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Abstract 

In this project I examine the effect of competition on the level of risk in the banking sector. It is 

highly relevant to understand this effect because a crisis in the banking sector has many harmful 

consequences for the real economy; however a high level of competition is usually regarded as 

beneficial for the economy. So if a higher level of competition makes banking crises more likely, it 

points to a regulatory dilemma. In order to solve this dilemma it is necessary to understand the 

interaction between risk and competition. 

 

In order to understand the above mentioned interaction I undertake theoretical and empirical 

investigations.  

From the theoretical analysis it follows that banks will increase their risk level as a response to 

increased competition (in the market for deposits) if it leads to a higher spread of interest rate. 

However it is only in a limited number of scenarios that it is possible for banks to increase this 

spread without costs. If the public have knowledge of the banks risk, if there are bankruptcy costs or 

competition in the loan market it is impossible for banks to increase the spread. Further the exact 

direction and size of the effect are also dependent on whether or not the theoretical model includes 

product differentiation. 

In the empirical investigations I check whether the level of competition (measured with both the 

Lerner-index and HHI) affects three different risk indicators. As risk indicators I use capital ratio, 

CDS prices and survey answers (banks were asked by the ECB whether they had tightened or eased 

their credit standards). Only the capital ratio is influenced by changes in the level of competition: 

An increase in competition leads to a lower capital ratio and hence increased risk. However neither 

the CDS prices nor the survey answers are influenced by changes in the level of competition. 

So even if the level of competition has an effect on solvency, it neither affects the credit standards 

of banks nor the markets perception of the riskiness of banks. 

 

The result attained in this project is that the level of competition in general does not have a clear 

effect on the riskiness of banks. The size and the direction of the effect are dependent on the 

regulatory and competitive framework. 



Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren 

4 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning.......................................................................................................................................5 

1.1. Problemformulering..................................................................................................................6 

1.2. Afgrænsning og metode............................................................................................................6 

2. Banksektorens betydning for samfundsøkonomien....................................................................8 

2.1. Bliver virksomheder påvirket af sundhedstilstanden af deres bank?........................................8 

2.2. Samfundsøkonomiens sårbarhed over for kriser i banksektoren ..............................................9 

2.3. Andre transmissionskanaler fra banksektoren til samfundsøkonomien..................................11 

2.4. Bankkriser har stor betydning for samfundsøkonomien.........................................................12 

3. Bankers forretningsmodeller og risici........................................................................................13 

3.1. Bankers risici...........................................................................................................................14 

4. Teoretisk beskrivelse af sammenhængen mellem konkurrence og risiko ..............................17 

4.1. Cournot-konkurrence ..............................................................................................................17 

4.2. Konkurrence med produktdifferentiering ...............................................................................26 

4.3. Alternative modeller ...............................................................................................................39 

4.4. Cournot-konkurrence med et marked for udlån......................................................................40 

4.5. Teori: Ingen robust sammenhæng mellem risiko og konkurrence..........................................45 

5. Empirisk beskrivelse af sammenhængen mellem konkurrence og risiko...............................48 

5.1. Tidligere undersøgelser...........................................................................................................48 

5.2. Bestemmelse af konkurrenceniveauet.....................................................................................51 

5.3. Empirisk strategi og datasæt ...................................................................................................56 

5.4. Første undersøgelse: Konkurrencens effekt på solvensgraden ...............................................61 

5.5. Anden undersøgelse: Konkurrencens effekt på markedets vurdering af bankernes risiko .....65 

5.6. Tredje undersøgelse: Konkurrencens effekt på bankernes egen vurdering af risikoen ..........67 

5.7. Empiri: Ingen robust sammenhæng mellem konkurrenceniveau og risiko.............................70 

6. Konklusion....................................................................................................................................72 

7. Litteratur ......................................................................................................................................74 

A. Appendiks ....................................................................................................................................78 

A.1. Analyse af regnskabsdata.......................................................................................................78 

A.2. Analyse af CDS-data..............................................................................................................87 

A.3. Analyse af spørgeskemadata ..................................................................................................95 

 



Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren 

5 

1. Indledning 

En langvarig debat inden for bankøkonomi går på, om hvorvidt konkurrence i banksektoren er 

skadelig for stabiliteten i det finansielle system. Efter depressionen i 1930’erne var det en udbredt 

holdning, at konkurrence i banksektoren gjorde kriser mere sandsynlige1. Spørgsmålet er dog ikke 

så let at besvare, da selv prominente økonomer inden for feltet er uenige. Nogle af argumenterne er: 

 

“While there are many historical examples of stable financial systems with limited 

competition such as Canada, there seems to be relatively few examples of highly 

competitive stable banking systems.” 

      Franklin Allen2 

og 

 

“Competition in banking is not dangerous per se; it is the regulatory framework in 

which banks operate and which sets their risk-taking incentives that drives stability or 

fragility of banking.” 

      Thorsten Beck3  

 

Striden er væsentlig, for hvis konkurrence skader den finansielle stabilitet, står vi med et vanskeligt 

regulatorisk dilemma: Er det ønskværdigt med et højt konkurrenceniveau til gavn for forbrugerne, 

hvis det selv samme konkurrenceniveau øger risikoen for, at forbrugerne f.eks. mister deres arbejde 

i en økonomisk krise?  

Almindeligvis anses konkurrence for gavnlig, da den sikrer lave priser og fremmer innovation, se 

f.eks. Davies et al. (2004) eller Hausman og Leibtag (2007). Derimod er kriser i banksektoren, som 

vi skal se i det følgende kapitel, skadelige for hele samfundsøkonomien. Kriser i banksektoren 

forplanter sig til den øvrige økonomi med faldende produktion og stigende arbejdsløshed til følge. 

Så for at kunne afgøre hvor hård en konkurrence der er ønskværdig, er det nødvendigt at forstå 

sammenhængen mellem konkurrence og risiko i banksektoren, hvilket er målet med dette speciale.  

                                                 
1 Boyd og De Nicoló (2005) s. 1329 
2 www.economist.com/debate/overview/205 (tilgået 1. juli 2013) 
3 www.economist.com/debate/overview/205 (tilgået 1. juli 2013) 
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1.1.  Problemformulering 

Det overordnede spørgsmål, jeg vil søge at besvare, er, hvordan konkurrenceniveauet i 

banksektoren påvirker bankernes risiko? Dette spørgsmål vil jeg belyse ved at besvare to 

underspørgsmål: 

• Vil bankernes risiko stige, når konkurrenceniveauet stiger, når det undersøges i de teoretiske 

modeller? Og er disse sammenhænge konsistente over flere forskellige forudsætninger og 

modeller? 

• Er det muligt at finde signifikante sammenhænge mellem risiko og konkurrence i virkelige 

data? Er sammenhængene robuste over flere forskellige indikatorer for konkurrenceniveau 

og risikoniveau? 

   

Det første spørgsmål undersøger jeg, fordi svaret vil kunne forklare, hvorfor risikoen skulle stige 

som følge af en øget konkurrence. Er det f.eks. rationelt for bankerne eller deres kunder at påtage 

sig større risiko, når konkurrenceniveauet stiger? Imidlertidig er det ikke sikkert, at bankerne 

opfører sig rationelt, så selv hvis det skulle give teoretisk mening at øge risikoen pga. hårdere 

konkurrence, er det ikke sikkert, at det sker i praksis. Men på den anden side kan der måske findes 

en sammenhæng, uden at vi er i stand til at forklare den. Det begrunder det andet spørgsmål.  

 

1.2. Afgrænsning og metode 

Jeg begrænser min undersøgelse til at se på sammenhængen mellem den enkelte banks risiko og 

konkurrenceniveauet. Dermed opererer jeg med et snævrere risikobegreb end både Allen og Beck, 

som blev citeret i indledningen til dette projekt. De ser på den samlede stabilitet af det finansielle 

system, dvs. deres begreb inkluderer ting som forbundethed, aktivpriser, kreditinstitutternes 

størrelse4 etc. Da der i princippet er mulighed for, at den enkelte banks risiko falder, mens hele 

systemets risiko stiger, som følge af et ændret konkurrenceniveau, er denne undersøgelses resultater 

ikke fuldt dækkende for konkurrenceniveauets betydning for sandsynligheden for bankkriser. Jeg 

begrænser også min undersøgelse til alene at omhandle pengeinstitutter (banker og sparekasser), 

selvom der indgår mange andre institutioner i den finansielle sektor (pensionskasser, kapitalfonde, 

vekselerer osv.). Desuden afstår jeg fra at give en samlet velfærdsanalyse af, om øget konkurrence i 

banksektoren samlet set er godt eller skidt. 

                                                 
4 Danmarks Nationalbank (2012) s. 101 
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Som antydet i problemformuleringen anvender jeg en hypotetisk-deduktiv-metode. Først overvejer 

jeg, hvordan sammenhængen mellem risiko og konkurrence fungerer i teorien, og derefter 

undersøger jeg, om den teoretiske sammenhæng kan genfindes i virkelige observationer. 

Da en banks risiko ikke kan observeres direkte (som vi skal se i kapitel 3, har en bank mange risici, 

og at måle dem alle på en gang er ikke muligt), vil jeg forsøge at estimere den på forskellige måder 

for at få det bedste samlede billede. En banks risiko bliver påvirket af mange andre faktorer end 

konkurrenceniveauet, så derfor vil jeg i den teoretiske modellering vil overveje flere forskellige 

forudsætninger, for at se om resultatet er robust. Konkret vil jeg modellere sammenhængen i både 

en Cournot-model og en Salop-model. Desuden vil jeg se, hvordan forskellige former for regulering 

påvirker resultatet (indskydergarantifond, offentliggørelse af bankernes risici osv.). Og endelig vil 

jeg undersøge, om eksistensen af et lånemarked har indflydelse på modellens resultater. I den 

empiriske undersøgelse vil jeg kontrollere for en lang række faktorer (størrelsen af banken, de 

økonomiske fremtidsudsigter osv.), igen for at se om resultatet er robust. 
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2. Banksektorens betydning for samfundsøkonomien 

Indledningsvis vil jeg se på, hvad litteraturen siger om, hvilken betydning kriser i banksektoren har 

for den øvrige økonomi. Bliver bankernes kunder negativt påvirket af en bankkrise, og skaber dette 

problemer for hele samfundsøkonomien? Besvarelsen af dette spørgsmål tjener til at beskrive 

motivationen for dette projekt; for det er klart, at det er mere væsentligt at undgå bankkriser, hvis 

sådanne har mærkbare konsekvenser for hele samfundet. 

 

2.1. Bliver virksomheder påvirket af sundhedstilstanden af deres bank? 

Først vil det være nærliggende at beskrive, hvordan en bankkrise får betydning for de virksomheder, 

der er kunder hos de kriseramte banker. Er en virksomhed, hvis primære bankforbindelse er i krise, 

dårligere stillet end andre virksomheder? 

 

Abildgren, Buchholst og Staghøj (2011) undersøger, hvordan danske virksomheders økonomiske 

resultater bliver påvirket af den økonomiske sundhedstilstand af deres bankforbindelse. De 

foretager to mikroøkonometriske analyser: I den første ser de på sammenhængen mellem 

bankforbindelsens sundhedstilstand og sandsynligheden for, at virksomheden går fallit. I den anden 

ser de på, om virksomhedens afkast bliver påvirket af bankens tilstand. 

Som vurdering af bankforbindelsens sundstilstand anvendes to forskellige tilgange. I den første 

vurderes en bank som svag, hvis den overskrider grænseværdierne i fire ud af fem kriterier i 

Finanstilsynets tilsynsdiamant. De fem kriterier: Udlånsvækst, eksponering mod ejendomssektoren, 

andelen af store engagementer, hvor meget overskydende likviditet banken har i forhold til 

minimumskravet og udlånets størrelse i forhold til indlånet5. I den anden tilgang ses på bankens 

kapitalniveau, og en bank vurderes som værende svag, hvis den er blandt de 10 procent af bankerne, 

der har den laveste kapital. De to tilgange fører dog til nogenlunde samme konklusion. Resultatet af 

den første mikroøkonometriske analyse viser, at virksomheder med en svag bankforbindelse har en 

signifikant højere risiko for at gå fallit, omvendt viser den anden analyse, at der ikke er nogen 

sammenhæng mellem en virksomheds afkast og bankforbindelsens økonomiske sundhed. Det tyder 

på, konkluderer forfatterne, at hovedparten af virksomhederne er upåvirkede af bankforbindelsens 

                                                 
5 Danmarks Nationalbank (2012) s. 30 
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sundhedstilstand, mens en mindre gruppe virksomheder er stærkt afhængige af at have en stærk 

bankforbindelse. 

 

Fukuda, Kasuya og Akashi (2009) laver en lignende undersøgelse for japanske virksomheder. Og 

de finder samme sammenhæng; nemlig at virksomheders risiko for at gå konkurs afhænger 

signifikant af bankforbindelsens sundhedstilstand. 

Gibson (1995) ser på, hvordan japanske virksomheders investeringer bliver påvirket af 

sundhedstilstanden af deres bankforbindelse. Han måler bankernes sundhedstilstand ved brug af 

karaktererne fra et kreditvurderingsbureau, som alternativ bruges også indikatorer for hver enkelt 

bank (dvs. han undersøger om f.eks. Bank of Tokyos kunder har en lavere investeringsgrad end 

Mitsubishi Bank). Resultaterne fra de to tilgange er næsten ens i og med at de bankforbindelser, 

som har en negativ indvirkning på deres kunders investeringsniveau, typisk er dem med lavest 

kreditværdighed. Han finder, at virksomheder med en usund bankforbindelse i gennemsnit 

investerer 30 % mindre end virksomheder med en sund bankforbindelse. Således har de individuelle 

bankers økonomiske styrke en signifikant indflydelse på kundernes investeringsniveau.  

 

2.2. Samfundsøkonomiens sårbarhed over for kriser i banksektoren  

Ovenstående litteraturgennemgang er langt fra udtømmende men tjener blot til at illustrere, at 

bankvirksomheder har en stor effekt på virksomhederne, som benytter deres ydelser, og dermed har 

kriser i banksektoren en effekt også på de ikke-finansielle dele af økonomien. 

Givet, at en virksomhed bliver stillet dårligere af at være kunde hos en bank i krise (har større risiko 

for at gå fallit og investere mindre), er spørgsmålet, om dette er tilstrækkeligt til, at hele 

samfundsøkonomien bliver negativt påvirket af en bankkrise? 

 

Dell’Ariccia, Detragiache og Rajan (2004) undersøger sammenhængen mellem økonomiske kriser 

og kriser i banksektoren. De undersøger, hvilken vej kausaliteten går: Skaber generelle nedture i 

økonomien kriser i banksektoren, eller er det bankkriser, der skaber økonomiske nedture? De 

foretager deres undersøgelse ved at se om de sektorer i økonomien, der er mest afhængige af 

banklån, også er dem, der klarer sig dårligst under en bankkrise. Hvis det er tilfældet, må kriser i 

banksektoren have en selvstændig indflydelse på den økonomiske situation. Resultaterne af deres 

empiriske undersøgelse viser, at det netop er tilfældet: De sektorer, der er mest afhængige af 

banklån, klarer sig signifikant dårligere under en krise (den mest banklånsafhængige gruppe 
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virksomheder voksede et procentpoint mindre, hvert år krisen varede, end den mindst afhængige 

gruppe virksomheder). Dvs. bankkriser har en negativ indflydelse på den øvrige økonomi. Og 

dermed kan bankkriser være medvirkende til at skabe generelle økonomiske nedture. 

 

Desuden finder Dell’Ariccia et al., at en krise i banksektoren får den mindst negative effekt på den 

resterende del af økonomien, hvis staten garanterer indlånernes penge, og hvis insolvente banker får 

lov at forblive åbne. Derimod har hverken likviditetsstøtte, rekapitalisering af bankerne eller 

offentlig støtte til låntagerne nogen særlig effekt på bankkrisens indflydelse på 

samfundsøkonomien. Forfatterne understreger dog, at disse resultater er usikre, fordi de er udledt 

fra et meget lille datasæt. 

 

En lignende sammenhæng mellem bankkriser og generelle økonomiske kriser findes af Helbling et 

al. (2011), som undersøger, hvilken effekt et stød i kreditmarkedet har haft på økonomien i G7-

landene i perioden 1988-2009. Og de finder, at chok i kreditmarkedet (dvs. bankkriser) har spillet 

en stor rolle i de recessioner, der har været i den undersøgte periode. 

 

Hvor stor indflydelse en krise i banksektoren har på den øvrige økonomi afhænger af den finansielle 

infrastruktur. Abildgren (2012) undersøger effekten af bankkriser på den øvrige økonomi i 

Danmark i årene 1922-2011. Kun i perioden 1950-1980 ser kriser i banksektoren ud til at påvirke 

samfundsøkonomien, og selv her bliver kun arbejdsløsheden, men ikke BNP’et påvirket. Abildgren 

begrunder den begrænsede effekt af bankkriser med: i) Eksistensen af et stort realkreditmarked, 

hvilket nedsætter låntagernes afhængighed af bankerne. ii) Omfattende offentlige tiltag for at sikre 

finansiel stabilitet under kriser. Grunden til den større effekt i 1950-1980 var en udbredt brug af 

kreditrationering i perioden, hvilket generelt gjorde virksomhederne mere sårbare over for stød i 

kreditmarkedet. 

 

Generelt må det konkluderes, at samfundsøkonomien er sårbar over for kriser i banksektoren. 

Derfra følger det også, at jo mere afhængige virksomhederne er af banklån, jo større bliver effekten 

af en bankkrise på samfundsøkonomien. 
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2.3. Andre transmissionskanaler fra banksektoren til samfundsøkonomien 

Bernanke (1983) har redegjort for, at en vigtig transmissionsmekanisme fra banksektoren til resten 

af samfundsøkonomien går via bankernes funktion som formidlere af lån. Bernanke nævner dog 

også to andre mekanismer, hvormed kriser i banksektoren kan have negativ indflydelse på andre 

dele af økonomien. Den første er, at en bankkrise reducerer formuerne for aktionærer i 

bankvirksomheder. Denne transmissionskanal giver sig selv, og jeg vil derfor nøjes med at illustrere 

udviklingen i bankaktier, jf. Figur 2.1. Bemærk kursen i kriseårene 2008-2009. Indekset faldt med 

næsten 79 % fra toppen i 2008 til bunden i 2009.  

 
Figur 2.1: Grafen viser udviklingen i det europæiske bankaktieindeks Stoxx 600 Banks. Kilde: Bloomberg. 

 

Den anden transmissionskanal Bernanke nævner er, at en bankkrise har tendens til at reducere 

pengemængden i økonomien. Blanchard6 argumenterer for, at denne effekt var udtalt i den mest 

kendte af alle kriser, den store depression i 1930’erne. Det store tab i indkomst i begyndelsen af 

krisen medførte et stort antal bankkrak, hvilket fik mange indskydere til at trække deres 

indeståender ud. Dette tvang bankerne til at reducere deres udlån, og dermed faldt 

pengemultiplikatoren og dermed den nominelle pengemængde, jf. Tabel 2.1. Dette på trods af at 

pengebasen faktisk steg (den nominelle pengemængde er produktet af pengebasen og 

pengemultiplikatoren). 

Den faldende pengemængde medførte, at de nominelle renter kun faldt begrænset, men da priserne 

faktisk faldt (deflation), var resultatet stigende realrenter, jf. Tabel 2.1. Ifølge Blanchard var det 

stigningen i realrenterne, der var med til at skabe den dybe krise; så årsagen til den faldende 

produktion og den stigende arbejdsløshed skal findes i den faldende pengemængde. 

 

                                                 
6 Blanchard (2009) s. 499-507 
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År 

Nominel 

pengemængde 

(mia. dollar) 

Nominel 

rente (%) 
Inflation (%) 

Realrenten 

(%) 

Arbejdsløshed 

(%) 

Vækst i BNP 

(%) 

1929 26,6 5,3 0 5,3 3,2 -9,8 

1930 25,7 4,4 -2,5 6,9 8,7 -7,6 

1931 24,1 3,1 -9,2 12,3 15,9 -14,7 

1932 21,1 4,0 -10,8 14,8 23,6 -1,8 

1933 19,9 2,6 -5,2 7,8 24,9 9,1 

Tabel 2.1: Udviklingen i økonomiske nøgletal i USA i begyndelsen af depressionen. Kilde: Blanchard (2009) s. 

500+503 

 

2.4. Bankkriser har stor betydning for samfundsøkonomien 

For at sammenfatte ovenstående beskrivelser står det klart, at banksektoren har stor indflydelse på 

hele samfundsøkonomiens sundhedstilstand. Da bankerne er en central del af den økonomiske 

infrastruktur, får en bankkrise både indflydelse på aktionærernes formuer, realrenterne og 

virksomhedernes overlevelseschancer og investeringsmuligheder. Alt sammen betyder, at en krise i 

banksektoren skaber problemer for hele samfundsøkonomien. 

Det er derfor meningsfyldt at undersøge, om risikoen for bankkriser kan bringes ned eksempelvis 

ved at reducere konkurrenceniveauet i banksektoren, hvilket jeg i nærværende projekt vil 

undersøge.   
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3. Bankers forretningsmodeller og risici 

Inden jeg begynder på min egentlige undersøgelse af sammenhængen mellem risiko og 

konkurrence, er det nødvendigt, at beskrive de forskellige risici en bank er udsat for, disse risici er 

dog (til en vis grad) en del af og derfor indlejret i bankens forretningsmodel. Dvs. en del af bankens 

kerneopgaver er netop at påtage sig en risiko og håndtere den bedst muligt. 

 

Freixas og Rochet (2008) beskriver, at bankens kerneområder bl.a. er transformering af aktiver og 

styring af risiko. Hvis man ser skematisk på samfundet, består det af to typer agenter: 

Husholdningerne som sparer op, og virksomhederne som låner til forskellige investeringsprojekter. 

Problemet er blot, at husholdningernes opsparing ikke umiddelbart er tilgængelig som lån til 

virksomhederne. Typisk er opsparingerne små, og småsparerne er uinteresserede i at påtage sig en 

risiko, men de ønsker samtidig let adgang til deres opsparing. Omvendt ønsker virksomhederne 

store lån med en lang løbetid, og projekterne er typisk risikable. Bankernes rolle er at fungere som 

formidler mellem disse to parter og transformere indskydernes opsparing til udlån. Dermed 

foretager banken tre transformationer af størrelse, løbetid og risiko, jf. Figur 3.1. Denne 

transformation giver banken en risiko, hvis f.eks. virksomhedens projekt slår fejl, er banken stadig 

forpligtet til at betale indskyderne7. Pointen er dog, at banken generelt er bedre til at kontrollere 

denne risiko, end de individuelle opsparere ville være, ved hjælp af det finansielle marked. 

Diamond og Dybvid (1983) viser, at en bank kan håndtere likviditetsrisci bedre end et 

pengemarked. Og Diamond (1984) argumenterer for, at det er billigere for en bank at overvåge en 

række investeringsprojekter, end det er for indskyderne, dvs. banken er bedre til at håndtere 

kreditrisiko end indskyderne. 

Dermed indeholder bankernes kerneopgaver en vis risiko, netop fordi bankerne er dem, der er bedst 

til at håndtere denne risiko. 

                                                 
7 Freixas og Rochet (2008) s. 1-6 
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Figur 3.1: Bankens rolle (skematisk set), som formidler af opsparing fra indskyderne og kapital til låntagerne, 

medfører en række transformationer – disse transformationer medfører en risiko. 

