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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkielmassa pääasiallisena mielenkiinnon kohteena ovat rahapolitiikan välittymismekanismit ja niiden kehittyminen kohti
lainamarkkinoiden huomioimista tärkeänä välittymismekanismina. Traditionaalisen rahapolitiikan välineet ovat nykyään selvästi puutteellisia ja
tutkimustulokset ovat osoittaneet, että lainamarkkinat on syytä ottaa mukaan rahapolitiikan välittymismekanismeihin. Traditionaalinen
rahapolitiikka on tuonut mukanaan useita ongelmia, esim. rahoituskriisejä ja näitä välttääkseen on keskuspankkien huomioitava laajemmin
rahapolitiikan suorittamiseen vaikuttavia tekijöitä. Siksi perehdyn erityisesti luottokanavaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Mukana
tutkielmassa on muutamia malleja, esim. Bernanke ja Blindler (1987, 1988), joita voi käyttää tutkimuksen perustana. Luottokanava koostuu
lainaus- sekä tasenäkemyksestä, joihin molempiin vaikuttavat asymmetrisen informaation vaikutukset lainamarkkinoilla ja siksi käyn niitä
yksityiskohtaisemmin läpi. Samat asymmetrisyydet vaikuttavat myös erityisesti asuntolainamarkkinoilla, joita tutkin tarkemmin sekä
asuntolainojen että asuntomarkkinoiden osalta. Asuntomarkkinoiden tutkimuksessa käytän Ortalo-Magnen ja Radyn (2005) mallia
asunnonvaihdosta. Asuntolainamarkkinoiden tutkiminen osoitti sen, että on syytä huomioida myös asuntomarkkinat yhtenä osana luottokanavaa,
koska yleisesti pankkien suurin lainoituksen kohde on juuri asunnot. Siksi korkovaikutukset näkyvät usein juuri asuntolainojen tai asuntojen
hintojen muutoksien kautta. Näin siis sekä asuntolainat kuten myös moni muu lainamarkkinoiden kohde linkittyy luottokanavaan ja sitä kautta
rahapolitiikan välittymismekanismeihin.
Menetelminä käytössäni olivat jo olemassa olevat empiiriset ja matemaattiset tutkimukset sekä mallit. Itse luottokanavaa on tutkittu maailmalla
jo melko paljon, joten pääsin vertailemaan eri tutkimuksia keskenään. Pyrin myös löytämään asiaa parhaiten kuvaavat matemaattiset mallit,
joihin pystyin tutkielmassani nojaamaan. Moni tulos puolsi luottokanavan olemassaoloa, mutta joukossa oli myös tutkimuksia, joiden tulokset
osoittivat, että asia ei ole vielä täysin yksiselitteinen. Suurin osa tutkimuksista kuitenkin osoittaa ainakin sen, että luottomarkkinoita ei voi noin
vain lakaista maton alle. Luottomarkkinoiden tärkeys tuli esille lainamarkkinoilla sekä myös selkeästi asuntomarkkinoilla ja näistä aiheutuvina
seurauksina. Suomesta ei ole vielä juuri tehty luottokanavan ja lainamarkkinoiden vastaavaa tutkimusta, joten uskoisin sellaiseen olevan aihetta.
Samoin tietenkin myös samanlaista tutkimusta euroalueelta ja EMU:sta olisi hyvä tehdä lisää. Muuttuvassa maailmassa myös lainamarkkinat
muuttuvat jatkuvasti ja erilaisista sääntelyistä on luovuttu yhä enenevässä määrin. Mielestäni asiaa pitäisi vielä tutkia lisää, jotta muutokset eivät
toisi mukanaan hallitsemattomia ongelmia tai peräti kriisejä.
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