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Pankin omistusmuoto ja finanssivakaus

Jari-Mikko Meriläinen

Vuosien 2008–2009 finanssikriisi aiheutti on-
gelmia myös Länsi-Euroopan pankkisektorille. 
Eniten mediahuomiota saivat PIGS-maiden eli 
Portugalin, Irlannin, Kreikan ja Espanjan on-
gelmat, mutta Suomessa muistetaan hyvin 
myös Islannin pankkikriisi. Näiden maiden li-
säksi pankkisektorit kriisiytyivät systeemisesti 
myös Iso-Britanniassa, Hollannissa, Tanskassa, 
Itävallassa, Saksassa ja Luxemburgissa. Suuria 
pankkeja päätyi eri maissa valtion hallintaan ja 
erilaisia tukipaketteja julkistivat niin kansalliset 
viranomaiset kuin myös Euroopan keskus-
pankki.

Väitöskirjassa tutkitaan Länsi-Euroopan 
pankkeja ja niiden vakautta. Uusi, parhaillaan 
käyttöön otettava pankkisääntelysäännöstö Ba-
sel III korjaa pankkisektorissa vuosien 2008–
2009 finanssikriisissä esille tulleita ongelmia. 
Yhtenä osa-alueenaan Basel III painottaa 
pankkisektorin iskunvaimennuskyvyn kohen-

tamista. Tällä säännöstö pyrkii muun muassa 
estämään finanssitalouden ongelmien heijastu-
mista reaalitalouteen ja lieventämään pankki-
sektorin suhdannevaihteluja voimistavaa vai-
kutusta. Tämä niin kutsuttu prosyklisyys oli 
eräs finanssikriisiä leimanneita pankkisektorin 
heikkouksia, joita uudella sääntelyllä pyritään 
korjaamaan.

Läntisen Euroopan pankkisektori eroaa 
monien muiden alueiden pankkisektoreista 
siinä, että sitä rikastuttaa pankin omistusra-
kenteiden monimuotoisuus. Liikepankkien eli 
tyypillisesti osakkeenomistajien omistamien, 
voittoa maksimoivien ja voittoa jakavien pank-
kien lisäksi Länsi-Euroopassa on laaja osuus-
kuntamuotoisten pankkien ja säästöpankkien 
muodostama sektori. Yhteensä nämä pankit 
kattavat noin neljäsosan Länsi-Euroopan 
pankkien kokonaistasearvosta, joskin ne ovat 
pääosin keskittyneet muutamaan Keski- ja 
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Pohjois-Euroopan maahan. Saksassa säästö-
pankkiryhmä on vähittäispankkitoiminnan 
markkinajohtaja ja sillä on yli 50 miljoonaa 
asiakasta. Niin ikään Ranskassa osuuskunta-
muotoiset pankit ovat maan suurimpien pank-
kiryhmien joukossa.

Osuuskuntamuotoisten pankkien omistus-
rakenne ei ole osakemuotoinen, vaan ne ovat 
jäsentensä omistajia. Yleensä niillä ei ole voi-
tonjakoa, minkä vuoksi osuuskuntamuotoiset 
pankit eivät ole yksiselitteisesti voittoa maksi-
moivia pankkeja, vaan niiden toiminnan ta-
voitteet ovat monimuotoisemmat. Voi sanoa, 
että voitonmaksimoinnin sijaan osuuskunta-
muotoisten pankkien tavoite on turvata jäsen-
tensä etuja. Säästöpankit muistuttavat monilta 
osin osuuskuntamuotoisia pankkeja, mutta 
eroavat niistä omistusrakenteensa ja tavoittei-
densa osalta. Ne ovat joko pankkipalveluja tar-
joavia yksityisiä säätiöitä tai julkisomisteisia 
pankkeja, kuten esimerkiksi saksankielisessä 
Euroopassa.