 

3.1. Bankers risici 

Som beskrevet ovenfor medfører bankens forretningsmodel, dvs. formidlingen af lån, en række 

risici. Jeg vil kort beskrive disse risici. 

 

Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisikoen er en følge af bankens rolle som likviditetstransformer. Da banken ikke på kort 

sigt vil være i stand til at indfri indskydernes indlån, fordi disse er udbetalt til virksomhederne som 

lån med lange løbetider. 

Diamond og Dybvid (1983) viser, hvordan likviditetsrisikoen kan føre til ‘bank runs’, alene fordi 

indskyderne frygter, at banken ikke ville kunne honorere deres forpligtelser. Denne risiko er især 

alvorlig, da den kan brede sig til resten af banksektoren, da banker typisk er tæt forbundet via 

interbankmarkedet. Den individuelle bank kan forsøge at håndtere likviditetsrisikoen ved hjælp af 

interbankmarkedet og forskellige hedging-strategier. Mens myndighederne typisk forsøger at 

begrænse de systematiske effekter ved brug af nødlån, indskydergaranti og reservekrav8.  

 

Markedsrisiko  

Markedsrisikoen er risikoen for, at bankens aktiver falder i værdi, mens passiverne vokser. I så fald 

er der risiko for, at banken bliver insolvent. En vigtig del af markedsrisikoen er renterisiko, altså 

                                                 
8 Freixas og Rochet (2008) s. 4+273-274 



Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren 

15 

muligheden for at renten på bankens passiver stiger i forhold til renten på aktiverne. Dette kunne 

eksempelvis ske, fordi banken låner ud til en fast rente, men selv betaler en flydende rente. 

Problemet er tæt forbundet med løbetidstransformationen. Da bankens passiver typisk har en kort 

løbetid, mens aktiverne har en lang løbetid, er der risiko for, at den korte rente stiger i forhold til 

den lange rente. En måde at håndtere denne risiko på er Asset Liability Management, hvor banken 

forsøger at matche løbetiderne på aktiverne og passiverne9. 

 

Kreditrisiko 

Kreditrisiko er risikoen for, at bankens låntagere ikke tilbagebetaler deres lån. Da det er en banks 

kerneopgave at formidle udlån, jf. Figur 3.1, er dette en naturlig forekommende risiko. Tab fra 

misligholdte lån kan minimeres ved, at banken kræver sikkerhedsstillelse og foretager en grundig 

vurdering af låntagers kreditværdighed. Myndighederne stiller krav om minimumskapitalmængder, 

som skal bruges til at opsuge tab fra bl.a. kreditrisiko, for at undgå bankkriser10.  

 

Operationel risiko 

Den operationelle risiko er risikoen for tab pga. fejl eller uhensigtsmæssigheder internt i bankens 

organisation. Det kan være menneskelige fejl, svindel, it-problemer, sikkerhedsproblemer osv. At 

også denne form for risiko kan være ret alvorlig ses f.eks. ved, at Barings Bank tabte mere end 800 

mio. pund og derfor gik konkurs pga. svindel begået af Nick Leeson11. 

Tab pga. operationel risiko kan minimeres ved hjælp af risikovurderinger, politikker, 

forretningsgange, intern-revision m.v.12. 

 

Risiko fra off-balance-sheet operationer 

En stor del af bankernes risiko kommer fra aktiviteter, der ikke resulterer i regnskabsmæssige 

aktiver/passiver og derfor ikke optræder på balancen. Dette er typisk aktiviteter, hvor banken indgår 

forskellige forpligtelser (f.eks. indgår som modpart i swapaftaler eller optioner) eller optræder som 

‘underwriter’ (dvs. garanterer for en anden virksomheds udstedelse af aktier eller obligationer). 

Selvom disse aktiviteter ikke er en del af klassisk bankforretning, kan de siges at ligge i naturlig 

                                                 
9 Freixas og Rochet (2008) s. 284 og Keiding (foreløbig version: august 2011) s. 2 
10 Freixas og Rochet (2008) s. 266+271 
11 www.news.bbc.co.uk/2/hi/business/375259.stm (tilgået 2. juli 2013) 
12 Danmarks Nationalbank (2003) s. 103-104 
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forlængelse af bankens rolle som formidler13. Ofte er der dog store risici forbundet med disse 

transaktioner, og derfor var det i USA frem til 1999 forbudt for ikke-investeringsbanker at indgå i 

disse aktiviteter14.  

 

                                                 
13 Freixas og Rochet (2008) s. 6 
14 Eiteman et al. (2010) s. 107 
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4. Teoretisk beskrivelse af sammenhængen mellem 

konkurrence og risiko 

Endelig kan jeg begynde på den egentlige undersøgelse af sammenhængen mellem risiko og 

konkurrence. Jeg starter med at se på den teoretiske sammenhæng mellem konkurrenceniveauet på 

bankmarkedet og bankernes risiko (den risiko bankerne tager, når de bevilger et udlån). Hvis 

konkurrenceniveauet har en robust effekt på risikoen, dvs. effekten er konsistent over flere 

modelspecifikationer og modeludvidelser, er det et tegn på, at problemstillingen skal tages alvorligt. 

Da et robust resultat indikerer, at det altid vil være rationelt for en bank at tilpasse risikoniveauet til 

den konkurrencemæssige situation. Desuden kan de teoretiske modeller indikere, hvornår og under 

hvilke forudsætninger sammenhængen er relevant. 

Sammenhængen vil blive undersøgt ved brug af tre forskellige modeltyper: Cournot-konkurrence, 

konkurrence under produktdifferentiering og Cournot-konkurrence på et to-sidet marked. 

 

4.1. Cournot-konkurrence 

Den teoretiske fremstilling af sammenhængen mellem konkurrence og risiko indledes med en 

simpel Cournot-model udviklet af Allen og Gale (2000); en del af denne gennemgang vil dog blive 

baseret på Boyd og De Nicoló (2003 og 2005). Der vil blive set på flere udvidelser til modellen, 

først følger dog en beskrivelse af initialmodellen. 

 

I modellen konkurrerer bankerne om indskud, ved at vælge den mængde indskud de vil efterspørge: 

Jo højere efterspørgslen er, jo højere er prisen og dermed udbuddet.  Disse indskud placerer banken 

i forskellige udlånsprojekter. I modellen indgår ikke et marked for udlån, så bankerne behøver ikke 

at konkurrere om udlånskunderne, så de kan frit vælge risikoen og dermed renten, for de udlån de 

bevilger. I afsnit 4.4 udvides denne model med et marked for udlån. Modellen foregår i to skridt: 

Først vælger bankerne deres risikoprofil, her tænkes typisk på en form for kreditrisiko, jf. kapitel 3, 

og efterfølgende offentliggøres det, om bankens udlånsprojekter har haft succes eller ej. 

Der er to klasser af agenter i modellen: Banker og indskydere. Lad os først se på bankerne. 

 

Banker 

I initialmodellen findes N banker. Som nævnt ovenfor, modtager hver af disse banker indskud og 

udlåner dette til forskellige projekter. Initialt vælger hver af disse banker risikoprofilen for deres 



Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren 

18 

portefølje. Risikoen i de individuelle projekter i bankens portefølje er perfekt korreleret, således at 

der kan ses bort fra idiosynkratisk risiko, dermed behøver banken kun at forholde sig til den 

systemiske risiko i porteføljen. 

For hver krone investeret i udlånsporteføljen modtager bank i bruttoafkastet yi med sandsynlighed 

p(yi) og nul med sandsynligheden (1-p(yi)). Dvs. her ses på en form for kreditrisiko, jf. afsnit 3.1. 

Banken vælger et bruttoafkast, yi, af hensyn til simplicitet antages dette afkast at svare til risikoen 

på porteføljen. Der laves følgende antagelse:  

 

Antagelse 4.1: p(y) opfylder p(0) = 1, 0yp =)( , 0p' ≤ , 0p'' ≤ og 00p =)(' for alle ],[ y0y ∈ . 

 

Denne antagelse fortæller os, at sandsynligheden for succes falder, når bruttoafkastet vokser, og at 

sandsynligheden for succes falder hurtigere, jo større bruttoafkastet er. Dermed er funktionen p(y)y, 

som giver det forventede afkast, strengt konkav. Når y vokser, går de to funktioner i hver sin 

retning, hvor y dominerer for små værdier af y, og p(y) dominerer for store værdier af y. Så der 

findes et risikoniveau, hvor det forventede afkast opnår sin maksimale værdi. 

 

Indskydere  

I modellen indgår også indlånere, som udbyder bankindskud. Den rente, som indlånerne forlanger, 

er givet ved udbudsfunktionen r(D). Det samlede indskud i bank i benævnes di, da der i denne 

model ses bort fra andre former for kapital, vil di udgøre den samlede kapital, som banken kan 

investere. Det samlede indskud i økonomien, som også er de samlede investeringer, er således givet 

ved: ∑ =
= N

1i idD . Om udbudsfunktionen antages følgende: 

 

Antagelse 4.2: r(D) opfylder r(0) = 0, ∞=∞ )(r , 0Dr >)('  og 0Dr >)('' . 

 

Antagelsen siger, at der ikke er nogen øvre grænse for hverken prisen på indskud, eller for hvor 

meget kapital der kan udbydes. Den udbudte mængde vokser med prisen, dog vokser prisen 

hurtigere, end den mængde kapital der udbydes. 

 

I initialmodellen eksisterer en indskydergarantifond, der forsikrer hele det indskudte beløb. Dvs. 

indskyderne interesserer sig ikke for bankens risiko, og dermed er udbuddet af kapital uafhængig af 
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bankens risiko. I initialmodellen indbetaler banken en fast forsikringspræmie, 0>α , for hver 

indskudskrone. Senere vil forsikringspræmien, dα , blive ændret til en retfærdig forsikringspræmie, 

hvor bankerne i gennemsnit betaler indskydergarantifondens reelle omkostninger. 

 

Bankens problem 

Banken fastsætter sin risiko, yi, og mængden af indskyderkapital, di, således at profitten 

maksimeres. Bemærk at bankerne vælger mængde, og dermed er der tale om Cournot-konkurrence. 

Bankens profit er givet ved: 

(4.1)  [ ] 0yp1ddDrdyyp iiiiiii ))(()()( −+−−= απ    

 

Hvis bankens projekter har succes, hvad de har med sandsynlighed p(yi), tjener banken forskellen 

på ind- og udlånsrenten per investeret krone, dvs. yidi – r(D)di, desuden skal banken betale 

indskydergarantifonden en forsikringspræmie. Hvis banken ikke har succes med sine projekter, 

opnår den ingen profit, hvilket er angivet ved sidste led i (4.1).   

 

Førsteordensbetingelserne: 

(4.2)  [ ] 0dypddDrdyyp
y iiiiiii

i

i =+−−=
∂
∂

)()()(' απ
   

(4.3)  [ ] 0dDrDryyp
d iii

i

i =−−−=
∂
∂

α
π

)(')()(    

 

Hvis vi begrænser os til at se på symmetriske og positive valg af yi og di, dvs. 

i0dydy ii ∀>= ),(),( , kan (4.2) og (4.3) omskrives til: 

(4.4)  [ ] 0ypNdryyp
yi

i =+−−=
∂
∂

)()()(' απ
 

(4.5)  0dNdrNdry
di

i =−−−=
∂
∂ απ

)(')(  

 

Ved omskrivning af ligning (4.4) og (4.5) følger: 

(4.6)  aNdrydNdr
yp

yp −−==− )()('
)('
)(
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Ovenstående betingelse for ligevægt giver anledning til følgende resultat: 

 

Sætning 4.1: Der findes netop én symmetrisk løsning (y*,d*), der løser bankernes problem under 

de givne antagelser.    

 

Bevis 4.1: Antag at der findes to løsninger på bankens problem (y,d) og (y*,d*).  

Hvis y > y* så vil *)('
*)(

)('
)(

yp
yp

yp
yp <  (jf. antagelse 4.1) og dermed vil r´(Nd)d < r´(Nd*)d*, jf. ligning 

(4.6), og da vi har antaget r´´(Nd) > 0 må d < d*.  

Pga. antagelsen r’(D) > 0 gælder r(Nd) < r(Nd*) og det medfører at y – r(Nd) – α  > y* - r(Nd*) – 

α . Dermed forbryder vi os mod ligning (4.6), og altså kan vi ikke have flere ligevægte. ■ 

 

Vi kommer nu frem til det første resultat, der fortæller os, at bankerne øger den systemiske risiko af 

deres portefølje, når konkurrenceniveauet stiger (egentlig når koncentrationen falder) i 

banksektoren. 

 

Sætning 4.2: Bankernes risikoniveau vokser med antallet af konkurrerende banker: yy →  når 

∞→N . Sandsynligheden, for at bankerne får succes med deres udlånsprojekter, går derfor også 

mod nul (jf. antagelse 4.1). Desuden vil bankernes rentemarginal og dermed deres profit gå mod 

nul, når antallet af banker vokser ubegrænset: 0Ndry →−− α)(  når ∞→N . 

 

Bevis 4.2: Det er ikke muligt at opnå en ligevægt, hvor prisen for indskud er uendelig høj. Så da der 

må gælde, at ∞→)( Dr  når ∞→D  medfører, det at ∞→D  er uforeneligt med en ligevægt. 

Altså må 0d →  når ∞→N  (husk NdD = ). Så når antallet af banker vokser, falder størrelsen af 

den enkelte bank målt på kapitalmængde. Dette krav til d betyder, at 0dNdr →)('  derfra følger 

det ifølge (4.6) at 0Ndry →−− α)(  og 0yp →)( , og det kan kun være opfyldt hvis yy → . ■ 

 

Effekten af konkurrenceniveauet på bankens valg af risiko er som følger: Det øgede 

konkurrenceniveau reducerer, alt andet lige, indskuddet i hver bank. For at modgå denne effekt 

søger bankerne at hæve deres indlån ved at tilbyde indlånerne en højere rente. Den højere 

indskudsrente reducerer bankens rentemarginal og dermed profitten. Banken reagerer ved at øge sin 

udlånsrente og således også risikoen. 
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Denne sammenhæng, at en bank forsøger at kompensere for højere konkurrence om indlånene ved 

at påtage sig større risiko, finder støtte hos Hendershott og Shilling (1991) og Akerlof og Romer 

(1993). Begge artikler argumenterer for, at 80’ernes bankkrise i USA især skyldtes, at mange 

banker var blevet insolvente pga. stigende indlånsrenter (som medførte faldende rentemarginaler) 

og derfor påtog sig store risici. Hendershott og Shilling fokuserer især på, at bankerne forsøger at 

rette forretningen op ved at opnå en højere profit, mens Akerlof og Romer også lægger vægt på, at 

en højere kortsigtsprofit kan gøre det muligt for ledelsen at trække værdier ud af banken, inden den 

må lukke. 

 

Der findes en række naturlige udvidelser til ovenstående model: i) En retfærdig prisfastsat 

forsikringspræmie ii) Omkostninger ved fallit iii) Offentligt kendt risiko iv) Flere perioder (med 

mulighed for karteldannelse). I det følgende vil det blive undersøgt om modellens resultat ændres 

ved disse udvidelser. 

 

Ad i) Retfærdig prisfastsat forsikringspræmie 

I Boyd og De Nicoló (2003)15 undersøges effekterne af, at betalingen til indskydergarantifonden 

prisfastsættes retfærdigt. Dvs. betalingen fastsættes sådan, at indskydergarantifonden hverken får 

tab eller profit. Der skal gælde: 

(4.7)  0Ndryp1yp =−− )())(()( α  

 

Første led angiver, hvad hver bank betaler til indskydergarantifonden per krone indskudt i banken. 

Denne betaling gennemføres kun, hvis bankens projekter er succesfulde; altså med sandsynlighed 

)( yp . Andet led er udbetalingen fra fonden til de indskydere, hvis bank har haft fiasko, denne 

udbetaling sker med sandsynlighed )( yp1− ; i tilfælde af fiasko vil indskyderne få dækket hele 

deres tilgodehavende )( Ndr . 

 

Boyd og De Nicoló viser, at alt afhængigt af N kan systemet have to, en eller nul løsninger. For at 

vise dette resultat anvendes ligning (4.7) sammen med (4.4) og (4.5), og der foretages bestemte 

antagelser for indskuds-udbudsfunktionen og for succes-sandsynligheds-funktionen. Det 

                                                 
15 Boyd og De Nicoló (2003) s. 18-21 
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konkluderes, at det med en retfærdig betaling for risiko ikke er muligt at udlede en generel 

sammenhæng mellem y og N. 

I denne model kan sammenhængen mellem risiko og konkurrence ikke siges at være entydig. 

 

Ad ii) Omkostninger ved fallit 

For at beskrive hvordan omkostningerne ved fallit har betydning for bankernes valg af risiko, følges 

Boyd og De Nicoló16. I ovenstående model indføres en fast omkostning ved fallit 0c > . Dette er en 

interessant ændring af modelforudsætningerne, da Akerlof og Romer17 argumenterer for, at især 

virksomheder, som opererer under statsgaranti, har en tendens til at tage store risici. Ifølge dette 

argument vil det være mindre attraktivt for bankerne at øge deres risiko, hvis de selv (og ikke staten 

eller deres kreditorer) kommer til at betale omkostningerne i tilfælde af fiasko. Betalingen til 

indskydergarantifonden er sat til 0, dvs. 0=α . Udover disse ændringer er modellen den samme, 

dermed bliver bankernes profitfunktion: 

(4.8)  [ ] cyp1dDrdyyp iiiiii ))(()()( −+−=π  

 

Første led i profitfunktionen er som tidligere beskrevet, mens andet led nu indeholder 

fallitomkostningerne c, derfor indbefatter det nu et tab for banken ikke at have succes med sine 

udlånsprojekter. 

 

Førsteordensbetingelserne er givet ved: 

(4.9)  [ ] 0dypcdDrdyyp
y iiiiii

i

i =+−−=
∂
∂

)()()('
π

 

(4.10)  0dDrDryyp
d iii

i

i =−−=
∂
∂

))(')()((
π

 

 

Som før begrænser vi os til at se på symmetriske ligevægte, så i0dydy ii ∀>= ),(),( . Dermed 

kan førsteordensbetingelserne omskrives til: 

(4.11)  0yp
d

c
Ndryyp

yi

i =+




 −−=
∂
∂

)()()('
π

 

                                                 
16 Boyd og De Nicoló (2003) s. 13 - 15 
17 Akerlof og Romer (1993) s. 2 
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(4.12)  0dNdrNdry
di

i =−−=
∂
∂

)(')(
π

 

 

Når (4.11) og (4.4) sammenlignes, ser vi, at marginaleffekten af en øget risiko nu afhænger af 

bankens størrelse di. Så når antallet af banker stiger, falder størrelsen af den enkelte bank, dermed 

bliver fallitomkostningerne relativt større i forhold til bankens størrelse, når konkurrenceniveauet 

stiger. For et stigende konkurrenceniveau vil denne effekt, alt andet lige, gøre banker mindre 

tilbøjelige til at øge deres risiko.  Udfra (4.11) og (4.12) fås følgende resultat: 

 

Sætning 4.3: Banken vil vælge et lavere risikoniveau, når antallet af konkurrerende banker vokser: 

0y →  når ∞→N , når banken har omkostninger ved at gå fallit, og rentemarginalen og profitten 

vil gå mod nul, når antallet af banker vokser: 0dcNdry →−− /)(  når ∞→N . 

 

Boyd og De Nicoló illustrerer dette resultat ved et numerisk eksempel, her vil jeg vise resultatet ved 

at benytte samme fremgangsmåde som i bevis 4.2: 

  

Bevis 4.3: Som i bevis 4.2 er det ikke muligt at have en indskudsrente, der er uendelig høj. Og da 

der fortsat må gælde, at ∞→)( Dr  når ∞→D , kan ∞→D  ikke føre til en ligevægt. Så igen må 

0d →  når ∞→N  (hvor NdD = ). 

Fra (4.12) fås 0dNdrNdry =−− )(')( , så når 0d →  må 0dNdr →)('  og dermed kan (4.12) 

kun være opfyldt, når 0Ndry →− )(  for ∞→N . 

Fra (4.11) fås: 
)('
)(

)(
yp

yp

d

c
Ndry −=−−  og da 0Ndry →− )(  må 

)('
)(

yp

yp

d

c = . Da 0d →  må 

∞→
d

c
, altså kan ligheden kun være opfyldt hvis ∞→

)('
)(

yp

yp
 og da ];[)( 10yp ∈  kan dette kun 

opfyldes, hvis 0yp →)('  og dermed 0y →  ( 00p =)('  jf. antagelse 4.1). ■ 

 

Dette resultat skyldes dog udelukkende, at fallitomkostningerne er konstante og derfor bliver 

relativt større, når banken (pga. stigende konkurrence) bliver mindre. Hvis disse omkostninger 

(måske mere realistisk) stod i forhold til bankens størrelse, dvs. icd , ville situationen havde været 

magen til situationen i initialmodellen, og vi havde haft: yy →  for ∞→N . 
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Ad iii) Offentligt kendt risiko  

En mulighed som, så vidt jeg kan se, ikke har været overvejet i forbindelse med denne model er, at 

bankens risiko er offentligt kendt, og at udbuddet af indskud afhænger af denne risiko. For at fange 

denne effekt, lader jeg udbuddet af indskud være en funktion af bankernes risiko: )( iyd . Der 

foretages følgende antagelse: 

 

Antagelse 4.3: )( iyd  opfylder 0yd =)(  og 0d <' . Desuden gælder stadig: 0d →  for ∞→N . 

 

Antagelsen siger, at indskuddene i en bank falder, med den større risiko banken tager i forhold til 

andre banker, således at når banken tager den største risiko, y , vil ingen indskydere benytte den.   

I denne model ses bort fra indskydergarantifonden. Hvis en sådan fandtes, ville indskyderne 

sandsynligvis reagere mindre kraftigt på bankens risiko. Følgelig skal banken ikke betale en 

forsikringspræmie til fonden. Dermed bliver profitfunktionen: 

(4.13)  [ ] 0yp1ydDrydyyp iiiiii ))(()()()()( −+−=π  

 

Førsteordensbetingelserne: 

(4.14)   [ ] [ ])(')()(')()(')()()()()()(' DrydydDrydyydypydDrydyyp
y iiiiiiiiii

i

i −−++−=
∂
∂π

 

 

(4.15)  [ ])()(')()( iii
i

i ydDrDryyp
d

−−=
∂
∂π

 

 

Ved omskrivning og anvendelse af symmetriantagelsen fås: 

(4.16)  
)('
)(

)(')()(')()(')(

)())(()(

yp

yp

DrydydDrydyyd

ydyNdrydy

iiiii

iiii −=
−−+

−
 

 

(4.17)  )())(('))(( ydyNdryNdry =−  

 

Da der stadig gælder 0d →  for ∞→N  følger det fra (4.17), at 0ry →− (.) . Pga. dette og 0d →  

må tælleren i (4.16) gå mod nul. Også nævneren vil gå mod nul, men langsommere da tælleren er et 

produkt af to led der går mod nul, mens næveren er en sum af de samme to led. Dvs. venstresiden i 
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(4.16) går mod nul, og for at det kan være opfyldt, må 0yp →)(  og dermed yy →  som i 

initialmodellen. Dvs. bankerne vil fortsat øge deres risiko når konkurrenceniveauet øges. 

Selv om indskyderne straffer banker med høj risiko, bliver bankernes incitament til at tage risiko 

ikke mindre. Det skyldes, at bankerne alligevel bliver uendeligt små, når konkurrencen er hårdest, 

så bankerne bliver ikke mindre, end de ellers ville være blevet. 

