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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee valuutta- ja rahoituskriisien syitä kehittyvissä maissa. Tutkimuksessa kuvataan teoreettisen ja empiirisen kriisikirjallisuuden
kehitystä ja etsitään kriisejä selittäviä tekijöitä, minkä jälkeen tutkitaan empiirisesti valuutta- ja rahoituskriisien syitä 31 kehittyvässä maassa.
Ennen 1990-lukua kriisien ajateltiin johtuvan pääasiassa hallitusten ekspansiivisesta finanssi- ja rahapolitiikasta. Euroopan ERM-kriisin vuoksi
kriisien syinä alettiin painottaa itsensä toteuttavia odotuksia ja hallituksen tasapainoilua valuuttakiinnityksen ja muiden politiikkatavoitteiden
välillä. Aasian kriisin myötä syiden etsintä suuntautui yhä enemmän rahoitussektorille. Argentiinan ja Turkin viimeaikaiset kriisit kuitenkin
muistuttavat julkisen talouden tasapainon merkityksestä kriisien välttämiseksi.
Lähestyttäessä 2000-lukua empiirinen kriisitutkimus alkoi etsiä yleispäteviä selityksiä kriiseille. Tutkimuksen luvussa 3 tutkitaan valuutta- ja
rahoituskriisien syitä kehittyvissä maissa ajanjaksolla 1980–2001. Selittävinä muuttujina käytetään 23 makrotaloutta ja rahoitussektoria kuvaavaa
muuttujaa, joiden vaikutusta kriiseihin tutkitaan probit-menetelmän avulla.
Tulosten perusteella eräät perinteiset muuttujat, kuten työttömyys ja inflaatio, ja useat maan velkaantuneisuutta kuvaavat indikaattorit, kuten
yksityisen sektorin velkaantuminen, julkinen velka ja pankkien ulkomainen velkaantuminen selittävät kriisejä hyvin. Tutkimus on ensimmäinen,
joka jakaa otoksen rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen perusteella liberalisaatiota edeltävään ja sen jälkeiseen ajanjaksoon.
Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen jälkeen velkaindikaattoreiden selitysaste kasvaa, kun taas reaalisektorin muuttujat menettävät
merkitystään. Velkaindikaattoreiden kasvanut merkitys on mielenkiintoinen uusi tutkimustulos ja saattaa indikoida globaalien
pääomamarkkinoiden rakennemuutosta.
Tutkimuksen tulosten perusteella maiden velkaantumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä tulisi seurata tarkasti. Kansainvälisen pääoman
liikkuvuuden yhä lisääntyessä tämä on olennaisen tärkeää kehittyville maille ja erityisesti maille, jotka ovat aikeissa liberalisoida.
Tärkeimmät käytetyt lähteet: Berg & Pattillo (1999a, 1999b), Goldstein, Kaminsky & Reinhart (2000), Kaminsky & Reinhart (1996, 1999),
Eichengreen, Rose & Wyplosz (1995), Frankel & Rose (1996)
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