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Sammanfattning

Denna uppsats undersöker sambandet mellan några makroekonomiska faktorer och de
svenska storbankernas kreditförluster. Att hitta indikatorer som kan ge tidiga signaler om
kommande bankproblem är av stor vikt inte bara för banker utan för hela samhället.
Anledningen är att till skillnad från de flesta andra branscher kan problem i banker störa
samhällsviktiga funktioner. De kan få globala spridningseffekter och miljoner arbetstillfällen
kan snabbt vara i fara när exempelvis betalningsfunktioner slutar fungera.

Mycket arbete har lagts ned i att formulera samband mellan bankers kreditrisker och
makroekonomiska faktorer. Utredningar har presenterats från finansinspektioner och banker.
Högskolor och universitet har presenterat uppsatser och avhandlingar.

De övervakande myndigheterna kräver för varje kris bättre redovisning från bankerna, mer
enhetligt sätt att redovisa kreditrisker, större egna buffertar för att klara störningar och att de
har en bättre egen kontroll av kreditgivningen.

Uppsatsen fokuserar på den verksamhet som bankerna har i Sverige. Bankernas
kvartalsrapporter används som underlag och tidsperioden som ingår i uppsatsen är 2004 till
2014. Det betyder att konsekvenserna av den bankkris som startade i USA 2008 och som fick
globala följdeffekter syns i underlagen för uppsatsen.

Arbetslöshet, BNP, hushållens förtroende indikator, konsumentpris index och reporäntan är de
makroekonomiska faktorer som används i uppsatsen. Underlagen för faktorerna är hämtade
från SCB och Riksbanken.

Den empiriska analys som används för att statistiskt bearbeta underlagen är
regressionsmodellen OLS, minsta kvadrat metod.

Med hjälp av denna metod kan man fastlägga att det finns ett statistiskt signifikant samband
mellan makroekonomiska faktorer och kreditförluster hos de svenska storbankerna. I
synnerhet kan man peka på ett negativt samband mellan BNP och kreditförluster. Dessutom
kan man peka på positivt samband mellan arbetslöshet och kreditförluster. Dessa resultat
stöds av teorin och andra utredningar pekar på dessa samband.

Nyckelord: bankkriser, kreditförlustrelation, kreditrisker, reporäntan



C Uppsats Nationalekonomi VT2015 iii
Ulf Sebenius

Innehållsförteckning

1 Introduktion .....................................................................................................................................1

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1

1.2 Syfte ........................................................................................................................................ 2

1.3 Frågeställning .......................................................................................................................... 2

1.4 Disposition............................................................................................................................... 2

1.5 Avgränsningar ......................................................................................................................... 2

1.6 Vad är nytt i uppsatsen ............................................................................................................ 2

2 Information om banker och finansiella systemet .............................................................................3

3 Tidigare studier............................................................................................................................. 10

3.1 Makroekonomisk modell för kredit risker............................................................................. 10

3.2 Avgörande makroekonomiska faktorer för kreditriskhantering ............................................ 10

3.3 Kreditriskhantering i svenska banker .................................................................................... 11

3.4 Orsaken till bankkriser: Den makroekonomiska kontexten................................................... 12

4 Teori.............................................................................................................................................. 14

5 Metod och data ............................................................................................................................. 17

5.1 Bruttonationalprodukten BNP ............................................................................................... 17

5.2 Arbetslöshet AL .................................................................................................................... 18

5.3 Inflationen KPI ...................................................................................................................... 19

5.4 Hushållens förtroendeindikator CCI...................................................................................... 19

5.5 Reporäntan R ......................................................................................................................... 21

5.6 Data och specifikation av valda oberoende variabler ............................................................ 21

6 Empirisk analys ............................................................................................................................ 22

6.1 Regressionsmodell................................................................................................................. 22

6.2 Regression ............................................................................................................................. 24

6.3 Avslutande kommentar och sammanfattning ........................................................................ 30

7 Referenser ..................................................................................................................................... 32

8 Appendix ...................................................................................................................................... 36



C Uppsats Nationalekonomi VT2015 iv
Ulf Sebenius

Figur 1 Nordea kreditförluster.................................................................................................... 6

Figur 2 SHB kreditförluster........................................................................................................ 7

Figur 3 SEB kreditförluster ........................................................................................................ 8

Figur 4 Swedbank kreditförluster............................................................................................... 9

Figur 5 Kortsiktig och medlångsiktig modell .......................................................................... 14

Figur 6 Investeringsfunktionen Figur 7 Keynesianska 45graders diagram ........................... 15

Figur 8  IS funktionen .............................................................................................................. 16

Figur 9 Sveriges BNP utveckling förändring från motsvarande kvartal, föregående år, %..... 18

Figur 10 Konsumtionsutgifter i Sverige................................................................................... 20

Figur 11 Samband kreditförlust hos SEB och BNP ................................................................. 28

Figur 12 Samband kreditförlust hos SEB och Arbetslöshet..................................................... 29

Figur 13 Scatterplot SEB kreditförlust – BNP förändring ....................................................... 36

Figur 14 Scatterplot SEB kreditförlust – Arbetslöshet............................................................. 36

Tabell 1 Översikt regressions variabler och deras källor ......................................................... 21

Tabell 2 Beskrivande statistik .................................................................................................. 22

Tabell 3 Korrelation mellan variablerna .................................................................................. 23

Tabell 4 Regression mellan kreditförluster i SEB och reporäntan Rt-0 – Rt-5 .......................... 24

Tabell 5 Regression med kreditförluster i Nordea som beroende variabel .............................. 25

Tabell 6 Regression med kreditförluster i SEB som beroende variabel................................... 26

Tabell 7 Regression med kreditförluster i SHB som beroende variabel .................................. 26

Tabell 8 Regression med kreditförluster i Swedbank som beroende variabel ......................... 27

Tabell 9 Summering makroekonomiska faktorer med högst förklaringsgrad, R2.................... 30

Tabell 10 Utökad regression kreditförluster Nordea och makroekonomiska faktorer ............. 37

Tabell 11 Utökad regression kreditförluster SEB och makroekonomiska faktorer ................. 37

Tabell 12 Utökad regression kreditförluster SHB och makroekonomiska faktorer ................. 37

Tabell 13 Utökad regression kreditförluster Swedbank och makroekonomiska faktorer ........ 38

Tabell 14 Utökad regression storbankerna och reporäntan Rt-4 ............................................... 38

Tabell 15 Använd data från banker .......................................................................................... 39

Tabell 16 Använd data för de makroekonomiska faktorerna ................................................... 40



1

1 Introduktion

I detta kapitel presenteras bakgrund, frågeställning, metod samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Det är något ovanligt, kanske ohälsosamt, när en 25 åring utan tidigare erfarenhet kan göra en

förmögenhet över en natt (Barkham 2012). Industrin som omtalas är fastighetsbranschen och

Barkham fortsätter att man kan börja i fastighetsbranschen med bara en telefon och total

avsaknad av respekt för risk.  Att risker inom fastighetssektorn och risker inom bankvärlden

hänger samman finns det tyvärr alltför många exempel på.

Om man för ett ögonblick tittar bakåt i tiden är det lätt att hitta länder med stora och ibland

överväldigande problem med sin ekonomi. Sverige hade för bara 25 år sedan svår ekonomisk

kris (Lindhe 2000). En viktig faktor som skulle leda fram till problemet var att man i mitten

på 80-talet tog bort de regler som hade funnits på kreditmarknaden. Bankerna ökade snabbt

sin utlåning till finansbolag som lånade ut till fastighetsbolag samtidigt som man inte hade

tillräckligt kontroll av säkerhet för sina lån. Bankerna stod bakom en mycket stor utlåning och

inom några få år uppstod en fastighetsbubbla. När så ett finansbolag fick ställa in betalning

1990 var krisen ett faktum.