 

Ad iv) Flere perioder 

Hidtil har modellen været begrænset til én periode, Allen og Gale (2000)18 udvider den til at foregå 

i flere perioder: T21t ...,= . Der ses bort fra betalingen til indskydergarantifonden, men ellers er 

modellens øvrige forudsætninger som i initialmodellen. 

Bankernes profit er i første periode givet ved: 

(4.18)  [ ] 0yp1VdNdrdyyp iiiiiii ))(()()( −++−= βπ                   

 

Hvor V er bankens profit i alle de efterfølgende perioder og β  er diskonteringen. 

Førsteordensbetingelserne bliver (mht. iy ): 

 

(4.19)  [ ] 0dypVdNdrdyyp
y iiiiiii

i

i =++−=
∂
∂

)()()(' βπ
 

 

Hvor: [ ] ))(()(....)()()( iiii
T

i
T2

i
2

ii dNdRdyypypyp1ypV −++++= βββ  

 

Dermed kan (4.19) omskrives til: 

(4.20)  0ypNdryKyp
y iiii

i

i =+−=
∂
∂

)()]([)('
π

  

Hvor 
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β
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−
−

+=
++

  

 

Ved anvendelse af symmetriantagelsen kan førsteordensbetingelserne, ligning (4.5) og (4.20) 

samles til: 

                                                 
18 Allen og Gale (2000) s. 250-252 
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(4.21)  
Kyp

yp
dNdrNdry

)('
)(

)(')( −==−  

 

Denne ligning er næsten magen til ligning (4.6), så ved anvendelse af samme argumentation som i 

bevis 4.2 og bevis 4.3 følger det, at for ∞→N  vil yy → . Dvs. når konkurrenceniveauet øges, vil 

bankerne øge deres risiko, også når modellen løber over flere perioder. Dog vil konvergensen være 

langsommere, da 1K >  vil Kyp
yp
)('
)(−  gå hurtigere mod nul end i initialmodellen, og dermed vil y gå 

langsommere mod y . Den økonomiske intuition er, at når banken ikke blot mister denne periodes 

profit, men også alle fremtidige perioder, ved at gå fallit, vil risikotagningen foregå i et 

langsommere tempo. 

 

Allen og Gale19 argumenterer dog for, at hvis bankerne kan opretholde et kartel (hvilket kræver at 

diskonteringen er tilstrækkelig lav, dvs. β  er tæt på en), vil de kunne øge deres individuelle profit. 

Dermed vil tabet i tilfælde af konkurs blive større (da profitten i den indeværende periode og i al 

fremtid tabes), og dermed vil det være mere omkostningsfyldt for bankerne at øge deres risiko. Så 

hvis bankerne kan indgå i et kartel, vil de være tilbøjelige til at vælge et lavere risikoniveau. 

Allen og Gale pointerer dog, at der ikke findes en unik ligevægt i fler-periode spillet, og dermed 

kan der ikke svares klart på, om bankerne tager højere eller lavere risiko, når de tager hensyn til 

flere perioder. 

 

4.2. Konkurrence med produktdifferentiering  

Efter at have undersøgt sammenhængen omkring konkurrence og risiko i en enkel Cournot-model, 

vil der nu blive tilføjet et ekstra lag af realisme og kompleksitet ved at indføre 

produktdifferentiering. Salop (1979) introducerede med sin cirkulære by en meget anvendt model til 

undersøgelse af produktdifferentiering. Her tages udgangspunkt i en model af Cordella og Yeyati 

(1998 og 2002), som bygger på Salops cirkulære by. I den oprindelige Cordella og Yeyati-model 

blev konkurrenceniveauets påvirkning af den indsats, hvormed bankerne overvåger deres 

udlånsprojekter, undersøgt. Jo større (omkostningsfyldt) monitoreringsindsats er, jo større er 

sandsynligheden for, at projekterne er succesfulde. Cordella og Yeyati tager således udgangspunkt i 

                                                 
19 Allen og Gale (2000) s. 251-252 
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en form for operationel risiko, jf. kapitel 3: Hvis banken ikke yder en tilstrækkelig indsats, er der 

risiko for, at den bliver insolvent. 

I dette kapitel er fokus lagt på kreditrisikoen i bankernes udlånsportefølje, derfor tilpasses Cordella 

og Yeyati-modellen, så der i stedet for monitoreringsindsatsen ses på udlånsrisiko. Denne ændring 

får betydning for modellens konklusioner: I Cordella og Yeyati-versionen er sammenhængen 

mellem konkurrenceniveau og risiko entydig positiv og robust over for flere modeludvidelser 

(individuelle retfærdige forsikringspræmier og offentlig kendt risiko)20. I denne model er, som vi 

skal se, sammenhængen langt fra holdbar over for modeludvidelser. 

 

Modelforudsætninger 

I modellen findes N symmetriske banker, som er jævnt fordelt over enhedscirklen (den cirkulære 

by), jf. Figur 4.1. I modellen findes et marked for indskud: Banken låner penge af indskyderne og 

betaler en rente, r i. Dette indskud udlåner banken til projekter, og hvis projekterne er succesfulde 

modtager banken et afkast, yi, i tilfælde af fiasko mister banken sin investering og erklæres konkurs. 

I denne model ses der bort fra andre former for kapital end indlån og andre former for 

værdianbringelse end udlån. Dermed vil indlånet altid være lig udlånet. 

Som i Allen og Gale-modellen vælger banken risikoen af låneporteføljen. For at holde modellen 

enkel er risiko og afkast ækvivalente. Konkret vælger banken sandsynligheden for succes, 

];[ 10qi ∈ , hvor bruttoafkastet er givet ved: ];[ 10q1y ii ∈−= , så højere sandsynlighed for succes 

medfører lavere bruttoafkast.  

Hvis projektet viser sig at være en fiasko, vil indskydergarantifonden garantere en andel, 

];[ 10∈α , af indskuddet i banken. Indskydergarantifonden vil opkræve en retfærdig præmie for 

denne forsikring. 

Ligesom bankerne er indskyderne jævnt fordelt over enhedscirklen, jf. Figur 4.1. Der findes et 

kontinuum af indskydere; hver har en formue på 1 kr., som skal indsættes på en bankkonto (i 

Cordella og Yeyatis model indgår også et risikofrit aktiv med et afkast på nul, her udelades dette 

aktiv, for at holde modellen så enkel som mulig). Da der ikke findes et kontinuum af banker, skal 

indskyderne rejse til den nærmeste bank. Rejsen medfører en omkostning t per enhed, som 

indskyderen skal rejse. Denne transportomkostning kan fortolkes som et mål for 

                                                 
20 Cordella og Yeyati (2002) s. 478-480 
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produktdifferentieringen, hvor kunden benytter den bank, hvis produkt (placering) ligger nærmest 

hans foretrukne produkt. Så desto større t er, desto større er produktdifferentieringen.  

 

 
Figur 4.1: De N banker er fordelt jævnt over enhedscirklen, dermed er der afstanden 1/N mellem hver bank. Der 

findes et kontinuum af indskydere på enhedscirklen, så hvis bankerne er identiske (stiller samme priser og har 

samme forventede risiko), må hver bank have 1/N af det samlede indskud. 

 

Bankerne er jævnt fordelt på enhedscirklen, så afstanden mellem bank i og bank i+1  er givet ved: 

N
1 , jf. Figur 4.2. Afstanden mellem bank i og en indskyder, der ligger imellem de to banker er givet 

ved ];[ N
10x ∈ . I modellen interesserer indskyderne sig kun for de to nærmeste banker, da 

transportomkostningerne bevirker, at indskyderen aldrig vil rejse forbi en bank. Indskyders 

forventede nytte er dermed givet ved: 

(4.22)  
1i

i

xtr1q1q

txr1q1q
U

N
1

1i
e

1i
e
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i
e
i

e
i
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−−+−+

−+−+
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+++ bank  i indskud ved

bank  i indskud ved

)()]()([

)]()([

α
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Indskyderen forventer, at banken overlever med sandsynligheden, e
iq , hvormed han får sit indskud 

og sit afkast fra banken, ir1+ ; hvis banken går ned, får han blot en andel, α , af, hvad banken 

skylder ham, )( ir1+α . Uanset hvad skal indskyderen betale en transportomkostning, t, for hver 

enhed han rejser, x. Bemærk at indskyderen er risikoneutral, og nyttefunktionen dermed er lineær. 

Bank 1 

Bank 2 

Bank 3 

1/N 

Kontinuum 

af indskydere 
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Figur 4.2: Afstanden mellem to banker er 1/N, og afstanden mellem den vilkårlige indlåner j og bank i er x. 

Indlåner j har derfor omkostningerne tx for at rejse til bank i, da t er omkostningerne per enhed der rejses. 

 

Initialmodel 

Initialmodellen baserer sig på følgende afgrænsninger, som senere vil blive løsnet: 

 

i) Banken hæfter ikke for underskud, så hvis bankens projekter ikke har succes, sættes dens profit 

blot til nul.  

ii) Præmien, som opkræves af indskydergarantifonden, er retfærdig, men flad. Dvs. den er 

uafhængig af den individuelle banks risiko, men indskydergarantifonden må ikke få hverken over- 

eller underskud, dermed må gennemsnitsbankens betaling svare til gennemsnitsbankens risiko.  

iii) Bankernes valg af risiko kan ikke observeres af indskyderen. Indskyderen vælger at benytte den 

bank, der giver det højeste afkast i forhold til de transportomkostninger, indskyderen har ved at 

benytte banken. 

 

Da indskyderen kun interesserer sig for de to nærmeste banker, behøver bankerne også kun at 

interessere sig for sine to nabobanker. Dermed foregår konkurrencen ‘lokalt’, en bank konkurrerer 

kun med sine to naboer. Mellem to nabobanker, bank i og bank i+1 , findes en indskyder, der er 

indifferent mellem at benytte de to banker. For denne indskyder gælder, at hans nytte, jf. (4.22), er 

den samme, uanset hvilken af de to banker han vælger at benytte. Dermed må der gælde: 

(4.23)  )()]()([)]()([ xtr1q1qtxr1q1q N
1

1i
e

1i
e

1ii
e
i

e
i −−+−+=−+−+ +++ αα  

 

Ved omskrivning fås et udtryk for afstanden mellem bank i og den indifferente indskyder: 

(4.24)  
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Enhver indskyder, der ligger mellem bank i og den indifferente indskyder, må foretrække at benytte 

bank i. Dvs. de indskydere, der ligger indenfor en afstand x  af bank i (til begge sider), må 

nødvendigvis foretrække denne bank. Da hver indskyder har én krone at indskyde, og der findes et 

kontinuum af indskydere, må det samlede indskud fra indskyderne bosiddende over afstanden x  

være x . Banken står således over for følgende udbud af indskud: 

(4.25)  
N

1

t

r1q1qr1q1q
x2S 1i

e
1i

e
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e
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Hver bank har følgende profitfunktion: 

(4.26)  )]()[( iiiiiii r1qqrq1S +−−−= τπ  

 

Første led (i den kantede parentes) angiver afkastet, hvis projektet er succesfuldt. Hvis projektet er 

en fiasko, får banken ingen profit, men indtil videre heller intet tab. Andet led angiver præmien til 

indskydergarantifonden, som kun betales i tilfælde af succes. Forsikringspræmien, den betaling som 

indskydergarantifonden opkræver for hver krone banken har i indlån, er givet ved: 

ee qq1 /)( −= ατ . Hvor qe angiver den forventede sandsynlighed for, at gennemsnitsbanken har 

succes, så i basismodellen er præmien uafhængig af den individuelle banks risiko. Samlet set er 

indskydergarantifonden fuldt finansieret, så i denne model medtages fra starten en retfærdig 

forsikringspræmie. Senere vil der blive indført en præmie, som afhænger direkte af den individuelle 

banks risiko. 

 

Bankerne maksimerer deres profit (4.26) ved at vælge qi og r i, så de opfylder følgende betingelse:   

 

Betingelse 4.1: En symmetrisk Nash-ligevægt kræver symmetriske valg af qi og r i, dvs. 

irqrq ii ∀= ),(),( . 

 

Denne betingelse angiver, at alle de ens banker skal vælge samme sandsynlighed for succes (risiko) 

og samme indlånsrente for at sikre ligevægt. 

 

Endelig er indskyderne rationelle, således at deres forventninger bliver opfyldt, dvs. jqq j
e ∀= . 
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Ved løsning af bankens problem, maksimering af ligning (4.26), samt anvendelse af ovenstående 

betingelse, fås følgende resultat: 

 

Sætning 4.4: Et højere konkurrenceniveau på markedet for indskud, forstået som et øget antal 

banker eller svagere produktdifferentiering (lavere transportomkostninger), fører til, at bankerne 

øger deres bruttoafkast ved at påtage sig en højere risiko, dvs. ved at sænke deres sandsynlighed 

for succes. 

I initialmodellen, med dens strenge afgrænsninger, er sammenhængen mellem konkurrence og 

risiko således entydig: Et højere konkurrenceniveau medfører et højere risikoniveau.  

 

Bevis 4.4: Hver bank maksimerer profitten givet ved ligning (4.26). Der fås følgende 

førsteordensbetingelser: 
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Ved anvendelse af betingelse 4.1 kan qi, q
e og qi

e sættes til q og r i sættes til r. Når dette indsættes i 

(4.25) fås 
N

1
Si = . Når dette sammen med q og r indsættes i ligning (4.27) og (4.28) fås: 
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(4.30)  
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Isoleres r i (4.29) og (4.30) fås:  
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Disse to ligninger sættes lig hinanden og q isoleres; dermed fås et udtryk for sandsynligheden for 

succes: 

(4.33)  
N

t
q =  

 

I valget af sandsynlighed for succes er det således kun konkurrenceniveauet, der har betydning, og 

ikke for eksempel den andel, α , der skal betales i præmie til indskydergarantifonden. I denne 

model kan konkurrenceniveauet øges på to måder: Enten ved at sænke betydningen af 

produktdifferentiering (dvs. sænke transportomkostningerne, t, således at det bliver billigere for en 

indlåner tæt ved bank i at skifte til bank i+1), eller ved at øge antallet af banker, N. Begge dele vil 

føre til et lavere valg af sandsynlighed for succes og højere bruttoafkast: 
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Endelig kan ligevægtsniveauet af indlånsrenten, r, udledes fra (4.29) og (4.30): 

(4.34)  
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Herfra følger det, at en stigning i konkurrenceniveauet (N øges eller t sænkes) kan have positive 

såvel som negative konsekvenser for indlånsrenten: 0
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Sammenhængen mellem risikoniveau og konkurrenceniveau er næsten som i Allen og Gale-

modellen. Når konkurrencen bliver hårdere, enten fordi der kommer flere banker, eller fordi 

transportomkostningerne falder, begrænses udbuddet af indlån for hver enkelt bank, jf. ligning 

(4.25). Denne reduktion i indlån vil alt andet lige, reducere bankens profit; for at undgå dette må 

bankerne hæve deres udlånsrenter, og som i Allen og Gale-modellen kan bankerne kun opnå en 

højere udlånsrente, hvis de påtager sig en større risiko. Den store forskel på de to modeller er, at i 

denne model vil bankerne ikke nødvendigvis hæve deres indlånsrenter, sådan som de vil i Allen og 

Gale-modellen. 

 

Ligesom til Allen og Gale-modellen findes der en række naturlige udvidelser til denne model. 

Initialmodellen blev baseret på tre restriktioner, i det følgende vil disse lettes efter tur, så modellen 



Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren 

33 

udvides med: i) Fallitomkostninger. ii) Forsikringspræmien afhænger af bankens individuelle risiko. 

iii) Offentligt kendt valg af risiko.  

 

Ad i) Fallitomkostninger 

Som i Boyd og De Nicolós udvidelse af Allen og Gale-modellen vil det i denne model blive 

undersøgt, hvordan bankernes valg af risikoniveau ændres, hvis der medtages fallitomkostninger. 

Argumentet for udvidelsen er det samme: Hvis bankerne har fallitomkostninger, vil en høj risiko 

have en større forventet omkostning end blot den udeblevne profit, og det vil reducere incitamentet 

til at påtage sig risiko.  Dette er en udvidelse af Cordella og Yeyati-modellen, der, så vidt jeg kan 

se, ikke tidligere er blevet foretaget. 

Som i Boyd og De Nicoló21 indføres en omkostning ved fallit 0c > , som er fast og uafhængig af 

bankens størrelse. Dermed bliver bankernes profitfunktion: 

(4.35)  cq1r1qqrq1S iiiiiiii )()]()[( −−+−−−= τπ  

 

Hvor Si stadig er givet ved (4.25), og betalingen til indskydergarantifonden er ee qq1 /)( −= ατ .  

Løsningen af bankernes problem giver anledning til følgende resultat: 

 

Sætning 4.5: Indførelse af fallitomkostninger bevirker, at banken vælger et lavere risikoniveau end 

ellers. Øges konkurrencen gennem lavere transportomkostninger øger bankerne deres risiko, men 

effekten dæmpes af fallitomkostningerne. Hvis konkurrencen øges gennem et højere antal banker, 

er effekten på risikoen tvetydig, hvis fallitomkostningerne er tilstrækkelig høje, reducerer bankerne 

deres risiko, ellers øger de deres risiko. 

 

Bevis 4.5: Udledningen af sætning 4.5 svarer til bevis 4.4. Bankerne løser deres problem, hvilket er 

at maksimere (4.35). Førsteordensbetingelserne bliver (efter anvendelse af betingelse 4.1): 
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21 Boyd og De Nicoló (2003) s. 13 - 15 
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Ved løsning af de to ligninger fås én mulig løsning for bankernes valg af sandsynlighed for succes, 

q: 

(4.38)  
N2

Nt4NccN
q

422 ++=  

 

Det ses, at ligning (4.33) er et specialtilfælde af ligning (4.38); hvis c er nul i (4.38) fås (4.33). Så 

igen afhænger valget af risiko af konkurrenceniveauet (antallet af banker, N, og 

transportomkostningerne,  t) og nu også fallitomkostningerne. 

Det ses, at der gælder: 
N
t

N2
Nt4NccN 422

>++ , så bankerne vælger en højere sandsynlighed for succes, 

og dermed en lavere risiko, i situationen med fallitomkostninger i forhold til situationen uden. 

Desuden ses det, at øgede fallitomkostninger påvirker valget af sandsynlighed for succes positivt: 
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Effekten af højere produktdifferentiering er, at bankerne vælger højere sandsynlighed for succes. 

Bemærk at fallitomkostningerne begrænser transportomkostningernes indflydelse på 

sandsynligheden for succes: 
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Endelig ses det, at effekten af et øget antal banker er tvetydig: 
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Hvis 3N2
tc <  vil 0N

q <∂
∂ , så når fallitomkostningerne er ‘små’, vil flere bankers incitament til at 

tage risiko øges. Men hvis fallitomkostningerne er tilstrækkeligt høje, dvs. 3N2
tc > , bliver 

effekten den modsatte. ■ 
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Mekanismerne i modellen er grundlæggende uændrede, men fallitomkostningerne begrænser den 

risiko bankerne har lyst til at tage. Således at effekten af transportomkostningerne på risikoen 

(lavere transportomkostninger giver højere risiko) bliver mindre jo større fallitomkostningerne er.  

Afhængigt af størrelsen af fallitomkostningerne kan antallet af banker have både en positiv og en 

negativ indflydelse på bankens risiko. Når fallitomkostningerne er små, er effekten som hidtil (flere 

banker giver højere risiko), men effekten bliver mindre, når fallitomkostningerne vokser. Og når 

fallitomkostningerne bliver tilpas store, bliver effekten den modsatte (flere banker giver lavere 

risiko). 

Som beskrevet i indledningen til dette afsnit, bevirker fallitomkostningerne, at den forventede pris 

for at tage en høj risiko stiger, og dette reducerer naturligt nok incitamentet til at tage risiko.    

 

Ad ii) Forsikringspræmien afhænger af bankens individuelle risiko 

I initialmodellen betalte bankerne en flad, men retfærdig forsikringspræmie for at være dækket af 

indskydergarantifonden. En naturlig udvidelse er at se på, hvordan bankerne reagerer på en 

forsikringspræmie, der afhænger af den individuelle banks risiko. Dette er en udvidelse, som 

Cordella og Yeyati22 medtager i deres model. Hvis bankerne betaler de sande omkostninger for den 

risiko, de påtager sig, må de alt andet lige have incitament til at reducere deres risiko. Denne effekt 

kan måske ændre på, hvordan konkurrencen påvirker valget af risiko. 

Hvis indskydergarantien afhænger af den enkelte banks faktiske valg af risiko, bliver 

forsikringspræmien: 

(4.42)  ii qq1 /)( −= ατ  

 

Før afhang forsikringspræmien af forventningen til den gennemsnitlige banks risiko, qe, nu 

afhænger den i stedet af den enkelte banks faktiske risiko, qi. Dermed bliver bankens nye 

profitfunktion: 

(4.43)  )])(()[( iiiiiii r1q1qrq1S +−−−−= απ  

 

Ved løsning af bankens problem opnås følgende resultat: 

 

 

                                                 
22 Cordella og Yeyati (2002) s. 478-479 
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Sætning 4.6: Hvis præmien til indskydergarantifonden fastsættes efter bankernes individuelle valg 

af risiko, findes en løsning til på bankernes problem. Det er uklart, om bankerne påtager sig mere 

eller mindre risiko i forhold til initialmodellen. 

I ligevægtssituationen vil et øget konkurrenceniveau føre til, at bankerne påtager sig en højere 

risiko.  

 

Bevis 4.6: Ovenstående sætning følger fra løsningen af bankens problem. Bankerne maksimerer 

deres profitfunktion, ligning (4.43). Maksimeringen giver anledning til den afledte mht. r i, som 

fortsat er givet ved ligning (4.29), og den afledte mht. qi, sandsynligheden for succes, som er givet 

ved: 

(4.44)  )]([ iiii
i

i r1rq21S
q

++−−=
∂
∂ απ

 

 

I forhold til ligning (4.28) har det fjerde led (i den kantede parentes) i ligning (4.44) modsat fortegn 

(og en ændret størrelse). Det betyder, at hvis sandsynligheden for succes øges, vil det alt andet lige 

have en positiv effekt på profitten, hvor effekten i initialmodellen var negativ. Så bankerne vil have 

et større incitament til at vælge et lavt risikoniveau. 

Ved anvendelse af betingelse 4.1 kan ligningssystemet bestående af de to første ordens betingelser 

løses: 

(4.45)  
N

t

1

2

1
q

2i +
−
−±

−
=

)(
)(

α
αα

α
α

 

 

Ligningssystemet giver anledning til to løsninger, det er dog kun den ene, der er mulig (+ tegnet fra 

). Det gælder, at iN
t q>  når tN >  og iN

t q< når tN <  så om banken påtager sig mere eller 

mindre risiko i forhold til situationen i initialmodellen afhænger af det indbyrdes størrelsesforhold 

af N og t. Det er således ikke muligt at se, om banken generelt vil påtage sig mere risiko, når 

forsikringspræmierne er individuelle i forhold til initialsituationen. 

