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Miksi Nordea ennustaa?

Leena Mörttinen
Suomen pääekonomisti

nordea

kun talousennusteet eivät toteudu tai niiden
katsotaan suorastaan epäonnistuneen julkisen
mielipiteen silmissä, ekonomisteilta kysytään,
tarvitseeko suomen kaltainen pieni maa näin
montaa ennustajaa tai ennusteita yleensä ollen
kaan. erityisen alttiiksi julkiselle kritiikille aset
tavat itsensä pankkien ekonomistit, jotka lait
tavat maineensa likoon ennustaessaan kysyntä
ja tarjontakomponenttien lisäksi keskuspank
kien ohjauskorkojen tai markkinakorkojen
liikkeitä, valuuttoja ja raakaaineiden hintoja.
Miksi ekonomisti suostuu ennustamaan esi
merkiksi öljyn hintaa, jonka yleisesti myönne
tään olevan lähes mahdotonta mallintaa?

ennusteille on kysyntää

yksityisen sektorin kysynnän paine selittää pit
kälti liikepankkien ekonomistien ennustamis
tehtävän laajuuden. Pankit ennustavat eteen
päin katsovia indikaattoreita kuten rahoitus
instrumenttien hintoja reaalitalouden kysyntä
ja tarjontatekijöiden lisäksi, koska asiakkaat
niin pankin sisällä kuin ulkopuolella vaativat
sitä. yritysasiakas tarvitsee reaalitalouden ank
kurin, johon linkitetään tuotannontekijöiden
hintakehitysennuste. tämän pohjalta yritys ar

vioi omaa kustannuskehitystään ja sen vaiku
tuksia voittoihinsa. asuntovelallinen kotitalous
asiakas vuorostaan haluaa ennusteen markki
nakorkojen kehityksestä arvioidakseen lainan
hoitokustannusten vaikutuksen kulutusmah
dollisuuksiinsa. asiakkaat vertailevat eri taho
jen ennusteita ja saavat näiden yhteneväisyyk
sistä ja eroavuuksista itselleen lisäinformaatio
ta maailman tilasta.

Vaikka asiakaskunnan palvelemisen tarve
ajaa ennusteiden tekoa, niitä ei suoraan ole tar
koitettu pankkipalvelujen ja tuotteiden myyn
titarinoiksi. ennustajan maineen menetyksen
riski olisi yksinään jo riittävän voimakas kan
nustin välttää ennusteiden virittelyä tarkoitus
hakuisesti myyntiä tukevaksi. Virittelyn ehkäi
see kuitenkin käytännössä sen hyödyttömyys
– pankkipalvelut ovat liian monipuolisia luon
teeltaan. ei ole olemassa vain yhtä hyvää myyn
tiä tukevaa tarinaa esimerkiksi siitä, kuinka
korot kehittyvät. ennuste korkojen laskusta voi
kannustaa kotitalouksia asuntolainojen nos
toon kun taas ennuste nousevista koroista saa
asiakkaat ostamaan korkosuojausinstrumentte
ja. tietoisuus mahdottomuudesta miellyttää
kaikkia ja takaa puolueettoman analyysin kor
kojen tai valuuttojen kehityksestä.
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Onko markkinahintaennusteissa
mitään järkeä?

ennusteet ovat taaksepäin katsovia, sillä ne
voivat sisältää vain sen mitä ennusteen tekohet
kellä tiesimme tai odotimme tapahtuvan tule
vaisuudessa. yleisen mielipiteen hakeutuessa
johonkin äärimmäiseen tilaan, esimerkiksi vah
vaan talousoptimismiin, voi ennusteisiin syntyä
ylimitoitettuja ”odotuskuplia”. tällaisiksi voisi
epäillä esimerkiksi markkinoiden näkemyksiä
joidenkin raakaaineiden hinnoista. tulevai
suus näyttää miten raakaaineiden hinnoille
käy, sillä kuplat tyhjentyvät yleensä vasta sitten
kun ennalta arvaamaton negatiivinen uutinen
kertaheitolla muuttaa riittävän monen keskei
sen toimijan näkemyksiä tulevasta.

Vaikka korko, valuutta ja raakaaineen
nustaminen voi olla ajoittain epäkiitollista puu
haa, niistä ei tulisi kuitenkaan luopua. rahoi
tusmarkkinaennusteet ovat merkittävä pankki
palvelu. reaalisektorin ja rahoitussektorin lin
kittäminen ennusteiden avulla lisää informaa
tion määrää yli sen mikä on saatavissa hintain
formaatiosta, odotusindikaattoreista tai taak
sepäin katsovasta kansantalouden tilinpidon
tiedoista.