Detta mönster med regeländringar relaterat till kreditgivningsprocessen som ger upphov till

snabba ökningar av bankernas utlåning ser man gång på gång. Med en global

bankverksamhet där ett problem blixtsnabbt sprider sig i systemet är det naturligtvis av största

vikt att kunna tolka signalerna tidigt, förstå och vidta åtgärder. Sub-prime lånen i USA 2008

och den efterföljande globala finanskrisen är ytterligare ett exempel på samma problem.

(Grägg 2013). Beloppen som det nu handlar om är i storleksordning som länders BNP och

kreditstoppens chockvågor sänker världsekonomin. Eftersom inga banker vågade lita på

någon annan bank under rådande turbulens stannade in- och utlånen upp mellan bankerna.
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1.2 Syfte

Syftet är att undersöka hur sambandet ser ut mellan förändringarna i makroekonomiska

faktorer och kreditförluster hos svenska storbanker.

1.3 Frågeställning
Hur ser sambanden ut mellan kreditförluster och makroekonomiska faktorer?

1.4 Disposition
Avsnitt ett beskriver bakgrund, syftet med uppsatsen och avgränsningar.

Avsnitt två presenterar tidigare studier inom området. Detta för att beskriva liknande

situationer och deras resultat som kan vara till vägledning i analysarbetet.

Avsnitt tre presenterar de teorier som uppsatsen bygger på.

Avsnitt fyra går igenom den regressions metod som används, presenterar och analyserar

resultatet av regressionen.

Avsnitt fem gör en kort summering och matchar den initiala frågeställningen mot resultatet

från regressionen.

Uppsatsen avslutas med referenser och ett appendix med tabeller från utökad regressions

analys och använd data.

1.5 Avgränsningar
Uppsatsen kommer att använda kreditförluster i de fyra svenska storbankerna Nordea, SHB,

SEB och Swedbank. Fokus kommer att vara på bankernas utlåning mot privatpersoner och

företag verksamma i Sverige. Bankerna har olika organisationer men alla har en

organisatorisk del som jobbar mot den svenska marknaden och vars resultat framgår i

kvartalsrapporterna.  Det är dessa kreditförluster som används i analysen.

Kvartalsrapporter från 2004 fram till 2014 används för Nordea, SEB, Swedbank och från Q1

2007 för SHB.

1.6 Vad är nytt i uppsatsen
Det finns många uppsatser och utredningar som har undersökt relationen mellan bankers

kreditrisker och makroekonomiska faktorer runt om i världen. När man söker i litteraturen så

är det få rapporter som tar upp de stora svenska bankerna. De flesta rapporter använder

kreditrisk som underlag i analysen. Denna uppsats undersöker relationen mellan

kreditförluster i de fyra största bankerna i Sverige och makroekonomiska faktorer.
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2 Information om banker och finansiella systemet

Detta stycke beskriver det finansiella systemet, riskområden i banken, hur myndigheterna

förstärker regelverket samt de fyra storbankerna.

Logiken i det finansiella systemet

De tre grundkomponenterna i det finansiella systemet är för det första att omvandla sparande

till finansiering för det andra riskhantering och för det tredje att leverera effektiva

betalningsfunktioner. (Brattström 2014)

Att omvandla sparande till finansiering

Det finns alltid några företag och privatpersoner som har pengar som man vill spara en kortare

eller längre period samtidigt som det finns ett behov av finansiering för bostäder eller företags

investeringar.  Om man som enskild person skulle behöva leta upp en person eller ett företag

som kan tillfredsställa behoven skulle det vara en mycket omfattande procedur.

Kapitalmarknaden, aktiemarknaden och kreditmarknaden, är de funktioner som löser

problemet för företag och privatpersoner att komma åt pengar för sina kapitalbehov. Samtidigt

ger dessa funktioner möjligheter för investerare att hitta objekt.

Riskhantering

Bankerna kan både i ett kort och långt perspektiv vara till stor nytta för kunderna. De kan dels

ta hand om det långsiktiga sparandet som pensionssparande men också att hantera pengarna

över månadscykeln.   Om man inte har tillgång till banker måste varje person gör en

omfattande analys av den person som skall låna pengarna. Det är till stor nackdel för

långivaren eftersom man har en situation med asymmetrisk information dvs. båda parter har

inte tillgång till samma information. Långivaren kommer i de flesta fall att vara i underläge.

Detta leder till att bankerna får en naturlig roll som finansiell intermediär mellan långivare

och låntagare. Tack vare stordriftsfördelar kan bankerna utveckla en mycket stor kompetens

inom riskhantering.  Bankerna utvecklar också riskhanteringskompetens inom valuta

hantering, priser på råvarumarknader och andra marknader som deras kunder jobbar med.

Detta gäller både när kunderna är privatpersoner och i ännu högra grad företag.  Många av

bankernas kunder jobbar globalt och alla aspekter av risker måste ha ett globalt perspektiv
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Leverera effektiva betalningsfunktioner

En mycket viktig funktion är finansiella transaktioner mellan banker där man ofta hanterar

mycket stora belopp. Storföretag transfererar belopp mellan sina globala dotterbolag och

riksbanker transfererar belopp mellan finansiella institut. Bankerna och de finansiella

institutionerna har utvecklat tjänster och funktioner som gör transaktioner snabba och säkra.

Ett exempel är korthantering. Idag är det självklart att korthantering fungerar globalt och är

pålitligt. Detta underlättar den globala handeln med varor och tjänster.

Problem i de finansiella funktionerna kan snabbt leda till omfattande ekonomiska problem.

Därför har man etablerat ett övergripande ansvar hos flera myndigheter att värna om stabilitet

och effektivitet i det finansiella systemet. Riksbanken har ansvar för likviditet i systemet.

Riksgälden har ansvar för långsiktigt stöd och Finansinspektionen har ansvar för

makrotillsynen av bankerna.

Risker i banker

Bankers risker delas upp i flera undergrupper. (Huseynov 2011) (Swedbank 2014c)

Kreditrisker

Kreditrisk är risken att kunden inte kan fullgöra sina åtagande och att de utställda

säkerheterna inte täcker åtagandet. Genom att vara mycket noggrann när man väljer låntagare

kan man begränsa kreditrisken. Man måste också bedöma risken av koncentrationen av lånen

mot enskild kund, mot industri segment, geografisk koncentration, avvecklingsrisken med

avseende på förväntade och realiserade förluster.

Marknadsrisker

Förändringar i aktiekurs, räntor, valutor, inflation och i råvarupriser är exempel på

marknadsrisker. Om räntor ändras så förändras också företagens kostnader för investeringar

dessutom förändras värdet av obligationer vilket är av intresse både för bankens eget innehav

och för deras kunder. När valutor och varupriser ändras slår det mycket olika mot olika

kundsegment. I dag med ett pris på råolja som är en tredjedel av toppnoteringen så påverkas

länders BNP utveckling där vissa länder och företag är klara vinnare och andra klara förlorare.

Operativa risker

Operativa risker är risk för förluster som beror på mänskliga fel, fel i processer, felaktigheter i

systemen eller externa händelser. Felaktigheter i systemen kan vara datorhaveri, bedrägeri

eller andra brister i den interna kontrollen. Exempel på externa händelser kan vara

naturkatastrofer eller extern brottslighet
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Likviditetsrisk

Likviditetsrisken hänger samman med att inlåningstiderna och utlåningstiderna inte är av

samma längd. Ofta är längden på utlåning längre än tiden för inlåning. Även om

utlåningstiden är av matchande längd kan man ha en situation att lånekunden förväntar sig en

förlängning av lånet och kan inte klara av att betala av lånet. Likviditetsrisk kan snabbt bli

överhängande om inte banken har värdepapper med hög kreditvärdighet som snabbt kan

omsättas.