 

For den afledte mht. N gælder 0N
qi ≤∂

∂ , men for de afledte mht. t gælder derimod: 0t
qi ≥∂

∂ . Dermed 

fører et øget (sænket) konkurrenceniveau altid til, at banken vælger en mindre (større) 

sandsynlighed for succes. ■ 
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Når der introduceres individuelle forsikringspræmier i modellen, får risikoniveauet en tredje effekt 

på profitten. De to gamle effekter var, at banken på den ene side vil øge sin rentemarginal (og 

dermed sin profit), når den påtager sig yderligere risiko. På den anden side vil sandsynligheden for 

succes blive mindre. Den nye effekt er, at et højere risikoniveau vil øge forsikringspræmien, og 

dermed vil det være omkostningsfyldt for banken at påtage sig risiko. 

Introduktionen af individuelle forsikringspræmier bevirker, at sammenhængen mellem konkurrence 

og risiko nu altid er positiv; så i forhold til initialmodellen er effekten af konkurrence på risikoen 

den samme: Øges konkurrenceniveauet øges bankens risiko.  

 

Ad iii) Offentligt kendt valg af risiko  

Til sidst undersøges det, hvordan bankens valg af risiko bliver påvirket af, at denne risiko 

offentliggøres. Det antages, at der ikke findes en indskydergarantifond, derfor mister indskyderne 

hele deres indskud, hvis banken ikke har succes med sine projekter. Pga. risikoen for at miste 

indskuddet vil indskyderen tage hensyn til bankernes risiko, når der vælges mellem de to nærmeste 

banker. Hvis en bank tager højere risiko, vil den indifferente indskyder alt andet lige forskubbes, 

således at den risikable bank får et mindre indskud end nabobanken. Derfor må det forventes, at 

offentliggørelsen af risiko får bankerne til at tage mindre risiko. 

Pga. offentliggørelsen af risiko kan indskyderne nu tage hensyn til den individuelle banks faktiske 

risiko, og da der ikke findes en indskydergarantifond, bliver udbuddet af indskud: 

(4.46)  
t

r1qr1q

N

1
S 1i1iii

i

)()( ++ +−+
+=  

 

Som antydet ovenfor adskiller den nye udbudsfunktion ligning (4.46) sig fra initialmodellens 

udbudsfunktion (4.25) ved, at indskyderne ser på den faktiske risiko og ikke blot den forventede, og 

ved at 0=α . Bankens profitfunktion bliver dermed: 

(4.47)  iiiii qrq1S )( −−=π  

 

Fra løsningen af bankens problem fås følgende opsigtsvækkende resultat:  

 

Sætning 4.7: I modellen med offentligt kendt risiko vil banken tage mindst mulig risiko ( 1q = ) 

uanset konkurrencesituationen, dermed vil bankens afkast blive nul, og følgelig kan indskyderne 

heller ikke opnå et positivt afkast. 
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Bevis 4.7: Resultatet kan vises ved anvendelse af samme fremgangsmåde som i den forudgående 

del af dette delkapitel. Maksimeringen af ligning (4.47) giver anledning til følgende 

førsteordensbetingelser: 

(4.48)  0rq1
t

q
qS

r ii

2
i

ii
i

i =−−+−=
∂
∂

)(
π

 

(4.49)  0qrq1
t

r1
Srq21

q iii
i

iii
i

i =−−
+

+−−=
∂
∂

)(
)(

)(
π

 

 

Ligning (4.49) har et negativt led mindre end ligning (4.28) og et ekstra positivt led 

)))((( iiiit
1 qrq1r1 −−+ . Dermed er der flere positive effekter (på profitten) af at vælge en høj 

sandsynlighed for succes i modellen med offentlig kendt risiko end i initialmodellen. Når der 

antages symmetri (dvs. 1ii rr +=  og 1ii qq += ) bliver N
1

iS = . Under denne antagelse løses de to 

førsteordensbetingelser for qi og r i: 

(4.50)  1qi =  og 
N

t
ri −=   

 

Da 0tN >,  må 0ri < . Desuden ses det, at 
N
t1 ≥  når tN ≥ , dvs. i modellen med offentlig kendt 

risiko vil bankerne vælge en lavere risiko end i initialmodellen; kun når N = t i initialmodellen vil 

valget af risiko være lige så lavt som i den offentlige risikomodel. ■ 

 

Introduktionen af en offentlig kendt risiko ændrer mekanismerne i modellen: Som noget nyt får 

bankens valg af risiko direkte indflydelse på udbuddet af indlån. Hvis en bank påtager sig større 

risiko end nabobankerne, falder den mængde indlån, banken har adgang til, og resultatet bliver, at 

det ikke kan betale sig at vælge andet end den lavest mulige risiko. Dermed kan bankerne heller 

ikke opnå en positiv udlånsrente, i stedet sættes (real) indlånsrenten negativt. Effekten af en øget 

konkurrence på indlånsrenten er den samme som tidligere: Den øges, når konkurrencen øges, men 

kan ikke længere hæves over nul. 
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4.3. Alternative modeller  

Inden jeg beskriver en ny model, hvor bankerne ikke selvstændigt vælger risikoniveauet, vil jeg 

opridse konklusionerne fra et par alternative modeller, hvor banken selvstændigt vælger sit 

risikoniveau. 

 

Bolt og Tieman (2004) beskriver et duopol, hvor bankerne vælger risiko, ved at sætte et kriterium 

for hvornår et udlån kan godkendes. Konkurrencen på markedet for udlån måles ved 

substituerbarheden mellem de to bankers lån. Jo bedre de to bankers lån er substitutter for hinanden, 

jo hårdere er konkurrencen. Denne faktor for substituerbarhed minder en del om 

transportomkostningen i modellen med den cirkulære by. Modellen ser bort fra konkurrence om 

indskud, idet bankerne antages at have ubegrænset adgang til indskud. Til gengæld skal bankerne 

udstede egenkapital, som skal bruges til at dække eventuelle tab. Jo større denne egenkapital er, jo 

mindre sandsynlighed har banken for at blive insolvent. Bolt og Tieman finder to resultater, der er 

interessante i dette projekt: i) En højere substituerbarhed (hårdere konkurrence) medfører et lavere 

långivningskriterium. Når konkurrenceniveauet øges, reduceres profitten, og i et forsøg på at 

kompensere for dette forsøger bankerne at udvide markedet ved at være mere villige til at bevilge 

lån. Altså samme mekanisme som Allen og Gale beskriver, og som også Hendershott og Shilling 

(1991) og Akerlof og Romer (2000) beskriver. ii) En højere andel af egenkapital ifht. indskud 

medfører, at bankerne vælger en lavere risiko. Dermed giver denne model muligheden for, at 

konkurrenceniveauet på bankmarkedet kan øges, uden at risikoen øges tilsvarende, nemlig ved at 

kompensere for den øgede konkurrence med et tilsvarende højere kapitalkrav. 

 

Repullo (2002) opstiller en model baseret på den cirkulære by, som minder en del om den varierede 

Cordella og Yeyati-model, som blev beskrevet i afsnit 4.2. Som i Cordella og Yeyati findes et 

kontinuum af indskydere jævnt fordelt over enhedscirklen. Modellen indeholder en mere realistisk 

kapitalstruktur, i og med at modellen er udvidet med egenkapital. Banken kan vælge mellem at 

investere i to aktiver: Et risikofrit og et risikabelt, hvor det risikable aktiv med positiv 

sandsynlighed giver et højere afkast, men i gennemsnit et lavere afkast end det risikofrie aktiv. 

Renten, som investorerne kræver for at investere i bankens egenkapital, er højere end afkastet for 

det risikofri aktiv, dermed er det relativt dyrere for bankerne at finansiere sig ved egenkapital. 

Myndighederne kræver, at banken har en bestemt mængde egenkapital. Som i Corella og Yeyati-

modellen beskrevet ovenfor indeholder modellen en indskydergarantifond, men i denne model er 
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forsikringspræmien sat til nul. Repullo finder en sammenhæng mellem risiko, kapitalkrav og 

konkurrenceniveau, der svarer til sammenhængen beskrevet af Bolt og Tieman: Hvis kapitalkravet 

er lavt (højt) og konkurrenceniveauet højt (lavt), vælges et højt (lavt) risikoniveau. 

 

4.4. Cournot-konkurrence med et marked for udlån 

I kapitel 4.1 blev en model af Allen og Gale (2000) gennemgået. Modellen baserer sig på Cournot-

konkurrence og undersøger, hvordan konkurrenceniveauet påvirker bankernes valg af udlånsrisiko. 

Her beskrives en udvidelse af Boyd og De Nicoló (2005), hvor bankerne ikke længere har direkte 

kontrol over risikoen, derimod bestemmes risikoen af låntagerne. 

I Allen og Gale-modellen var der intet marked for udlån, dvs. efterspørgslen efter lån var upåvirket 

af konkurrencesituationen. Boyd og De Nicoló argumenterer for, at Allen og Gale-modellen derfor 

er urealistisk, da en ændring i antallet af banker således svarer til at ændre konkurrencesituationen 

på indlånsmarkedet, men ikke på udlånsmarkedet. Dermed tjener udvidelsen til at øge realismen i 

modellen, argumenterer de. 

 

Modellen består af identiske indlånere, som placerer deres penge i banken som indskud. Prisen, som 

banken betaler for indskud, er givet ved indlånsrenten, Ir . Låntagerne er ligeledes identiske, og de 

betaler udlånsrenten, Ur , for deres lån. Som i den oprindelige model er indskuddet i hver bank givet 

ved di, og da modellen består af N symmetriske banker, er det samlede indskud i modellen givet ved 

iNdD = . 

 

Låntagers problem 

I denne model er låntagerne en slags entreprenører, der ønsker at investere i et bestemt projekt. 

Entreprenøren vælger afkastet, y . Afkastet er ækvivalent med risikoen, så et højere afkast betyder 

lavere sandsynlighed for succes. I antagelse 4.1 er forudsætningerne om funktionen, p(y), for 

sandsynligheden for succes givet. Låntagerne maksimerer deres profit, som er forskellen på afkastet 

fra deres projekt og udlånsrenten; profitten opnås naturligvis kun, hvis entreprenørerne har succes 

med deres projekter. Dermed bliver låntagerens profitfunktion: 

(4.51)  0yp1ryyp UL ))(())(( −−−=π  

 

Første ordens betingelsen mht. entreprenørens valg af risiko, y, bliver: 
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(4.52)  0yprypyyp
y U

L =+−=
∂

∂
)()(')('

π
 

 

Ved en omskrivning af (4.52): Uyp
yp ry =+ )('

)(  følger det, at en stigende udlånsrente medfører en øget 

risiko, y. Bemærk at da både 0p' <  og 0p'' ≤  (jf. antagelse 4.1) er det usikkert, hvordan y 

påvirker brøken. Entreprenørerne udviser samme adfærd, som bankerne gjorde i kapitel 4.1: Når de 

presses på indtjeningen, forsøger de at kompensere ved at øge deres risiko.    

 

I antagelse 4.2 blev forudsætningerne for udbudsfunktionen for indskud, )( DrI , beskrevet, disse er 

stadig gældende. Da der nu introduceres et marked for udlån, er det nødvendigt at angive 

tilsvarende forudsætninger for efterspørgselsfunktionen for udlån. Lad renten (prisen) afhænge af 

det samlede udlån, L, og være givet ved: )( LrU . Der antages følgende: 

 

Antagelse 4.4: )( LrU  opfylder 00rU >)( , 0LrU <)(' , 0LrU ≤)(''  og )()( 0r0r IU > . 

 

Bankens problem 

Da udlånsrisikoen nu bliver valgt af låntagerne, har bankerne kun kontrol over størrelsen af 

indlånet, di. Ideen om, at bankerne ingen indflydelse har på risikoen af deres udlån, forekommer 

markant, nedenfor beskrives to udvidelser, hvor banken har delvis indflydelse på sin risiko, og det 

ændrer resultaterne. Bankerne vælger indskuddet således, at profitten maksimeres. Da indlån er den 

eneste form for kapital, og udlån er den eneste form for investering, som banken kan foretage, må 

det gælde, at ind- og udlån er ens: LD = . Banken ved dette og tager fra starten hensyn til det i 

løsningen af sit problem. Dermed bliver problemet at maksimere: 

(4.53)  [ ]iiIiUB ddDrdDryp απ −−= )()()(  

 

Med hensyn til entreprenørens valg af risiko, som var givet ved ligning (4.52):   

  )(
)('
)(

Dr
yp

yp
y U=+  

 

Profitfunktionen (4.53) fortæller os, at banken kun opnår profit, hvis entreprenørerne har succes 

med deres projekter. I tilfælde af succes tjener banken forskellen i ind- og udlånsrenter per udlånt 
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krone. I modellen indgår en indskydergarantifond, som kræver en fast betaling, 0>α , per krone 

indskudt i banken. 

 

Løsningen af bankens problem giver anledning til følgende resultat: 

 

Sætning 4.8: En stigning i konkurrenceniveauet vil medføre, at indlånsrenterne stiger og 

udlånsrenterne falder. Den faldende udlånsrente vil reducere låntagernes risiko, og dermed vil også 

bankens risiko reduceres.  

Den faldende rentemarginal (forskellen mellem ind- og udlånsrenter) vil reducere bankernes profit, 

og i en situation med fuldkommen konkurrence vil rentemarginalen svare til præmien for 

indskydergarantifonden, og banken opnår ingen profit. 

 

Bevis 4.8: Udledningen af sætning 4.8. Løsningen af bankernes problem baserer sig på tre 

betingelser: 

 

 i) Bibetingelsen, (4.52), skal holde: 

(4.54)  )()( Dryh U=  hvor 
)('
)(

)(
yp

yp
yyh +=  

 

Hvis denne ligning skal holde, må en ændring i udlånsrenten, Ur , medføre ændringer i lånernes 

risiko, y. Og da renten afhænger af det samlede indlån i bankerne, D, må lånernes risiko være en 

indirekte funktion af indlånet, dvs.: )( Dy . 

 

ii) Bankerne er symmetriske, og den enkelte banks problem er ækvivalent med hele banksektorens 

problem. Profitfunktionen, (4.53), kan derfor omskrives på følgende vis:  

[ ]iiIiUB ddDrdDrDyp απ −−= )()())((  

(4.55)  [ ]iiIiUB NdNdDrNdDrDyp απ −−= )()())((*   

 

Dermed bliver førsteordensbetingelsen: 
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(4.56)             0FDrDr
d IU

i

B =−−−=
∂

∂ απ
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 hvor 
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)())(')('(

DyypNyp
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−
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Da rentemarginalen, )()( DrDr IU − , kan ses som bankernes pris, kan F forstås som et udtryk for 

‘overnormale’ priser, altså hvor meget bankens priser ligger over, hvad der er nødvendigt for at 

dække deres omkostninger. 

 

iii) Andenordensbetingelsen, dvs. (4.56) differentieret mht. id , skal være negativ for at sikre 

maksimum: 

(4.57)  0NDFDrDr
d DIU

i

B <−−=
∂

∂
),(')(')('

#π
 

 

Hvis (4.54) differentieres mht. D, fås: 0DrDyDyh U <= )(')('))((' , uligheden kommer fra 

antagelse 4.4. Udtrykket kan omskrives til 0Dy Dyh
DrU <= ))(('

)(')(' . Ved indsættelse i F ses at F > 0 og 

F’N < 0. 

 

Givet disse tre maksimumsbetingelser, kan sætning 4.8 udledes. Indledningsvis ses fra F, at når 

∞→N  vil 0F → , dermed bliver (4.56): 0DrDr IU =−− α)()( , så i en situation med 

fuldkommen konkurrence vil bankernes indtjening, rentemarginalen, kun være tilstrækkelig til at 

dække præmien til indskydergarantifonden. Bankerne får således ingen profit, når antallet af 

konkurrerende banker er stort. 

Fra antagelse 4.2 og antagelse 4.4 følger det, at indlånsrenten vil stige og udlånsrenten falde, når 

antallet af banker stiger, da det samlede indskud stiger i takt med antallet af banker (se nedenfor). 

Så når rentemarginalen falder, skyldes det, at bankerne bliver presset både på ind- og udlånssiden. 

 

Sammenhængen mellem antallet af banker og det samlede indskud kan udledes fra de tre 

ovenstående betingelser. Hvis (4.56) differentieres mht. N fås ved anvendelse af kædereglen: 

⇒=−−− 0F
dN

dD
F

dN

dD
Dr

dN

dD
Dr NDIU '')(')('  

(4.58)  0dNFdDFDrDr 2DIU =−−− ')')(')('(  
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Da N > 0 bliver 0FD >' , så ovenstående bliver: 

(4.59)  0
FDrDr

F

dN

dD

DIU

N >
−−

=
')(')('

'
 

 

Der er en positiv sammenhæng mellem antallet af banker og indskuddet. Mao. vil en stigning i 

antallet af banker, N, medføre en stigning i det samlede indskud. 

 

Ligning (4.54) differentieres mht. N igen ved anvendelse af kædereglen: 

  ⇒=
dN

dD
Dr

dN

dy
yh U )(')('  

(4.60)  0
dN

dD

yh

Dr

dN

dy U <=
)('
)('

 

 

Hvor ulighedstegnet i (4.60) følger af, at 0DrU <)('  og 0yh >)(' . Så når antallet af banker, N, 

stiger, vil risikoen for låntagerne og bankerne falde. ■ 

 

Boyd og De Nicolós tilsyneladende uskyldige udvidelse af Allen og Gale-modellen bevirker altså et 

fuldstændigt modsat resultat. Hvad skyldes denne markante forskel? 

I både Allen og Gale-modellen og Boyd og De Nicoló-modellen er effekten af en øget konkurrence 

om indlån den samme: Når konkurrenceniveauet øges, skal flere banker dele indskuddet, og hvis det 

er uændret, vil hver bank få et lavere indskud og dermed en lavere profit. Derfor vil bankerne søge 

at hæve deres indskud gennem højere indlånsrenter. 

Da alle bankerne hæver indlånsrenterne (de er symmetriske), vil ingen bank opnå en større andel af 

indskuddet, men det samlede indskud vil øges. Da det pga. de højere renter er mere attraktivt at 

sætte penge i banken. 

Forskellen på de to modeller er effekten af konkurrence på udlånssiden: I Allen og Gale-modellen 

vil bankernes indlånsrenter nærme sig deres udlånsrenter, og derfor vil bankernes profit falde. For at 

undgå dette, vil bankerne øge deres udlånsrenter ved at påtage sig yderligere risiko. I Boyd og De 

Nicoló-modellen kan bankerne ikke øge deres udlånsrenter: Det samlede indskud i økonomien er 

øget, og da hele indskuddet skal udlånes, må konkurrencen om udlånene øges. Dermed må priserne 

(renten) for udlån falde, og låntagerne, som her er risikotagerne, vil påtage sig mindre risiko. 
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Så forskellen mellem Allen og Gale-modellen og Boyd og De Nicoló-modellen er, at i den første 

ændres konkurrencen ikke for udlån, og derfor kan bankerne frit hæve renterne såvel som risikoen 

på udlånssiden. I den anden vil en hårdere konkurrence på indlånssiden føre til en hårdere 

konkurrence på udlånssiden, og derfor vil udlånsrenterne såvel som udlånsrisikoen falde. 

 

Udvidelser 

En streng antagelse i Boyd og De Nicoló-modellen er, at bankerne ikke har direkte indflydelse på 

risikoen af deres låneportefølje. Denne antagelse blødes op af Hakenes og Schnabel (2011), som 

beskriver en udvidelse af Boyd og De Nicoló-modellen, hvor bankerne selv kan vælge korrelationen 

mellem lånene i deres portefølje (i Boyd og De Nicoló-modellen var lånene perfekt korreleret). 

Dermed bestemmer låntagerne risikoen af det enkelte lån, mens bankerne har indflydelse på 

risikoen af den samlede udlånsportefølje. Korrelationen er ikke forbundet med afkast, men gør det 

muligt for bankerne at gamble. Hvis låntagerne har taget en stor risiko, vil banken i gennemsnit lide 

et stort tab og måske forvente at gå fallit, men ved at øge korrelationen kan banken satse på, at alle 

lånene ender med at være succesfulde. Indførelsen af korrelation i modellen gør, at effekten af 

konkurrenceniveauet på risikoen bliver tvetydigt (afhængigt af modelparametrene kan effekten være 

positiv såvel som negativ). 

I en lignende model undersøger Martinez-Miera og Repullo (2010) effekten af uperfekt korrelation 

af udlånene (korrelationen vælges dog ikke af bankerne i denne model). I modellen medfører den 

uperfekte korrelation, at en større konkurrence reducerer rentebetalingerne fra de succesfulde lån, 

og dermed reduceres bankernes mulighed for at overleve tabet fra de usuccesfulde lån. Dette fører 

til en U-formet sammenhæng mellem risiko og konkurrence: I markeder med et meget lavt 

konkurrenceniveau vil en øget konkurrence sænke bankernes risiko, mens det vil øge bankernes 

risiko, hvis konkurrenceniveauet øges i allerede konkurrenceudsatte markeder. 

 

4.5. Teori: Ingen robust sammenhæng mellem risiko og konkurrence  

I dette kapitel er sammenhængen mellem risiko og konkurrence blevet undersøgt ved brug af tre 

forskellige teoretiske modeller. Modellerne beskriver, hvordan bankerne reagerer mht. risikoen af 

udlånsporteføljen, når konkurrenceniveauet ændres, men reaktionerne er vidt forskellige alt efter 

hvilke antagelser eller forudsætninger, der indgår i modellen. Så den klareste hypotese der kan 

opnås ud fra den teoretiske undersøgelse er, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem 

konkurrenceniveauet og risikoen. 



Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren 

46 

Der blev opstillet tre modeller:  

I den første model baseret på Cournot-konkurrence vil et stigende konkurrenceniveau (forstået som 

et stigende antal banker) føre til, at bankerne aktivt øger deres risiko for at kompensere for den 

faldende profit. Dette resultat er konsistent, hvis modellen udvides med en offentlig kendt risiko, 

men bryder sammen, hvis modellen udvides med fallitomkostninger, en retfærdig 

forsikringspræmie eller flere perioder.  

 

Den anden model bygger på den cirkulære by og introducerer dermed produktdifferentiering i 

modellen. Igen vil et højere konkurrenceniveau føre til, at banken aktivt øger sin risiko. Resultatet 

er robust over for en modeludvidelse, hvor bankerne betaler en individuelretfærdig 

forsikringspræmie, men ikke over for indførelse af fallitomkostninger, da er det usikkert, om 

resultatet holder. I ligevægt kan en hårdere konkurrence både øge og reducere bankernes valg af 

risiko. Hvis modellen i stedet udvides med en offentlig kendt risiko, vil bankerne uanset 

konkurrenceniveauet vælge den lavest mulige risiko. 

 

Den tredje model er den første model udvidet med et lånemarked. Den adskiller sig hovedsageligt 

fra de to første modeller ved, at banken ikke har direkte kontrol over risikoen af udlånsporteføljen, i 

stedet vælges risikoen af låntagerne som en funktion af udlånsrenten (hvor højere renter giver 

højere risiko). I de to første modeller kunne bankerne kompensere for en stigende konkurrence om 

indlånene ved at øge deres ind- og udlånsrenter. Det er ikke muligt i denne model, da konkurrencen 

påvirker både udbuddet af indlån og efterspørgselen efter udlån. Dermed tvinges bankerne til at øge 

deres indlånsrenter og reducere deres udlånsrenter og oplever således en faldende rentemarginal. De 

faldende udlånsrenter bevirker, at låntagerne reducerer deres risiko og dermed også bankens risiko. 

