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Miksi emme vielä viime
kesän lopussa nähneet
taantumaa/lamaa?

Hannu Jokinen
Suhdanne�ksikön ���llikkö

Valtiovarainministeriö

Vuosi 2008 oli kokonaisuudessaan erittäin
poikkeuksellinen. Vuoden ensipuolisko oli vie
lä, elintarvikkeiden ja raakaaineiden hintapiik
kejä lukuun ottamatta, eräs historian parhaita
vuosia, kun taas loppupuoliskosta tuli eräs
kaikkien aikojen huonoimmista. Maailmanlaa
juinen, huikea kasvukausi, joka ammensi voi
maansa uusien, suurtenkin maiden tulosta no
peasti kasvavan kansanvälisen kaupan ja vaih
dannan piiriin, murtui hetkessä. rahasta, josta
ei aiemmin ollut pulaa globaaleilla rahoitus
markkinoilla, tuli äkkiä niukka hyödyke. liial
lisen likviditeetin ja asuntokuplien jälkijäristyk
set toki tunnettiin, mutta ne olivat aina ennen
rajoittuneet alueellisiksi. uutta oli nyt tapah
tumien globaalisuus ja hämmästyttävä synkro
nointi. Vasta jälkikäteen on laajemmin selvin
nyt, miten rahoitusmarkkinoilla ”kvarttaaliin
sentiivitalous” todellisuudessa toimi. kiinteänä
osana globaalia taloutta, myös suomi joutui
hetkessä ”myrskyn silmään”.

seuraavassa käyn läpi, paitsi valtiovarainmi
nisteriön ennusteita, myös yleisemmin suhdan

teiden luonnetta ja niiden ennustamista. Mitä
nykyiseen taantumaan/lamaan tulee, sen syiden
tuntemiseen tarvitaan paljon uutta tutkimusta.
selvää kuitenkin lienee, että ilman kehittyvistä
maista tullutta rahoitusta, yhdistyneenä ame
rikkalaisten yliopistojen oppeihin, mataliin
korkoihin ja sallivaan talouspolitiikkaan koe
tun kaltaista asunto ja rahoituskuplaa ei olisi
yhdysvalloissa voinut syntyä.

Maailman silloisten huippuekonomistien
suhdannevaihteluita käsitelleessä lontoon
konferenssissa vuonna 1967 todettiin mm. ”it
was generally agreed that another catastrophe
of the 1929–1933 type is, if not impossible,
conceivable only by an extraordinary combina
tion of erraneous policies” (Bronfenbrenner
1969). Varmaan vastaavaan kokoukseen olisi
jälleen aihetta. itse kokouksen ja kirjan otsak
keeseen ”is the Business Cycle obsolete?” on
syytä kuitenkin edelleen antaa kieltävä vastaus.
Vaikka suhdannevaihteluiden luonne saattaa
muuttua, itse ilmiö säilyy.
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Suomen suhdannesykliin tuli
hetkessä ”globaalilisä”

Valtiovarainministeriön arvioissa suomen
vuonna 2003 alkaneen ja vuoden 2006 alussa
korkeasuhdanteeksi muuttuneen (”rahaminis
teriö ennustaa suomelle hyvää kasvun vuotta”,
Hs 15.3.2006) kasvusyklin huippu saavutettiin
kesällä 2007 (”korkeasuhdanne jatkuu tämän
kin vuoden”, Hs 12.6.2007) ja korkeasuhdan
teen ennakoitiin päättyvän vuoden 2008 kesään
mennessä (ks. kuvio 1). suhdannekatsauksessa
18.6.2008 todettiin suomen osalta, että ” Vah
vana jatkunut korkeasuhdanne on kuitenkin
taittumassa ja talouskasvu on heikentymässä”,
ja edelleen, että ”kasvun (ennustettua) nopeam
pikin hidastuminen vuoden loppupuolella ja
ensi vuonna on varteenotettava riski”. suhdan
nekatsauksessa 27.8.2008 todettiin puolestaan,
että ”suomen korkeasuhdanne on taittunut ja
talouskasvu on nopeasti hidastumassa. ...lasku
suhdanne on käynnistynyt kesän kynnyksellä.
...riskit ovat kuitenkin (ennustettua) nopeam
mankin hidastumisen suuntaan, etenkin vuo
den lopulla”.

