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1. Johdanto

Kasvu- ja suhdannetutkimuksella on pitkät
perinteet Suomessa (ks. Hjerppe, 1989). Eko-
nometrinen kasvututkimus on kuitenkin tällä
hetkellä vähäistä, vaikka useat syyt puoltavat
sen jatkamista. Suomen 90-luvulla kokema
lama asettaa kasvututkimuksen uuteen valoon.
Lamaan liittyvät kasvu- ja suhdannekompo-
nentit ovat vailla tarkempaan analyysia. Samoin
selvitykset miten Suomen suhdannehistoria
poikkeaa muiden maiden tilanteesta puuttuvat.
On myös huomattava, että aiempi kasvututki-
mus on keskeisesti painottunut taloushisto-
riaan kattaen vuodet 1860–1985. Sen yhtymä-
kohdat perinteiseen suhdanneanalyysiin (ns.
NBER-koulukunta) tai aikasarjaekonometriaa
hyödyntävään lähtökohtaan ovat vähäiset. Suo-
messa harjoitettu tutkimus on kuitenkin luon-
nut korkeatasoisen aineistopohjan, jota ovat
hyödyntäneet aikasarjamenetelmin esim. Lin-
den (1992, 1994) ja Mellander et al. (1990).
Nämä tutkimukset käyttävät ekonometrian vii-

meaikaisempia tuloksia (ns. yksikköjuurieko-
nometriaa) analysoidessaan Suomen ja muiden
pohjosmaiden talouksien kasvu- ja suhdanneo-
minaisuuksia. Saadut tulokset ovat alustavia ja
systemaattinen selvitystyö, joka perustuu sekä
perinteisiin että moderneihin menetelmiin,
puuttuu varsinkin Suomen osalta. Esimerkiksi
se, mikä on suhdannekomponentin suhteelli-
nen merkitys trendikasvuun verrattuna ja mikä
on talouslaman pitkän aikavälin kasvuvaikutus,
ovat mielenkiintoisia kysymyksiä, joiden soisi
kiinnostavan myös ekonomisteja.

Kasvu- ja suhdannetutkimuksessa erotetaan
toisistaan ns. klassinen suhdanneanalyysi- ja
trendipuhdistusmenetelmä. Edellinen ns. clas-
sical cycles -lähestymistapa tuottaa kasvu- ja
suhdanneindikaattoreita suoraan sarjoista ja
niiden differensseista erilaisilla käännepiste- ja
merkkisääntöjen avulla. Varsinaista kasvukom-
ponenttia, trendiä, ei analysoida tarkemmin.
Tämä on kuitenkin modernin growth  cycles
-lähestymistavan analyysin kohde. Ongelmana
on miten johtaa trendikasvulle tilastollisesti
kelvollinen estimaatti, joka puhdistetaan pois

1 Kirjoittaja kiittää Yrjö Jahnssonin säätiötä saamastaan
taloudellisesta tuesta.
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sarjasta suhdanne- tai sykliosan identifioimis-
ta varten. Yksikköjuuriekonometria keskittyy
ns. stokastisen trendin erottamiseen determi-
nistisestä trendistä. Kirjallisuus on esittänyt tä-
hän probleemaan (optimal detrending problem)
useita eri ratkaisuja (ks. esim. Harvey & Jaeger
1993, King & Rebello 1993, Canavo 1998, Go-
mez 1999). Eri menetelmien hyödyistä ja hai-
toista ollaan monta mieltä, mutta varsin usein
myös perinteiset menetelmät, kuten lineaarisen
trendin ja differenssin käyttö antavat edelleen
hyviä tuloksia.

Oman suhdannetutkimuksen menetelmä-
luokan muodostavat NBER-tutkijoiden (esim.
Burns & Mitchell 1946, Bry & Boschan 1971)
tapa identifioida suhdanteet ja niiden kestot
varsin monimutkaisilla käännepiste-, tasoitus-,
indikaattori- ja kestosäännöillä. NBER-lähesty-
mistapaa on usein pidetty ongelmallisena, sillä
kaikkia sen yksityiskohtia ja ratkaisuja ei perus-
tella mitenkään tarkemmin. Varsinaisesta eko-
nometrisesti tai tilastollisesta painottuneesta
tutkimuksesta ei voida puhua. Tilanteeseen vii-
tataan usein termillä measurement without the-
ory. Toisena kasvututkimuksen ääripäänä voi-
daan pitää vahvasti talousteoriaan ankkuroitu-
nutta suhdanneanalyysia (esim. reaalisten suh-
dannevaihteluiden koulukunta, RBC). Nykyi-
sen makroteorian varsin hajanaisen tilanteen
takia on epäselvää mitä eri lähtökohdat pyrki-
vät sanomaan. Toisten saamat tulokset eivät
paljon paina kun ajetaan läpi oman mallin erin-
omaisuutta. Tilannetta kuvaa hyvin juuri kään-
teinen termi theory without measurement. Saa-
dut empiiriset tulokset eri teorioiden kohdalla
rakentuvat joko varsin kyseenlaisten oletusten
varaan tai eivät ole muuten vakuuttavia (ks.
esim. Chow & Kwan 1998, Hoover & Salyer
1998, King & Plosser 1994). Viime aikoina on
nähty paljon vaivaa miten saataisiin aikaan kel-