To udvidelser af modellen (i begge udvidelser introduceres en uperfekt korrelation mellem de 

enkelte lån i bankens udlånsportefølje) viser, at den entydige sammenhæng mellem konkurrence og 

risiko bryder sammen, hvis lånene i bankens udlånsportefølje kan være uperfekt korreleret. 

Resultatet fra to andre modeller af Repullo (2002) og Bolt og Tieman (2004) er, at en større 

konkurrence medfører højere risiko. Disse modeller viser desuden, at en højere egenkapital sænker 

bankens valg af risiko, dermed kan de negative effekter af et øget konkurrenceniveau modvirkes 

ved et øget kapitalkrav. Ingen af disse modeller udvides, og dermed er robustheden af disse 

resultater ukendt. 
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Det samlende resultat udledt fra alle disse modeller må være, at kun under simple antagelser vil et 

højere konkurrenceniveau give bankerne et incitament til at øge risikoen på deres udlånsporteføljer, 

men denne sammenhæng er ikke robust over for blot små ændringer i forudsætningerne. De 

teoretiske modeller giver således ikke en entydig sammenhæng mellem konkurrence og risiko. I 

hvert fald er det ikke klart, hvordan denne sammenhæng fungerer, hvilke mekanismer der driver 

den, og under hvilke forudsætninger den findes. Det robuste resultat, som indikerer, at det altid vil 

være rationelt for en bank at tilpasse sit risikoniveau til konkurrenceniveauet, findes altså ikke.  
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5. Empirisk beskrivelse af sammenhængen mellem 

konkurrence og risiko 

I dette kapitel vil jeg undersøge den empiriske sammenhæng mellem konkurrence og risiko. Dvs. 

ved brug af virkelige datasæt vil jeg undersøge, hvordan bankerne reagerer, mht. deres risiko, på 

ændringer i konkurrenceniveauet. Fra den teoretiske undersøgelse var hypotesen, at der ikke er 

nogen klar sammenhæng mellem konkurrenceniveauet og bankernes risiko. Jeg vil se, om der heller 

ikke i praksis er nogen sammenhæng. 

Før jeg begynder på mine empiriske undersøgelser, vil jeg beskrive, hvad tidligere empiriske 

undersøgelser har vist. 

 

5.1. Tidligere undersøgelser 

Det er vanskeligt at observere bankers risiko direkte, bl.a. fordi en banks risiko består af så mange 

forskellige facetter, jf. kapitel 3, derfor benyttes flere forskellige indikatorer i litteraturen. 

Indikatorer som enten måler dele af bankernes risiko eller afledte effekter af risikoen. Jeg har i den 

empiriske litteratur identificeret fire tilgange, som typisk bruges til at undersøge sammenhængen 

mellem risiko og konkurrence: i) Distance to default (Z-scores) ii) Regnskabsmæssige indikatorer 

iii) Sandsynligheden for bankkrise iv) Spørgeskemaundersøgelser. 

 

De tidligere anvendte metoder skaber perspektiv og forståelse for metoderne, jeg har valgt at bruge i 

dette projekt. De mange forskellige tilgange understreger vanskeligheden i at kvantificere 

risikoniveauet og antyder dermed, at det er nødvendigt at se på flere forskellige indikatorer for at få 

et holistisk billede af risikoniveauet. 

 

Ad i) En meget udbredt empirisk tilgang er baseret på de såkaldte Z-scores, som har deres rødder i 

Roy (1952). Artiklen beskæftiger sig med sammensætning af porteføljer under begrænset 

information. Målet for porteføljesammensætningen er at begrænse den øvre sandsynlighed for, at 

der tabes en kritisk værdi (Roy argumenterer for, at en agent er mere interesseret i den øvre risiko 

end den i gennemsnitlige risiko, da han typisk har et begrænset antal porteføljer til sin rådighed).  
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For at kvantificere bankers risiko ses på et enkelt aktiv, og den kritiske værdi sættes til et niveau, 

hvor banken netop er solvent. Afstanden til insolvens er givet ved 23: 

(5.1)  
)(

)/(
ROA

AEROA
Z

σ
+=  

 

Her angiver ROA afkastgraden (return on assets), )( ROAσ  er standardafvigelsen af afkastet og 

AE /  angiver egenkapitalen (E) i forhold til aktiverne (A); banken bliver insolvent, hvis den taber 

sin egenkapital, dvs. hvis A reduceres med E.  

Dermed angiver (5.1), hvor mange standardafvigelser afkastet skal falde med, for at banken ikke 

længere er solvent. Så jo højere Z-scores banken har, jo længere er den fra sit insolvenspunkt og 

anses dermed for mindre risikabel. 

 

Z-scores benyttes i mange undersøgelser, her beskrives tre. Boyd, De Nicoló og Jalal (2006) 

benytter Z-scores-målet på to forskellige datasæt (bestående af hhv. 2.500 amerikanske banker i 

juni 2003 og 2.700 banker fordelt på 134 lande i perioden 1993 til 2004). De når frem til, at en 

hårdere konkurrence sænker bankernes risiko. Tabak et al. 2012 undersøger bank-risiko-

sammenhængen for ti latinamerikanske lande i perioden 2003-2008, og de finder, at banker på 

markeder med højt eller lavt konkurrenceniveau er mindre risikable end banker på markeder med en 

gennemsnitlig konkurrence. I markeder med hård konkurrence tager bankerne mindre risiko (især 

de store banker), mens banker på markeder med svag konkurrence er bedre polstrede. Endelig 

finder Beck et al. (2012), at banker på markeder med hård konkurrence er mere risikable end banker 

på markeder med svag konkurrence. Dog afhænger effektens størrelse af reguleringen på markedet 

således at indskudsforsikringer, højt udviklede børser og restriktioner på hvilke ydelser banker må 

tilbyde øger effekten af konkurrence på risikoen. Beck et al. bruger et datasæt bestående 17.055 

banker fra hele verden i perioden 1994-2009. 

Selvom risikoen kvantificeres på samme måde i disse undersøgelser, så opnås altså vidt forskellige 

konklusioner. 

 

Brugen af Z-scores kan være problematisk, hvis ikke der tages hensyn til tidsfaktoren. Hvis en bank 

påtager sig en høj risiko, får det næppe betydning for afkastet med det samme, tværtimod er afkastet 

                                                 
23 Beck et al. (2012) s. 7-8 
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tilbøjeligt til at være højere på kort sigt (da en højere risiko formodentligt giver et højere afkast), 

dermed fås også en højere Z-score og altså på papiret en lavere risiko. Så hvis konkurrencen ændres 

i dag, og banken reagerer ved at øge sin risiko, viser Z-scoren en lavere risiko; altså er der risiko 

for, at effekten bliver omvendt ved anvendelse af dette mål.  

 

Ad ii) Andre forskningsprojekter tager udgangspunkt i regnskabsmæssige indikatorer for risiko 

f.eks. solvensgrad, andelen af misligholdte lån eller renteomkostninger. 

Keeley (1990) ser på sammenhængen mellem konkurrenceniveauet og to risikoindikatorer. Som 

indikator for konkurrenceniveauet anvendes Tobins q, som indikerer, hvor meget profitten ligger 

over det  ‘normale’, og angiver således bankens market power. Som indikator for risiko bruges 

solvensgraden (som indikerer hvor meget egenkapital, banken har til at opsuge eventuelle tab ifht. 

bankens størrelse) og bankens renteomkostninger på store uforsikrede indlån (som indikerer, den 

risikopræmie indskyderne forlanger for at placere deres penge i banken). Keeley finder, at banker 

med stor market power, altså banker som ikke er påvirkede af konkurrence, har mere egenkapital og 

afkræves lavere risikopræmie af indskyderne. Dermed konkluderer han, at stigningen i amerikanske 

bankers risiko op gennem 1980’erne skyldtes en øget konkurrence, og dermed skyldtes også 

stigningen i bankkrak i 1980’erne den forstærkede konkurrence i perioden. Jayarathe og Strahan 

(1998) undersøger, hvordan opblødningen af geografiske konkurrencebegrænsninger i USA i løbet 

af 1980’erne påvirkede bankernes effektivitet. Deres undersøgelse viser, at den øgede konkurrence 

(dvs. de sænkede indgangsrestriktioner) reducerer bankernes tab på lån, afskrivninger og 

misligholdte lån. Målt ved disse indikatorer blev bankerne mindre risikable som følge af 

liberaliseringen. Men Dick (2006) undersøger effekterne af opblødningen af geografiske 

konkurrencerestriktioner for perioden 1993-1999. Som risikoindikatorer anvender hun tab og 

afskrivninger på udlån, og hun finder (modsat Jayarathe og Strahan), at bankernes risiko øges, men 

at denne risiko muligvis opvejes af større risikospredning, fordi bankerne har adgang til et større 

geografisk område.  

 

Ad iii) Hvor de forrige artikler ser på den enkelte banks risiko, ser Beck, Demiguc-Kunt og Levine 

(2003) på sandsynligheden for en systemisk bankkrise. Sandsynligheden for en bankkrise skyldes 

ikke nødvendigvis uhensigtsmæssig adfærd hos de enkelte banker, men kan skyldes strukturelle 
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effekter som f.eks. bankernes forbundenhed og boligpriser24. Så denne tilgang er anderledes, fordi 

den ser på hele sektorens eller samfundets adfærd i stedet for på den enkelte banks adfærd. 

Beck et al. finder, at en høj koncentration (dvs. en høj andel af aktiver ejes af de tre største banker) 

nedsætter sandsynligheden for en bankkrise. Desuden giver en liberal regulering (dvs. let adgang til 

bankmarkedet og få restriktioner på tilladte aktiviteter) lavere sandsynlighed for en bankkrise. Og 

endelig er bankkriser mindre sandsynlige på markeder med gode institutioner og love, der 

promoverer konkurrence generelt.  

Disse resultater tyder på, at markeder med få store deltagere er de mest stabile, men at et højt niveau 

af konkurrence mellem disse er nødvendigt.   

 

Ad iv) Den sidste klasse af artikler, jeg vil nævne, benytter spørgeskemaer til at måle bankernes 

risiko. Desværre har det ikke været muligt at finde artikler, som sammenligner spørgerskemassvar 

med konkurrenceniveauet, men tilgangen er interessant, og derfor nævnes enkelte af artiklerne. De 

Nicoló, Dell’Ariccia, Laeven, og Valencia (2010) undersøger sammenhængen mellem risikoniveau 

og pengepolitik. De finder, at en lempelig pengepolitik bevirker, at bankerne øger deres risiko. Som 

mål for risiko bruger de en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Federal Reserve, hvori bankerne 

har angivet under hvilke vilkår, de bevilger lån til virksomheder. 

Maddaloni, Peydró-Alcalde og Scope (2009) ser på sammenhængen mellem vækst i BNP og udlån, 

samt bankernes lånevillighed indrapporteret i en spørgeskemaundersøgelse fortaget af Den 

Europæiske Centralbank. Især bankernes lånevillighed over for store virksomheder er en signifikant 

indikator for de to faktorer.  

 

5.2. Bestemmelse af konkurrenceniveauet 

Før den empiriske undersøgelse kan foretages, er det nødvendigt at estimere, hvor konkurrenceudsat 

hver bank er. I litteraturen anvendes typisk fire forskellige tilgange til at estimere 

konkurrenceniveauet i markedet for bankydelser: i) Hirschmann-Hirfendahl-indekset ii) Lerner-

indekset iii) Panzar-Rosses H-statistics iv) Boone-indikatoren. Disse fire tilgange bliver kort 

beskrevet i det følgende. Desuden vil jeg estimere to af konkurrencemålene (Lerner-indekset og 

HHI) for eurozone-landene i perioden 2005-2011, som er de områder/perioder, min empiriske 

undersøgelse baseres på. 

                                                 
24 Danmarks Nationalbank (2012) s. 92-94+101 
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Fire tilgange til estimering af konkurrenceniveau  

Ad i) Et meget udbredt mål for konkurrence (egentlig koncentration) er Hirschmann-Hirfendahl-

indekset (HHI). Det er givet som den kvadrerede sum af markedsandelene: 

∑= N

i

2
ielmarkedsandHHI . Dermed indgår både antallet af virksomheder og spredningen af 

markedsandelene i indekset25. Indekset anvendes af bl.a. Boyd, De Nicoló og Jalal (2006) i deres 

empiriske undersøgelse, som blev beskrevet ovenfor. De argumenterer for, at indekset er konsistent 

med deres teoretiske model beskrevet i afsnit 4.4, da målet er ækvivalent med antallet af banker på 

markedet, når bankerne er identiske. I den teoretiske model var bankerne identiske, og antallet af 

banker blev brugt som konkurrencemål. 

Griffith et al. (2005) sammenligner HHI med en række andre konkurrencemål (bl.a. Lerner-indekset 

og Boone-indikatoren) og finder kun en svag korrelation mellem HHI og de andre mål. De 

konkluderer, at HHI klarer sig dårligst. 

  

Ad ii) Et andet meget udbredt konkurrencemål er Lerner-indekset, som angiver den enkelte 

virksomheds evne til at hæve sine priser over niveauet, ved fuldkommen konkurrence. Dermed 

angiver indekset den enkelte virksomheds markedsstyrke. Lerner-indekset er defineret som mark 

up’en: PMCPL /)( −= , hvor P er virksomhedens priser, og MC er de marginale omkostninger26. 

Desværre er de marginale omkostninger vanskelige at observere, og derfor bruges typisk en proxy. 

En anvendt proxy er price-cost margin (PCM), som er givet ved: TSVSTSPCM /)( −= , hvor TS 

er det samlede salg (eller omsætningen), og VS er de variable omkostninger27. 

Indekset er blevet kritiseret for at mangle teoretisk robusthed. F.eks. beskriver Stiglitz (1989) 

situationer, hvor et monopol har lavere priser end et ikke-monopol, og indekset derfor 

misklassificerer konkurrenceniveauet. Situationerne opstår dog kun i særlige grænsetilfælde. 

Rosenthal (1980) beskriver en række eksempler, hvor en øget konkurrence vil øge priserne frem for 

at sænke dem, også i disse situationer vil Lerner-indekset misklassificere konkurrenceniveauet.  

På trods af de teoretiske problemstillinger klarer Lerner-indekset sig godt empirisk: Schiersch og 

Schmidt-Ehmcke (2010) sammenligner performance af forskellige konkurrencemål. De anvender de 

forskellige konkurrencemål på data med kendte karteller og undersøger, hvor godt målene fanger 

                                                 
25 Belleflamme og Peitz (2010) s. 35 
26 Belleflamme og Peitz (2010) s. 34 
27 Scherer og Ross (1990) s. 418 
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den øgede konkurrence efter opbrydningen af kartellerne. Lerner-indekset er det mål, der angiver 

det forventede konkurrenceniveau mest korrekt. 

Målet anvendes af bl.a. Beck et al. (2012), som blev beskrevet i afsnit 5.1. 

 

Ad iii) Det tredje mål er beskrevet af Panzar og Rosse (1987) og er baseret på summen af 

omsætningernes elasticitet mht. inputpriserne de såkaldte H-statistics. 

Det gælder, at H er nul eller negativ, når der er monopol, mellem nul og en ved monopolistisk 

konkurrence, og en når der er fuldkommen konkurrence på markedet. 

Denne konkurrenceestimator anvendes i flere artikler: Bikker og Haaf (2002) estimerer 

konkurrenceniveauet i 23 lande i perioden 1988-1998, og Weill (2011) benytter indikatoren til at 

undersøge, hvordan bankmarkedet i EU bliver påvirket af integrationen af fællesmarkedets 

forskellige medlemmer. 

Det er vigtigt at understrege, at H ikke er et kontinuert mål for konkurrenceniveau, selvom det ofte 

anvendes som sådan28. Det betyder, at konkurrencen ikke nødvendigvis er hårdere på et marked 

hvor H er 0,8 end på et marked hvor H er 0,529. Da der er monopolistisk konkurrence på langt 

størstedelen af de bankmarkeder, der indgår i undersøgelserne i dette projekt30, tilbyder denne 

konkurrenceestimator ikke tilstrækkeligt med nuancer til, at jeg vil anvende den.  

 

Ad iv) Boone (2008) introducerede et nyt mål for konkurrence, som skulle undgå nogle af de 

teoretiske problemer, der er med Lerner-indekset. Intuitionen bag Boone-indikatoren er, at et 

stigende konkurrenceniveau flytter markedsandele fra de mindst effektive virksomheder til de mest 

effektive. Boone måler derfor, hvor stor en andel af markedet de mest effektive virksomheder har 

relativt til de mindre effektive. Jo hårdere konkurrence der er på markedet, desto større er de mest 

effektive virksomheders andel. 

Det har ikke været muligt at finde litteratur, der anvender målet i forbindelse med risiko-

konkurrence-sammenhængen, men Leuvensteijn et al. (2011) anvender indikatoren til at estimere 

udlånsmarkedet i otte lande i perioden 1994-2004. 

Desværre er det uklart, hvordan Boone-indikatoren skal implementeres. Schiersch og Schmidt-

Ehmcke (2010) pointerer bl.a., at indikatoren baserer sig på antagelsen om, at den mest effektive 

                                                 
28 Boyd, De Nicoló og Jalal. 2006 s. 19  
29 Shaffer. 2003 s. 590 
30 Weill (2011) s. 10 
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virksomhed har de største markedsandele, hvilket ikke behøver at gælde i virkeligheden. F.eks. kan 

en virksomheds markedsandele skyldes historiske årsager. Som tidligere beskrevet sammenligner 

Schiersch og Schmidt-Ehmcke performance af forskellige konkurrencemål og implementeringer af 

disse, og de finder, at Boone-indikatorerne klarer sig dårligere end Lerner-indekset. 

 

Estimering af konkurrenceniveau 

Baseret på ovenstående gennemgang af de fire forskellige mål for konkurrenceniveau vil jeg 

anvende Lerner-indekset og HHI i den følgende empiriske undersøgelse. 

Jeg har valgt ikke at benytte Boone-indikatoren og H-statistics, da det er usikkert, hvordan Boone-

indikatoren skal estimeres i praksis, og fordi H-statistics ikke giver et særligt nuanceret mål for 

konkurrencen. Indikatoren angiver blot, om der er monopol, monopolistisk konkurrence eller 

fuldkommen konkurrence. 

Lerner-indekset og HHI er lette at anvende og intuitive, desværre angiver de ikke 

konkurrenceniveauet eksakt, men i og med at de er ukorrelerede, for venter jeg, at de fanger 

forskellige sider af det faktiske konkurrenceniveau.  

 

I afsnit 5.3 beskrives valget af risikoindikatorer; der anvendes tre forskellige indikatorer: 

solvensgraden, CDS-priser og spørgeskemabesvarelser. For hver risikoindikator anvendes et separat 

datasæt, dog er datasætet, som bruges til bestemmelse af solvensgraden, som indeholder 

tilstrækkeligt med data om markedsandele til, at HHI kan beregnes. Dette HHI anvendes derfor i 

alle tre undersøgelser.  

For at HHI kan beregnes, er det nødvendigt at træffe to valg. Først skal det besluttes hvilke mål for 

markedsandele, der skal bruges. Jeg baserer min HHI på størrelsen af aktiverne, alternativt kunne 

jeg f.eks. have brugt de samlede indtægter (korrelationen mellem de to HHI’er er på 0,81). Dernæst 

skal markedet defineres, her følger jeg Boyd, De Nicoló og Jalal (2006) og beregner HHI for hvert 

land. Dvs. hvert land udgør ét marked, og alle banker hjemmehørende i det pågældende land 

defineres til at være en del at det marked (alternativt kunne markederne f.eks. være opdelt efter 

bankernes størrelse). Valget af markedsdefinitionen implicerer et problem ved beregning af HHI, 

f.eks. bliver en bank som Deutsche Bank defineret som værende en del af det tyske marked, på 

trods af at knap en tredjedel af deres filialer er placeret uden for Tyskland31. 

                                                 
31 Deutsche Bank (2011) 
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Den store fordel med Lerner-indekset er, at det knytter sig til den enkelte bank, og dermed undgås 

problemer med markedsdefinitionen. Desværre kan Lerner-indekset ikke beregnes direkte, da de 

marginale omkostninger ikke kan observeres. I stedet benyttes en variant af PCM (se ovenfor) 

baseret på renteindtægter og renteudgifter, og dermed måler jeg approksimativt indtægterne i 

forhold til udgifterne ved at bevilge et lån. F.eks. havde Deutsche Bank i 2011 renteindtægter på 

34,9 mia. euro og renteudgifter på 17,4 mia. euro, og dermed bliver PCM for Deutsche Bank i 2011: 

50934417934PCM ,,/),,( =−= . 

 

Udviklingen i det gennemsnitlige Lerner-indeks og HHI i 2005-2011 kan ses på Figur 5.1 a og b 

samt Figur 5.2 a og b. Af graferne ses, at Lerner-indekset er korreleret på tværs af landegrænser, og 

at konkurrenceniveauet blev styrket (ses af de faldende grafer) i første halvdel af perioden (dvs. fra 

2005 frem til 2008), men blev svækket i anden halvdel (fra 2008 og frem til 2011). Når 

konkurrenceniveauet måles ved HHI, ser det imidlertidig ud til at være stabilt i de fleste lande, dog 

ses bl.a. i Finland at konkurrenceniveauet er faldende, i Østrig at konkurrenceniveauet er stigende, 

og at Holland har et meget volatilt konkurrenceniveau (den voldsomme ændring skyldes, at RBS 

har nul aktiver i Holland i årene 2005-06, men har aktiver for næsten en billion euro i 2007). 

Endelige ses det af graferne, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem Lerner-indekset og 

HHI: Eksempelvis er konkurrenceniveauet i Finland blandt de laveste målt ved Lerner-indekset, 

men blandt de højeste målt ved HHI (i virkeligheden betyder det bare, at koncentrationen er høj i 

Finland, men at det ikke har ført til højere pris-marginer). Dette bekræfter Griffith et al. (2005) i, at 

korrelationen mellem Lerner-indekset og HHI er lav.  
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Figur 5.1 a: Udviklingen i Lerner-indekset for 

Frankrig , Østrig, Belgien, Cypern, Tyskland, Estland, 

Spanien og Finland. 
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Figur 5.1 b: Udviklingen i Lerner-indekset for 

Grækenland, Irland , Italien, Luxembourg, Holland, 

Portugal, Slovenien og Slovakiet. 
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Figur 5.2 a: Udviklingen i HHI for Frankrig , Østrig, 

Belgien, Cypern, Tyskland, Estland, Spanien og 

Finland. 
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Figur 5.2 b: Udviklingen i HHI-indekset for 

Grækenland, Irland , Italien, Luxembourg, Holland, 

Portugal, Slovenien og Slovakiet. 

 

Nu hvor målemetoderne for konkurrenceniveau er blevet fastlagt, kan jeg starte med de empiriske 

undersøgelser. Først vil jeg beskrive den præcise tilgang og den type data, jeg anvender. 