Baselkommittén för banktillsyn

Baselkommittén för banktillsyn har etablerat tre stycken globala regelverk för banker. (FI

2015) Dessa regler är normgivande för tillsynsmyndigheter. Reglerna förs in i Sverige via EU

direktiv.

Det första regelverket Basel I hade fokus på kreditrisken.

Basel II hade strängare krav på hur mycket eget kapital som internationella banker måste ha i

förhållande till risksituation.

Basel III fördjupar kraven från Basel II inom områden kapitaltäckning, bruttosoliditet och

likviditet.
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Beskrivning av bankerna organisation och deras riskhantering

Nordea

Nordea har 590 000 företag och institutioner som kunder i Norden dessutom har man 10,2

miljoner privatkunder (Nordea 2014a). Nordea har 700 kontor i Norden.  Banken är

organiserad i affärsområden Retail Banking som jobbar i Norden och i Baltikum, Wholesale

Banking och Wealth Management.

Det som ingår i analysen är den svenska delen av Retail Banking. 2014 hade Nordea

10MEUR i kreditförluster i denna del och hade 63,7 MDEUR i utlåning.  Kreditförluster

utgjorde 0,016 % av utlåningen.

Figur 1 Nordea kreditförluster

Period 2006 – 2014 Period 2013 -2014

Källa: Nordea 2014b

Risk kontrollen i Nordea bygger på tre nivåer. (Nordea 2014c)

Affärsområdena är ansvariga för sina affärer och att de följer de interna regler och säkerställer

att de applicerar de gränsbelopp som finns i det dagliga arbetet.

Group risk management med tillhörande undergrupper utgör andra nivån. Deras ansvar är att

övervaka, kontrollera och rapportera att risk processen följer de interna och externa reglerna

som finns. Arbetet utförs av en oberoende funktion med ansvar för Nordeas kredit analys och

kredit besluts processer och att dessa processer appliceras.

Group Internal Audit utgör den tredje nivån. Man utför revision på verksamheten och man har

som fokus governance, risk management och intern kontroll.

Styrelsen bestämmer vilka kreditregler som gäller för varje nivå av verksamheten. Hänsyn tas

huvudsakligen till kredit gränser men beror också på den interna risk klassificeringen av

kunder.
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Handelsbanken

Handelsbanken, SHB, grundades 1871 och har idag konor över hela Norden.  (SHB 2014a).

Man har också kontor i Storbritannien och Holland totalt har man verksamhet i 24 länder.

Banken är en fullsortimentsbank för privatkunder och företag. Handelsbanken har

hemmamarknad i flera länder.

Det som ingår i analysen är kontorsrörelsen i Sverige, Handelsbanken Finans och

Stadshypoteks verksamhet i Sverige. I denna verksamhet hade man 657 MSEK i

kreditförluster 2014 och 1118 MDSEK i utlåning. Kreditförluster utgjorde 0,06 % av

utlåningen.

Figur 2 SHB kreditförluster

Period 2006 – 2014 Period 2013 -2014

Källa: SHB 2014b

Handelsbankens riskverksamhet. (SHB 2014c)

SHB har en tydlig ansvarsfördelning så att den som känner kunden bedömer risken utifrån

marknadssituationen. Varje del av affärsverksamheten ansvarar för sina affärer. Detta leder

till starkt incitament att inte göra misstag i riskanalysen.

På varje regionbank finns en lokal riskkontroll som rapporterar till den centrala riskkontrollen.

Den centrala riskkontrollen skall mäta, analysera, rapportera och övervaka att alla risker

hanteras lika och att man följer de regler som finns. Utöver detta gör banken mätning av

återbetalningsförmågan för varje kund för att kunna identifiera problem tidigt och vidta

åtgärder som begränsar risken och förhindrar att det uppstår förluster

Styrelsen bestämmer vilka kreditregler som gäller för varje nivå av verksamheten. Hänsyn tas

huvudsakligen till kredit gränser men beror också på den interna risk klassificeringen av

kunder.
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SEB

Viktiga inslag i styrelsens arbete under året har varit den makroekonomiska situationen med
globala stagnations- och deflationsrisker samt en ökad geopolitisk oro.
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande (SEB 2014a)

SEB har 3000 stora företag och institutioner som kunder i Norden och i Tyskland. 400 000

små och medelstora företag samt 4 miljoner privatpersoner som kunder i Sverige och de

baltiska länderna.

Resultatet för divisionen Kontorsrörelse i Sverige ingår i analysen. 2014 hade man 483

MSEK i kreditförluster i denna del av verksamheten och hade 606 MDSEK i utlåningen.

Kreditförluster utgjorde 0,08 % av utlåningen.

Figur 3 SEB kreditförluster

Period 2006 – 2014 Period 2013 -2014

Källa: SEB 2014a

Credit risk management

Kreditbesluten tas med hjälp av en hierarkisk struktur(SEB 2014b). Högst upp i kedjan är

Group Risk Committee. Nästa nivå är Divisional Credit Committee. Beroende på var kunden

finns så använder man en lokal kredit kommitté på business unit nivå.

SEBs huvudprincip vid utlåning är att kunden skall vara känd och lånets ändamål skall vara

helt klart. Lånet skall stå i proportion till kundens cash flow och förmåga att betala tillbaka.

Alla större lån måste godkännas av kredit ansvarig.

För varje kredit görs en bedömning hur stor risk SEB totalt kan acceptera för denna kund.

Vidare görs en klassificering som gäller land och för varje kund segment.
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Swedbank

Swedbank är en fullservisbank med 8 miljoner privat kunder och 600 000 företag och

organisationer om man ser till hela verksamheten. Man har 470 kontor i 11 länder. Swedbank

är uppdelad på fyra affärssegment (Swedbank 2014a)

Segmentet Svenska bankverksamheten ingår i analysen. 2014 hade man 246 MSEK i

kreditförluster i denna del av verksamheten, utlåning var 1024 MDSEK. Kreditförluster

utgjorde 0,02 % av utlåningen.

Figur 4 Swedbank kreditförluster

Period 2006 – 2014 Period 2013 -2014

Källa: Swedbank 2014b

Swedbanks risk verksamhet består av tre delar (Swedbank 2014c).

Varje affärsområde ansvarar för de risker som uppstår i sin verksamhet. De anställda som

möter kunder har den bästa kunskapen om kunden och om de speciella marknadsförhållanden

som råder. Kundens betalningsförmåga, tillgångar och skulder är alltid de avgörande

faktorerna i processen för att avgöra utlåningen. Man använder standardiserade verktyg för att

underlätta processen.

En oberoende risk kontroll organisation är på plats för identifiera, kvantifiera analysera och

rapportera. Man ansvarar för att de principer och guidelines som man har bestämt används

och utbildar personalen i en sund risk kultur. Om lånen överstigen en viss nivå kommer

besluten att tas av en kredit kommitté.

Intern audit är en oberoende funktion som rapporterar till styrelsen och har ansvar för att

övervaka de två andra risk funktionerna och göra rekommendation till förbättringar.
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3 Tidigare studier

I detta kapitel presenteras tidigare studier där man pekar på vikten för banken att hantera

kreditrisker. Kapitlet tar också upp studier där man undersöker vilka makroekonomiska

faktorer som påverkar risken genom att använda ekonometriska metoder. Kapitlet avslutas

med ett par studier som belyser vikten av ansvarsfördelning inom banken och samspelet

mellan aktörerna, FI och makroekonomiska faktorer.

3.1 Makroekonomisk modell för kredit risker
Havrylchyk (2010) har beskrivit hur hanteringen av sub-prime lånen i USA kom att leda till

den globala finansiella kris 2007-2008. Hon pekar på vikten av att kunna hantera kreditrisker

och metoder för att avgöra hur känsliga bankerna är för olika typer av finansiella chocker och

understryker att Basel II kräver att banker utför stresstest och både IMF och World Bank har

genomfört stress tester sedan 1999.