vollinen tasapaino teorian ja empirian välille
suhdannetutkimuksessa (ks. esim. King &
Watson 1996, Diebold & Rudebusch 1999, Coo-
per 1997). Oman lisänsä keskusteluun tuovat
erilaiset menetelmät, jotka pyrkivät osoitta-
maan että suhdanteet eivät ole symmetrisiä, ts.
lasku- ja nousukaudet ovat kestonsa ja jyrk-
kyydensä suhteen erilaisia. Ei ole mitään syytä
miksi laskut ja nousut olisivat keskimäärin kes-
toltaan yhtä pitkiä eli taloudelliset suhdanne-
syklit voivat olla varsin epäsymmetrisiä. Empii-
risen kirjallisuuden keskeinen tulos onkin eri
maiden kohdalla, että laskukaudet ovat miltei
poikkeuksetta jyrkempiä ja lyhyempiä kuin
nousukaudet (ks. esim. Sichel 1992, Pagan
1997).

2. Klassiset syklit

Seuraavassa pitäydytään kiinni measurement
without theory -lähestymistavassa. Suhdanne-
teorioiden ja -mallien sivuuttaminen tässä yh-
teydessä on puolusteltavissa, sillä tavoitteena
on antaa kuva Suomen ja Ruotsin vuoden 1950
jälkeisestä talouskasvusta ja suhdanteista me-
todisesti johdonmukaisella tavalla. On syytä
tietää mistä puhutaan ennen kuin esitetään teo-
reettisesti mielenkiintoisia kysymyksiä. Sekä
klassisiin että kasvusykleihin kiinnitetään huo-
miota. Tulokset johdetaan kausipuhdistettujen
BKT-sarjojen avulla.

Perinteinen menetelmä syklien identifiomi-
seen on käyttää ns. käännepistemenetelmää ja
sen modifiointeja. Eräs sellainen on ns. Oku-
nin sääntö: jos talouden kokonaistuotanto on
laskenut vähintään kaksi periodia, eli jos pä-
tee

{sign(ΔBKTt), sign(ΔBKTt+1),
sign (ΔBKTt+2)} = {–, –, +}
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niin on kyse laskukaudesta. Sääntö pätee nel-
jännesvuosiaineistolle, joten laskukauden pi-
tuus on vähintään 6 kk. Vastaavasti nousukau-
si on käsillä, jos pätee vähintään {+, +, –}. Tä-
ten analyysi keskittyy ajanjakson pituuteen joka
syntyy kun nousukauden huippu taittuu lasku-
kaudeksi ja loppuu, kun laskun pohja on saa-
vutettu (from peak to trough). Sama pätee kään-
teisesti nousukaudelle (from trough to peak).
Taulukko 1 antaa Suomen ja Ruotsin BKT-sar-
jan logaritmisen differenssin avulla identifioi-
dut laskukaudet ajanjaksolla 1950Q1–2000Q2.

Laskukausia on Suomessa 9 ja Ruotsissa 12.
Ruotsissa keskimääräinen kesto on hieman ly-
hyempi. Laskukausien kohdentuminen ei ole
samanaikaista Suomessa ja Ruotsissa lukuun
ottamatta 1970-luvun jälkipuoliskoa, osin
1980-luvun alkua ja 1990-luvun alkua. 1990-
luvun lama oli pitempi Suomessa kuin Ruot-
sissa, mutta Ruotsin viime vuosien talouskas-
vu on ollut hitaampaa kuin Suomen.

Nousukausien kestojakaumat poikkeavat
toisistaan Suomen ja Ruotsin kohdalla2. Suo-
messa lyhyitä nousukausia (alle 2 vuotta) ei ole
monta, mutta Ruotsin kohdalla niitä on useita.
Keskipitkiä nousukausia (2–6 v.) esiintyy Suo-
messa enemmän kuin Ruotsissa, mutta erityi-
sen pitkiä nousukausia (yli 8 v) esiintyy vain
Ruotsissa. Nousukausien keskimääräinen kes-
to Ruotsin kohdalla on 33 kuukautta ja Suo-
men kohdalla 40 kuukautta.