 

5.3. Empirisk strategi og datasæt 

I dette projekt vil sammenhængen mellem konkurrence og risiko blive undersøgt ved brug af to mål 

for konkurrenceniveauet (Lerner-indekset og Hirschmann-Hirfendahl-indekset, se afsnit 5.2) og tre 

risikoindikatorer: Solvensgrad, CDS-priser og spørgeskemabesvarelser. Som beskrevet i 5.1 er 
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problemet med denne slags undersøgelser, at bankernes risiko ikke kan observeres direkte. Derfor 

har jeg udvalgt de tre estimatorer, da de måler bankernes risiko fra hver deres vinkel. Og således 

forsøger jeg at få et holistisk billede af bankernes risiko. Jeg vil kort beskrive de tre valgte 

risikoindikatorer: 

i) Solvensgraden: Keeley (1990) beskriver, hvordan et fald i bankernes egenkapital ifht. deres 

samlede aktiver kan føre til en stigning i risikoen for bankkriser. Da det dels mindsker bankernes 

mulighed for at modstå tab, og dels gør det mere attraktivt at øge risikoen af deres aktiver. ii) CDS-

priser: Prisen på en banks CDS (credit default swap) angiver prisen for, at forsikre sig mod at 

banken går fallit. Dermed må prisen på en banks CDS indikere markedets forventning til bankens 

risiko. Jo højere forsikringspræmie jo højere må risikoen være for at banken kommer i krise. iii) 

Spørgeskemabesvarelser: Den Europæiske Centralbank gennemfører hvert kvartal en 

spørgeskemaundersøgelse,32 hvori bankerne bl.a. spørges om, de har strammet eller løsnet deres 

kreditvilkår. Løsere kreditvilkår må være ensbetydende med en øget udlånsrisiko. 

 

For at undersøge den empiriske sammenhæng mellem de tre risikoindikatorer og 

konkurrenceniveauet vil jeg estimere forskellige regressionsmodeller. For hver risikoindikator 

foretages en separat analyse af denne indikators afhængighed af konkurrenceniveauet. Da det ikke 

er muligt at fremskaffe et datasæt med alle de nødvendige variable, vil hver analyse blive baseret på 

sit datasæt. I det følgende vil de tre datasæt blive beskrevet, og derefter følger en beskrivelse af de 

forskellige variable. De samme kontrolvariable vil (så vidt det er muligt) blive benyttet på tværs af 

de tre undersøgelser, således at resultaterne kan sammenlignes. 

 

Datasæt 

Regnskabsdata (risiko estimeres ved solvensgraden): I undersøgelsen, hvor solvensgraden bruges 

som risikomål, ses på følgende datassæt: Fra Bankscope-databasen33 hentes regnskabstal for 

samtlige pengeinstitutter (banker og sparekasser), der har været aktive i perioden 2005-2011. 

Regnskabstallene fra Bankscope sættes sammen med landespecifikke variable fra Bloomberg34. For 

at sikre de bedst sammenlignelige markedsforhold ses udelukkende på pengeinstitutter aktive i 

eurozonen.  

                                                 
32 www.ecb.int/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html (tilgået 5. juni 2013) 
33 Bankscope opdatering nr. 1446 12. april 2013 
34 Tilgået 8. april 2013 
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I alt hentes 10.984 observationer fordelt på 1.373 banker. Desværre er datagrundlaget ikke lige 

fyldestgørende for alle pengeinstitutter, desuden deltog Slovenien, Slovakiet, Cypern og Estland 

ikke i eurosamarbejdet fra starten af perioden. Observationer med for mange manglende variable, 

mangel på kritiske variable (variable der indgår i bestemmelse af solvensgraden eller et af 

konkurrencemålene) eller fra lande, der ikke deltog i eurosamarbejdet i hele perioden, fjernes fra 

datasættet. Efter denne reduktion indeholder datasættet 6.263 observationer fordelt på 1.209 banker, 

16 lande og syv tidsperioder. Fjernelsen af observationer med manglende variable fører til, at 

datasættet bliver ubalanceret, dvs. antallet af observationer er forskelligt fra bank til bank. Det kan 

være problematisk at operere med et ubalanceret datasæt35. 

 

CDS-datasæt (risiko estimeres ved CDS-priser): Fra Bloomberg36 hentes en liste over alle de 

banker, som er hjemmehørende i eurozonen, og hvis fallit det er muligt at forsikre sig mod ved brug 

af en CDS. En CDS (credit default swap) er et finansielt produkt, der udbetaler et beløb, når den 

underliggende obligation oplever en kredithændelse. Dvs. køberen af CDS’en bliver kompenseret 

for sit tab, hvis obligationsudstederen går fallit. For denne forsikring betaler køberen en periodisk 

præmie (i det følgende CDS-prisen)37. Fra Bloomberg hentes både regnskabstal og landespecifikke 

variable, således at der så vidt muligt indgår de samme variable som i de to forudgående datasæt. 

Efter fjernelse af observationer (ud fra de samme kriterier som beskrevet under 

regnskabsdatasættet) består datasættet af 639 observationer fordelt på 31 banker, 27 kvartaler (fra 3. 

kvartal 2005 til 1. kvartal 2012) og 7 lande (Frankrig, Østrig, Tyskland, Spanien, Italien, Holland og 

Portugal). 

 

Spørgeskemadata (risiko estimeres ud fra spørgeskemabesvarelser): Fra Den Europæiske 

Centralbank38 hentes spørgeskemabesvarelsen, der beskriver, hvorvidt bankerne har strammet eller 

løsnet deres kreditvilkår. I undersøgelsen svarer bankerne på, hvordan deres kreditvilkår for udlån 

til større virksomheder har ændret sig over de tre forudgående måneder. Deres svarmuligheder er 

‘meget strammere’, ‘strammere’, ‘uændret’, ‘løsere’ og ‘meget løsere’. Svarene er aggregeret på 

landebasis som den procentvise andel af bankerne, der har strammet deres lånevilkår, minus 

                                                 
35 Dobson og Barnet (2008) s. 225 
36 Tilgået 8. april 2013 
37 McDonald. (2006) s. 860-861 
38 www.ecb.int/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html (tilgået 5. juni 2013) 
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andelen, som har løsnet deres lånevilkår. En generel beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsen kan 

findes på: www.ecb.int/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html. 

Spørgeskemasvarene kobles sammen med regnskabsdatasættet (både regnskabstallene fra 

Bankscope og de landespecifikke variable fra Bloomberg). Da spørgeskemaundersøgelsen 

indeholder den aggregerede ændring i lånevilkårene, ses også på de aggregerede ændringer i de 

forklarende variable fra regnskabsdatasættet. Desuden aggregeres spørgeskemasvarene for hvert år, 

for at få dem til at passe med regnskabsdatasættet som er på årsbasis. 

Pga. disse aggregeringer og fordi relativt få eurolande tillader offentliggørelse af svarene, bliver 

datasættet lille: 42 observationer fordelt på otte eurolande (Cypern, Tyskland, Spanien, Italien, 

Luxembourg, Holland, Portugal og Slovenien) og seks tidsperioder (2006 til 2011; perioden varierer 

fra land til land).  

 

Variable 

For at finde den ‘rene’ effekt af konkurrenceniveauet på risikoen er det nødvendigt at kontrollere 

for andre variable, som har indflydelse på bankernes valg af risiko. Det er f.eks. nærliggende at tro, 

at bankernes kreditvilkår afhænger af renteniveauet. 

Jeg har udvalgt de kontrolvariable, som i litteraturen typisk har en signifikant effekt på bankernes 

risiko, se f.eks. Boyd, De Nicoló og Jalal (2006), Tabak et al. (2012) eller Beck et al. (2012), samt 

et par variable som jeg ikke har set anvendt, men som rent intuitivt kunne have en effekt på 

bankernes valg af risiko. 

I det følgende beskrives de kontrolvariable, som indgår i mine regressionsmodeller.  

Først de bankspecifikke variable: 

LnToAss Bankens samlede aktiver, som angiver bankens størrelse. Det er muligt, at 

store banker har en anden risikoadfærd end små banker. Her følger jeg Boyd, 

De Nicoló og Jalal (2006) og logaritmiserer værdien for at undgå problemer 

med heteroskedasticitet. 

(Hentet fra Bankscope og Bloomberg). 

TotNonIntExpRev Som indikator for bankens effektivitet bruges forholdet mellem de totale 

ikke-renteudgifter og de samlede indtægter udregnet i procent 

( )%indtægtersamlede
terrenteudgifIkke− . Denne faktor skal kontrollere for, at banker i virkeligheden 
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ikke har en identisk omkostningsstruktur, som det ellers er antaget i teorien39. 

(Hentet fra Bankscope og Bloomberg) 

LnGura/ LnOff En del af bankernes risiko findes ikke på deres balance men kommer fra 

forskellige aktiviteter, som banken garanterer for eller er medejere af40. 

LnGura dækker over bankens samlede garantier uden for balancen, mens 

LnOff dækker over de samlede aktiver uden for balancen. Logaritmen er 

taget af begge dele. 

(LnGura kommer fra Bankscope og LnOff fra Bloomberg.) 

ResGro Den procentvise andel af reserver ifht. det samlede udlån. Denne parameter 

bruges som kontrol for risikoen i bankens eksisterende låneportefølje. 

(Hentet fra Banksope og Bloomberg).  

Herefter beskrives de markedsspecifikke variable: 

LnMarSiz Summen af aktiver ejet af banker på det pågældende marked; parameteren 

indikerer markedsstørrelsen. Denne faktor er nødvendig at medtage, da 

koncentrationen kan være mekanisk mindre på store markeder, simpelthen 

fordi der er plads til flere markedsdeltagere41. Jeg tager logaritmen til 

værdien. 

(ToAss summeret over hvert marked, hvor LnToAss, som er beskrevet 

ovenfor, er den logaritmiserede ToAss) 

Rates Det er nærliggende at tro, at banker er mere villige til at låne ud (og påtage 

sig en større risiko), når renteniveauet er højt. Her anvender jeg den sikrede 

europæiske 1-måneders interbankrente (EONIA).  

(Hentet fra Bloomberg). 

Unem Arbejdsløsheden på markedet. Bruges til at kontrollere for forskelle i den 

økonomiske situation på tværs af de forskellige markeder. 

(Hentet fra Bloomberg).  

Conf Forbrugertillidsindikator. Bruges som indikator for, om de økonomiske 

udsigter er gode eller dårlige. Beregnes af Den Europæiske Kommission som 

                                                 
39 Boyd, De Nicoló og Jalal (2006) s. 22 
40 Admati og Hellwig (2013) s. 82 
41 Boyd, De Nicoló og Jalal (2006) s. 22 
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et gennemsnit af husholdningers svar på en række forskellige spørgsmål 

vedrørende egen og samfundets økonomiske tilstand.  

(Hentet fra Bloomberg). 

Vdax Volatiliteten på det tyske aktiemarked (DAX-indekset). Bruges som indikator 

for finansiel uro. 

(Hentet fra Bloomberg). 

CDS Præmie for at forsikre sig mod en nationalstats fallit. En banks risiko vil ofte 

være tæt forbundet med de risici, der findes på bankens hjemmemarked, det 

skal denne parameter kontrollere for. 

(Hentet fra Bloomberg). 
 

 

5.4. Første undersøgelse: Konkurrencens effekt på solvensgraden 

Den første analyse i dette projekt ser på sammenhængen mellem solvensgrad og 

konkurrenceniveau. Der kontrolleres for variablene beskrevet i afsnit 5.3. Her benyttes datasættet 

benævnt ”Regnskabsdata” ovenfor. 

En deskriptiv beskrivelse af data kan ses i Tabel A.1 i appendikset. Desuden kan korrelationerne 

mellem kovariaterne ses i Tabel A.3; hvis højt korrelerede kovariater optræder i en regression, kan 

det give problemer med multikollinearitet. 

Da datasættet varierer over banker og tidsperioder, er der tale om paneldata eller longitudinaldata. 

Der findes mange modeller, som kan bruges til at analysere denne type data, f.eks. random effects 

models eller fixed effects models, jeg vælger imidlertid at se på, hvordan sandsynligheden for, at en 

banks risiko falder, bliver påvirket af ændringen i konkurrenceniveauet. Denne ændring måles ved 

at se både på ændringen i Lerner-indekset og HHI; et øget Lerner-indeks er ækvivalent med en 

højere pris-margin og altså svagere konkurrence, tilsvarende er et øget HHI ækvivalent med en 

højere koncentration og dermed også et lavere konkurrenceniveau. En stigning i solvensgraden ses 

som en reduktion af bankens risiko, da den får mere egenkapital ift. sine samlede aktiver og altså 

har mere kapital til at opsuge eventuelle tab. Da der nu ses på, om ændringen i solvensen er positiv 

eller negativ, lader jeg ændringen i bankens solvens være binært fordelt (1 hvis solvens øges – 

risikoen falder – og 0 hvis solvens reduceres – risikoen stiger): 

(5.2)  ),(~ ijtijt nbinX π  
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Hvor πijt er sandsynligheden for, at solvensen øges, og n er det samlede antal observationer i 

datasættet. Responsen bliver påvirket af konkurrenceniveauet og kontrolvariablene beskrevet i 

afsnit 5.3. Der estimeres varianter af følgende model: 

(5.3)  ijtitijtjtijtitjtijtijt ZkonkXkonkZXkonkg εηζδγβαπ ++++++= ...)(  

 

Hvor πijt er sandsynligheden for, at solvensgraden øges, g(.) angiver linkfunktionen, dvs. den 

funktion der forbinder sandsynligheden med modelfunktionen. Her anvendes logit som 

linkfunktion: ( )
ijt

ijt

1ijtg π
ππ −= log)( . Endelig er konk.ijt målet for ændringen i konkurrence, mens jtX  

repræsenterer de markedsspecifikke variable (ændring i arbejdsløshed etc.), og itZ  er de 

bankspecifikke variable (f.eks. ændringen af de samlede aktiver), mens ijtε  er fejlleddet. 

 

Modellen estimeres først ved brug af ændringen i Lerner-indekset som konkurrencemål og derefter 

med ændringen i HHI som konkurrencemål. Først specificeres en fuld model, hvor samtlige led og 

vekselvirkninger i (5.3) indgår. Denne model reduceres for at fjerne overflødige led og for at undgå 

multikollinearitet. Modellen reduceres ved brug af en stepfunktion, som reducerer modellen mest 

muligt under hensyntagen til, at Akaike Information Criterion (AIC) ikke må blive for stor. 

Forskellen mellem de fulde og de reducerede modeller er ikke signifikant, så reduktionen fører ikke 

til et nævneværdigt tab af information.  

 

I alt estimeres fire modeller: To fulde og to reducerede baseret på henholdsvis Lerner-indekset og 

HHI. Resultaterne fra de fire estimationer af (5.3) kan ses i Tabel A.2 i appendiks A.1. For 

kontrolvariablene er det næsten de samme effekter, der gælder på tværs af de fire modeller; største 

afvigelse er arbejdsløsheden (Unem), som er signifikant i modellen baseret på Lerner, men 

insignifikant i modellen baseret på HHI.  

Af koefficienten for ændringen i bankstørrelse (LnToAss), som er negativ, ses, at banker, som 

bliver mindre, har en højere sandsynlighed for at øge deres solvensgrad, end banker der vokser. 

Ligeledes gælder, at når ikke-renteudgifterne stiger ifht. de samlede indtægter (TotNonIntExpRev 

vokser), så falder sandsynligheden for, at solvensgraden øges. Denne sammenhæng gælder også for 

renter (Rates) og arbejdsløshed (Unem). Mens en stigning i tillid (Conf) og aktiemarkedsvolatilitet 

(Vdax) øger sandsynligheden for, at banken øger sin solvensgrad. Generelt gælder, at hvis banken 

bliver svagere (færre aktiver eller større faste omkostninger), vil den øge sin solvensgrad. Mht. 
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bankens omgivende miljø er effekterne mere blandede: En højere rente (Rates), en højere 

arbejdsløshed (Unem) og en lavere tillid (Conf) vil gøre det mindre sandsynligt, at banken øger sin 

solvensgrad, mens en højere aktiemarkedsvolatilitet vil gøre det mere sandsynligt, at banken øger 

sin solvensgrad. En mulig forklaring på disse sammenhænge kan være, at en svagere bank på et 

volatilt marked bliver nødt til at finansiere sig ved egenkapital for at nedbringe sin risiko, mens 

hårdere markedsbetingelser gør det sværere at rejse egenkapital og nødvendigt at finansiere sig 

eksternt.  

 

Effekterne fra konkurrenceniveauet er svære at fortolke pga. de mange vekselvirkninger, derfor 

vises sammenhængen grafisk i Figur 5.3 og Figur 5.4. På figurerne ses sammenhængen mellem 

sandsynligheden for, at banken øger sin solvensgrad, og konkurrenceniveauet. Sammenhængen 

vises både som en punktsky og en graf (grafen fås ved estimation af den reducerede model, hvor 

alle andre variable end konkurrenceniveauet fastholdes ved deres gennemsnit). For Lerner-indekset 

ses tydeligt en S-form, hvor et højere Lerner-indeks giver en højere sandsynlighed for, at 

solvengraden øges (og risikoen sænkes). Samme sammenhæng fås fra HHI, hvor en højere 

markedskoncentration medfører en højere sandsynlighed for, at solvensgraden øges. 

 

Figur 5.3: Sammenhæng mellem Lerner-indeks og 

sandsynligheden for, at banken øger sin solvensgrad.  

Figur 5.4: Sammenhæng mellem HHI og 

sandsynligheden for, at banken øger sin solvensgrad. 

 

Før modellens konklusioner kan accepteres, er det nødvendigt at kontrollere, hvor godt modellens 

forudsætninger er opfyldt. For hver af de fire modeller undersøges følgende: 
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• Det første der undersøges er, om datasættet indeholder meget indflydelsesrige observationer. 

Dvs. observationer som ligger langt fra de andre og får en uforholdsmæssig stor betydning 

for modellens resultater. De fire modeller indeholder 73-88 indflydelsesrige observationer 

(målt ved dffit og cook’s distance). Tabeller over indflydelsesrige observationer i hver af de 

fire modeller kan ses henholdsvis i Tabel A.6, A.8, A.10 og A.12 i appendikset. Resultaterne 

bliver ikke ændret markant af, at der foretages estimation uden disse observationer. De 

præsenterede resultater er baseret på det fulde datasæt.  

• For at undersøge præcisionen af modellens lineære prædiktor sammenlignes de observerede 

værdier med de af modellen bestemte værdier (de fittede værdier). Sammenligningen 

foretages grafisk, hvor 1. aksen viser de akkumulerede fittede værdier (den mindste værdi, 

det mindste plus, den næstmindste værdi osv.), mens 2. aksen viser de akkumulerede 

observerede værdier. For hver model tegnes disse grafer, jf. Figur A.1, A.3, A.5 og A.7. 

Generelt ligger værdierne på en ret linje, men de har tendens til at afvige en smule på 

midten, hvilket indikerer, at modellen ikke er helt præcis. 

• En anden måde at måle modellens præcision er vha. ROC-kurven og det tilhørende AUC-

nøgletal. ROC-kurven viser, hvor god den estimerede model er til korrekt at klassificere 

hver observation. Kurven angiver hvor stor en andel af bankerne, der korrekt placeres i 

gruppen med stigende risiko, men også hvor stor en andel, der korrekt placeres i den 

modsatte gruppe. Jo tættere kurven ligger på punktet (0,1), jo mere præcis er modellens 

klassifikation. AUC-nøgletallet kan fortolkes som andelen af korrekte klassifikationer42. For 

alle fire modeller ligger AUC på ca. 0,8, jf. Figur A.2, A.4, A.6 og A.8, hvilket indikerer, at 

modellerne er rimeligt nøjagtige, og at der ikke tabes information, når modellerne reduceres. 

Det betyder også, at Lerner-indekset og HHI er nogenlunde lige gode til at forudsige 

risikoniveauet. 

• Den sidste kontrol, der foretages, er kontrol for multikollinearitet. Hvis nogen af 

parametrene er korrelerede, kan det gøre estimationen af modellen ustabil. En metode til at 

måle multikollinearitet er at beregne Variance Influence Factor (VIF), som viser, hvor 

korreleret en forklarende variabel er med de øvrige forklarende variable. Hvis VIF’erne er 

over 5, er der grund til bekymring43. For de fulde modeller er der store problemer med 

                                                 
42 Brown og Davis (2006) 
43 Dobson og Barnet (2008) s. 101-102 
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multikollinearitet, hvor det især er vekselvirkningerne, som skaber problemer, jf. Tabel A.7 

og A.11. Problemet bliver dog løst ved modelreduktion, hvor nogen af vekselvirkningerne 

fjernes, jf. Tabel A.9 og A.13. 

 

Modellens forudsætninger vurderes generelt at være opfyldt, så det kan konkluderes, at der i denne 

første undersøgelse blev fundet en klar sammenhæng mellem konkurrence og risiko, hvor hårdere 

konkurrence fører til højere risiko. 

 

5.5. Anden undersøgelse: Konkurrencens effekt på markedets vurdering af 

bankernes risiko  

Det andet mål for risiko, jeg har valgt at anvende, er markedets vurdering af risikoen dvs. CDS-

priserne, her bruges datasættet kaldet ”CDS-data” i afsnit 5.3. Som i den første undersøgelse ses der 

på, hvordan sandsynligheden for, at CDS-priserne øges, bliver påvirket af ændringen i 

konkurrenceniveau (Lerner-indeks og HHI). Der anvendes følgende model: 

(5.4) ijtitijtjtijtitjtijtijt ZkonkXkonkZXkonkg εηζδγβαπ ++++++= ...)(  

 

Hvor πijt er sandsynligheden for, at CDS-priserne øges (dvs. risikoen øges). Som før angiver g(.) 

linkfunktionen, og som linkfunktion anvendes fortsat logit. konk.ijt angiver fortsat ændringen i 

konkurrenceniveauet, jtX  er de markedsspecifikke variable, mens itZ  er de bankspecifikke 

variable, og endelig er ijtε  fejlleddet. 

En deskriptiv beskrivelse af data ses i Tabel A.14 i Appendiks A.2, mens korrelationerne mellem 

kovariaterne ses i Tabel A.4. Igen gælder, at høje korrelationer kan give problemer med 

multikollinearitet. 

 

Også her estimeres fire modeller: To hvor henholdsvis Lerner-indekset og HHI anvendes som 

konkurrencemål, desuden estimeres både en fuld og en reduceret model af hver type. Modellens 

resultater kan ses i Tabel A.15 i appendiks A.2. Det i denne sammenhæng vigtigste resultat er, at 

ændringen i konkurrenceniveauet ikke har nogen signifikant effekt på ændringen i CDS-priser 

hverken målt ved Lerner-indekset eller HHI. For vekselvirkningerne mellem konkurrenceniveauet 

og kontrolvariablene gælder, at disse (undtagen vekselvirkningen mellem HHI og arbejdsløshed) 

heller ikke har nogen signifikant effekt. Det gør ingen forskel for signifikansniveauet af 
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konkurrencemålene at fjerne vekselvirkningerne. Af Figur 5.5 og Figur 5.6 ses ‘sammenhængen’ 

grafisk, hvor det er værd at bemærke, at den viser det samme som sammenhængen beskrevet i afsnit 

5.4: Øges konkurrenceniveauet, stiger risikoen (CDS-prisen), men det er altså ikke en signifikant 

sammenhæng. 

Fra Tabel A.15 ses, at de variable, der betyder noget for CDS-priserne, er ændringen i bankens 

størrelse (LnToAss), tilliden (Conf), aktiemarkedsvolatiliteten (Vdax) og de nationale CDS-priser 

(CDS). Effekterne virker meget intuitive, når banken vokser og tilliden øges, falder CDS-priserne. 

Ligesom CDS-priserne stiger, når markederne bliver mere volatile, og når CDS-priserne, for landet 

hvori banken er hjemmehørende, stiger. Så når banken eller dens omgivende miljø bliver mere 

usikkert, anser markedet det for mere sandsynligt, at banken kommer i vanskeligheder. 

 

Figur 5.5: Sammenhæng mellem Lerner-indekset og 

CDS-priserne. Sammenhængen er ikke signifikant. 