suhdannekäänne – itse asiassa koko suh
dannekierto – ajoitettiin hyvin ja nähtiin lop
puvaiheessaan huonommankin kehityksen ris
kit. totta kuitenkin on, että taantumaa – lamas
ta puhumattakaan – emme vielä kesän 2008
lopussa nähneet, ainoastaan perinteisen kas
vusyklin taittumisen kohti matalasuhdannetta.
Vuoden lopulla sellaisen kuitenkin jo näimme
edessämme. suhdannekatsauksessa 18.12.2008
emme julkaisseet numeerista ennustetta, tote
simme vain, että ”Maailmantalouden taantuma
syvenee, laajenee ja pitkittyy. Mittavien elvytys
toimien vaikutukset näkyvät aikaisintaan ensi
vuoden lopulta lähtien”. ja edelleen, ” käyn
nistyneessä matalasuhdanteessa suomen ta

louskehityksen jatko riippuu suurimmaksi
osaksi siitä, millaiseksi talouskehitys maailmal
la muodostuu”, ja että ” suomen talouskehitys
vuonna 2009 riippuukin ratkaisevasti siitä, mil
loin ulkomaankauppa ja teollisuustuotanto al
kavat piristyä. tässä vaiheessa siitä on mahdo
ton esittää ennustetta”. Vaikka suomen kan
santalouden suhdanneherkkyys lienee sinällään
euroalueen myötä vähentynyt, talouden riippu
vuus globaalista taloudesta oli kuitenkin ratkai
sevasti suurentunut.

tiedotusvälineissä – ja muuallakin – nume
roiden puuttumista kummasteltiin ja todettiin,
että ”Pessimistinen VM ei tohdi ennustaa not
kahduksen syvyyttä” (Hs 19.12.2008). kysyt
tiin myös, onko tällaista sattunut koskaan
aiemmin. Mieleeni muistui 1970luvun alku
puoliskon ns. ensimmäisen öljykriisin jälkeiset
ajat. kyseessä oli suhteellisten hintojen valta
van muutoksen aiheuttama, ja oman aikani en
simmäinen globaali talouskriisi, jolloin myös
maailmankauppa supistui. eniten kriisi koette
li teollistuneita maita, ja sai mm. oeCd:n poh
timaan kysymystä, ovatko talouden toiminta
mekanismit pysyvästi muuttuneet (ks. ns. Mc
Cracken report, oeCd 1977).

luin myös uudelleen presidentti koiviston
kirjan ”Väärää politiikkaa” vuodelta 1978. sii
nä on kirjoitus päivättynä 8.1.1974, jossa ku
vaillaan sen ajan talouspolitiikanteon vaikeuk
sia tilanteessa, jossa ”politiikka pitäisi lyödä
kiinni kahdeksi vuodeksi, kun kukaan ei tiedä,
missä me nyt oikein olemme”. ja edelleen,
”Maailmalla talouskehityksestä tehdään yhä
pessimistisempiä arvioita. tiettävästi ruotsissa
ei yritetäkään tällä hetkelle tehdä mitään en
nustuksia”. Niin, että kyllä hyvä vertailukohta
löytyy, 35 vuoden takaa. suomen suhdannesyk
liin oli tullut jälleen ”globaalilisä” ilman, että
kansantalouden ”kotoperäinen” suhdanne
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herkkyys tai ennustettavuus olisi sinällään juu
ri nyt muuttunut.