Selitys Suomen ja Ruotsin osin erilaiselle
klassiselle suhdannekuvalle nousukausien suh-
teen selittyy monella tavalla. Ruotsin talous oli

Taulukko 1. Suomen ja Ruotsin klassiset suhdanne-
laskut 1950Q1–2000Q2

SUOMI kesto RUOTSI kesto

1952Q2–1952Q4 9 kk
1958Q2–1958Q3 6 kk

1965Q4–1966Q1 6 kk
1867Q4–1968Q1 6 kk

1968Q3–1968Q4 6 kk
1971Q2–1971Q4 9 kk

1972Q3–1972Q4 6 kk
1975Q2–1975Q4 9 kk 1975Q2–1985Q3 6 kk
1977Q1–1977Q2 6 kk 1977Q1–1977Q4 12 kk
1980Q4–1981Q1 6 kk 1980Q2–1980Q4 9 kk

1981Q2–1981Q3 6 kk
1982Q4–1983Q1 6 kk
1985Q3–1985Q5 6 kk
1989Q3–1989Q4 6 kk

1990Q1–1991Q4 21 kk 1990Q3–1991Q4 18 kk
1992Q2–1992Q3 6 kk

1999Q2–1999Q3 6 kk

9 laskua km. 12 laskua km.
kesto 8.3 kk kesto 7.7 kk

Taulukko 2. Suomen ja Ruotsin klassisten nousu-
kausien kestojakaumat 1950Q1–2000Q2

SUOMI RUOTSI

kestot lukumäärä lukumäärä

6 kk 2
9 kk 1 1

12 kk 1 1
15 kk 1
21 kk 2
24 kk 1
27 kk 3 2
30 kk 1
33 kk 1
36 kk 1
42 kk 1
51 kk 2 1
87 kk 2
96 kk 1

108 kk 1

yht. 12 14
km. kesto 40 kk (3.3 v) 33 kk (2.8 v)

2 Nousukausien kohdalta ei esitetä samanlaista taulukkoa
kuin Taulukko 1 edellä, koska ”klassisia nousukausia” esiin-
tyy varsinkin tasaisen trendikasvun talouksissa toistuvasti.
Toisaalta klassisen metodin mielenkiinnon kohteena ovat
tyypillisesti ainoastaan laskukaudet.
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1950–70-luvulla pitkälle kehittynyt. Suomen
kohtalona oli kaudella 1950–70 sodan jälkei-
nen rakennustyö, yksipuolinen ja suhdanne-
herkkä vientirakenne sekä kehittymätön suh-
danne- ja talouspolitiikka. Metodisena seikka-
na on syytä huomata, että klassisten syklien
identifioimiskeino (Okunin sääntö) on ehkä lii-
an tiheä seula, sillä taulukoissa esiintyy yllättä-
vän paljon 6 kk pituisia lasku- ja nousukausia.
Jos säännöksi otetaan että nousu- tai laskukausi
on käsillä jos on tapahtunut nousua tai laskua
vähintään 3 periodia (≥ 9 kk), niin taulukoiden
tulokset muuttuvat oleellisesti varsinkin lasku-
kausien lukumäärän osalta.

Lopputulema on, että Suomen ja Ruotsin
BKT:n kasvu on laskukausien kohdalla ollut
jokseenkin samanlaisia, mutta Ruotsin kehitys-
tä on suosinut muutama hyvin pitkä nousupe-
riodi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suo-
men talous olisi kasvanut hitaammin kuin
Ruotsin, vaihteluvuus on vain ollut suurempaa.
Itse asiassa Suomen BKT:n keskimääräinen
kasvuaste vuosineljännestä kohti oli 0.0087 pe-
riodilla 1950/Q1–2000/Q2, mutta Ruotsin vas-
taava luku oli 0.0062. Keskihajonnat olivat
0.0158 ja 0.0115 osoittaen, että Ruotsin kasvu
on ollut vakaampaa kuin Suomen. Seikka ilme-
nee myös kuvasta 1, missä esiintyvät Suomen
ja Ruotsin BKT-tasot (1995 hinnoin) ja neljän-
nesvuosikasvuasteet (Δ ln BKTt).