Pankkien ennusteet reaalisektorin peruste
kijöiden liikkeistä luovat pohjan korko ja va
luuttaennusteille. jos rahoitusinstrumenttien
markkinaliikkeet irtoavat merkittävällä tavalla
ennusteesta, joka oli sidottu toteutuneeseen
reaalisektoriennusteeseen, on syytä pohtia kär
siikö markkinoiden toiminta rakenteellisesta
häiriöstä tai jäykkyydestä, vai onko markkinoil
le kehittymässä jonkin sortin kupla. Vastaavas
ti esimerkiksi korkoennusteet tarjoavat signaa
lin viranomaisille rahapoliittisen viestin perille
menosta ja keskuspankkipolitiikan uskottavuu
desta markkinatoimijoiden silmissä.

ennustekerronnan vaatimukset

ennusteviestin välittäminen eteenpäin on haas
tavaa, sillä pankkien ennusteita seuraava asia
kaskunta kattaa kaikki kotitalouksista suuryri
tyksiin, institutionaalisiin sijoittajiin ja tiedo
tusvälineisiin. koska kaikilla näillä asiakkailla
on omat motiivinsa ennusteiden seurantaan,
viestin välittäminen aina samalla tavoin ei vält
tämättä tyydytä kuulijaa. tarina pitää osata
sovittaa kuulijakunnan tarpeisiin. usein viesti
menee paremmin perille ja jää muistiin, jos se
höystetään viihdyttäväksi. tästä suomen Pan
kin aikanaan lanseeraama ”inflaatiopeikko” on
hyvä esimerkki. raakaaineinflaation aiheutta
essa päänvaivaa maailmanlaajuisesti tämä in
flaation haitallisuutta kansantajuistava vihreä
pikkuhirviö puolustaa jälleen paikkaansa en
nustetarinan kerronnassa.

koska ennusteet on tuomittu taaksepäin
katsoviksi, pitäisi ennustekerronnan olla riittä
vän rikasta. sen liiallinen yksinkertaistaminen
ja keskittyminen perusennusteen numeroihin,
voi osaltaan selittää ajoittaista asiakkaiden tyy
tymättömyyttä ennusteiden ampuessa ohi maa
lin. talousennustajan tulisikin pyrkiä kertomaan
ennusteen koko tarina sekä valottaa hieman to
dennäköisyysjakauman muita momentteja odo
tusarvon lisäksi. jos Bkt:n todennäköisyysja
kauman katsotaan olevan esimerkiksi erityisen
paksuhäntäinen tai vaikkapa vino vasemmalle,
on harhaanjohtavaa keskittyä kerronnassa vain
perusennusteen tulemaan. Vähintäänkin yksin
kertaistetut riskiskenaarioiden painot tulisi pyr
kiä viestimään kuulijalle. riittävän rikas kerron
ta avaa talouden toimijoiden silmät sille, mitä
kaikkea taloudessa tapahtuu jos kestämätön
kehityssuunta saa jatkua tai merkittävät riskit
realisoituvat. näin saatetaan onnistua jopa eh
käisemään talouden negatiivisimmat tulemat.
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Vastuunsa on myös kuulijalla. Merkittävä
osa aktiivisesti markkinaliikkeitä seuraavista
asiakkaista ymmärtää ennustamisen haasteet.
sen sijaan suomalaisten kotitalouksien talous
informaation lukukyky vaatisi edelleen paran
tamista, sillä sääntelyn purkamisen kautta
markkinaehtoisempaan talouteen siirtymisen
jälkeen yksittäisten kotitalouksien vastuu omas
ta taloudesta on lisääntynyt niin kulutuksessa
kuin säästämisessä ja sijoittamisessa.

ennustamisen tulevaisuudesta

Maailmantaloudessa on parhaillaan käynnissä
merkittävä taloudellisten valtasuhteiden muu
tos. suurten kehittyvien talouksien roolin kas
vu pakottaa meitä muuttamaan käsitystämme
siitä, miten resursseja hinnoitellaan ja allokoi
daan tulevina vuosina. Monissa kehittyneissä
talouksissa on takerruttu ajatukseen, että de
mokraattinen poliittinen malli yhdessä markki
nataloudellisen mallin kanssa sanelevat globaa
lin talouden liikkeet myös tulevaisuudessa.
käytännössä on kuitenkin todennäköistä, että
pitkään kestävän siirtymävaiheen ajan kehitty
vien talouksien epädemokraattiset ja eimark
kinaehtoiset toimintamallit ja instituutiot vai
kuttavat voimakkaasti siihen, kuinka resursseja
hinnoitellaan ja jaetaan.