Väitöskirjani ensimmäisessä artikkelissa 
tutkitaan Länsi-Euroopan liikepankkien, 
osuuskuntamuotoisten pankkien sekä yksityis-
ten säästöpankkien ja julkisomisteisten säästö-
pankkien luottokannan kasvun syklisyyttä. 
Aiemmin Ivashina ja Scharfstein (2010) sekä 
Cull ja Martínez Pería (2013) ovat osoittaneet, 
että pankkien luotonanto supistui vuosien 
2008–2009 finanssikriisissä. Niin ikään Micco 
ja Panizza (2006) ja Bertay ym. (2015) ovat 
näyttäneet, että pankkien luotonanto on riip-
puvainen taloussuhdanteista. Miccon ja Paniz-
zan (2006) sekä Bertayn ym. (2015) tulokset 
osoittavat, että julkisomisteisten pankkien luo-
tonanto on vähemmän riippuvaista suhdanne-
vaihteluista kuin liikepankkien antolainaus.

Tutkimustulosten perusteella voi todeta, 
että sekä vuosien 2008–2009 finanssikriisi että 

sitä seurannut Euroopan velkakriisi aiheuttivat 
negatiivisen sokin Länsi-Euroopan pankkien 
luottokannan kasvuun. Sokki oli selvästi pie-
nempi osuuskuntamuotoisissa pankeissa ja 
säästöpankeissa kuin se oli liikepankeissa, ei-
vätkä ne supistaneet antolainaustaan talous-
kriiseissä yhtä voimakkaasti kuin liikepankit. 
Lisäksi osuuskuntamuotoiset pankit ja säästö-
pankit eivät osallistuneet kriisejä edeltänee-
seen rajuun luottokannan kasvuun, vaan nii-
den antolainaus kriisiä edeltäneinä vuosina oli 
selvästi liikepankkien lainausta maltillisempaa.

Väitöskirjan toisessa artikkelissa tutkitaan 
Länsi-Euroopan pankkien luottotappiokirjan-
pitoa. Mielenkiinnon kohteina ovat pankkien 
luottotappiovarausten syklisyys ja ajantasaisuus 
sekä luottotappioiden syklisyys. Ensimmäisen 
artikkelin tavoin pankit jaetaan omistusmuo-
don perusteella neljään eri kategoriaan: liike-
pankkeihin, osuuskuntamuotoisiin pankkei-
hin, yksityisiin säästöpankkeihin ja julkisomis-
teisiin säästöpankkeihin. Useat aikaisemmin 
tehdyt tutkimukset, esimerkiksi Laeven ja 
Majnoni (2003) sekä Bikker ja Metzemakers 
(2005), ovat todenneet, että luottotappiova- 
raukset ovat vahvasti riippuvaisia taloussuh-
danteista.

Olszak ym. (2017) osoittavat, että säästö-
pankkien ja osuuskuntamuotoisten pankkien 
luottotappiovaraukset ovat vähemmän riippu-
vaisia suhdanteista kuin liikepankkien luotto-
tappiovaraukset. Bertayn ym. (2015) tulosten 
perusteella myös julkisomisteisten pankkien 
luottotappiovaraukset ovat vähemmän syklisiä 
kuin yksityisomisteisten pankkien. Bertay ym. 
(2015) ehdottavat, että se voi johtua joko vä-
hemmän syklisistä luottotappioista tai siitä, 
että julkisomisteiset pankit ovat yksityisomis-
teisia pankkeja konservatiivisempia luottotap-
piovaraustensa allokoinnissa. Tämä tarkoittaa 
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sitä, että ne eivät supista tai kasvata luottotap-
piovarauksiaan ylioptimismin, liioittelun yms. 
subjektiivisten syiden vuoksi. Artikkelissa sel-
vitetään, onko eri omistusmuotoisten pankkien 
luottotappiovarauksissa tällainen harkinnanva-
rainen komponentti, jota ei voi selittää luotto-
tappioilla ja joka on riippuvainen taloussuh-
danteista.