Havrylchyk beskriver två tillvägagångssätt för testen, antingen gör varje enskild bank testen

eller så genomför Centralbank en test för alla viktiga banker och finansiella institut; top-

down. Havrylchyk väljer för sin studie top-down. Modellen som hon använder i detta arbete

är redan beprövad i Europa.

Credit riskit =α1 + α2GDPt + α3Pricest + α4Interestt + α5Householdt + α6Externalt + εit (3.1)

Credit Riskit kvalité på låneportföljen; GDPt real - BNP; Pricest – inflation; Interestt – ränta;

Householdt – hushålls sektor indikatorer (fastighetspris, konsumtion, skulder arbetslöshet);

Externalt – extern sektor indikator och εit - fel term

Havrylchyk applicerar testen på Sydafrika och delar upp marknaden i flera olika del -

marknader. Hushåll, gruvor, elmarknad med flera analyseras för att undersöka kreditförluster i

varje separat marknad. Havrylchyk slutsats är att det mest kritiska är räntan och

fastighetspriser. Detta förklarar hon med att kreditportföljen till stor del består av

amorteringar som löper med icke bundna lån. Det som driver upp priser på fastigheter är

inflation, ränta och byggkostnader.

3.2 Avgörande makroekonomiska faktorer för kreditriskhantering
Kreditrisker är en banks viktigaste aspekt att ha kontroll på för att säkerställa bankens

överlevnad enligt Mileris (2012). Han fortsätter och påpekar att varje gång en bank får en

förfrågan på kredit måste man använda sin kreditmodell för att avgöra om denna låntagare

kan hantera sin lånesituation. Banken måste skapa en balans mellan bra låntagare och sämre

låntagare för att upprätthålla sin bestämda risknivå i kredit portföljen. Banken måste hela
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tiden förstå vilka faktorer som genererar risk hos sina låntagare och man måste vidta åtgärder

för att minimera att riskerna omvandlas till kreditförluster. Man måste ha både ett kort och

långt perspektiv på detta arbete, eftersom risken ändras över tiden.  Frågan Mileris ställer är

vilka makroekonomiska faktorer som påverkar kreditrisken och vilka faktorer som signifikant

påverkar kreditrisken i bankens portfölj. Han nämner BNP, inflation, ränta och

penningmängd.

Historiskt har de flesta bankproblemen kunnat härledas till dålig hantering av kreditrisk

konstaterar Mileris. Kredit förlusten kan komma från att en låntagare inte längre kan uppfylla

sina åtagande. När man känner kunden sedan tidigare är det lättare att bedöma risksituationen.

Kreditförlusten kan också komma ifrån ett företag När man skall bedöma ett företag så blir

bilden mycket mer komplex. Ofta hamnar kreditbedömningen hos en person som subjektivt

tar beslut. Mileris påstår att det har blivit viktigare att använda beslutsstöds system med

hänsyn tagen till den dynamiska situation som företagen verkar i. Marknads dynamik kan ha

stor inverkan på företagens förmåga att betala sina skulder.

Detta leder fram till att makroekonomiska parametrar har ett inflytande på företagens

lönsamhet och därigenom bankernas kreditförluster.

Mileris delar in 22 länder i EU i 3 grupper och samkör deras riskkrediter med

makroekonomiska faktorer för att undersöka om det finns ett signifikant samband.

Han konstaterar att de teoretiska studierna och den analys som han genomfört visar på

signifikant samband makroekonomiska faktorer och kreditrisker.

3.3 Kreditriskhantering i svenska banker
Boqvist och Danielsson (2009) beskriver vilka typer av risker som bankerna har och nämner

att kreditriskhantering i svenska banker baseras på råd från Finansinspektionen. Boqvist och

Danielsson delar upp risker i två fall. Det första, kreditrisker, är att kunden inte kan betala

tillbaka. Det andra, marknadsrisker, är när makroekonomiska faktorerna som räntor,

valutaförändringar, utveckling på råvaror eller aktier utvecklas negativt vilket i sin tur leder

till att låntagaren inte kan betala.

Finansinspektionen ställer krav på bankerna hur kreditgivning skall mätas, styras och

kontrolleras nämner Boqvist och Danielsson och fortsätter att det medför krav på att bankerna

har en ansvarsfördelning och en tydlig kreditprocess. Det betyder att alla kredittagare

klassificeras, godkännandet av krediter görs enligt uppställda regler med kreditprövning som
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dokumenteras enligt en process kreditklassificeringen. Resultatet skall rapporteras på ett

enhetligt sätt och kontrolleras regelbundet.

Boqvist och Danielsson betonar att banken naturligtvis har ansvar att hantera sina kreditrisker.

Bankerna hade stor optimism om framtiden 2009 konstaterar Boqvist och Danielsson vilket

ledde fram till att de hade en stor utlåning med stora risker.

Slutsatsen som man kan dra av detta enligt Boqvist och Danielsson är att banker sannolikt

ökar sin utlåning i goda tider vilket medför att det kommer att uppstå ökade kreditförluster när

man går in i sämre tider. Ansvaret för kreditgivningen är olika i de olika bankerna kan

Boqvist och Danielsson konstatera. De skiljer på toppstyrd och bottenstyrd ansvarsfördelning

där toppstyrd utgår ifrån att ledningen beslutar om vilken riskexponering en viss kundgrupp

får ha baserat på den erfarenhet man har från kundgruppen. Bottenstyrd utgår från att man

mäter den potentiella kreditförlusten över alla enheter och kan sedan välja bland de

investeringar som har förmånligast avkastningskrav. Avslutningsvis identifierar Boqvist och

Danielsson några problem inom områden med den klassiska kreditanalysen som bankerna

använder. De nämner att bankerna kan invaggas i falsk trygghet eftersom man inte har

utvecklat och utbildat sina experter tillräckligt och den mänskliga faktorn utgör en riskfaktor i

systemet. Boqvist och Danielsson hävdar att bankerna använder föråldrad information för sina

beslut som att använda årsrapporter eller annan publik rapportering där mycket kan ha hänt

sedan detta material producerades. Vidare pekar Boqvist och Danielsson på att bankerna har

en oförmåga att bromsa ett stark framväxande marknad eller sektor vilket leder till att

koncentrationsrisken ökar. Den mänskliga faktorn kan leda till att det inte är så lätt att när

intäkterna ökar börja bromsa när det hela ser så lysande ut och i det läget fokusera sig på att

diversifiera sin portfölj. Även när man diversifierar sin portfölj måste man se upp att inte

säkerheterna har en hög korrelation.

3.4 Orsaken till bankkriser: Den makroekonomiska kontexten.

Ofta när man beskriver bakgrunden till bankkriser anger man att bankkonkurser ofta beror på

dålig hantering från bankens sida och i några fall även olagligheter som med fallet Barings

Bank konstaterar Gavin and Hausmann (1998). Men detta är inte hela sanningen, fortsätter de,

utan vad som är viktigt att se är samspelet mellan finansinspektionen FI, de finansiella

aktörerna och makroekonomiska faktorer. Gavin och Hausmann jämför samspelet mellan FI

och de finansiella aktörerna som länkarna i en kedja där man kan förstärka länkarna men det

grundläggande problemet med för hög spänning på kedjan återstår. Det gör att det finansiella
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systemet blir mer robust men det går inte att skapa ett system som kan stå emot alla

makroekonomiska chocker. Gavin och Hausmann ger exempel på när makroekonomiska

utveckling kan leda till svårigheter för bankerna. Det första fallet är när negativa

makroekonomiska chocker gör det svårt för låntagarna att betala sina skulder fullt ut och i tid

vilket leder till att banken får betalningsproblem. Det andra fallet som de tar upp är negativa

chocker som medför att tillgång till kontanter eller internationella kapitalflöden försvåras och

det leder till att banken inte kan möta efterfrågan från låntagarna. Det tredje fallet som

beskrivs är när ett ökat sparande eller stort inflöde av utländskt kapital gör att banken lånar ut

för mycket och sitter med många och stor del dåliga lån. Denna situation gör att bankerna blir

mycket känsliga även för små störningar.