Suomen kansantalouden suhdanne
herkkyydestä ja suhdanteiden
ennustettavuudesta globaalissa
taloudessa

suomen talouskehityksen erityispiirteenä ovat
historiassa olleet voimakkaat suhdannevaihte
lut. Niiden pohjalla olivat useimmiten kotimai
set tekijät, joita kansainväliset tekijät voimisti
vat. inflaatiodevalvaatiosyklit vaikutuksineen
olivat toistuvina myös ennustettavissa. euro
alueen mukanaan tuoman vakauden vastapai
noksi globalisaation ja talouden avoimuuden
kasvu ovat muuttaneet toimintaympäristöä kui
tenkin aiempaa haastavammaksi. suomessakin
suhdanteet ovat mukautumassa aiempaa suurem
massa määrin maailmantalouden mukaisiksi.

ulkomaankaupan osuus suomen Bkt:sta
nousi viimeisen 15 vuoden aikana neljännek
sestä 45 prosenttiin. erityisen tuntuvaa oli kan
sainvälisen riippuvuuden kasvu viime korkea
suhdanteen aikana. Vienti kasvoi vuoden 2004
alusta vuoden 2008 puoliväliin keskimäärin 8½
prosentin vauhtia, 2½kertaisesti Bkt:n kas
vuun verrattuna. Myös tuonti kasvoi suunnil
leen viennin vauhtia, sillä kasvava osa sekä vä
lituote että kulutushyödykkeistä oli peräisin
kansainvälisiltä markkinoilta.

yhdysvaltojen asunto ja rahoitusmarkki
noilta alkanut kriisi laajeni hetkessä rahoitus
markkinoiden ja luottamustekijöiden kautta
globaaliksi ja poikkeuksellisen synkronoiduksi
taantumaksi. tuotannon laajamittainen kan
sainvälinen ulkoistaminen, ketjuttaminen ja
rahoittaminen olivat liittäneet lähes kaikki ta
loudet tiukasti toisiinsa. Maailmankaupan ja,
siihen liittyen, teollisuustuotannon äkillinen ja

jyrkkä supistuminen siirtyi voimakkaine vaiku
tuksineen hetkessä myös suomeen. tällaista ei
ollut aiemmin tapahtunut.

emme vielä viime kesän lopussa nähneet
taantumaa, tahi mahdollista lamaa, koska
emme tunteneet kunnolla globaalin talouden
toimintamekanismeja, etenkään pankkitoimin
nan osalta, emmekä olleet panostaneet riittä
västi globalisaation vaikutusten analysointiin.
emme toisaalta olleet myöskään perehtyneet
kunnolla historian opetuksiin. Mikäli taas syys
kuun puolivälin tapahtumia, erityisesti lehman
Brothersin kaatoa ja sen jälkivaikutuksia, voi
pitää yllätyksenä, jo yllätyksen määritelmästä
johtuu, ettemme kyenneet tätä ja tähän liittyviä
tapahtumia ennustamaan. koska vastaavaa glo
baalia rahoituskriisiä ei ollut aiemmin esiinty
nyt, myös tapahtumien kulun ja logiikan selvit
täminen vaati aikansa. Vaikka tällaiseen mur
rokseen liittyvän kehityksen yleinen ennakoin
ti olisikin ollut mahdollista, tarkan ajankohdan
ennustaminen olisi ollut mahdotonta.

