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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee optimaalista pankkisääntelyä .Tutkielman tavoitteena on tarkastella, kuinka uudistumassa oleva pankkien
vakavaraisuuskehikko keskustelee pankkisääntelyn olemassaolon oikeutukseen ja optimaaliseen pankkisääntelyyn liittyvän teorian kanssa.
Tutkielmani aluksi tarkastelen lyhyesti pankkitoimintaa. Käyn läpi informaation epätäydellisyyteen liittyvät pankin tärkeimmät tehtävät. Lisäksi
tarkastelen pankin toimintaan kohdistuvia riskejä. Huomio kiinnittyy erityisesti systeemi- ja tartuntariskeihin, joita vastaan ei voida
rahoitusmarkkinoiden normaaleilla toiminnoilla suojautua.
Näiden rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyyksien pohjustamana tarkastelen pankkisääntelyn olemassaoloa modernin yrityksen talousteorian ja
pankkisääntelyn tavoitteiden avulla. Tärkeimpänä pankkisääntelyn tehtävänä voidaan nähdä olevan pankkitoiminnan vakauden ja sitä kautta
tallettajien etujen turvaamisen. Ensisijaisena tallettajien etujen turvaajana toimii talletussuojajärjestelmä. Talletussuojajärjestelmää tarkastelen
tutkielmassani erityisesti moraalikadon aiheuttajana. Koska talletussuojajärjestelmä on lähes kaikkialla maailmassa pakollinen, on tässä
yhteydessä syytä pohtia muun pankkisääntelyn keinoja talletussuojajärjestelmän aiheuttaman moraalikadon pienentämiseksi. Tämä pohdinta
perustuu tutkielmassani Bhattacharya ym. (1998) artikkeliin. Yhteistä kaikille näille keinoille on tehokkaiden kannusteiden luominen pankin
johdolle.
Tutkielmani neljännessä luvussa käyn läpi Dewatripont'n ja Tirolen (1994) pankin johdon, osakkeenomistajien sekä valvojan kannustimia
selittävän optimaalisen pankkisääntelyn mallin. Mallissa pankkivalvonta perustellaan tallettajien suojaamisen tarpeella ja ulkoisen valvojan
väliintuloa tarvitaan johdon lisäkannustimeksi. Paras tapa maksimoida johdon toiminnasta riippuvainen pankin voitto ja turvata pankin
vakavaraisuus, on antaa johdolle työrauha pankin menestyessä hyvin ja päinvastaisessa tilanteessa uhata ulkoisella kontrollilla.
Tutkielmani lopuksi käyn läpi uudistumaasa olevan pankkien vakavaraisuuskehikon tarpeet, tavoitteet sekä rakenteen. Uudistuksen säännöksien
vertaaminen Bhattacharyan ym. (1998) moraalikadon vähentämiskeinoihin ja Dewatripont'n ja Tirolen (1994) optimaalisen pankkisääntelyn
malliin osoittaa, että vakavaraisuuskehikko luo tehokkaita kannustimia eri osapuolille niin, että talletussuojan aiheuttamat moraalikadon
ongelmat minimoituvat.
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