Figur 5.6: Sammenhæng mellem HHI og CDS-

priserne. Sammenhængen er ikke signifikant. 

 

Da der anvendes samme modeltype som ved modellerne med regnskabsdata, vil også 

modelkontrollen være den samme. 

• Indflydelsesrige observationer: De fulde modeller indeholder begge 20 særligt 

indflydelsesrige observationer, jf. Tabel A.16 og A.20. Mens de reducerede modeller 

indeholder 10-12 indflydelsesrige observationer, jf. Tabel A.18 og A.22. I disse modeller 

gør det en forskel, om modellerne estimeres på basis af et datasæt med eller uden disse 

observationer. I de præsenterede resultater er de indflydelsesrige observationer fjernet, da 

resultaterne fundet på basis af datasættet uden disse observationer er mest robuste over for 

modelreduktion og mål for konkurrenceniveau. 
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• Præcisionen af modellens lineære prædiktor: For alle fire modeller ser den lineære prædiktor 

ud til at være præcis, jf. Figur A.9, A.11, A.13 og A.15. Dog bemærkes der en mindre 

afvigelse i den nederste tredjedel af graferne. Afvigelsen er størst for modellerne baseret på 

Lerner-indekset og bliver værre, når modellen reduceres. 

• ROC-kurver og AUC-nøgletal: Alle fire modeller har acceptable AUC-værdier på 74-75 %. 

Kurverne og nøgletallene er næsten ens på tværs af de fire modeller. Figur A.10, A.12, A.14 

og A.16 viser ROC-kurverne for hver af de fire modeller. 

• Multikollinearitet: Som før gælder det, at de fulde modeller har store problemer med 

multikollinearitet pga. vekselvirkningerne. Men det gælder også, at problemet løses, når 

modellerne reduceres, da vekselvirkningerne så forsvinder. VIF’erne kan ses i Tabel A.17, 

A.19, A.21 og A.23. 

 

Modellens forudsætninger lader til at være opfyldt, så det må konkluderes, at der ikke er nogen 

signifikant sammenhæng mellem risikoen målt ved CDS-priserne og konkurrenceniveauet. 

 

5.6. Tredje undersøgelse: Konkurrencens effekt på bankernes egen vurdering af 

risikoen 

Den sidste empiriske undersøgelse, der her vil blive udført, er baseret på bankernes egen 

tilkendegivelse af deres udlånsvillighed, her anvendes ”Spørgeskemadata”, som blev beskrevet i 

afsnit 5.3. Der ses på den gennemsnitlige andel, der har strammet deres kreditvilkår (eller deres 

villighed til at låne ud), ifht. andelen, der har løsnet deres kreditvilkår (dvs. andelen, der har 

reduceret deres udlånsvillighed, minus andelen, der har øget deres udlånsvillighed). Dvs. en positiv 

værdi betyder, at et flertal af bankerne har reduceret deres udlånsvillighed, mens en negativ værdi 

betyder, at et flertal har øget deres udlånsvillighed. Da der her opereres med ændringer i 

udlånsvillighed, ser jeg også på ændringerne af konkurrenceniveauet og på ændringerne af 

kontrolvariablene. En deskriptiv beskrivelse af data kan ses i Appendiks A.3 Tabel A.24, mens 

korrelationsmatricen kan ses i Tabel A.5 

Her modelleres stramningerne i udlånsvillighed direkte, dvs. modsat de to forudgående modeller 

indgår der ingen sandsynligheder i denne modellering. Følgende model specificeres: 

(5.5)   jtjtjtjt XkonkY εγβα +++= .  
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Hvor jtY  er stramningerne i bankernes udlånsvillighed. Det antages, at jtY  er normalfordelt (kontrol 

af denne antagelse og øvrig modelkontrol findes i appendiks A.3). Som før betegner jtX de 

markedsspecifikke variable. Men da dette datasæt er aggregeret på landebasis, indgår ingen 

bankspecifikke variable; de velkendte bankspecifikke variable som f.eks. bankens størrelse 

(LnToAss) er stadig med – blot aggregeret til markedsniveau. Bemærk at der ikke indgår 

vekselvirkninger i modellen, da datasættet består af relativt få observationer (42). Resultaterne for 

estimation af (5.5) ses i Tabel A.25 i appendiks A.3. 

 

Fra Tabel A.25 ses, at det er lidt forskelligt hvilke parametre, der har signifikant effekt på 

stramningen af bankernes lånevillighed, så resultaterne kan ikke siges at være robuste. Den eneste 

parameter, der er universelt signifikant, er ændringen i renteniveau (Rates), som har en stærk 

negativ påvirkning på den gennemsnitlige andel, der har reduceret deres udlånsvillighed. Dvs. når 

renteniveauet stiger, så vil bankerne øge deres udlånsvillighed. Resultatet virker ganske intuitivt, jo 

bedre pris bankerne kan få, jo flere lån vil de være tilbøjelige til at udbyde.   

Hvad angår konkurrenceniveau, så er effekten herfra ikke signifikant i en eneste af modellerne, og 

koefficienten er nærmest nul. Af Figur 5.7 og Figur 5.8 ses sammenhængen grafisk. Kurverne, der 

illustrerer sammenhængen, når alle andre parametre holdes konstante, er nærmest flade. Så 

konkurrenceniveauet kan ikke siges at have nogen effekt på bankernes udlånsvillighed, hverken 

målt ved Lerner-indekset eller HHI.  
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Figur 5.7: Sammenhængen mellem andelen af banker 

der har reduceret deres udlånsvillighed og det 

gennemsnitlige Lerner-indeks. Sammenhængen er ikke 

signifikant.  

Figur 5.8: Sammenhængen mellem andelen af banker 

der har reduceret deres udlånsvillighed og HHI. 

Sammenhængen er ikke signifikant. 

 

 

I denne undersøgelse arbejdes der med en ny model i forhold til de to tidligere undersøgelser, derfor 

er de forudsætninger, der skal kontrolleres, også anderledes: 

• Indflydelsesrige observationer: Alle de fire modeller, jeg estimerer, indeholder en eller to 

indflydelsesrige observationer (målt ved dffit og Cook’s distance). Det gør ingen 

nævneværdig forskel for modellens resultater, om disse observationer fjernes fra datasættet 

eller ej. I Tabel A.26, A.28, A.30 og A. 32 ses de indflydelsesrige observationer. 

• Da der foretages en lineær regression, hvis metode er baseret på, at residualerne er 

normalfordelte, bør det også kontrolleres, om residualerne rent faktisk er normalfordelte. 

Dette kontrolleres grafisk ved brug af QQ-plots. Residualerne for de fulde modeller ser 

normalfordelte ud, selvom de to indflydelsesrige observationer træder tydeligt frem, jf. Figur 

A.17 og A.23. For de reducerede modeller ligger residualerne ikke helt så pænt, men de kan 

dog stadig siges at være normalfordelte, jf. Figur A.20 og A.26. 

• I figur A.18, A.21, A.24 og A.27 tegnes sammenhængen mellem residualerne og de fittede 

værdier (denne sammenhæng kan f.eks. bruges til at undersøge om variansen er konstant, 

eller om der er problemer med heteroskedasticitet). Alle fire figurer viser en svag tragtform, 

dvs. der er en tendens til, at variansen vokser med størrelsen af observationerne. Dette tyder 

på problemer med heteroskedasticitet, hvilket kan betyde, at standardfejlen og dermed p-
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værdierne bliver bestemt forkert44. Man kunne overveje at transformere responsen 

(eksempelvis med logaritmen) således, at variansen for store værdier bliver mindre. 

Problemet med denne tilgang er blot, at observationerne i denne undersøgelse antager 

negative værdier, så det vil være nødvendigt med flere transformationer, hvilket vil gøre 

resultatet svært fortolkeligt, derfor udelades transformationerne. Desuden er transformation 

kun nødvendig ved store problemer45, og rent visuelt virker problemet begrænset.  

• Hvis der er sammenhænge mellem residualerne og kovariaterne, indikerer det, at 

kovariaterne indeholder yderligere information. Dvs. det vil være muligt at opstille en 

model, som forklarer en større del af den varians, der ses i datasættet. Der ser dog ikke ud til 

at være nogen klar sammenhæng mellem residualerne og kovariaterne i nogen af 

modellerne, jf. Figur A.19, A.22, A.25 og A.28, og dermed er der ingen uforklaret varians 

tilbage i modellen. Pga. det lille antal observationer er det dog svært at afgøre, om der er tale 

om enkelte tilfældige observationer eller en egentlig trend/sammenhæng. 

• Multikollinearitet: Der er ingen problemer med multikollinearitet i modellerne; ingen af 

VIF’erne er over fem, jf. Tabel A.27, A.29, A.31 og A.33. 

 

I denne sidste model virker forudsætningerne også rimeligt opfyldt, og selv hvis der skulle være 

problemer med heteroskedasticitet, kan en sammenhæng mellem bankernes udlånsvillighed og 

konkurrenceniveau afvises. 

 

5.7. Empiri: Ingen robust sammenhæng mellem konkurrenceniveau og risiko 

Spørgsmålet, om hvorvidt der kan siges at være en sammenhæng mellem konkurrenceniveau og 

risikoen, der tages i banksektoren, er nu blevet undersøgt fra tre forskellige vinkler: Påvirker 

konkurrenceniveauet solvensgraden, markedets vurdering af bankernes risiko (CDS-priser) eller 

bankernes egen vurdering af deres udlånsrisiko. 

I den første empiriske undersøgelse fandt jeg, at et lavere konkurrenceniveau (målt både ved 

Lerner-indekset og HHI) medfører en højere sandsynlighed for, at solvensgraden øges. Det er 

naturligvis svært at afgøre, hvilken vej kausaliteten går, men der er en positiv sammenhæng mellem 

konkurrence og risiko: Jo mere konkurrenceudsat banken er, jo højere er dens risiko. Denne 

                                                 
44 Verbeek (2008) s. 77 
45 Fox (1997) s. 306 
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undersøgelse bekræfter således de empiriske resultater fra Keeley og Beck et al., men modsiger de 

teoretiske såvel som de empiriske sammenhænge beskrevet af Boyd og De Nicoló. I den anden 

undersøgelse fandt jeg, at hverken Lerner-indekset eller HHI kan siges at have nogen signifikant 

effekt på CDS-priserne. Heller ikke i den tredje undersøgelse fandt jeg nogen sammenhæng mellem 

ændringerne i bankernes udlånsvillighed og konkurrenceniveau (Lerner-indekset og HHI). 

Generelt er konklusionen på dette kapitel, at der er en sammenhæng mellem risiko og konkurrence, 

i og med at konkurrenceudsatte banker reducerer deres solvensgrad, men at denne øgede risiko ikke 

er tilstrækkelig til at få markedet til at anse bankerne for mere risikable, og at bankerne ikke aktivt 

øger risikoen i deres udlånsportefølje. Så konkurrenceniveauets effekt på risikoen er ikke konsistent 

inden for alle dele af bankens forretninger.  
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6. Konklusion 

I dette speciale har jeg undersøgt, hvordan konkurrenceniveauet blandt bankerne påvirker deres 

risiko. Spørgsmålet er relevant, fordi et højt konkurrenceniveau har mange positive konsekvenser 

for samfundsøkonomien, omvendt har kriser i banksektoren mange skadelige konsekvenser. Det er 

derfor nødvendigt at forstå vekselvirkningerne mellem de to, for at vide om hård konkurrence i 

banksektoren er skadelig eller gavnlig.  

 

Jeg har forsøgt at besvare spørgsmålet både vha. en teoretisk og en empirisk undersøgelse. Med den 

første forsøger jeg at afdække de mekanismer, der gør, at bankernes risiko bliver påvirket af 

konkurrenceniveauet. Med den anden undersøger jeg, om disse mekanismer også virker i praksis. 

 

I den teoretiske undersøgelse viste det sig, at bankerne vil øge deres risiko som svar på en øget 

konkurrence, hvis de dermed kan øge deres rentespænd uden ekstra omkostninger. Men det viste sig 

også, at der er meget få situationer, hvor banken frit kan hæve sine udlånsrenter. Banken kan være 

begrænset i sine muligheder, hvis der er konkurrence om udlånene, hvis bankens risiko er offentligt 

kendt, eller hvis der er omkostninger forbundet med at gå fallit. Endelig er der forskel på bankens 

reaktion i hver af situationerne, alt efter om den teoretiske model inkluderer produktdifferentiering 

eller ej. 

Dermed giver den teoretiske undersøgelse intet klart svar, det er i hvert fald ikke givet, at en bank 

vil reagere ved at øge sin risiko, hvis konkurrenceniveauet stiger, det afhænger fuldstændig af 

konkurrencesituationen og reguleringen. 

 

Heller ikke de empiriske undersøgelser giver et klart resultat. Af de tre indikatorer for bankers 

risiko der anvendes: Solvensgrad, CDS-priser og spørgeskemabesvarelser (har banken 

strammet/løsnet sine kreditvilkår), ser kun solvensgraden ud til at blive påvirket af 

konkurrenceniveauet. Et højere konkurrenceniveau fører til en lavere solvensgrad (højere risiko), 

mens CDS-priserne og besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen er upåvirkede af 

konkurrenceniveauet. Så en stigning i konkurrenceniveauet får bankerne til at øge gælden i forhold 

til egenkapitalen, men ikke til at ændre på deres kreditvilkår, og det får heller ikke markedet til at 

anse dem for mere risikable. 
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Dermed tilslutter jeg mig Thorsten Beck, når han i citatet i indledningen siger, at risikoen i det 

finansielle system afhænger mere af regulering end af konkurrenceniveau. Den sammenfattende 

konklusion på dette speciale er dermed, at konkurrenceniveauet ikke generelt har en effekt på 

bankernes risiko. Sammenhængens retning og eksistens afhænger af reguleringen af bankerne og 

måden, bankerne konkurrerer på. 
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A.  Appendiks 

I det følgende findes grafer og tabeller, som anvendes i forbindelse med beskrivelse af data og 

modelkontrol. 

 

A.1. Analyse af regnskabsdata 

 

Parameter Middelværdi Std. afvigelse Maks Min 

Lerner-indeks 0.0108 0.0903 0.8530 -0.6934 

HHI 28.6907 383.6636 2214.329 -4867.799 

LnToAss 0.04919 0.2485 8.5639 -2.8912 

TotNonIntExpRev -0.0082 2.2703 70 -134.3784 

LnGura 0.0479 0.4864 6.8865 -7.1919 

ResGro 0.2810 1.1125 24.748 -30.259 

LnMarSiz 21.7789 1.1257 22.733 17.6639 

Rates -0.2499 1.3730 3.0655 -3.4713 

Unem -0.2097 1.2046 10.625 -1.775 

Conf 0.8084 11.179 22.025 -28.1 

Vdax 8.5863 24.8537 60.02 -35.75 

CDS 19.7054 51.7483 808.803 -28.667 

Tabel A.1: Deskriptiv beskrivelse af data. 
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  Lerner  HHI  

Koefficienter  Fuld  Reduceret  Fuld  Reduceret  

(Intercept)  -0.5747 (0.3618)  -1.16 (0.0608)  -0.5885 (0.3819)  -0.1505 (0.8122)  

Lerner/HHI  -15.2974 (0.0355)  4.8688 (0)  -0.0112 (0.0001)  -0.0008 (0)  

LnToAss  -6.6932 (0)  -6.7061 (0)  -6.7071 (0)  -6.686 (0)  

TotNonIntExpRev  -0.0463 (0.0393)  -0.048 (0.0339)  -0.099 (0.0293)  -0.112 (0.0009)  

LnGura  0.0771 (0.2405)  0.0831 (0.2127)  0.0701 (0.2928)  0.0718 (0.2803)  

ResGro  0.0003 (0.9908)  0.005 (0.8485)  0.0041 (0.8922)    

LnMarSiz  0.0543 (0.0615)  0.0811 (0.0045)  0.0421 (0.1812)  0.0212 (0.4747)  

Rates  -0.2054 (0)  -0.1508 (0.0002)  -0.205 (0)  -0.2156 (0)  

Unem  -0.2096 (0)  -0.1908 (0)  0.0188 (0.6737)  -0.0012 (0.9763)  

Conf  0.0473 (0)  0.0433 (0)  0.0686 (0)  0.0763 (0)  

Vdax  0.0071 (0.0009)  0.0059 (0.0052)  0.0137 (0)  0.0161 (0)  

CDS  -0.0009 (0.1967)  -0.0008 (0.2457)  -0.0012 (0.1171)  -0.0008 (0.3177)  

Lerner/HHI:LnToAss  0.2421 (0)  0.2418 (0)  0.0033 (0)  0.0034 (0)  

Lerner/HHI:TotNonIntExpRev  1.1431 (0.0353)  1.1653 (0.056)  0.0001 (0.6276)    

Lerner/HHI:LnGura  0.5799 (0.1616)    0.0006 (0.0036)  0.0006 (0.0065)  

Lerner/HHI:ResGro  0.9976 (0.0031)    0.0002 (0.3044)    

Lerner/HHI:LnMarSiz  1.8865 (0)    0.0005 (0.0003)    

Lerner/HHI:Rates  2.0019 (0)  0.9419 (0.0049)  0 (0.8064)    

Lerner/HHI:Unem  -0.167 (0.0081)  -0.0029 (0.955)  0.0002 (0.1806)  0.0002 (0.1725)  

Lerner/HHI:Conf  0.0595 (0.0296)  0.1066 (0)  0.0001 (0)  0.0001 (0)  

Lerner/HHI:Vdax  -0.031 (0.0001)  -0.0236 (0.0023)  0.0001 (0)  0.0001 (0)  

Lerner/HHI:CDS  -0.5747 (0.3618)  -1.16 (0.0608)  0 (0.1865)  0 (0.4621)  

Tabel A.2: Estimaterne for de fire modeller. Signifikante parametre er i fed. Parenteserne indeholder p-værdier. 
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 EquiAss HHI Lerner LnToAss TotNonIntExpRev LnGura ResGro LnMarSiz Unem Conf Vdax CDS Rates 
EquiAss 1 0.085604 0.199452 -0.25932 0.00478 -0.02711 0.037892 0.080748 -0.02173 0.146485 -0.11919 -0.06629 -0.04774 
HHI 0.085604 1 -0.06202 0.018343 -0.01808 -0.00138 0.01194 0.149653 -0.24092 0.319973 0.021741 -0.07698 0.329212 
Lerner 0.199452 -0.06202 1 -0.11904 0.131329 -0.00611 0.014792 0.003412 0.322995 0.07133 -0.34018 0.024454 -0.41588 
LnToAss -0.25932 0.018343 -0.11904 1 -0.24849 0.188643 -0.07271 -0.00733 0.054477 -0.02316 0.059846 -0.07319 0.089474 
TotNonIntExpRev 0.00478 -0.01808 0.131329 -0.24849 1 -0.036 0.010134 -0.01665 0.033915 -0.00955 0.002935 0.028176 -0.03834 
LnGura -0.02711 -0.00138 -0.00611 0.188643 -0.036 1 -0.01488 -0.0824 -0.00596 0.013531 -0.00159 -0.02136 0.044919 
ResGro 0.037892 0.01194 0.014792 -0.07271 0.010134 -0.01488 1 -0.04277 0.086536 -0.02833 0.017958 0.155283 -0.03438 
LnMarSiz 0.080748 0.149653 0.003412 -0.00733 -0.01665 -0.0824 -0.04277 1 -0.24532 0.066086 0.032149 -0.21033 -0.0145 
Unem -0.02173 -0.24092 0.322995 0.054477 0.033915 -0.00596 0.086536 -0.24532 1 -0.19671 -0.21715 0.393213 -0.57052 
Conf 0.146485 0.319973 0.07133 -0.02316 -0.00955 0.013531 -0.02833 0.066086 -0.19671 1 -0.62539 -0.246 0.408156 
Vdax -0.11919 0.021741 -0.34018 0.059846 0.002935 -0.00159 0.017958 0.032149 -0.21715 -0.62539 1 0.017013 0.185384 
CDS -0.06629 -0.07698 0.024454 -0.07319 0.028176 -0.02136 0.155283 -0.21033 0.393213 -0.246 0.017013 1 -0.12127 
Rates -0.04774 0.329212 -0.41588 0.089474 -0.03834 0.044919 -0.03438 -0.0145 -0.57052 0.408156 0.185384 -0.12127 1 

Tabel A.3: Korrelationsmatrix for regnskabsdatasættet (undersøgelsen af sammenhæng mellem konkurrence og solvensgrad). 

 

 BankCDS Lerner HHI LnMarSiz1 LnOff LnToAss OpeExpRev Unem Conf VDAX CDS Rates 
BankCDS 1 -0.06344 -0.15382 0.025164 -0.01157 -0.18678 0.040084 0.01905 -0.26229 0.27204 0.234258 -0.0947 
Lerner -0.06344 1 0.004001 0.012187 0.00677 0.011013 -0.20752 0.014936 -0.00147 -0.05759 -0.04135 -0.03369 
HHI -0.15382 0.004001 1 0.034832 0.020663 0.052809 0.035428 -0.15806 0.104539 -0.04333 0.003797 0.191827 
LnMarSiz1 0.025164 0.012187 0.034832 1 0.019968 -0.02414 0.028003 -0.06191 0.057441 0.005585 -0.22399 -0.06967 
LnOff -0.01157 0.00677 0.020663 0.019968 1 0.022395 0.000723 -0.03884 0.018706 -0.02439 -0.071 -0.02629 
LnToAss -0.18678 0.011013 0.052809 -0.02414 0.022395 1 -0.0575 -0.10643 0.156649 -0.1402 -0.1727 0.192091 
OpeExpRev 0.040084 -0.20752 0.035428 0.028003 0.000723 -0.0575 1 -0.00874 -0.01277 -0.04543 0.085219 -0.09363 
Unem 0.01905 0.014936 -0.15806 -0.06191 -0.03884 -0.10643 -0.00874 1 -0.10901 0.055234 0.082378 -0.40167 
Conf -0.26229 -0.00147 0.104539 0.057441 0.018706 0.156649 -0.01277 -0.10901 1 -0.44667 -0.32348 0.377314 
VDAX 0.27204 -0.05759 -0.04333 0.005585 -0.02439 -0.1402 -0.04543 0.055234 -0.44667 1 0.418762 -0.11685 
CDS 0.234258 -0.04135 0.003797 -0.22399 -0.071 -0.1727 0.085219 0.082378 -0.32348 0.418762 1 -0.18816 
Rates -0.0947 -0.03369 0.191827 -0.06967 -0.02629 0.192091 -0.09363 -0.40167 0.377314 -0.11685 -0.18816 1 

Tabel A.4: Korrelationsmatrix for CDS-datasættet (undersøgelsen af sammenhæng mellem konkurrence og CDS-priser). 