silti tällaisiinkin tapahtumiin olisi toki ta
lousteorian pohjalta voitu varautua. Peliteorian
tunteminen olisi voinut olla yksi tapa lähestyä
asiaa. le Mondessa oli vuonna 1997 mielen
kiintoinen ja laaja esittely eri talousteorioista.
ParisiXdauphine yliopiston professori Chris
tian schmidt esitteli siinä peliteorioita, joiden
avulla voidaan hänen mukaansa paremmin ym
märtää tiettyjä ilmiöitä, joskaan ei mitata. yh
tenä esimerkkinä oli globalisaatio ja siihen liit
tyvät uudet toimintamallit. Globaalien yritysten
päätöksenteossa käytetään myös enenevässä
määrin huippuyliopistoissa koulutettuja asian
tuntijoita, jotka hyödyntävät peliteorioita ja
päätöksenteon matemaattisia malleja. tähän
liittyi artikkelin ”ennuste”, joka näyttää nyt to
teutuneen. ”si un nombre croissant de déci
deurs économiques formés à la théorie des jeux
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dans les business schools des universités et les
grandes écoles ajustent leur comportement à
ses directives, le monde réel de la vie économi
que se rapprochera de plus en plus de l�univers
imaginaire des théoriens des jeux.” (le Monde
16.12.1997). eli (vapaasti suomennettuna), jos
kasvava määrä huippuyliopistoissa koulutettuja
päättäjiä mukauttaa käytännön työelämässä
toimintatapansa oppimiinsa teoriamalleihin,
reaalitalous lähestyy enenevässä määrin peli
teorioiden kuvitteellista maailmaa.

Suhdanteiden ennustamisesta

Viime vuosina talouspolitiikan painopiste on
ollut enemmänkin pitkän aikavälin kasvuedel
lytyksissä. suhdanteiden ajateltiin ehkä jopa jo
kuolleen euroalueen tuoman vakauden myötä.
Normaalisuhdanteissahan on kyse kasvavan

trendin ympärillä esiintyvästä, enemmän tai
vähemmän säännöllisestä vaihtelusta. Mikäli
vaihtelut pysyvät kohtuuden rajoissa, ei suurta
ongelmaa myöskään ole. suomessa suhdanne
jaksojen pituus on ollut keskimäärin noin 5
vuotta. siinä ei ole juuri tapahtunut muutosta
(jokinen, j. 2006). Nyt ei kuitenkaan ole enää
kysymys normaalista kasvusyklistä, vaan “klas
sisesta” syklistä, jossa tuotanto supistuu pitem
pään absoluuttisestikin.

oheisen kuvion suhdanneurat on laskettu
5neljänneksen keskitettynä liukuvana keskiar
vona. Viimeksi koetun jakson profiilia sotkee
hieman metsäteollisuuden pitkä seisokki vuo
den 2005 toisella neljänneksellä. kokonaisuu
tena viime sykli oli keskimääräistä voimak
kaampi, etenkin alkuvaiheessaan. syklin alun
matalin kohta ajoittui itse asiassa vuoteen 2002,
joten sykli oli myös hieman keskimääräistä pi

lähde: VM, jari jokinen.

Kuvio 1. BKT:n tuorein suhdanneura verrattuna keskiuraan
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dempi. epäilemättä kansainvälistymisellä ja
maailmantalouden kehityksellä oli tähän osuu
tensa.

suhdanneennusteissa kyse on yleensä 1–2
vuoden horisontista. on muistettava, että mitä
pitemmälle tulevaisuuteen katsotaan, sitä pie
nempi on ennusteen toteutumisen todennäköi
syys. Maailmantalous on niin monisäikeistä ja
ihmisten käyttäytyminen arvaamatonta, ettei
kehitystä voi myöskään täysin vangita mihin
kään formaaliin malliin. epävarmuus ja riskit
ovat aina oleellinen osa ennusteita.

ennusteita kuitenkin tarvitaan. Paitsi Bkt:n
– ja eräiden muiden keskeisten suureiden –
muutoslukuja, ainakin valtiovarainministeriön
osalta tarvitaan myös euromääräisiä taselukuja.
esimerkiksi valtion talousarviot ja euyhteis
työ edellyttävät vertailukelpoisia ja yhteismital
lisia ennusteita myös eri sektoreiden tuloista ja
menoista. Näin myös talouspoliittiset päätökset
rajaavat ennusteita ja ennustehorisonttia.

