sig efter. Denna övervakning ska 

hanteras av landets tillsynsmyndighet, exempelvis Finansinspektionen. Den tredje pelaren 

handlar om att bankerna skall vara mer öppna mot allmänheten och förmedla en mer rättvis bild 

av bankens ställning.  

 2.4 Basel 3 

Enligt Balthazar (2006) var det pelare 2 i Basel 2 som lade grunden till framtagandet av Basel 3. 

Pelare 2 var otydlig vilket gjorde Basel 2 öppen för tolkning. Tidigare studier hävdar att fokuset 

på Mikroprudentiell tillsyn var en av anledningarna till finanskrisen år 2008. Detta då 

Mikroprudentiell tillsyn endast tar hänsyn till enskilda banker och inte hela det finansiella 

systemet (Stein, 2010 ; Goisis et al, 2011). Detta var en anledning till att Baselkommittén valde 

att korrigera den andra pelaren och inkludera en Makroprudentiell tillsyn. Makroprudentiell 

tillsyn är en strategi som i huvudsak syftar till att upprätthålla finansiell stabilitet. Till skillnad 

från en Mikroprudentiell tillsyn som fokuserar på att reglera enskilda finansiella institutioner, 

syftar Makroprudentiell tillsyn istället till att stärka det finansiella systemet i helhet. Shin (2010) 

menar att Makroprudentiell tillsyn skall fungera som ett varningssystem och ska indikera på 

svagheter i det finansiella systemet. Detta för att undvika finansiella kriser. Enligt Zhang & Zoli 

(2016) är Makroprudentiell tillsyn kostsamt för ekonomin, men ökar istället säkerheten i det 
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finansiella systemet. Deras studie påvisar att Makroprudentiell tillsyn har lett till minskade risker 

inom den asiatiska banksektorn. Makroprudentiell tillsyn kan ses som ett kontracykliskt verktyg 

som ska minimera risker i det finansiella systemet.  

 

Enligt Cosimano & Hakura (2011) var det finanskrisen och dess påverkan på samhället som 

gjorde att Baselkommittén var i behov av att korrigera Basel 2. Detta för att bankerna ska stå 

starka vid chocker i det finansiella systemet. Enligt BIS (2010) behöver Tier 1 öka från 4 procent 

till minst 4,5 procent. Bankerna behöver även ha ett kärnkapital som uppgår till 7 procent samt 8 

procent i totalt kapital. Tillsammans med konserveringsbufferten uppgår bankernas kapital till 

10,5 procent (BIS, 2010). I och med Basel 3 behöver banker upprätta en likviditetsbudget som 

ska vara vara minst lika stor som bankernas nettoflöde under en 30 dagarsperiod (BIS, 2010). 

Anledningen till varför bankerna ska upprätta en likviditetsbudget är för att de ska kunna bedriva 

sin verksamhet i minst 30 dagar framåt vid instabilitet eller chocker i det finansiella systemet 

(BIS, 2010). Allen et al. (2014) menar att Basel 3 och ett ökat kapitalkrav innebär en svår 

situation för bankerna. Bankerna behöver behålla en viss del kapital och samtidigt tillfredsställa 

sina aktieägare. Vidare menar Allen, Chan, Milne, & Thomas (2012) att bankerna är i behov av 

nya marknadsstrategier för att kunna följa de nya regelverken och samtidigt bedriva sin 

verksamhet.  
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3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning som har gjorts inom studiens valda område. 

 
 

Tidigare studier har visat skilda resultat kring förhållandet mellan bankernas kapitaltäckning och 

lönsamhet. Lee & Hsieh (2013) genomförde en studie på den asiatiska banksektorn. Studien 

visade en positiv relation mellan kapitaltäckning och lönsamhet hos bankerna. Mängden kapital 

påverkar lönsamhetsmåttet avkastning på tillgångar, avkastning på eget kapital samt 

räntemarginalen positivt. Lee & Hsieh (2013) studie påvisade ett positiv signifikant samband 

mellan bankernas kapital och risk. Detta innebär att ett högre kapitalinnehav bidrar till ett ökat 

risktagande. Författarna påpekar att resultatet kan skilja sig åt beroende på landets ekonomiska 

ställning. Riskerna antas vara lägre i utvecklingsländerna. Goddard et al. (2004) genomförde en 

likartad studie på den europeiska marknaden och fann likt Lee & Hsieh (2013) ett positivt 

samband mellan kapitaltäckningsgrad och lönsamhet. Ett större kapitalinnehav leder till större 

vinster för enskilda banker. Författarna menar att bankerna inte kan uppnå onormalt höga vinster 

på grund av regleringar samt ökad konkurrens.  