 

 ChngLoaWil AvgLerner HHI LnToAss LnGura ResGro ToNonIntExpRev LnMarSiz1 Unem Conf Vdax CDS Rates 
ChngLoaWil 1 0.0943 -0.0719 -0.2407 -0.2705 0.0809 0.1036 -0.2341 0.3421 -0.5886 0.2964 0.4882 -0.4934 
AvgLerner 0.0943 1 -0.0558 -0.4156 -0.1296 0.0254 0.6573 -0.0852 0.5238 0.2280 -0.5851 -0.0890 -0.6364 
HHI -0.0719 -0.0558 1 0.0752 -0.3954 0.0423 0.0085 -0.0439 -0.0187 0.1734 0.0484 0.0268 0.0133 
LnToAss -0.2407 -0.4156 0.0752 1 0.0345 -0.0129 -0.2263 0.2121 -0.2518 0.0203 0.0386 -0.0556 0.3151 
LnGura -0.2705 -0.1296 -0.3954 0.0345 1 -0.0243 -0.1663 -0.0484 -0.2500 0.0649 0.0414 -0.2388 0.4068 
ResGro 0.0809 0.0254 0.0423 -0.0129 -0.0243 1 0.2353 -0.0563 0.2440 -0.0735 0.0722 0.0366 -0.2486 
ToNonIntExpRev 0.1036 0.6573 0.0085 -0.2263 -0.1663 0.2353 1 0.1034 0.4241 0.0892 -0.5207 0.0181 -0.7022 
LnMarSiz1 -0.2341 -0.0852 -0.0439 0.2121 -0.0484 -0.0563 0.1034 1 -0.1957 0.1306 0.0214 -0.2052 0.0230 
Unem 0.3421 0.5238 -0.0187 -0.2518 -0.2500 0.2440 0.4241 -0.1957 1 -0.0708 -0.2452 0.2454 -0.5565 
Conf -0.5886 0.2280 0.1734 0.0203 0.0649 -0.0735 0.0892 0.1306 -0.0708 1 -0.5607 -0.2293 0.2348 
Vdax 0.2964 -0.5851 0.0484 0.0386 0.0414 0.0722 -0.5207 0.0214 -0.2452 -0.5607 1 -0.0153 0.1733 
CDS 0.4882 -0.0890 0.0268 -0.0556 -0.2388 0.0366 0.0181 -0.2052 0.2454 -0.2293 -0.0153 1 0.0129 
Rates -0.4934 -0.6364 0.0133 0.3151 0.4068 -0.2486 -0.7022 0.0230 -0.5565 0.2348 0.1733 0.0129 1 

Tabel A.5: Korrelationsmatrix for spørgeskemadatasættet (undersøgelsen af sammenhæng mellem konkurrence og bankernes udlånsvillighed). 
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Model 1: Den fulde model (konkurrence måles ved Lerner-indekset) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

509 -0.18651 0.003115 
561 0.302141 0.004662 
564 0.322519 0.004017 
565 0.343181 0.006665 
566 0.225602 0.00288 
1190 -0.36692 0.009398 
1199 2.821583 0.326146 
1201 -0.38188 0.008024 
1461 0.177899 0.001025 
1720 0.339961 0.005364 
. . .   
6067 0.532975 0.018761 
6075 0.588915 0.027456 
6077 11.1456 3.50009 
6095 0.204259 0.002865 
6117 0.257074 0.002684 
6243 -0.24559 0.002386 
6244 -0.22642 0.002041 

Tabel A.6: Tabellen indeholder et udvalg af de 83 outliers fra model 1. 

 

 
Figur A.1: Grafen sammenligner de fittede værdier med de observerede værdier for model 1. 
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Figur A.2: ROC-kurven og AUC-nøgletallet for model 1. 
 

Parameter VIF  Parameter VIF 
Lerner 379.1881  CDS 1.431655 
LnToAss 1.141693  Lerner:TotNonIntExpRev 1.505433 
TotNonIntExpRev 1.466283  Lerner:LnGura 1.045325 
LnGura 1.040234  Lerner:ResGro 1.178588 
ResGro 1.067775  Lerner:LnMarSiz 378.2546 
LnMarSiz 1.311319  Lerner:Rates 4.052987 
Rates 4.055026  Lerner:Unem 2.334616 
Unem 2.743975  Lerner:Conf 3.333158 
Conf 4.32209  Lerner:Vdax 2.1531 
Vdax 3.374294  Lerner:CDS 1.717741 

Tabel A.7: Tabellen indeholder VIF’erne for model 1. 
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Model 2: Den reducerede model (konkurrence måles ved Lerner-indekset) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

14 0 1,07 
509 -0,17 0 
561 0,18 0 
564 0,16 0 
565 0,27 0 
566 0,21 0 
1190 -0,34 0,01 
1199 2,84 0,37 
1201 -0,34 0,01 
1461 0,18 0 
. . .   
6075 0,58 0,03 
6077 11,10 4,07 
6095 0,21 0 
6117 0,24 0 
6119 0,27 0 
6243 -0,17 0 
6244 -0,17 0 

Tabel A.8: Tabellen indeholder et udvalg af de 82 outliers fra model 2. 

 

 
Figur A.3: Grafen sammenligner de fittede værdier med de observerede værdier for model 2. 
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Figur A.4: ROC-kurven og AUC-nøgletallet for model 2.  

 

Parameter VIF  Parameter VIF 
Lerner 2.058171  Vdax 3.299907 
LnToAss 1.142659  CDS 1.431479 
TotNonIntExpRev 1.480599  Lerner:TotNonIntExpRev 1.510626 
LnGura 1.046055  Lerner:LnGura 1.039318 
ResGro 1.043835  Lerner:Unem 1.674237 
LnMarSiz 1.251909  Lerner:Conf 2.175861 
Rates 3.722088  Lerner:Vdax 1.820669 
Unem 2.715885  Lerner:CDS 1.529559 
Conf 4.201863    

Tabel A.9: Tabellen indeholder VIF’erne for model 2. 

 

Model 3: Den fulde model (konkurrence måles ved HHI) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

1 -0.2138 0.033559 
3 -0.23202 0.035461 
6 -0.23495 0.04446 

14 45.59978 86.06581 
29 -0.2169 0.004261 
73 0.185928 0.002219 

339 -0.21395 0.007675 
458 -0.26436 0.002359 
509 -0.30391 0.01524 
. . .   

6253 -0.42799 0.023764 
6254 -0.52245 0.017221 
6255 0.542462 0.012304 
6257 -0.52046 0.017841 
6258 0.816822 0.020403 
6259 0.542277 0.016461 
6262 -0.51295 0.010378 

Tabel A.10: Tabellen indeholder et udvalg af de 88 outliers fra model 3.  



Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren 

85 

 
Figur A.5: Grafen sammenligner de fittede værdier med de observerede værdier for model 3. 

 

 
Figur A.6: ROC-kurven og AUC-nøgletallet for model 3. 

 

Parameter VIF  Parameter VIF 
HHI 1093.91  HHI:LnToAss 5.216302 
LnToAss 2.281624  HHI:TotNonIntExpRev 1.095672 
TotNonIntExpRev 1.117309  HHI:LnGura 1.405183 
LnGura 1.03779  HHI:ResGro 1.488663 
ResGro 1.305487  HHI:LnMarSiz 1119.221 
LnMarSiz 1.551988  HHI:Rates 7.096522 
Rates 4.160735  HHI:Unem 5.676361 
Unem 3.20363  HHI:Conf 5.007453 
Conf 5.636014  HHI:Vdax 3.950664 
Vdax 4.353115  HHI:CDS 2.528239 
CDS 1.674573    

Tabel A.11: Tabellen indeholder VIF’erne for model 3. 
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Model 4: Den reducerede model (konkurrence måles ved HHI) 

 

Observations 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

14 42,09 107,11 
29 -0,21 0 
73 0,16 0 

339 -0,22 0.01 
458 -0,25 0 
557 -0,30 0.01 
558 -0,30 0.01 
559 -0,30 0.01 
560 -0,30 0.01 
562 -0,29 0.01 
. . .   

6253 -0,35 0,02 
6254 -0,42 0,01 
6255 0,47 0,01 
6257 -0,42 0,01 
6258 1,06 0,05 
6259 0,45 0,02 
6262 -0,42 0,01 

Tabel A.12: Tabellen indeholder et udvalg af de 73 outliers fra model 4. 

 

 
Figur A.7: Grafen sammenligner de fittede værdier med de observerede værdier for model 4. 
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Figur A.8: ROC-kurven og AUC-nøgletallet for model 4. 

 

Parameter VIF  Parameter VIF 
HHI 4.699021  Vdax 4.054919 
LnToAss 2.159152  CDS 1.596189 
TotNonIntExpRev 1.044142  HHI:LnToAss 3.509891 
LnGura 1.036681  HHI:LnGura 1.327805 
LnMarSiz 1.367739  HHI:Unem 3.545625 
Rates 3.173612  HHI:Conf 2.633144 
Unem 2.868615  HHI:Vdax 2.795907 
Conf 5.125424  HHI:CDS 2.290414 

Tabel A.13: Tabellen indeholder VIF’erne for model 4. 

 

A.2. Analyse af CDS-data 

 

Parameter Middelværdi Std. afvigelse Maks. Min 

Lerner-indeks -0.0035 0.1068 0.7967 -0.9901 

HHI -15.1453 90.6717 348.0742 -522.7252 

LnToAss 0.0129 0.1035 1.0174 -0.97623 

LnOff 0.0223 1.4033 10.2299 -12.5215 

OpeExpRev 0.0035 0.11621 0.8658 -1.5446 

LnMarSiz1 21.5893 0.9075 22.7316 19.3806 

Rates -0.0959 0.5333 0.4465 -2.081 

Unem 0.1073 0.6382 3.5 -2.2 

Conf -0.3602 5.8201 19.3 -17.4 

Vdax 0.5891 8.1394 26.71 -14.63 

CDS 12.4979 50.7768 372.156 -114.158 

Tabel A.14: Deskriptiv beskrivelse af data. 
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  Lerner  HHI  

Koefficienter  Fuld  Reduceret  Fuld  Reduceret  

(Intercept)  -2.2947 (0.3055)  -2.2201 (0.312)  -1.3933 (0.5418)  -1.1726 (0.5997)  

Lerner/HHI  -47.172 (0.1203)  -47.4418 (0.0853)  -0.0431 (0.2751)  -0.0018 (0.1834)  

LnToAss  -4.1779 (0.002)  -3.7272 (0.0031)  -3.8152 (0.0037)  -3.6354 (0.0041)  

LnOff  -0.0035 (0.9606)    0.0507 (0.4414)    

OpeExpRev  1.3601 (0.174)    1.0085 (0.2685)    

LnMarSiz1  0.1164 (0.2602)  0.1113 (0.272)  0.0686 (0.5158)    

Rates  0.1601 (0.4629)    0.1576 (0.4872)    

Unem  -0.0686 (0.6476)  -0.1113 (0.4233)  -0.2328 (0.1472)  -0.2702 (0.0609)  

Conf  -0.0595 (0.0023)  -0.0605 (0.0008)  -0.0536 (0.0057)  -0.0468 (0.0094)  

Vdax  0.0494 (0.0015)  0.0467 (0.002)  0.0443 (0.0031)  0.0468 (0.0015)  

CDS  0.0079 (0.0061)  0.008 (0.0037)  0.0101 (0.001)  0.0094 (0.0016)  

Lerner/HHI:LnToAss  -7.1799 (0.5124)    -0.0208 (0.4951)    

Lerner/HHI:LnOff  0.9064 (0.3513)    -0.0008 (0.4915)    

Lerner/HHI:OpeExpRev  -3.8831 (0.2249)    0.008 (0.4454)    

Lerner/HHI:LnMarSiz1  2.0961 (0.1289)    0.0019 (0.2961)    

Lerner/HHI:Rates  0.9845 (0.673)    0 (0.9972)    

Lerner/HHI:Unem 
 3.2296 (0.1672)  3.0885 (0.1083)  

-0.0088 (0.0005) 
 

-0.0072 (0.0023) 

 
 

Lerner/HHI:Conf  0.2324 (0.3234)    0 (0.9505)    

Lerner/HHI:Vdax  0.0232 (0.9137)    0.0001 (0.9004)    

Lerner/HHI:CDS  0.0595 (0.2297)    0 (0.7425)    

Tabel A.15: Estimaterne for de fire modeller. Signifikante parametre er i fed. Parenteserne indeholder p-

værdier. 
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Model 1: Den fulde model (konkurrence måles ved Lerner-indekset) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

                          Observations-  
nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

21 -0.927541709 0.056780183  430 -0.601401681 0.014458044 
157 -0.888759556 0.035216595  457 -2.607016007 0.297228285 
224 -1.957860326 0.154423312  458 0.1824 1.93e-03 
225 -1.037432127 0.073596792  460 -1.614661781 0.165858091 
307 -1.341566776 0.073020958  461 0.0757 2.39e-04 
361 0.1024 3.90e-04  462 0.0373 4.45e-05 
373 0.615529443 0.024337  464 -0.965472621 0.085346635 
388 0.2219 1.87e-03  520 -0.0953 3.25e-04 
420 -0.559048151 0.017915846  613 0.659016709 0.019122169 
426 -0.761443498 0.039550105  627 -0.776410303 0.067185559 

Tabel A.16: Tabellen indeholder de 20 outliers fra model 1. 

 

 
Figur A.9: Grafen sammenligner de fittede værdier med de observerede værdier for model 1. 
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Figur A.10: ROC-kurven og AUC-nøgletallet for model 1. 

 

Parameter VIF  Parameter VIF 
Lerner 1028.7  Lerner:LnToAss 1.326794 
LnToAss 1.189009  Lerner:LnOff 1.319457 
LnOff 1.164566  Lerner:OpeExpRev 1.509767 
OpeExpRev 1.573864  Lerner:LnMarSiz1 1030.957 
LnMarSiz1 1.091217  Lerner:Rates 1.980038 
Rates 1.595678  Lerner:Unem 1.510321 
Unem 1.248797  Lerner:Conf 1.772742 
Conf 1.374119  Lerner:VDAX 1.422164 
VDAX 1.266178  Lerner:CDS 1.496585 
CDS 1.331563    

Tabel A.17: Tabellen indeholder VIF’erne for model 1. 

 

Model 2: Den reducerede model (konkurrence måles ved Lerner-indekset) 

 

Observations 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

                          Observations  
nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

21 -0.79207817 0.057475366  457 -1.24218462 0.20925418 
140 -0.445713504 0.035678055  458 -0.485827815 0.013126873 
224 -1.332581085 0.146562272  460 -1.261878302 0.194443018 
225 -0.918535808 0.093853898  462 1.090967151 0.071821335 
307 -0.458552313 0.013275371  464 -0.540041951 0.057484265 
426 -0.584520272 0.052664244  581 -0.442299096 0.108406658 

Tabel A.18: Tabellen indeholder de 12 outliers fra model 2. 
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Figur A.11: Grafen sammenligner de fittede værdier med de observerede værdier for model 2. 

 

 
Figur A.12: ROC-kurven og AUC-nøgletallet for model 2. 

 

Parameter VIF  Parameter VIF 
Lerner 1.091232  Conf 1.20322 

LnToAss 1.066395  VDAX 1.091232 
OpeExpRev 1.053146  CDS 1.193791 
LnMarSiz1 1.084089  Lerner:Unem 1.082729 

Unem 1.186583  Lerner:Conf 1.145346 
Tabel A.19: Tabellen indeholder VIF’erne for model 2. 
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Model 3: Den fulde model (konkurrence måles ved HHI) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

                          Observations-  
nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

18 -0.700852881 0.034719822  423 0.953721341 0.054571396 
21 -0.773426296 0.043824671  427 1.445827162 0.072344798 

157 -0.67409663 0.026940348  458 0.18112 1.90e-03 
339 -0.837545323 0.033492631  460 -0.741367323 0.016890904 
354 0.660946662 0.037671303  461 0.08234 2.87e-04 
361 0.09186 3.32e-04  462 0.04623 6.79e-05 
388 0.51327 1.11e-02  464 -0.980255315 0.075062131 
400 -0.898842018 0.052309084  520 -0.06429 1.43e-04 
404 0.556369625 0.01702464  532 2.378579965 0.199485197 
415 -0.795601199 0.02047378  536 0.664920459 0.014777201 

Tabel A.20: Tabellen indeholder de 20 outliers fra model 3. 

 

 
Figur A.13: Grafen sammenligner de fittede værdier med de observerede værdier for model 3. 
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Figur A.14: ROC-kurven og AUC-nøgletallet for model 3. 

 

Parameter VIF  Parameter VIF 
HHI 1125.903  CDS 1.275524 
LnToAss 1.11374  HHI:LnToAss 3.638447 
LnOff 1.024542  HHI:LnOff 1.482017 
OpeExpRev 1.190279  HHI:OpeExpRev 1.319978 
LnMarSiz1 1.123234  HHI:LnMarSiz1 1135.162 
Rates 1.728843  HHI:Rates 5.158421 
Unem 1.387664  HHI:Unem 1.635327 
Conf 1.362638  HHI:Conf 4.500125 
Lerner 1.248297  Lerner:VDAX 2.176694 
VDAX 1125.903  HHI:CDS 1.445458 

Tabel A.21: Tabellen indeholder VIF’erne for model 3. 

 

Model 4: Den reducerede model (konkurrence måles ved HHI) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

                          Observations-  
nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

140 -0.417958834 0.057965833  423 0.768169212 0.087375256 
256 -0.390040001 0.038841391  445 0.370192726 0.010242029 
354 0.36435298 0.023343293  464 -0.459018579 0.048344639 
396 0.422600308 0.020143616  565 0.418322931 0.042164319 
400 -0.544708181 0.062734741  581 -0.437579949 0.17718547 

Tabel A.22: Tabellen indeholder de ti outliers fra model 4. 
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Figur A.15: Grafen sammenligner de fittede værdier med de observerede værdier for model 4. 

 

 
Figur A.16: ROC-kurven og AUC-nøgletallet for model 4. 

 

Parameter VIF  Parameter VIF 
HHI 1.13943  Conf 1.170556 
LnToAss 1.058677  VDAX 1.217044 
OpeExpRev 1.036109  CDS 1.225834 
LnMarSiz1 1.08672  HHI:Unem 1.216928 
Unem 1.124142  Conf 1.170556 

Tabel A.23: Tabellen indeholder VIF’erne for model 4. 
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A.3. Analyse af spørgeskemadata 

 

Parameter Middelværdi Std. afvigelse Maks Min 

ChngLoaWil 24.0378 29.8585 100 -10.9375 

Lerner-indeks 0.0114 0.0624 0.1762 -0.0839 

HHI -105.943 860.4435 2214.329 -4867.799 

LnToAss 0.0451 0.1307 0.5405 -0.2472 

ToNonIntExpRev 0.0015 0.0678 0.1503 -0.1185 

LnGura 0.1444 0.5875 2.0182 -1.1952 

ResGro 0.2369 0.582 1.9238 -0.9054 

LnMarSiz1 20.7087 1.5012 22.5895 17.6639 

Rates -0.2478 1.3572 0.9258 -3.0678 

Unem 0.4792 1.4675 6.7 -1.775 

Conf -0.9435 9.0552 22.025 -21.4 

Vdax 8.3405 25.5175 49.8 -28.71 

CDS 40.5346 96.2796 572.1437 -8.5712 

Tabel A.24: Deskriptiv beskrivelse af data. 
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  Lerner  HHI  

Koefficienter  Fuld  Reduceret  Fuld  Reduceret  

(Intercept)  40.8931 (0.3735)  14.1616 (0.0001)  42.2492 (0.3656)  14.0894 (0.0001)  

AvgLerner/HHI  -0.8529 (0.9926)  2.6716 (0.9695)  -0.0006 (0.8815)  -0.0007 (0.8304)  

LnToAss  -9.7131 (0.7145)    -9.2711 (0.712)    

ToNonIntExpRev  -111.6489 (0.1727)  -155.9431 (0.0213)  -109.0945 (0.1909)  -156.0518 (0.0178)  

LnGura  4.5536 (0.4605)    4.075 (0.552)    

ResGro  -4.2109 (0.4572)    -4.1847 (0.4507)    

LnMarSiz1  -1.3589 (0.5346)    -1.4262 (0.5229)    

Rates  -15.8107 (0.0023)  -14.8164 (0.0003)  -15.6801 (0.0013)  -14.9258 (0)  

Unem  -0.2486 (0.9279)    -0.2632 (0.9209)    

Conf  -0.5976 (0.2182)  -0.9908 (0.015)  -0.5793 (0.2424)  -0.9697 (0.0108)  

Vdax  0.2291 (0.2591)    0.2375 (0.2217)    

CDS  0.1471 (0.0004)  0.1349 (0.0001)  0.1468 (0.0003)  0.1354 (0.0001)  

Tabel A.25: Estimaterne for de fire modeller. Signifikante parametre er i fed. Parenteserne indeholder p-

værdier. 

 

Model 1: Den fulde model (konkurrence måles ved gennemsnitlige Lerner-indeks) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

12 -2.0830 0.3541 
35 1.9850 0.2318 

Tabel A.26: Tabellen indeholder de to outliers fra model 1. 
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Figur A.17: QQ-plot for model 1. 

 

 
Figur A.18: De fittede værdier tegnet over for de observerede værdier for model 1. 
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Figur A.19: Residualerne tegnet over for kovariaterne for model 1. 

 

 

 

 

 



Konkurrenceniveau og risiko i banksektoren 

100 

 
Parameter 

VIF  Parameter VIF 

AvgLerner 3.8764  Rates 4.9285 
LnToAss 1.3990  Unem 1.8911 
ToNonIntExpRev 3.4741  Conf 2.1908 
LnGura 1.5151  Vdax 3.0578 
ResGro 1.2529  CDS 1.4714 
LnMarSiz1 1.2480    

Tabel A.27: Tabellen indeholder VIF’erne for model 1. 

 

Model 2: Den reducerede model (konkurrence måles ved gennemsnitlige Lerner-indeks) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

35 1.1750 0.2053 
38 -1.1541 0.2710 

Tabel A.28: Tabellen indeholder de to outliers fra model 2. 

 

 
Figur A.20: QQ-plot for model 2. 
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Figur A.21: De fittede værdier tegnet over for de observerede værdier for model 2. 
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Figur A.22: Residualerne tegnet over for kovariaterne for model 2. 

 

Parameter VIF 
AvgLerner 2.3980 
ToNonIntExpRev 2.4755 
Rates 3.1428 
Conf 1.5812 
CDS 1.0821 

Tabel A.29: Tabellen indeholder VIF’erne for model 2. 

 

Model 3: Den fulde model (konkurrence måles ved HHI) 

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

12 -2.0703 0.3498 
Tabel A.30: Tabellen indeholder den ene outlier fra model 3. 
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Figur A.23: QQ-plot for model 3. 

 

 
Figur A.24: De fittede værdier tegnet over for de observerede værdier for model 3. 
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Figur A.25: Residualerne tegnet over for kovariaterne for model 3. 
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Parameter VIF  Parameter VIF 
HHI 1.4383  Rates 4.2512 
LnToAss 1.2520  Unem 1.7623 
ToNonIntExpRev 3.6177  Conf 2.2912 
LnGura 1.8757  Vdax 2.7926 
ResGro 1.2030  CDS 1.4392 
LnMarSiz1 1.2990    

Tabel A.31: Tabellen indeholder VIF’erne for model 3. 

 

Model 4: Den reducerede model (konkurrence måles ved HHI)  

 

Observations- 
 nummer 

dffit 
 

cook.d 
 

35 1.174986 0.205254 
38 -1.154129 0.271046 

Tabel A.32: Tabellen indeholder de to outliers fra model 4. 

 

 
Figur A.26: QQ-plot for model 4. 
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Figur A.27: De fittede værdier tegnet over for de observerede værdier for model 4. 
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Figur A.28: Residualerne tegnet over for kovariaterne for model 4. 

 

Parameter VIF 
HHI 1.0402 
ToNonIntExpRev 2.3317 
Rates 2.459 
Conf 1.3720 
CDS 1.0885 

Tabel A.33: Tabellen indeholder VIF’erne for model 4. 