Tulosten perusteella voi todeta, että pank-
kien luottotappiovarauksissa on syklinen kom-
ponentti, jota ei voi selittää pankkien luotto-
tappioilla. Osuuskuntamuotoisten pankkien 
luottotappiovarauksissa tätä komponenttia ei 
ole, eli ne eivät supista tai kasvata luottotappio-
varauksiaan nousu- ja laskusuhdanteissa. Mah-
dollisesti tämän selittää osuuskuntamuotoisten 
pankkien oman pääoman osin vaihtuva luon-
ne. Osuuskunnan asiakasomistajat tuovat 
pankkiin mukanaan omaa pääomaa, joka heil-
lä on oikeus viedä mukanaan asiakassuhteen 
päätyttyä. Tästä voi esittää sen johtopäätöksen, 
että osuuskuntamuotoiset pankit suojelevat 
pääomaansa konservatiivisella luottotappio-
varausten allokoinnilla asiakaspääomansa tur-
vaamiseksi.

Tämä viittaa siihen, että osuuskuntamuo-
toiset pankit ja säästöpankit allokoivat luotto-
tappiovarauksia lähitulevaisuuden odotettuja 
luottotappioita varten, mutta liikepankit eivät 
toimi niin. Tämän voi selittää sillä, että osuus-
kuntamuotoisten pankkien ja säästöpankkien 
toiminnan tavoitteet eivät ole yksiselitteisesti 
voittoa maksimoivia. Sen vuoksi niillä ei ole 
osakkeenomistajilta tulevia paineita voitonja-
koon, vaan ne voivat kerätä reservejä lähitule-
vaisuuden odotettuja luottotappioita varten. 
Luottotappioiden syklisyyttä koskevat tulokset 
osoittavat, että sekä yksityisomisteisten että 
julkisomisteisten säästöpankkien luottotappiot 
ovat vähemmän syklisiä kuin liikepankkien ja 

osuuskuntamuotoisten pankkien luottotappiot. 
Yhdessä näistä tuloksista voi päätellä, että  
Olszakin ym. (2016) tulokset luottotappiova-
rausten vähemmästä syklisyydestä voi osuus-
kuntamuotoisten pankkien kohdalla selittää 
konservatiivisemmalla luottotappiovarausten 
allokoinnilla. Vastaavasti säästöpankkien luot-
totappiovarausten vähemmän syklisyyden voi 
selittää niiden luottotappioiden vähemmän 
syklisellä luonteella.

Väitöskirjan kolmannessa artikkelissa tut-
kitaan Espanjan eteenpäin katsovaa luottotap-
piovarausjärjestelmää. Järjestelmä otettiin Es-
panjassa käyttöön vuonna 2000 ja sen tavoit-
teena on kerätä reservejä taantumissa syntyviä 
luottotappioita varten jo hyvinä aikoina. Muis-
sa Länsi-Euroopan maissa luottotappiovarauk-
set allokoidaan identifioitujen luottotappioiden 
perusteella. Sen vuoksi luottotappiovaraukset 
yleensä kasvavat jyrkästi taantumissa, joihin 
luottotappiot kasautuvat. Espanjan järjestel-
mällä pyritään siihen, että luottotappiovarauk-
set eivät olisi yhtä syklisiä, vaan ne jakautuisi-
vat tasaisemmin yli ajan ja että pankit olisivat 
taantumissa vakaampia.

Tässä artikkelissa tutkitaan, ovatko espan-
jalaispankkien luottotappiovaraukset merkit-
sevästi vähemmän syklisiä kuin muiden länsi-
eurooppalaispankkien luottotappiovaraukset. 
Lisäksi tutkitaan, olivatko espanjalaispankit 
vähemmän (tai enemmän) alttiita talousvai-
keuksille kuin pankit muualla Länsi-Euroo-
passa. Talousvaikeudet (failure) määritellään 
joko konkurssiksi, yritysjärjestelyksi tai tukioh-
jelmaan osallistumiseksi (Vazquez ja Federico 
2015; Chiaramonte ja Casu 2017).

Tutkimustulokset osoittavat, että espanja-
laispankkien luottotappiovaraukset eivät juuri 
olleet vähemmän syklisiä kuin muiden länsi-
eurooppalaispankkien luottotappiovaraukset. 
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Espanjalaispankeilla oli ennen kriisiä käytös-
sään kookkaammat reservit kuin muilla pan-
keilla, mutta ne olivat liian pienet suhteutettu-
na vuosina 2008–2009 jyrkästi kasvaneisiin 
luottotappioihin. Sen vuoksi kerätyt ylimääräi-
set reservit loppuivat jo ensimmäisenä kriisi-
vuonna.