 

Bougalef & Mgadmi (2016) stärker ovanstående forskning och hävdar att det finns en positiv 

relation mellan kapitaltäckning och lönsamhet. Författarna hävdar att bankregleringar inte har 

någon signifikant påverkan på kapitalstruktur och risktagande. Anledningen till detta menar 

författarna vara Mellanöstern och Nordafrikas svaga institutioner och rådande regelverk. Bankens 

storlek var en variabel som hade stor påverkan på risk. Större banker tenderar att ta större risker. 

De var även bättre på att hantera risk. Författarna menar att anledningen till att det andra 

Baselregelverket inte hade någon signifikant påverkan på banker är då vissa länder redan innan 

hade en högre nivå av kapital än minimikravet. Marocko var ett land som hade en högre nivå av 

kapital än rekommenderat vid införandet av Basel 2. Vid samma tidpunkt höll Tunisien ännu på 

att implementera regelverket och anpassa sig till det nya kapitalkravet. Författarna menar att 

länder befann sig i olika faser och nivåer av kapitalinnehav.  

 

Bourke (1989) genomförde en studie på den europeiska banksektorn som undersökte 

bankregleringar och dess påverkan på lönsamhet. Studien fann att ett ökat kapitalinnehav 

resulterade i ökad lönsamhet. Regleringar leder till att risktagandet minskar och lönsamheten 
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ökar. Detta då banker tar mindre risker kring utlåning och diversifiering. Moluneux & Thornton 

(1992) replikerade denna studie och fick samma resultat som Bourke (1989). Athanasaglous, 

Brissmiss och Dellis,  (2008) genomförde en studie på den grekiska mellan åren 1989 och 2001. 

Resultatet visade att en högre nivå av kapitaltäckning bidrar till ökad lönsamhet. En ökad 

riskexponering gav en minskad lönsamhet hos bankerna. Utöver kapital har även 

makroekonomiska variabler en påverkan på lönsamhet. De grekiska bankernas lönsamhet 

påverkas av hur landets inflation och konjunkturcykel samverkar. En annan faktor som påverkar 

lönsamheten är hur bankverksamheten bedrivs. En ökning i arbetskraftens produktivitet leder till 

en positiv effekt på lönsamhet.  

 

Goddard et al. (2010) genomförde en studie på den europeiska banksektorn mellan åren 1992 och 

2007. Till skillnad från tidigare nämnda studier hävdar författarna att det föreligger ett negativt 

förhållande mellan kapitaltäckning och lönsamhet. Avkastning på eget kapital är högre i 

diversifiera banker än de som innehar hög kapitalisering. Författarna poängterar att chefer 

använder kapitalinnehav som indikation på bankens lönsamhet och framtidsprognos.  

 

I tabell 1 presenteras tidigare studier som har undersökt studiens valda ämne i olika länder och 

världsdelar. Tabellen presenterar även dess resultat och undersökningsår.  
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över tidigare studier  

Studie Samband mellan 

kapitaltäckning och 

lönsamhet  

Marknad År som 

undersöktes 

Lee & Hsieh (2013) + Asien 1994-2008 

Goddard et al. (2004) + Europa 1992-1998 

Bougalef & Mgadmi (2016) + Mellanöstern 

& Nordafrika 

2004-2012 

Bourke (1989) + Europa 1972-1981 

Goddard et al. (2010) - Europa 1992-2007 

Athanasaglous et al. (2008) + Grekland 1985-2001 

Moluneux & Thornton (1992) + Europa 1986-1989 

Källa: egenskapad tabell  

 

Tabell 1 består av sju tidigare studier som har undersökt sambandet mellan kapitaltäckning och 

lönsamhet, varav sex stycken resulterade i ett positivt samband. Fyra stycken av dessa studier 

genomfördes på den europeiska marknaden. Resterande forskning genomfördes i Asien, 

Mellanöstern och Nordafrika samt Grekland.  
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4. Metod  
 

I detta kapitel presenteras metodvalet för studien. Kapitlet berör även urval, datainsamling samt val av 

variabler. 