3. Kasvusyklit

Klassisen suhdanneanalyysin suurin puute on
sen tapa sisäyttää trendikasvu (so. keskimääräi-
nen kasvu valitun aikaperiodin yli) mukaan las-
ku- ja nousukausien identifiointiin. Koska ta-
louksilla on taipumus kasvaa yli ajan, niin las-
kukausia (s.o. negatiivisen kasvun, Δ ln BKTt

< 0, periodeja) esiintyy siten suhteessa positii-

visen kasvun (Δ ln BKTt > 0) kausiin vähemmän
ja niillä on taipumus olla lyhyempiä. Moderni
kirjallisuus suosii näkökulmaa, jossa erotetaan
ensiksi BKT-sarjasta trendikasvun komponent-
ti, ts. meillä on hajoitelma

BKTt = f (t)+SYKLITt +KAUSIKOMPONENTITt

+ SATUNNAISHÄIRIÖTt.

Tämä on ns. rakenteellisen aikasarja-analyy-
sin lähtökohta (structural time series modelling,
ks. esim Harvey 1992). Kausivaihteluosa jäte-
tään pois, jos analyysissa käytetään kausipuh-
distettuja sarjoja. Trendifunktion f (t) estimoin-
ti on yleensä osoittautunut hyvin vaativaksi
tehtäväksi. Seuraavassa käytetään tasoittavan
spline-funktion menetelmää (ks. esim. Green &
Silverman 1994, Linden 1999), joka on riittä-
vän joustava menetelmä trendi- ja syklifunktion
estimointiin. Menetelmä perustuu tasoituspa-
rametrin λ valintaan siten, että ohjelmointiteh-
tävä

Σ{BKTt – f (t)}2 + λ ∫{ f ”(t)}2dt

(a ≤ t1≤…≤ tT≤ b)

toteutuu antaen tasaisen trendiestimaatin
f (t):lle. Paljon ja osin virheellisesti käytetty HP-
filtteri on yksi tämän mallin diskreetti yksin-
kertaistus. λ:n valinnalle on esitetty useita eri-
laisia tilastollisia kriteerejä, mutta käytännössä
sen arvo valitaan vapaasti tarkoituskohdan
mukaan. Suomen ja Ruotsin BKT-sarjalle λ va-
litaan siten, että 1990-luvun alun lama käsitel-
lään syvänä suhdanneluonteisena laskukaute-
na, jolloin talouden trendikasvu ei ollut nega-
tiivinen vaikkakin se saattoi pysähtyä tilapäi-
sesti. Tämän tapainen λ:n valinta tarkoittaa että
1990-luvun lama ei ollut sen paremmin Suo-
messa kuin Ruotsissakaan talouden rakenteen

bT

t=1 a
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Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin bruttokansantuotteet (BKT 1995 hinnoin) ja niiden logaritmiset differenssit 1950Q1–2000Q2
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muutos, jonka eräänä määritelmänä on funk-
tion f (t) epäjatkavuus3.

Kuva 2 antaa Suomen ja Ruotsin BKT-sar-
jat, niiden f (t)-estimaatit ja aikaspesifit kasvu-
asteet df (t)/dt4. Jälkimmäisen suhteen on teh-
ty tasokorjaus jakamalla maiden differenssit
niiden summalla. Varsinkin kasvuasteen kuva
on mielenkintoinen. Se osoittaa, että Suomen
BKT:n kasvuaste on ollut aina pienempi kuin
Ruotsin lukuun ottamatta vuosia 1973–1984 ja
vuoden 1992 jälkeistä aikaa. Ruotsin talous
osoitti selviä taantumisen merkkejä vuosina
1970–1985. Maat menivät syvään lamaan 1990-
luvun alussa samaa tahtia, mutta lamasta nou-
seminen on Suomen tapauksessa tapahtunut
nopeammin kuin Ruotsissa.

Kasvusyklien erottaminen BKT-sarjasta
saadaan poistamalla estimoitu trendikompo-
nentti sarjasta, ts.

SYKLIT(t) + SATUNNAISHÄIRIÖTt =
BKTt – f (t).

Syklinen jäännös sisältää vielä epäsäännöl-
lisen satunnaisvaihtelun. Puhdistettu syklikom-
ponentti aikaansaadaan siten, että siihen sovel-
letaan samanlaista spline-tasoitusmenetelmää
kuin BKT-sarjalle edellä. Kuva 3 antaa Suomen
ja Ruotsin BKT:n sykliset osat ja niiden
SYKLI(t)-estimaatit. Kuvan sykliestimaatit ovat
skaalaamattomia trendipoikkeamia. Alin kuva
antaa Suomen ja Ruotsin estimoidut kasvusyk-