sinänsä positiivisen globalisaatiokehityksen
myötä poliittiset riskit ovat merkittävästi kas
vaneet. kehittyvien talouksien kysynnän pai
neen kohdistuminen niukkoihin tai matalasta
tarjonnan hintajoustosta kärsiviin raakaainere
sursseihin, oli kyseessä sitten öljy, ruoka tai
puhdas vesi, rasittavat poliittisia suhteita ja
saattavat johtaa protektionistisiin toimenpitei
siin. samalla globaalin kulutuksen kasvusta
seuraavat ympäristöongelmat, erityisesti ilmas
ton lämpenemisen hallinta, vaatisivat kansain

välisesti koordinoituja toimenpiteitä. näiden
aikaansaaminen ei kuitenkaan tällä hetkellä
näytä lupaavalta.

kun maailmassa tapahtuu merkittäviä ra
kenteellisia muutoksia, myös vaatimukset en
nusteille muuttuvat. asiakaskunta perää pi
demmälle ulottuvia, jopa useiden kymmenien
vuosien ennusteita. samalla kasvaa tarve viestiä
selkeästi, kuinka ennustamisen luonne muut
tuu kun aikahorisonttia pidennetään. Pitkän
aikavälin laskelmat ovat käytännössä skenaario
harjoitelmia, joiden lähtökohdat ovat tiukasti
tässä päivässä ja näin ollen niiden tulemat ovat
luontaisesti voimakkaasti rajoitettuja. lyhyen
aikavälin ennusteet ovat ongelmistaan huoli
matta paremmin ankkuroituja ja kärsivät pie
nemmästä ennustevirheestä, sillä rakenteellis
ten muutosten vaikutukset ovat parin vuoden
sisällä yleensä varsin pienet erilaisten talouden
kysyntä ja tarjontajäykkyyksien tähden.

ennustekysynnän luonteen muutokset, yh
distettynä muutoksiin talouden vallanjaossa,
edellyttää uusien toimintatapojen käyttöönot
toa myös ennustamisessa. Monet havaituista
merkittävistä ennustevirheistä erityisesti rahoi
tusinstrumenttien hintaanalyysissä johtuvat
kyvyttömyydestä ymmärtää riskin karttamisen
muutoksia ja tätä kautta eri markkinasegment
tien välisten korrelaatioiden ajassa muuttuvaa
luonnetta. keskeisten markkinalähtöisten
muuttujien mallinnus nykyisillä välineillä ei to
dennäköisesti pysty pyydystämään korrelaatioi
den epälineaarisuutta. onkin syytä peräänkuu
luttaa reaaliaikaisemman tiedon käyttöä näiden
tekijöiden ennustamisessa. uudet, informaatio
teknologiasta lähtevät innovaatiot, jotka mah
dollistavat tietojen verkottamisen aikaisempaa
älykkäämmällä tavalla johtavat ennustetekno
logiseen muutokseen. tiedon yhdistäminen
uudella tavalla poikki historian, talouden ja
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politiikan shokkien niin taaksepäin kuin eteen
päin katsoen mahdollistaisi reaaliaikaisen odo
tusten muutosten seurannan ja tätä kautta pa
rantaisi erityisesti talouden käänteiden ennus
tamista lyhyellä aikavälillä.

ennustevälineiden muutos on hidas proses
si ja välineiden parantumisesta huolimatta en
nusteiden tarkkuus ei tule koskaan täysin tyy
dyttämään ennusteita seuraavaa laajaa asiakas
kuntaa. talousennustajan onkin löydettävä

motiivinsa työlleen tutkijan intohimosta. kukin
meistä tekee parhaansa ennustaessaan nykytie
don valossa tulevaisuuden talouskehitystä ja
kun ennusteemme eivät toteudu, tutkijan mie
lenkiinto kohdistuu etsimään syytä ennustevir
heelle. tämä osaltaan lisää ymmärrystämme
maailmasta ja toimii virikkeenä politiikkamuu
toksille, joilla parhaimmillaan ehkäistään van
hojen virheiden toistaminen. 