 
 

Metoden som används i studien är en ekonometrisk regressionsanalys i form av paneldata. 

Studien inkluderar en fixed effect modell som kontrollerar för när det tredje Baselregelverket 

infördes med hjälp av en dummyvariabel år 2014. Dummyvariabeln skall säkerställa att det är det 

tredje Baselregelverket som påverkat bankernas lönsamhet. Till skillnad från en fixed effect 

använder random effect ett slumpmässigt urval av data från större populationer. Studien har valt 

att använda en fixed effect då en random effect inte kan visa korrelationer mellan de oberoende 

variablerna samt heterogenitet (Gjurati & Porter 2009). En fixed effect och dummyvariabel har 

använts då den eliminerar risken för att årsdummis korrelerar med de oberoende variablerna. 

Fixed effect tillåter de oberoende variablerna att korrelera med fler variabler, vilket leder till att 

risken för omitted variable bias minskar (Gjurati & Porter 2009).  

 

Paneldata kombinerar tidsseriedata samt tvärsnittsdesign vilket kan ge upphov till en mer 

omfattande och djupgående analys. Paneldata är lämpligt att använda när exempelvis samma 

objekt undersökt under ett flertal år (Gjurati & Porter 2009). I denna studie skall 30 länder i 

Europa undersökas mellan åren 2011-2018 för att se hur det tredje Baselregelverket har påverkat 

bankernas lönsamhet. Paneldata kan bestå av balanserad och obalanserad data. I en obalanserad 

paneldata skiljer sig antalet observationer från år till år. Denna studie kommer tillämpa 

obalanserad paneldata på grund av datatillgänglighet. 

 

Studien består av data från 30 europeiska länder (se tabell 2). Data har hämtats från databaserna 

Orbis, Worldbank samt OECD. Data som ej fanns tillgänglig i följande databaser har hämtats 

från bankernas årsredovisningar. 
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Tabell 2. Länder inkluderade i studien 

Länder 

1. Spanien  11. Estland   21. Tyskland  

2. Italien   12. Lettland  22. Cypern  

3. Frankrike  13. Irland   23. Ungern  

4. Sverige  14. Polen   24. Slovakien 

5. Norge   15. Holland   25. Slovenien  

6. Storbritannien   16. Kroatien   26. Litauen  

7. Österrike  17. Bulgarien   27. Luxemburg  

8. Schweiz   18. Finland   28. Malta  

9. Grekland  19. Danmark  29. Turkiet  

10. Belgien  20. Tjeckien   30. Ryssland 

Källa: Egenskapad tabell  

4.1 Val av variabler 

I likhet med Athanasoglou et al. (2008) och Mirzaei och Mirzaei (2011) kommer avkastning på 

eget kapital (ROE) användas som studiens lönsamhetsmått (beroende variabel). I tidigare 

forskning har avkastning på eget kapital samt avkastning på totalt kapital (ROA) varit två 

variabler som använts. ROE återspeglar en banks förmåga att generera vinster genom att använda 

sitt kapital. ROE antas som en standardvariabel för att jämföra finansiella resultat mellan banker 

(Mirzaei & Mirzaei 2011).  

 

I likhet med Athanasoglou et al. (2008) och Mirzaei & Mirzaei (2011) kommer studien använda 

eget kapital/ tillgångar (EA) som variabel för kapital. EA ses som ett mått på kapitalstyrka. Likt 

Athanasoglou et al. (2008) samt Mirzaei & Mirzaei  (2011) kommer denna variabel att användas 

som oberoende variabel. Välkapitaliserade banker kan antas stå inför lägre finansieringskostnader 

och en lägre risk för konkurs. Sambandet mellan risken att gå i konkurs och EA kan därför antas 

vara negativt. Sambandet mellan EA och lönsamhet antas därför bli positivt (Athanasoglou et 

al.,2008). 