lit. Maiden syklit seuraavat toisiaan useissa
kohdin, mutta oleellisimmat erot esiintyvät
1980-luvulla ja 1990-luvun laman kohdalla.
1980-luvulla Ruotsissa esiintyi yksi kokonainen
sykli (lasku- ja nousukausi yhdessä: from peak
to peak tai from trough to trough), jota ei esiin-
ny Suomessa lainkaan. Sen sijaan Suomessa
esiintyi varsin pitkä mutta vaimea laskukausi
samaan aikaan5. 1980-luvun lopun ja 1990-lu-
vun alun lamatapahtumat ovat Suomessa ja
Ruotsissa laadullisesti hyvin samanlaisia, mut-
ta Suomen talouden ylikuumeneminen ja su-
kellus lamaan ovat voimakkuudeltaan toista
luokkaa kuin Ruotsissa, sillä Ruotsin BKT-taso
on vajaa kaksi kertaa suurempi kuin Suomen,
joten laman BKT-merkitys on suurempi Suo-
messa kuin Ruotsissa. Ruotsi näyttää taan-
tuneen myös suhdannelaskuun 90-luvun lopus-
sa, mutta Suomessa jatkuu vahva suhdanne-
nousu. Lasku- ja nousukausien epäsymmetri-
syys näkyy selkeästi myös kuvista.

4. Kasvusyklien kesto, vinous
ja voimakkuus

Kuvan 3 tulokset antavat mahdollisuuden tut-
kia tarkemmin yksittäisten syklien ominaisuuk-
sia. Jokainen nousu- ja laskukausi voidaan
dekomponoida keston, syvyyden ja laajuuden
suhteen tunnuslukuihin seuraavasti (ks. kuva
4). Laskukausi alkaa pisteestä C ja loppuu pis-
teeseen B. Tätä vastaa laskukauden kesto (AB).
Tämän avulla voidaan tutkia nousu- ja lasku-
kausien epäsymmetriaa. Suhdanteen syvyyttä
mitataan janalla CA. Koko laskukauden vaka-
vuutta tai laajuutta mitataan kolmion ABC pin-

3 Missä määrin tehtyä valintaa voidaan puolustaa on tar-
kemman tutkimuksen aihe, sillä talouden rakennemuutok-
sen identifioimiseen tarvitaan muutakin kuin trendifunk-
tion epäjatkuvuus (Linden 2001a).

4 Jatkuvan trendifunktion estimaatin aikaderivaatan df(t)/
dt≈Δf(t)/Δt avulla saadaan arvio trendin kulmakertoimel-
le eli talouden kasvuasteelle eri ajankohtina.

5 On tutkimuksen arvoinen seikka, missä määrin Suomen
Nl:n kauppa toimi ko. aikana suhdanteiden tasaajana Suo-
messa.
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Kuvio 2. Suomen ja Ruotsin BKT:t ja niiden trendikomponentit 1950Q2–2000Q2
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Kuvio 3. Suomen ja Ruotsin suhdannesyklit ja niiden estimaatit 1950Q2–2000Q2
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Kuvio 4. Suhdannelaskun geometria

ta-alalla (CA*AB)/2. Syvyyden ja keston suh-
de CA/AB muodostaa kauden jyrkkyysmitan.
Mitä suurempi tämä kulmasuhde on, sitä jyr-
kempi on nousu- tai laskukausi.

Ennen näiden tunnuslukujen laskemista tar-
vitaan kuitenkin pisteet A ja B, jotka ovat syk-
lifunktion derivaatan 0-kohtia. dSYKLI(t)/dt≈
ΔSYKLI(t)/Δt:n avulla voimme identifioida 0-
kohdat milloin lasku- ja nousukaudet ovat päät-
tyneet. Kuva 5 antaa Suomen ja Ruotsin syk-
liestimaatit ja niiden aikaderivaatat. On kuiten-
kin huomattava, että kuvan 5 tapauksessa syk-
liestimaatit on skaalattu trendiestimaatilla (ts.
SYKLI(t)/f (t)). Tämän kaltainen trenditason
suhteen korjattu sykliestimaatti asettaa eri syk-
lit ja maat vertailukelpoiseksi keskenään. Kuva
5 osoittaa selkeästi, että BKT:n trenditason suh-
teen skaalatut suhdanteet ovat olleet huomat-
tavasti suurempia Suomessa kuin Ruotsissa.

