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Tiivistelmä

Euroopan pankkitoiminta on kehittynyt nopeasti viime vuosina. Euroopan rahoitusmarkkinat ovat
globalisoituneet ja integroituneet ja rahoitusjärjestelmä on muuttunut markkinakeskeisemmäksi.
Perinteisen pankkitalletuksen ja -luototuksen merkitys on vähentynyt ja arvopaperimarkkinoiden
merkitys on kasvanut. Tämä on merkinnyt haasteita pankkitoiminnalle. Pankit ovat muuttaneet
toimintatapojaan markkinaehtoisemmiksi ja samalla erilaisten rahoitusinnovaatioiden, kuten
luottoriskin siirtoinstrumenttien, käyttö on lisääntynyt.
Tässä tutkielmassa pohditaan, miten Euroopan pankkitoiminta on kehittynyt muuttuvassa rahoitusjärjestelmässä, jossa toiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden ylläpitäminen on entistä haastavampaa. Pankkitoiminnan kehitystä koskien tutkielmassa tarkastellaan pankkitoiminnan markkinaehtoistumista sekä pankkien luottoriskien arvopaperistamista. Tutkimusongelmana on selvittää,
miten pankkitoiminnan kehitys vaikuttaa pankkien rooliin, riskiprofiiliin ja tehokkuuteen, ja minkälaisia vaikutuksia kehityksellä on rahoitusmarkkinoiden vakauteen, läpinäkyvyyteen, sääntelyyn
ja valvontaan. Tutkielman tarkoituksena on saada selville, miten Euroopan pankkitoiminta on
kehittynyt viime vuosina, ja mitkä ovat kehityksen vaikutukset rahoitusmarkkinoilla.
Tutkielman laatimisen aikana maailmalla on arvuuteltu Yhdysvalloista alkaneen Subprimeluottokriisin vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden ja talouden toimintaan. Kriisin tarkastelu on antanut
hyvän lähtökohdan tutkia pankkitoiminnan kehitystä ja erityisesti luottoriskien arvopaperistamista
eurooppalaisesta näkökulmasta. Pankkitoiminnan kehitystä ja siitä aiheutuvia vaikutuksia tutkitaankin tässä työssä sekä tutkimalla aihepiiriä koskevaa kirjallisuutta ja julkaisuja että tekemällä empiirisiä havaintoja ajankohtaisista rahoitusmarkkinoiden tapahtumista. Tutkimusta on syvennetty myös
teemahaastatteluilla, jotka on tehty suomalaisille rahoitusmarkkinoiden asiantuntijoille.
Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että Euroopan pankkitoiminnan markkinaehtoisemmaksi muuttuminen ja pankkien luottoriskien arvopaperistaminen ovat sinänsä positiivisia
kehityskulkuja, jotka voivat parantaa pankkitoiminnan ja rahoituksen välitysjärjestelmän tehokkuutta. Tutkielmassa tehdyn analyysin perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että kehityksen edetessä pankkien riskiprofiili on muuttunut ja että riskejä on entistä vaikeampi hallita. Lisäksi markkinoiden infrastruktuuri ei ole ollut kaikilta osin tarpeeksi kehittynyt ottamaan vastaan uudistuksia.
Tämä on johtanut joihinkin ongelmiin, kuten markkinoiden läpinäkymättömyyteen sekä valvonnan
ja sääntelyn puutteellisuuteen. Ongelmat ovat puolestaan riski rahoitusmarkkinoiden vakaudelle.
Jotta kehitykseen liittyviä ongelmia pystytään välttämään, Euroopan pankki- ja rahoitusjärjestelmän
infrastruktuuria sekä rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa on kehitettävä jatkuvasti.
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