 

I likhet med Mirzaei & Mirzaei (2011) samt Athanasoglou et al. (2008) kommer studien använda 

kreditrisk (kreditförlustavsättningar /lån) som oberoende variabel. Relationen mellan lönsamhet 

och kreditrisk kan antas bli negativ då ökad exponering för risk är sammankopplat med minskad 

lönsamhet.  
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I likhet med Mirzaei & Mirzaei (2011) kommer en variabel som tar hänsyn till kapital och 

tillgångar användas. I studien kommer Tier 1 att användas vilket består av Tier 1 kapital/ totala 

riskvägda tillgångar. Denna variabel är ett mått som uppstod vid införandet av Baselregelverken. 

Mer kapital kan innebära en mindre risk men även en negativ påverkan på lönsamhet. Relationen 

mellan ROE och Tier 1 antas därför bli negativ.  

 

I enlighet med Mirzaei & Mirzaei (2011) antas real bruttonationalprodukt (BNP) som variabel i 

studien. Ekonomisk aktivitet påverkar efterfrågan samt utbud på insättningar och lån. Därmed 

kan tillväxten i  BNP vara en faktor som påverkar bankernas lönsamhet.   

Demirguc-Kunt and Huizinga (1999); Bikker och Hu (2002); Athanasoglou et al. (2008) menar 

att tillväxt i BNP har en positiv effekt på bankernas lönsamhet. Därför antas förhållandet mellan 

realt BNP och lönsamhet bli positivt. En möjlig anledning kan vara att det sker en ökning i 

utlåningsräntor.  

 

En makroekonomisk variabel som har använts i tidigare forskning är inflation. Relationen mellan 

lönsamhet och inflation är tvetydig. Likt Athanasoglou et al. (2008) kommer denna studie titta på 

inflation genom den tioåriga statsobligationsräntan. Bourke (1989) och Molyneux & Thornton 

(1992) visar ett positivt samband mellan lönsamhet och inflation. Revel (1979) nämner 

problematiken mellan dessa två variabler och menar att inflationens påverkan på bankernas 

lönsamhet beror på om bankernas driftskostnader ökar i högre takt än inflation. Majoriteten av 

forskning visar en positiv relation mellan lönsamhet och inflation (Athanasoglou et al., 2008). 

Därav antas relationen mellan inflation och lönsamhet bli positiv.  

 

I tabell 3 presenteras studiens variabler. Tabellen presenterar vilket mått som skall mäta variabeln 

samt förväntad effekt.  

 

 

 

 

 

 

  



 

13 
 

 

Tabell 3. Variabler, mått och förväntad effekt 

 

Variabel Mått Förväntad 

effekt 

Beroende variabler   

Lönsamhet Avkastning på eget kapital [ROE]  

Oberoende variabler   

Bankspecifik  

Kapital  

Kreditrisk  

Tier 1  

Makroekonomi 

BNP 

Inflation  

 

Eget kapital/ tillgångar [EA] 

Kreditförlustavsättningar /lån [PL] 

Tier 1 kapital/ total riskvägda tillgångar 

 

Real bruttonationalprodukt  

10-årig statsobligationsränta 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

+ 

Källa: Egenskapad tabell  

 

Denna tabell visar studiens variabler uppdelat utifrån bankspecifika och makroekonomiska 

variabler. Förväntad effekt visar vad variabeln antas ha för effekt på lönsamhet. Kapital, BNP och 

inflation antas ha en positiv effekt på lönsamhet. Kreditrisk och Tier 1 förväntas ha en negativ 

påverkan på lönsamhet. 
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4.2 Regressionsmodell 

Studien kommer utgå från följande ekvation för att beräkna sambandet mellan lönsamhet och 

studiens övriga variabler:  

 

Lönsamhetit= 0+ 1Kapitalit+ 2Kreditriskit+ 3Tier1it+ 4BNPit+ 5Förväntad inflationit + i+ 

Tt+ it 

 

Lönsamhetit = Avkastning på eget kapital (ROE), uttryckt i procent, per land.  