Taulukot 3 ja 4 antavat tarkemman kuvauk-
sen Suomen ja Ruotsien kasvusykleistä. Perio-
di 1950Q1–2000Q2 sisältää Suomen kohdalla

8 nousu- ja laskukautta. Ruotsin kohdalla vas-
taavat luvut ovat 9 ja 10. Ruotsissa laskujen ja
nousut ovat keskimäärin miltei yhtä pitkiä
(31.5 ja 30 kk). Tilanne on paljolti samankal-
tainen Suomen kohdalla (35.2 ja 37.0), mutta
Suomen kaudet ovat keskimäärin hieman pi-
tempiä. Jos Suomen nousukausista vähenne-
tään 1990-luvun jälkeinen pitkä nousukausi
(81 kk) keskimääräiseksi nousukauden pi-
tuudeksi saadaan 31 kuukautta. Siten laskut
ovat olleet Suomessa aiemmin pitempiä kuin
nousut. Molemmissa maissa nousukausien ha-
jonta on ollut suurempaa kuin laskukausien.
Suuret hajontaluvut varsinkin Suomen kohdal-
la viittaavat tilanteeseen, missä Suomen kaudet
ovat olleet varsin heterogeenisiä ja selvää sa-
mankaltaisten suhdannesyklien kertautumista
ei Suomessa esiinny. Ruotsissa syklit ovat huo-
mattavasti homogeenisempiä (ks. myös kuva
3). Erikoisin ilmiö Suomen kohdalla on 1980-
luvun alun pitkä ja loiva laskukausi (66 kk),
jota ei Ruotsissa esiinny.



258

A R T I K K E L E I T A KAK 2 /  2001

Kuvio 5. Suomen ja Ruotsin suhdannesykliestimaatit ja niiden differenssit 1950Q2–2000Q2
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Syklien geometriasta saatavat tunnusluvut
osoittavat, että 1990-luvun alun suuri lama oli
molemmissa maissa ko. tarkasteluajanjakson
mittavimpia. Taulukoiden luvut syvyys-, laa-
juus- ja jyrkkyysmittareiden osalta ovat pro-
senttilukuja, jotka kertovat kunkin kauden %-
osuuden kaikkien kausien mittaustulemien
summasta. Ainostaan Suomen kohdalla laman
jälkeinen pitkä nousu on laajuudeltaan suu-
rempi kuin mikään muu lasku- tai nousukausi.
Tosin sen jyrkkyys ei ole kovinkaan merkittä-
vä. Taulukot osoittavat myös että 1980-luvun
lopun nousukausi kuuluu varsinkin Suomen
osalta lähitaloushistorian mittavimpiin. Keski-
määräisesti molemmissa maissa nousu- ja las-
kukausien syvyyksissä ei ole suuria eroja, mut-
ta Suomessa nousukausien laajuus on keski-
määrin hieman suurempi kuin laskukausien.

Ruotsissa taasen tilanne on vastakkainen sekä
laajuuden että osin jyrkkyyden suhteen. Tär-
kein havainto tunnuslukujen keskiarvojen koh-
dalla on seikka, että kaikki luvut ovat Suomes-
sa suurempia kuin Ruotsissa. Täten Suomen
suhdannesyklit ovat olleet mittavampia kuin
Ruotsissa, mutta Ruotsi on ollut suhdanneher-
kempi maa kuin Suomi jos huomio kiinnitetään
syklien lukumäärään. Kertooko tämä jotakin
maiden suhdannepolitiikan onnistumisesta jää
tässä yhteydessä jatkotutkimusten varaan.

Oman mielenkiintoisen kysymyksensä
muodostaa nousu- ja laskukausien välinen
mahdollinen riippuuvuusrakenne: seuraako
suurta laskua (nousua) suuri nousu (lasku)?
Kysymystä voidaan tutkia monella tavalla. Seu-
raavassa asiaa selvitetään järjestyskorrelaatioi-
den avulla. Mikäli nousu- ja laskukausien ajal-

Taulukko 3. Suomen kasvusyklit ja niiden tunnusluvut: 1950Q1–2000Q2

KAUDEN LOPPU KESTO |SYVYYS| |LAAJUUS| |JYRKKYYS|

1953Q2 –18 kk 4.67 2.10 9.04
1955Q4 +27 kk 5.08 3.43 6.56
1959Q1 –39 kk 7.52 7.33 6.72
1961Q4 +33 kk 7.64 6.30 8.06
1963Q2 –18 kk 2.08 0.93 4.02
1965Q3 +27 kk 2.52 1.70 3.25
1969Q2 –45 kk 8.55 9.62 6.62
1971Q3 +27 kk 6.43 4.34 8.30
1972Q4 –15 kk 1.04 0.39 2.43
1975Q1 +27 kk 5.46 3.68 7.05
1978Q2 –39 kk 8.97 8.75 8.02
1980Q4 +30 kk 4.59 3.44 5.33
1986Q2 –66 kk 2.58 4.25 1.36
1990Q1 45 kk 9.86 11.09 7.63
1993Q3 –42 kk 14.32 15.04 11.88
2000Q2 81 kk 8.70 17.61 3.74

laskuja:8, nousuja:8 lasku nousu lasku nousu lasku nousu lasku nousu

keskiarvo (abs) 35.2 37.0 6.2 6.3 6.0 6.5 6.3 6.2
keskihajonta 17.4 18.7 4.5 2.4 5.1 5.3 3.5 1.9
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liset järjestysluvut ovat tilastollisesti merkitse-
västi samassa järjestyksessä kuin niiden kesto-
jen koot, voidaan sanoa, että on olemassa mer-
kitsevä todennäköisyys sille, että suuri nousu-
kausi esiintyy suuren laskukauden yhteydessä.