Espanjalaispankit olivat muita länsieuroop-
palaispankkeja todennäköisempiä ajautumaan 
talousongelmiin, mutta hieman yllättävästi es-
panjalaiset liikepankit eivät olleet sen enempää 
eivätkä vähempää alttiimpia ongelmille kuin 
liikepankit muualla Länsi-Euroopassa. Espan-
jan pankkikriisi oli ennen kaikkea säästöpank-
kikriisi, minkä seurauksena Espanjan säästö-
pankkisektori käytännössä katosi kriisin yh-
teydessä tehdyissä uudelleenjärjestelyissä. 
Tärkeä tekijä säästöpankkien vakaville ongel-
mille oli niiden vahva osallistuminen Espanjan 
nopean rakennussuhdanteen lainoittamiseen. 
Kuplan puhjettua ja kiinteistöjen hintojen las-
kettua Espanjan pankkisektori kriisiytyi. Kaik-
kein kannattavimmat espanjalaispankit olivat 
kriisivuosina vähemmän alttiita talousongel-
mille kuin niiden vertailupankit muualla Län-
si-Euroopassa. Näille pankeille kerätyt reservit 
ovat voineet olla riittäviä suuria, jotta eteen-
päin katsova luottotappiovarausjärjestelmä toi-
mi kuten oli suunniteltu.

Väitöskirjan neljännessä ja viimeisessä ar-
tikkelissa tutkitaan Länsi-Euroopan pankkien 
rahoitusrakenteita. Erityisinä mielenkiinnon 
kohteina ovat niin sanotut pysyvät rahoitusläh-
teet, asiakastalletukset, muut pitkäaikaiset vas-
taavat ja oma pääoma. Kyseiset rahoituslähteet 

on määritelty uudessa likviditeettisääntelyssä 
vakaiksi varainhankinnan lähteiksi. Pankit jao-
tellaan liikepankkeihin, osuuskuntamuotoisiin 
pankkeihin sekä yksityis- ja julkisomisteisiin 
säästöpankkeihin.

Regressiotulokset osoittavat, että pääsään-
töisesti suurilla pankeilla on epävakaampi ra-
hoitusprofiili kuin pienemmillä pankeilla. Tär-
kein selittävä tekijä tälle on pienten pankkien 
asiakastalletuspainottuneisuus. Suuret pankit 
käyttävät pieniä pankkeja enemmän muita py-
syviä rahoituslähteitä, mutta se ei riitä katta-
maan eroa asiakastalletusten määrässä. Pankin 
omistusmuotoja koskevien tulosten mukaan 
osuuskuntamuotoisilla pankeilla ja yksityisillä 
säästöpankeilla on liikepankkeja ja julkisomis-
teisia säästöpankkeja vakaampi rahoitusraken-
ne. Osuuskuntamuotoisten pankkien kohdalla 
tulos on riippuvainen siitä, käytetäänkö aineis-
tona emoyhtiö- vai jäsenpankkitason aineistoa, 
koska osuuskuntamuotoiset pankit käyttävät 
likviditeetinhallinnassaan pankkiryhmiensä 
sisäisiä verkostoja.

Väitöskirjan tulosten yhteisjohtopäätöksenä 
voi esittää, että monet Basel III -pankkisäänte-
lysäännöstön tavoitteista on jo toteutettu va-
paaehtoisesti Länsi-Euroopan osuuskuntamuo-
toisissa pankeissa ja säästöpankeissa. Niiden 
luottokannan kasvu ei ole yhtä syklistä, niiden 
luottotappiovaraukset ovat enemmän eteen-
päin katsovia ja niiden rahoitus on pysyvämpää 
kuin liikepankeilla. Liikepankkeja pitää sään-
telyllä ruotia siihen, mikä voittoa tavoittele-
mattomissa yhteispankeissa on jo hoidettu 
omaehtoisesti. □
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