Kapitalit = Eget kapital/tillgångar, per land.  

Kreditriskit = Kreditförlustavsättning/ lån, per land.  

Tier1it = Tier 1 kapital/ total riskvägda tillgångar, per land.  

BNPit = Real bruttonationalprodukt, uttryckt i procent, per land.  

Inflationit = 10 åriga statsobligationsräntan, uttryckt i procent, per land. 

i = Årsdummy= fixed effect  

Tt = Tidstrend (t=2011,..2018) 

i= Länder (i=1,..30) 

it = Felterm 

4.3 Data 

Tabell 4 visar antal observationer, medelvärde, standardavvikelse samt lägsta respektive högsta 

värde för samtliga variabler.  

Tabell 4. Antal observationer, medelvärde, standardavvikelse, min och maxvärde för samtliga 

variabler 

Variabler Observationer Medelvärde Standardavvikelse  Min Max 

ROE 240 4,72 23,90 -165,97 200,29 

Tier 1 209 15,22 5,51 0,50 38,81 

Statsobligation 240 2,96 3,05 -0,36 22,50 

EA 222 8,60 4,04 -1,80 20,27 

PL 204 1,89 3,50 -2,65 26,07 

BNP 240 1,91 2,84 -8,90 23,99 
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Figur 1 visar utvecklingen av lönsamhet för 27 länder mellan åren 2011-2018. X-axeln visar år 

och y-axeln ROE i procent.  

 

Figur 1. Diagram över ROEs utveckling för 27 länder mellan åren 2011-2018. 

 

Figur 1 visar att de 27 länderna har haft olika utveckling av lönsamhet mellan år 2011-2014. 

Dock går det att se att majoriteten haft en positiv lönsamhet sedan år 2014.  
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Figur 2 visar utvecklingen av lönsamhet mellan åren 2011-2018 för studiens outliers. Dessa 

länder har avvikande värden från resterande 27 länder.  

 

Figur 2. Diagram över ROEs utveckling för 3 länder mellan åren 2011-2018  

  

Figur 2 visar att studiens outliers har haft extrema värden av lönsamhet mellan åren 2011-2014. 

Efter år 2014 blev länderna mer stabila i jämförelse till tidigare år.  

 

Tabell 5. Korrelationstabell  

 År Tier 1 ROE Statsobligation EA PL  

År 1,00       

Tier 1 0,27 1,00      

ROE 0,95 0,14 1,00     

Statsobligation -0,34 -0,37 0,07 1,00    

EA 0,08 0,29 -0,10 0,07 1,00   

PL -0,18 -0,21 -0,26 0,25 0,01 1,00  

BNP 0,23 0,21 0,03 -0,24 0,32 -0,14 1,00 

 

 

Tabell 5 visar att ROE har en positiv korrelation med år (95 procent). Övriga variabler visar en 

svag korrelation mellan varandra. Då ingen av studiens oberoende variabler har en hög 

korrelation med varandra antas multikollinearitet, det vill säga när två eller fler variabler 

korrelerar med varandra vara låg.   
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5. Resultat  
 

I följande kapitel presenteras studiens resultat från datainsamlingen. 

 

Tabell 7. Paneldataregression med studiens 30 länder  

 

 

Variabler 11 22 33 

    

EA -1.22 -1.40 -1.47 

 (1.06) (2.35) (2.44) 

PL -1.88 -3.88** -3.91** 

 (1.60) (1.68) (1.73) 

Statsobligation 2.15 5.37 5.73 

 (1.62) (3.28) (3.58) 

TIER1 0.97 1.43 1.34 

 (0.76) (0.94) (0.94) 

BNP_ 0.50 1.15 1.52 

 (1.36) (1.50) (1.55) 

Konstant -7.74 -22.36 -20.92 

 (10.66) (24.19) (25.20) 

FE Nej  Ja Ja 

Observation 201 201 201 

R2 0.142 0.502 0.511 

     Robusta standardfel inom parenteserna  

                p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1   

 

Resultatet från tabell 7 visar att kreditrisk (PL) är negativ och signifikant på en 95 procentig nivå 

i test 2 samt 3. Det föreligger ett negativt samband mellan kreditrisk och lönsamhet vilket tyder 

på att kreditrisk har påverkat lönsamheten negativt. Övriga variabler visar insignifikans i samtliga 

variabler.  