Gavin och Hausmann beskriver typiska egenskaper för banker. Ett av de karakteristiska

dragen är att de har ett litet eget kapital. Det gör att man inte kan stå emot problem lika bra

som företag i andra branscher. En annan aspekt är att ägarna har ett begränsat ansvar och parat

med det låga egna kapitalet kan leda till att man är benägen att ta större risker.

Bankerna har en låg likviditet där man jobbar med kortfristiga lån från långivarna och

långfristiga lån mot låntagarna. Även om man har kortfristiga lån mot låntagarna så förutsätter

kunderna att man förlänger lånen.

Gavin och Hausmann belyser med några exempel att det är svårt att förklara bankkriser utan

att koppla dessa till chocker i någon av de makroekonomiska variablerna. De nämner att

många länder i Sydamerika hade problem med bytesbalansen vilket gav upphov till stora och

omfattande bankproblem i länder som Chile, Uruguay och Colombia. En allmän nedgång i

ekonomin som real BNP är en annan faktor som har gav upphov till svåra störningar inom

banksektorn i Finland 1991, Norge1988 och Sverige 1991. Ett återkommande mönster är att

en period av mycket stark utlåning följs av bankkris. Om man ser till utlåningstillväxt som

proportion av BNP så kan man se mönster. De tar upp tillgångspriser på fastigheter som ett

extra känsligt område. Utlåning till byggbolag kan snabbt leda till att byggbolagen inte kan

betala sina skulder om fastighetsmarknaden går ned. Man tar även upp indirekt effekter av

tillgångspriser som bankkrisen i Chile när man fick låna i utländsk valuta. En oväntad

nedskrivning av valutan gjorde att man inte kunde återbetala sina lån.

”Goda tider är dåliga tider för att dra lärdom”, säger Gavin och Hausmann och avslutar med

att det finns ett tydligt samband mellan stark utlåning och kommande finansiell kris. De
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nämner flera exempel med länder där detta mönster har upprepat sig så som i Argentina 81,

Chile 82, Colombia 83, Mexiko 95, Norge 87, Finland 92, Japan 92 och Sverige 91.

Bonfim (2008) pekar ut samma utmaning genom att konstatera att banker i expansiva tider har

en tendens med överdriven kreditgivning och att denna obalans inte kommer att synas förrän

expansionen bromsar in.

4 Teori

Avsnittet skall förklara hur förändringar hos en makroekonomisk variabel teoretiskt påverkar

andra variabler och hur man använder denna kunskap för att påverka den makroekonomiska

utvecklingen. Dessutom belyses vilken faktor bankerna använder i sin analys vid kreditbeslut.

Carlin (2006) presenterar en teoretisk modell som beskriver hur en Centralbank med

penningpolitiska medel kan påverka den aggregerade efterfrågan och därmed inflationen.

Principen kallas Taylor princip (Hall 2005)

Figur 5 Kortsiktig och medlångsiktig modell

Källa: Carlin (2006)
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Arbetslöshet
Figurens vänstersida visar att summan av aggregerad efterfrågan och aggregerat utbud styr
nivån på utbud och sysselsättning på kort sikt.

Jämviktsarbetslöshet
Figurens mitt belyser att aggregerat utbud avgör på medellång sikt jämviktsläget på
arbetslösheten.

Låg inflationen
Till höger i figuren visas sambandet mellan arbetslöshet och inflation. Om arbetslösheten är i

jämvikt (ERU) så förblir inflationen konstant och centralbanken behöver inte ingripa. Om

arbetslösheten är under ERU så stigen inflationen. Om inflationen stiger över det mål eller

sjunker under det mål som centralbanken har så kommer centralbanken att vidtaga

penningpolitiska åtgärder vilket pilarna i figuren skall återspegla. Målet med åtgärderna är att

ändra inflationen så att den hamnar på den nivån som centralbanken har bestämt.

Hall (2005) beskriver investerings efterfrågan som en funktion av räntan.

I = e - dR Investeringsfunktionen (4.1)

Detta betyder att om räntan sjunker så kommer investeringarna att öka. Anledningen till

denna negativa relation är att inom affärsvärlden och i privatlivet så används lånade pengar

för investeringar.

Figur 6 Investeringsfunktionen Figur 7 Keynesianska 45graders diagram

Källa: Hall 2005 Källa: Hall 2005
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I ett Keynesianska 45 graders diagram ser man hur en investeringsändring påverkar BNP med

en multiplikatoreffekt. 45 graders linje visar värdena där de båda ekvationerna

inkomstfunktionen och utgiftsfunktionen är uppfyllda (för en sluten ekonomi).

Y = C + I + G inkomst funktionen (4.2)

Där C konsumtion, I investering, G statlig utgifter.

C = a + bYd = a + b(1-t)Y konsumtions funktion (4.3)

Där a en konstant och b marginal konsumtion av Yd som står för disponibel inkomst, t skatt.

Om man nu ändrar räntan från R0 till R1 så kommer investeringarna att ändras från I0 till I1

enligt figur 6 och BNP ändras från Y0 till Y1 enligt figur 7 detta kan visas med IS-funktionen.

Figur 8 IS funktionen

Källa: Hall 2005

Om man håller statliga utgifter och skatter konstant beskriver IS-kurvan en varumarknad i

balans för olika värde på ränta och BNP.

Hur utgifts och inkomst(BNP) balansen upprätthålls Hall(2006)

Att utgift och BNP sammanfaller beror på att när ett företag bedömer att efterfrågan på deras

produkter ökar så kan företaget antingen begära att de anställda jobbar mer, anställa mer

personal eller investera i mer maskiner för att öka produktionen per anställd. Den nya

produktionen genererar mer lön till de anställda och mer vinst till företaget. Den nya lönen

och de nya vinsterna stimulerar ny konsumtion. Denna process pågår tills en ny jämvikt har

uppstått mellan inkomst(BNP) och utgift som åskådliggörs i figur 7.
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Investeringsbeslut

Företagens beslut att utöka produktionen sker efter en noggrann kostnads analys. I alla beslut

ingår den aktuella räntan som en avgörande faktor.

PV = FV / ( 1+R)t nuvärdemetoden (4.4)

I nuvärdesmetoden ser man att räntan är av avgörande betydelse. När räntan går ned kommer

flera projekt att bli lönsamma för företaget. I figur 8 framgår att en räntesänkning ger en BNP

ökning. Det betyder också att när räntan går upp kommer det att bli svårare att få kalkylen att

nå lönsamhet och redan pågående projekt kan bli olönsamma.

Bankernas medverkan

Som nämnts ovan har storbankerna lite olika principer för hur riskbedömningen går till.

Exempelvis kräver SEB att kunden och lånets ändamål är känt. Vidare kräver SEB att lånet

skall stå i proportion till kundens cash flow och förmåga att betala tillbaka. Bankerna har all

anledning att vara noggranna i sin bedömning. Om företaget får problem kommer de anställda

att drabbas med neddragningar och fordringsägarna att få senareläggning av betalningar eller

rent av inställda betalningar.  Även de anställda som får arbeta mindre eller lämna företaget

kommer att få problem med att betala sina skulder.

5 Metod och data

Avsnittet skall visa hur förändringar i de makroekonomiska faktorerna påverkar bankernas

kreditförluster. Kapitlet avslutas med en översikt och beskrivande statistik av faktorerna.