Seuraavaksi asiaa tutkitaan kaikkien taulukoi-
den 3 ja 4 kausimittareiden suhteen.

Kendallin ja Spearmanin järjestyskorrelaa-
tiotestit eivät hylkää ei-korrelaatiohypoteesia.
Suurin korrelaatio löytyy Suomen kestojen vä-

Taulukko 5. Suomen ja Ruotsin kestomittauksien järjestyskorrelaatiotestit

SUOMI RUOTSI

nousut vs. laskut Kendall Spearman Kendall Spearman
kestot 0.54 (0.056*) 0.62 (0.104) –0.10 (0.681) –0.07 (0.823)
syvyys 0.14 (0.621) 0.24 (0.572) 0.24 (0.321) 0.33 (0.346)
laajuus 0.43 (0.132) 0.59 (0.119) 0.11 (0.651) 0.15 (0.671)
jyrkkyys –0.28 (0.322) –0.18 (0.422) 0.24 (0.325) 0.19 (0.410)

kaikki kestot:

Suomi vs. Ruotsi 0.39 (0.023*) 0.58 (0.011*)

Taulukko 4. Ruotsin kasvusyklit ja niiden tunnusluvut: 1950Q1–2000Q2

KAUDEN LOPPU KESTO |SYVYYS| |LAAJUUS| |JYRKKYYS|

1953Q3 –24 kk 3.70 2.64 4.76
1955Q4 +27 kk 2.83 2.27 3.24
1959Q3 –45 kk 5.34 7.14 3.66
1960Q2 +9 kk 1.61 0.43 5.51
1962Q2 –24 kk 1.22 0.87 1.57
1965Q2 +36 kk 5.10 5.45 4.37
1968Q1 –33 kk 8.06 7.90 7.54
1970Q1 +24 kk 7.71 5.50 9.93
1972Q3 –30 kk 6.11 5.44 6.29
1975Q3 +36 kk 5.83 6.24 5.00
1978Q2 –33 kk 7.41 7.27 6.94
1981Q1 +33 kk 5.06 4.96 4.74
1983Q1 –24 kk 4.60 3.28 5.92
1984Q4 +21 kk 4.43 2.76 6.51
1986Q4 –24 kk 2.02 1.44 2.60
1990Q1 +39 kk 6.57 7.62 5.21
1993Q4 –45 kk 11.29 15.09 7.75
1997Q4 +45 kk 7.82 10.46 5.37
2000Q2 –33 kk 3.29 3.23 3.08

laskuja:10, nousuja:9 lasku nousu lasku nousu lasku nousu lasku nousu

keskiarvo (abs) 31.5 30.0 5.3 5.2 5.4 5.1 5.1 5.5
keskihajonta 8.2 14.0 3.0 2.6 4.2 3.3 2.2 2.4
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liltä (0.54, p-arvo: 0.059). Sen sijaan Suomen
ja Ruotsin välinen korrelaatio kaikkien kesto-
jen suhteen on tilastollisesti merkitsevä. Täten
mikäli Suomessa on voimakas lasku- tai nou-
sukausi, niin Ruotsissakin on sellainen suurel-
la todennäköisyydellä.

5. Yhteenveto

Keskeinen yhdistävä tulos sekä klassisesta syk-
li- että kasvusyklianalyysista on, että Ruotsissa
esiintyy suhdannesyklisyyttä enemmän kuin
Suomessa mutta Suomessa harvemmin esiinty-
vät syklit ovat kooltaan ja vakavuudeltaan mit-
tavampia kuin Ruotsissa. Klassiset laskukaudet
ovat molemmissa maissa huomattavasti lyhyt-
ikäisempiä kuin nousukaudet. Kasvusykliana-
lyysissa laskut ja nousut ovat miltei yhtä pitkiä.
Syklien ajoituksen suhteen eri menetelmät an-
tavat laskukausien kohdalla Ruotsille yhtene-
viä tuloksia. Suomen kohdalla on eroja (ks. tau-
lukot 1, 3 ja 4). Tulos ei ole mitenkään yllättä-
vä, sillä menetelmät ovat luonteeltaan varsin
erilaisia ja mittaavat osin eri asioita. Klassiset
laskukaudet identifioidaan tutkittavan sarjan
kasvuasteen negatiivisten arvojen avulla, mut-
ta kasvusyklianalyysin kohdalla tutkimuksen
kohteena on trendikasvusta puhdistetun sarjan
negatiiviset arvot. Tämän takia laskukaudet
esiintyvät myöhemmin ja ovat pitempiä tren-
dipuhdistusmenetelmässä kuin klassisessa ana-
lyysissa. Nousukausien kohdalla tilanne on
päinvastainen.