 

  

 
1 Random effect 

2 Fixed effect 

3 Fixed effect och dummyvariabel för år 2014 
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I tabell 8 har Grekland, Cypern och Ungern exluderats ur paneldataregressionen. Anledningen till 

detta är för att de betraktas som outliers, det vill säga har avvikande värden från resterande 

länder. Detta kan skapa systematiska fel och ett snedvridet resultat. 

 

Tabell 8.  Paneldataregression med 27 länder  

 

Variabler  14 25 36 

    

EA 0.28 1.62*** 1.61** 

 (0.28) (0.57) (0.59) 

PL -0.89 -2.12** -2.05** 

 (0.76) (0.81) (0.79) 

Statsobligation 0.27 0.56 0.64 

 (0.55) (0.61) (0.55) 

TIER 1 0.02 0.10 0.06 

 (0.17) (0.31) (0.31) 

BNP -0.40 0.07 0.19 

 (0.42) (0.44) (0.42) 

Konstant 4.00 -7.85 -6.82 

 (4.57) (7.16) (6.91) 

FE Nej Ja Ja 

Observation 177 177 177 

R2 0.12 0.66 0.67 

     Robusta standardfel inom parenteserna  

           p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1  
 

Resultatet från tabell 8 visar att kreditrisk är negativ samt signifikant på en 95 procentig nivå i 

test 2 samt 3. Detta betyder att kreditrisk har haft en negativ påverkan på lönsamhet. Kapital är 

positiv och signifikant på en 99 procentig nivå i test 2. I test 3 är kapital positiv och signifikant på 

en 95 procentig nivå. Det finns en positiv relation mellan kapital och lönsamhet, det vill säga att 

kapital har en positiv effekt på lönsamhet. Resterande variabler är insignifikanta i samtliga test.  

 

  

 
4 Random effect 

5 Fixed effect 

6 Fixed effect och dummyvariabel för 2014 
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6. Analys och diskussion  
 

Detta kapitel kommer att analysera och diskutera studiens insamlade data för att kunna besvara 

studiens frågeställning.

 

 

Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan kapital och lönsamhet (se tabell 

8). Detta bekräftar Lee & Hsieh (2013, Goddard et al. (2004), Bougalef & Mgadmi (2016), 

Bourke (1989), Athanasaglous et al. (2008) samt Moluneux & Thornton (1992) som fann att en 

ökad kapitaltäckningsgrad bidrar till ökad lönsamhet. Detta stämmer överens med studiens 

förväntade värde (se tabell 3). Resultatet visar att det finns ett negativt samband mellan kreditrisk 

och lönsamhet (se tabell 7 och 8). Detta bekräftar Mirzaei & Mirzaei (2011) samt Athanasoglou 

et al. (2008) som menar att en ökad exponering för kreditrisk resulterar i minskad lönsamhet. 

Detta stämmer överens med studiens förväntade värde (se tabell 3). Tabell 5 visar att ingen av de 

makroekonomiska variablerna korrelerar med lönsamhet. Detta går emot Athanasaglous et al. 

(2008) som menar att de makroekonomiska variablerna korrelerar med varandra.  

 

Bougalef & Mgadmi (2016) samt Lee & Hsieh (2013) menar att resultatet från regelverket kan 

variera på grund av skillnader i ländernas ekonomiska ställning och institutioner. Detta kan 

kopplas till antagandet om att Grekland, Cypern och Ungern har svaga institutioner som inte har 

anpassat sig lika bra till regelverken. Detta är en anledning till att de visar en större skillnad i 

lönsamhet vid införandet av Basel 3, år 2014 (se figur 2). Detta kan vara en anledning till att 

kapital är signifikant i tabell 8 men inte tabell 7. Länderna med starka institutioner kan sedan 

innan ha satt upp tydliga regelverk för att i god tid följa kapitalkravet. 