5.1 Bruttonationalprodukten BNP
Bruttonationalprodukten - BNP - är det mest använda aggregatet inom nationalräkenskaperna.

BNP kan beräknas på flera olika sätt. Vilket sätt man än väljer är det att stor vikt att man

undviker att dubbelräkningar (Hultkrantz 2011). BNP kan beräknas från

användningssidan/utgiftssidan. I detta fall summerar man alla färdiga produkter dvs. man

utesluter allt förbrukningsmaterial. Den största posten vid beräkning från användnings sidan

är för de flesta länder privat konsumtion.

BNP kan också beräknas från produktionssidan. I detta fall summerar man värdet av de varor

och tjänster som företaget säljer minus förbrukningsvaror och inköpta tjänster.

Ett tredje sätt att beräkna BNP är från inkomstsidan. I detta fall summerar man

arbetsinkomster och kapitalinkomster.

I denna uppsats har BNP från användningssidan/utgiftssidan används.
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Figur 9 Sveriges BNP utveckling förändring från motsvarande kvartal, föregående år, %

Källa SCB BNP 2015

När den privata eller den offentliga konsumtionen ändras förändras BNP. När konsumtionen

går ned leder till att behovet av varor och tjänster går ned. Om företag och organisationer får

minskad efterfrågan kommer detta att leda till att de förändrar sin produktions volym.

Följdeffekten blir att företag har mindre intäkter och att anställda får jobba mindre eller förlorar

sina jobb. Både för företag och privatpersoner kan denna neddragning leda till problem att

betala av lån till banker och kreditförlusterna ökar.

5.2 Arbetslöshet AL

Enligt Hall (2005) så följer arbetslösheten svängningarna i real BNP. Han menar att om den

aggregerade efterfrågan går ned så kommer företag att göra sig av med personal eller

åtminstone bromsa anställningen av nya personer. På motsvarande sätt kommer företag att

börja anställa igen när den aggregerade efterfrågan går upp.

Han betonar att det kan följa svåra sociala problem om nedgången blir djup.

Arbetskraftsundersökningarna AKU som SCB gör (SCB 2015a) redovisar antalet arbetslösa.

Undersökningen beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning och man

belyser situationen för åldersgrupperna 15-74 år. SCB presenterar kvartalsdata för de som är

sysselsatta och de som är arbetslösa. SCB definierar arbetslös som en person som inte har

arbete, har sökt arbete de senaste tre veckorna och kan börja arbeta inom två veckor.

Arbetslösheten definieras som antalet arbetslösa i relation till arbetskraften (Hultkrantz 2011).

Arbetskraften definieras som summan av antalet personer som är sysselsatta och antalet

personer som är arbetslösa.
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Ökad arbetslöshet leder omedelbart till att personer med banklån får svårare att betala sina

skulder. Detta gör att kreditförlusterna också ökar.

5.3 Inflationen KPI
Konsumentprisindex KPI är ett index som mäter prisutvecklingen. KPI är ett förhållande

mellan priset av en varukorg ett år mot priset för samma varukorg något år senare (Perloff

2014). Förhållandet anger inflationen mellan dessa båda år. Statistiska centralbyrån SCB

mäter och publicerar detta en gång per månad.

Produkters prissättning hanteras av företagen (Hall 2005). Han fortsätter med säga att forskare

har i över 35 år försökt att beskriva den aggregerade prissättningen. Hall belyser det faktum

att företag sätter priset på sina varor baserat på hur marknadssituationen ser ut. Den största

kostnaden för många företag är lönen. Den aggregerade efterfrågan på arbetskraft kommer att

avgöra hur mycket det skulle kosta att anställa en person till enligt Hall. Om den aggregerade

efterfrågan på arbetskraft är låg så kan kostnaden per ny person gå ned och om aggregerade

efterfrågan är hög så går kostnaden upp detta leder till slutpriset på varan kan komma att

ändras. Hall drar slutsatsen att företaget prissättning kommer att bero på den aggregerade

efterfrågan på arbetsmarknaden.

Carlin (2006) skriver att prisutveckling följer löneutveckling. Han fortsätter med att man kan

beskriva relationen med aktuell inflation, π, och inflationsförväntning, π-1, med formeln

π = π -1 + α( y – ye ) Phillips kurvan (5.1)

där y – ye är utbudsgap. Boyd (2001) konstaterar att inflation har en negative inverkan på

finansiella sektorns förmåga att allokera resurser på optimalt sätt och stödjer sitt påstående på

aktuella teoretiska studier. Han beskriver att när inflationen stiger så sjunker den reala

avkastningen. Han pekar på i sin analys att sambandet har tröskel effekter och att effekten inte

är linjär. Tröskeleffekterna medför att om inflationen är under en viss nivå så har man ingen

inverkan. Att effekten inte är linjär medför att när inflationen ökar så kommer förändringen av

påverkan att minska. Avslutningsvis konstaterar Boyd att efter ha analyserat inflation och

bank sektorer i upp mot 100 länder för tidsperioden 1960-1995 att det finns ett negativt

samband mellan inflation och bankers finansiella utfall.

5.4 Hushållens förtroendeindikator CCI
Hushållens förtroendeindikator (CCI) - Consumer Confidence Indicator
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Hushållens inköpsplaner mäter hushållens uppfattning om läget för den svenska ekonomin

och för hushållsekonomin samt hur dessa kommer att utvecklas.

Varje månad genomför statistiska centralbyrån en intervju med svenska hushåll för att få reda

på deras förväntan på inflation, förväntan på räntor, tänkt sparande samt deras planer på

konsumtion av kapitalvaror.

CCI beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och den

svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om det är förmånligt

att köpa kapitalvaror nu.

Roos (2013) belyser vilken avgörande betydelse den privata konsumtionen har haft för

Sveriges kraftiga tillväxt de senaste 20 åren. Roos understryker att konsumtionen är viktig

inte bara för tillväxt utan även för verksamheter både inom privat näringsliv som statliga

myndigheter.

Diagrammet nedan visar konsumtionsutgifter för hushåll och offentliga myndigheter samt

totala bruttoinvesteringar i relation till BNP, procent. Löpande priser, 1993- 2014

Figur 10 Konsumtionsutgifter i Sverige

Källa: SCB 2015f

Lennartsson (2014) påstår att hushållens konsumtion har bidragit stort till BNP-tillväxten och

tillägger att konsumtionen har varit motorn i ekonomin.

Enligt teorin och enligt referenser så gäller att när den privata efterfrågan går upp så ökar

producenterna sin produktion och fler personer kommer i arbete. Detta medför att fler

personer kommer att kunna hantera sina lån och kreditförlusterna minskar för bankerna.
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5.5 Reporäntan R
Riksbanken (Riksbanken 2015a) har som mål att värna prisstabilitet och finansiell stabilitet.

Fast penningvärde är målet och man har tolkat uppdraget så att man försöker styra räntan på

marknaden som skall leda till att KPI blir 2 %. I Sverige är det Riksbanken som med

förändrad reporänta påverkar den aggregerade efterfrågan. Med reporäntan förändrar

Riksbanken ränteläget på marknaden se figur 5.

När en Centralbank ändrar på styrräntan så märks effekterna på BNP inom ett år nämner

Hultkrantz och hänvisar till erfarenheter från olika Centralbanker (Hultkrantz 2011).

Riksbanken kan genom att sänka reporäntan göra det lättare för företagen att investera

samtidigt som det blir lägre räntor för privatpersoner. När företag investerar och utökar sin

produktion kommer de att anställa fler personer. Fler personer i arbete betyder att fler

personer kan betala sin skulder, kreditförlusterna går ned.