Saatujen tulosten vertaaminen alan kirjalli-
suuden antamiin tuloksiin Suomen ja Ruotsin
kohdalla on vaikeata, sillä maat (varsinkin Suo-
mi) esiintyvät kansainvälisissä tutkimuksissa
harvoin. Christoffersen (2000) käyttää Bry &
Boschan (1971) algoritmia klassisten lasku-
kausien identifioimiseen Pohjoismaissa aikape-

riodilla 1960–1998. Sarjoina hän käyttää teol-
lisuustuotannon kausipuhdistettua kuukausi-
volyymi-indeksiä. Hänen tuloksensa poikkevat
varsinkin Suomen osalta paljon edellä saaduis-
ta. Suomen kohdalta identifioidaan vain kol-
me laskukautta (1974M11–1975M6, 1982M1–
1982M10 ja 1990M4–1991M11), joista ensim-
mäinen ja viimeinen esiintyvät myös edellä tau-
lukossa 1. Keskimääräiset laskujen ja nousujen
keston pituudet ovat Christoffersenillä seuraa-
vat: Suomi: 12 kk (lasku) ja 85 kk (nousu),
Ruotsi: 30 kk ja 28 kk. Tulokset ovat hyvin eri-
laisia kuin edellä on saatu.

Speight (1997) tutkii kasvusyklien epäsym-
metriää. Hän käyttää aluksi mekaanisesti HP-
filtteriä trendipuhdistukseen ja laskee puhdis-
tetulle sarjalle ja sen differenssille jakaumavi-
nousmitat, joita nimitetään syvyys- ja jyrkkyys-
testeiksi (ks. esim. Sichel 1993). Aineistona on
teollisuustuotannon volyymin neljännesvuosi-
havaintoja ajalta 1960Q1–1994Q4. Suomelle
syvyys on negatiivinen, mutta jyrkkyys on po-
sitiivinen. Täten laskut ovat olleet suurempia
kuin nousut, mutta niiden jyrkkyys on ollut
pienempää kuin nousujen. Ruotsille tilanne on
päinvastainen. Näiden tuloksien vertaaminen
taulukoiden 4 ja 5 tuloksiin edellä on vaikea-
ta, sillä käytetyt menetelmät ja aineisto poik-
keavat suuresti toisistaan. Kuitenkin Dickerson
et al. (1998) raportoi, että Suomen kasvusyk-
lit ovat olleet vuosina 1960–1993 OECD-mai-
den suurimpia aggregaattitulojen, -kulutuksen
ja -investointien suhteen. Ruotsin suhdanteet
olivat 23 maan joukossa seitsemänneksi pie-
nimmät.

Tulosten erilaisuus saattaa tuntua aluksi
hämmentävältä, mutta eri menetelmien erot
tulevat esiin vasta silloin kuin niitä käytetään
yhteen ja samaan aineistoon. Alustavat tulok-
set eri menetelmien kanssa esim. suhdanteiden
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symmetrisyyden suhteen ovat hyvin samankal-
taisia (Linden 2001b). Edellä käytetyn spline-
estimoinnin edut ovat ilmeiset. Menetelmä on
joustava ja ennen kaikkea havainnollinen. Se
avulla voidaan ratkaista monet suhdanneana-
lyysin metodiset ongelmat. Paljon jää vielä kui-
tenkin vastaisen tutkimuksen varaan. Talous-
teorian ja suhdannetutkimuksen yhdistäminen
on vaativa kokonaisuus. Esimerkiksi kysymys
siitä, miksi suhdanteiden volatiliteetti on kas-
vanut ajan myötä vaatii lisätutkimusta. Onko
kyse vain satunnaisesta ilmiöstä vai systemaat-
tisesta rakenteesta Suomen tai Ruotsin talou-
dessa? Ongelman taustalla on suhdannetutki-
muksen eräs perustotuus: yksikään sykli ei ole
samanlainen kuin toinen (Burns & Mitchell
1946). "
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