 

Slovik & Cournède (2011) menar att regelverket kommer att innebära en kostnad för bankerna. 

Detta kan resultera i en minskning av utlåning. Detta kan vara en förklaring till varför studiens 

makroekonomiska variabler ej visar på signifikans. Bankerna behåller en stor mängd kapital 

istället för att investera eller bevilja lån vilket gör att landets ekonomi inte sysselsätts. Såvida sker 

det inte en ökning i de makroekonomiska variablerna. Majoriteten av länderna visar ej onormalt 

stora vinster efter år 2014. Enligt Goddard et al. (2004) kan detta bero på ökad konkurrens inom 

banksektorn. Ett av målen med Basel 3 var att skapa en mer jämn nivå mellan banker 

internationellt. Detta skapar en mer hård och jämn konkurrens och kan förklara varför det efter 
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regleringen inte skett stora förändringar i lönsamhet. Regelverket har skapat en jämn nivå mellan 

länderna (se figur 1).  

 

Goddard et al. (2010) samt Allen et al. (2014) hävdar att bankerna skall bli mindre lönsamma i 

och med ett ökat kapitalkrav. Kapitalkravet stramar åt verksamheten och kan hindra exempelvis 

expandering. Om bankerna blir mindre lönsamma kommer investerare välja att investera i andra 

företag som genererar högre avkastning. Baselregelverket är endast en rekommendation som 

länder frivilligt väljer att införa. Denna reglering innebär en ökad kapitaltäckningsgrad vilket bör 

resultera i minskad lönsamhet hos banker då de tvingas binda upp kapital. Det tredje 

Baselregelverket infördes då det andra Baselregelverket inte ansågs vara ett tillräckligt starkt 

skydd för bankerna. Bankerna väljer att införa Baselregleringarna för att stå motståndskraftiga 

mot en eventuell finanskris. Kostnaderna för en sådan kris skulle bli höga för bankerna och 

samhället. Dock visar studiens resultat till skillnad från Goddard et al. (2010) och Allen et al. 

(2014) att Europas banker har blivit mer lönsamma trots det tredje Baselregelverket och ett ökat 

kapitalkrav (se tabell 8).  

 

Studiens variabler är baserade på tidigare forskning (se tabell 5.1 Val av variabler). Trots detta 

visar inte samtliga variabler likt tidigare forskning på signifikans. En anledning till detta kan vara 

ett för litet dataset vilket skapar en oförklarad variation. En ytterligare anledning kan vara att 

studien endast har en bank för respektive land, detta på grund av tid med främst 

datatillgänglighet.  
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7. Slutsats 
 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som studien har kommit fram till för att kunna besvara 

studiens frågeställning och syfte. Vidare presenteras förslag till fortsatt forskning.

 
 

Hur har det tredje Baselregelverket påverkat de europeiska bankernas lönsamhet? 

 

● Studien visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan kapital och lönsamhet. 

Dessutom visar studiens resultat att det finns ett negativt samband mellan kreditrisk och 

lönsamhet. Detta bekräftar tidigare studier som hävdar detta.  

 

● Resultatet visar att det tredje Baselregelverket och ett ökat kapitalkrav har haft en 

signifikant positiv effekt på de europeiska bankernas lönsamhet. 

 

7.1 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 

Denna studie visar att de europeiska bankernas lönsamhet har ökat. Det finns ett signifikant 

positivt samband mellan kapital och lönsamhet. Det tredje Baselregelverket har bidragit till en 

ökad lönsamhet hos Europas banker. Dock visar inte studien varför kapital har bidragit till en 

ökning i lönsamhet. Athanasaglous et al. (2008) menar att lönsamhet kan påverkas av hur 

bankverksamheten bedrivs. Dessutom påpekar Revel (1979) att driftkostnader ökar i samband 

med ökning i inflation. Förslag till fortsatt forskning kan vara att använda sådana variabler för att 

ytterligare kunna analysera bankernas lönsamhet.  
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