5.6 Data och specifikation av valda oberoende variabler

Tabell 1 Översikt regressions variabler och deras källor
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Tabell 2 Beskrivande statistik

6 Empirisk analys

Kapitlet beskriver regression modellen och hur den är uppbyggd. Den beroende variabeln

och de oberoende variablerna med sina koefficienter beskrivs. Underlagen för data

presenteras och slutligen presenteras resultatet av regressionen.

6.1 Regressionsmodell

Målet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan kreditförluster och de

makroekonomiska parametrarna arbetslöshet AL, bruttonationalprodukt BNP, Hushållens

förtroendeindikator CCI, KPI och Riksbankens reporänta R.

OLS minsta kvadrat metod kommer att användas för regressionen.

Panel data kommer att användas. Kreditförlusterna för de svenska storbankerna

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank kommer att analyseras. Fokus är den svenska

verksamheten och kvartalsdata för åren 2004 till 2014 används. Bankerna har olika

organisationer och jobbar i olika länder. Bankerna har delar som jobbar över landsgränser

vilket gör att analysen har avgränsats till den svenska delen av bankernas verksamhet.

Bankerna benämner denna verksamhet lite olika.

Det finns några få exempel där man knyter kreditförluster till makroekonomiska faktorer

nämner Virolainen (2004) och använder regressionsform

Yj,t = βj,0 + βj,1X1,t + βj,2X2,t + …βj,nXn, t + εj,t (6.1)

Där β j är koefficient för makroekonomisk oberoende variabler och j representerar en

industrisektor och Y representerar ett makroekonomiskt index där ett högre värde är kopplat

till lägre kreditförluster.
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Det finns fördelar med att välja en enkel regressions modell säger Lindhe (2000) och hon

fortsätter och betonar att resultatet är lätt att tolka men en nackdel kan vara att man missar

samvariation mellan variablerna.

I denna uppsats har primärt valts en regressionsmodell där man använder en oberoende

variabel per analys.

KFb = β0 + βn Xn + ε (6.2)

Förklaring till regressionsformel

KFb kreditförluster per kvartal för bank b; b=Nordea, SEB, SHB och Swedbank
β0 intercept

βn korrelations koefficient

Xn är
AL Andel arbetslösa som procent av arbetskraften AK

Förändring motsvarande kvartal föregående år %

BNP BNP från användnings sidan, Fasta priser referensår 2013
Förändring motsvarande kvartal föregående år %

CCI Hushållens förtroendeindikator (CCI Consumer Confidence
Indicator)

KPI Konsumentprisindex

R Ränta, riksbankens reporänta

ε Fel term

R2 kommer att användas för att verifiera modellens förklaringsgrad och p-värde används för

att avgöra signifikansnivån hos estimaten. 5 % signifikansnivå krävs.

Tabell 3 Korrelation mellan variablerna

Med underlag från korrelationen mellan variablerna kommer fokus att vara på Arbetslöshet

”AL”, BNP, hushållens förtroendeindikator ”CCI” samt konsumentpris index ”KPI”. Studier

som har undersökt sambandet mellan kreditförluster och makroekonomiska variabler pekar ut

arbetslöshet och BNP tillväxt som två signifikanta variabler. (Shylu 2010).
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6.2 Regression
Regression, vilken tidsförskjutning på reporäntan ger högst förklaringsgrad, R2

Som nämns ovan kan man i korrelationsmatrisen se att reporäntan R har mycket avvikande

värde jämfört med de andra variablerna. Men enligt teorin kommer effekterna av en ändring

av Riksbankens reporäntan att påverka BNP inom ett år (Hultkrantz 2011). Därför måste

regressionen testas med något eller några kvartals tidsförskjutning. För att få en indikering hur

stor tidsförskjutning som skall användas gör en initial regression mellan kreditförluster hos

SEB och olika tidsförskjutningar av reporäntan R. Tidsförskjutning på ett kvartal indikeras i

tabellen med t-1. Denna regression använder 6 modeller där en tidsförskjutning av ett kvartal

adderas till varje modell.

Modell 1 KFseb = β0 + βt-0 R + ε Ingen tidsförskjutning

Modell 2 KFseb = β0 + βt-1 Rt-1 + ε Tidsförskjutning på ett kvartal

:

Modell 6 KFseb = β0 + βt-5 Rt-5 + ε Tidsförskjutning på fem kvartal

Tabell 4 Regression mellan kreditförluster i SEB och reporäntan Rt-0 – Rt-5
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Analysen indikerar att en tidsförskjutning på 3 kvartal kan vara ett optimalt val om man

använder R2 som indikator. Det stämmer överens med Hultkrantz påstående om att effekten

kommer inom ett år när reporäntan ändras.

Regressionsomgång för varje bank som beroende variabel mot de olika faktorerna

Nedan följer i tabellform resultatet av fyra regressionsomgångar, en omgång med varje bank

där första regressionsomgång är med Nordea. Sedan görs på samma sätt regression med SEB,

SHB samt Swedbank Regressionen har 6 modeller.

Modell 1 KFNordea = β0 + β0 AL + ε

Modell 2 KFNordea = β0 + β1 BNP + ε

Modell 3 KFNordea = β0 + β1 CCI + ε

Modell 4 KFNordea = β0 + β1 KPI + ε

Modell 5 KFNordea = β0 + β1 R + ε

Modell 6 KFNordea = β0 + β5 Rt-3 + ε Tidsförskjutning på tre kvartal

.

Tabell 5 Regression med kreditförluster i Nordea som beroende variabel
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Tabell 6 Regression med kreditförluster i SEB som beroende variabel

Tabell 7 Regression med kreditförluster i SHB som beroende variabel
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Tabell 8 Regression med kreditförluster i Swedbank som beroende variabel

Analys av regressionen

Som man kan förvänta sig ser regressionsresultatet olika ut för bankerna. Från bank

genomgången ovan vet vi att deras kundmix ser olika ut, deras organisation ser olika ut samt

organisationen för att hantera kreditrisker ser olika ut och utfallet av kreditförluster är olika.

Boqvist påpekar att bankerna idag följer Finansinspektionens allmänna råd (Boqvist och

Danielsson 2009). Hantering av kreditrisker får en allt större betydelse för bankerna och

bankerna har valt olika vägar att hantera Finansinspektionens krav.

För att avgöra med en statistisk säkerhet vilket tecken som koefficienten skall ha använder

man hypotes testning (Studenmund 2014). Vi använder p-värdet som i regressions resultat

tabellen anges med asterisk. Där *** betyder p-värde mindre eller lika med 1 %, ** betyder

mindre eller like med 5 % och * betyder mindre än eller lika med 10 % signifikansnivå. För

att förkasta noll hypotesen krävs ett p-värde mindre eller lika med 5 % samt att koefficienten

har det förväntade tecknet.  I tabell 1 anges det förväntade tecknen på koefficienterna för de

oberoende variablerna.



C Uppsats Nationalekonomi VT2015 28
Ulf Sebenius

Effekt av BNP

Resultatet från regression för koefficienten för BNP variabeln ger att R2 förklaringsgraden,

“goodness of fit”, har ett intervall från 0,7 för SHB till 0,4 för Swedbank. R2
tak som tar

hänsyn till df (degree of freedom) blir mycket likt R2 eftersom vi använder en enkel modell

där K = 1.

I regressionstabellerna för bankerna framgår både att signifikansnivån för BNP är mindre än 1

% dvs. bättre än kravet 5 % signifikans och att koefficienten har negativt tecken dvs. det

förväntade. Vi kan förkasta HO att βBNP är större eller lika med 0. Det negativa tecknet betyder

att om BNP går upp så går kreditförluster ned. Resultatet stämmer överens med Kattai (2010)

som konkluderar att klienters betalningsförmåga hänger samman med BNP, arbetslöshet och

inflation. En grafisk analys av variablerna där underlagen har normerats ger följande grafer.

Figur 11 Samband kreditförlust hos SEB och BNP

I Appendix, figur 12, finns en XY-scatterplot som åskådliggör styrkan och riktningen på

korrelationen mellan kreditförluster i SEB och kvartalsdata på BNP utveckling.

Effekt av Arbetslösheten, AL

Om man på samma sätt går igenom regressions resultat för AL variabelns koefficient ser man

att R2 ligger mellan 0,6 för SHB och 0,4 för Swedbank. Signifikansen för dessa värden ligger

återigen under 1%. Regressionen anger att tecknet för koefficienten är positiv, det

förväntade. Det betyder att om arbetslösheten går upp så går kreditförlusterna upp. Detta

stämmer också med vad Kattai och Shylu (2010) har konstaterat.  Det stämmer också med vad
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man kan förvänta sig, om man förlorar jobbet så leder det till större problem att betala sina

skulder.

Figur 12 Samband kreditförlust hos SEB och Arbetslöshet

I Appendix, figur 13, finns en XY-scatterplot som åskådliggör styrkan och riktningen på

korrelationen mellan kreditförluster i SEB och kvartalsdata över ändring i arbetslöshet

Effekt av Hushållens förtroendeindikator, CCI

Vid genomgång av regressions resultat för koefficienten för CCI ser man att R2 ligger på 0,3

eller lägre och därmed mycket sämre resultat jämfört med förklaringsgraden “goodness of fit”

för AL och BNP. Signifikansen för dessa värden ligger återigen under 1%. Vi kan också

konstatera koefficienten för CCI har det förväntade negativa tecknet. Ett negativt tecken

betyder att när CCI går upp så går kreditförluster ned. Det stämmer med teorin och med det

förväntade. Om hushållen har en positiv syn på ekonomin i samhället och positiv syn på sin

konsumtion så kommer hushållen att öka sin konsumtion detta gör att produktionen ökar och

fler kommer i arbete. Ökad produktion och fler i arbete betyder att det är lättare att betala

banklån.

Effekt av Konsumentprisindex, KPI

Genomgång av koefficienten för KPI variabeln avslöjar att R2 ligger på 0,2 för SHB och

under 0,04 för de andra banker, ett mycket dåligt resultat. Signifikansen ligger utanför det

begärda området vilket gör att man inte kan avfärda HO dvs. man kan inte uttala sig om

vilket tecken som koefficienten skall ha för KPI variabeln med det ställda kravet på

signifikans.

Effekt av Riksbankens Reporäntan, R
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R2 för R ligger nära 0,0 dvs. svårt att se något samband mellan R och kreditförluster.

En fördjupad analys (Appendix tabell 14) ger att en fördröjning på 3 eller 4 kvartal ger högst

värde på R2. R2 ligger mellan 0,5 och 0,3 för Rt-4. SEB har högst värde för R2 på 3 kvartals

fördröjning och Swedbank har samma värde för 4 som 5 kvartals fördröjning.

Att sambandet har en fördröjning stämmer med teorin (Carlin 2006) och med praktisk

erfarenhet enligt Hultkrantz (2011). Andra tester visar att bästa resultat erhålls med en

fördröjning på 3 kvartal (Jakubik Petr och Heřmanek Jaroslav 2008)

Vi kan förkasta HO att βR mindre än eller lika med 0 eftersom både signifikansen för Rt-4 är

mindre än 1 % och att koefficienten har det förväntade positivt tecken. Det betyder att om

Riksbanken ökar reporäntan så kommer kreditförlusterna att gå upp inom 3-5 kvartal.

Skillnaden i förklaringsgrad, R2

En intressant observation är skillnaden i förklaringsgrad mellan bankerna. Summering av

förklaringsgrad för de makro faktorer med högst värde.

Tabell 9 Summering makroekonomiska faktorer med högst förklaringsgrad, R2

Nordea SEB SHB Swedbank

AL 0,5 0,5 0,6 0,4

BNP 0,6 0,5 0,7 0,4

Rt-4 0,4 0,4 0,5 0,3

De banker som har lägst värde i korrelation tabellen SHB - Swedbank (tabell 3) har också

värden på R2 värden som ligger längst från varandra. Detta förhållande gäller även för den

utökade regressionen som finns sammanfattad i appendix tabell 10-13. Bankerna har i stort sett

samma mönster högst R2 för BNP och sedan allt lägre för AL, Rt-4 samt CCI. Undantag är SEB

som har högst R2 för AL istället för BNP. Slutsatsen är att förklaringsgraden är bäst för BNP,

AL och Rt-4.

6.3 Avslutande kommentar och sammanfattning

Målsättningen med denna uppsats är att undersöka hur sambandet ser ut mellan

förändringarna i makroekonomiska faktorer och kreditförluster hos svenska storbanker.
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Slutsatsen man kan dra är att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan

makroekonomiska faktorer och kreditförluster hos de svenska storbankerna. I synnerhet kan

man peka på ett negativt samband mellan BNP och kreditförluster. Man kan också peka på

positivt samband mellan AL (arbetslöshet) och kreditförluster samt positivt samband

mellan R (reporäntan med tidsfördröjning) och kreditförluster.

Uppsatsen slutsats stöds av tidigare forskning.

Hardy (1999) konstaterar efter att ha studerat bank problemen i Sydostasien på 90-talet att fall

i BNP, inflation, kredit expansion, kapitalinflöde, real ränta är några makro faktorer som är

associerade med bankernas kreditproblem. Samtidigt påpekar han att det är andra faktorer som

är relevanta när man tittar på olika länder och nämner Afrikanska länder jämfört med

Skandinaviska länder

Havrylchyk (2010) konstaterar i sin utredning i Sydafrika efter sub-prime krisen 2008 att en

makroekonomisk chock spelar en viktig roll för de uppkomna kreditförlusterna.

Kattai (2010) utgår från ett Estländskt perspektiv. Hon pekar på faktorerna arbetslöshet, BNP,

ränta som komponenter i sin modell för kreditrisk hantering.

Det är två aspekter som skulle vara intressanta att undersöka vidare.

Den första är hur resultatet skulle se ut om man väljer en annan tidsperiod. Man skall välja en

tidsperiod så man undviker de extrema kreditförluster som kom i samband med Lehman

Brother konkurs som utlöste finanskrisen som spreds över värden 2008.

Den andra aspekten är varför det är så stora skillnader mellan bankerna för förklaringsgrad

och kreditförlustrelationen. Kreditförlustrelationen för 2014 är mellan 0,02 % för Swedbank

till 0,08 % för SEB. Uppsatsen har redan pekat på tre faktorer som förklaring till att bankerna

skiljer sig åt, bankens kundbas, bankens organisation samt bankens kredithanterings funktion.

Varför är det så stor skillnad med tanke på att Finansinspektionen ställer allt mer långtgående

krav på kreditriskhantering enligt Basel rekommendationer ?
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8 Appendix

Gretl genererad XY_scatterplot

Scatterplot visar styrkan och riktningen på korrelationen mellan två variabler.

Figur 13 Scatterplot SEB kreditförlust – BNP förändring

Figur 14 Scatterplot SEB kreditförlust – Arbetslöshet
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Utökad regression

Tabell 10 Utökad regression kreditförluster Nordea och makroekonomiska faktorer

Tabell 11 Utökad regression kreditförluster SEB och makroekonomiska faktorer

Tabell 12 Utökad regression kreditförluster SHB och makroekonomiska faktorer
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Tabell 13 Utökad regression kreditförluster Swedbank och makroekonomiska faktorer

Tabell 14 Utökad regression storbankerna och reporäntan Rt-4
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Tabell 15 Använd data från banker

Kreditförluster i MEUR för Nordea, MSEK för SEB, SHB och Swedbank
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Tabell 16 Använd data för de makroekonomiska faktorerna