tiedotusvälineiden kiinnostus on toisinaan
ollut lähinnä bruttokansantuotteen kasvu
ennusteen desimaalissa ja sen muutoksessa.
joidenkin akateemisten tutkijoiden mielestä
taas tärkein kysymys on se, onko ennuste tehty
jollain formaalilla mallilla, vai ei. Nämä eivät
kuitenkaan ole oleellisia asioita. oikea desi
maali tiedetään vasta vuosien kuluttua. Mene
telmiä taas on, ja tuleekin olla käytössä erilai
sia.

tärkeämpää, kuin ennustaa Bkt:n kasvu
luku desimaalilleen oikein, on osata arvioida
missä suhdannevaiheessa ollaan; ts. nousu,
korkea, lasku vai matalasuhdanteessa, ja en
nakoida näihin liittyvät käännepisteet. jos näi
den pohjalta kyetään antamaan talouspolitii
kan/talouselämän päättäjille uskottava ennak
kovaroitus huonosta/hyvästä käänteestä, on
suhdanneennuste onnistunut. ei liene sattu

ma, että tätäkin kirjoitettaessa huhtikuussa
keskeisin kysymys on, milloin käänne on odo
tettavissa? Vielä parempaa, jos kykenemme
asettamaan ennusteen syvempiin ja laajempiin
yhteyksiin, esim. uusklassisen synteesin ja/tai
taloudellisen globalisaation kautta.

Ennustemenetelmistä

1970luku oli suomessakin ekonometristen
(ennuste)mallien rakentamisen kultaaikaa.
edes öljykriisit eivät horjuttaneet uskoa mallei
hin. eikä ollut syytäkään, sillä formaali malli
pakottaa selvittämään kansantalouden raken
teita ja toimintoja tavalla, joka mahdollistaa
myös rationaalisen argumentoinnin. Monimut
kaisten syyseuraussuhteiden selvittämisessä
kokonaistaloudelliset mallit ovat edelleen vält
tämättömiä, eikä kahta vuotta pidempiä ennus
teita kannata tehdä ilman niitä. tekniset laskel
mat ja skenaariot ovat asia erikseen. Malleilla
on kuitenkin rajoituksensa. suoranaista väärin
käyttöä olisi esim. historiaan pohjautuvan,
taaksepäin katsovan, mallin käyttö tilanteessa,
jossa talouden rakenteet ja talouspolitiikan ns.
regiimit ovat suuresti muuttuneet, muuttaen
myös talouden toimijoiden käyttäytymistä.
Näin tapahtui suomessa 1990luvun laman,
sitä seuranneen rakennemuutoksen ja euro
alueeseen liittymisen seurauksena. kokonaista
loudellisen ekonometrisen mallin käyttö jäikin
kansantalousosastolla viitisentoista vuotta sit
ten kokonaan pois.

ennen nykyisen kriisin puhkeamista perus
telut mallipohjaisten ennusteiden laadinnalle
kuitenkin vahvistuivat jo siitäkin syystä, että
käyttökelpoista tilastotietoa oli jo riittävän pit
kältä ajalta. toisaalta, ns. uuden makroteorian
pohjalle rakennetut, eteenpäin katsovat, yleisen
tasapainon matemaattiset mallit olivat voitta
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neet alaa tutkimuslaitoksissa ja keskuspankeis
sa etenkin erilaisten vaikutusarvioiden teossa,
mutta myös ennustetyössä. en tiedä, toistiko
historia kuitenkin jälleen itseään. joka tapauk
sessa nykyinen taantuma/lama jäi ennustamat
ta kaikilta, riippumatta käytettävissä olleista
menetelmistä. ei auttanut, vaikka malli kuinka
katsoi eteenpäin tai taaksepäin. olisi pitänyt
katsoa sivuille.

Valtiovarainministeriön suhdanneennus
teet rakentuvat kansantalouden tilinpidon
identiteetteihin ja tuoreimpaan tilastotietoon.
konsistenttisuuden ja loogisten ehtojen turvaa
miseksi ennusteen teossa käytetään laskenta
mallia, leNNu (Hannu jokinen ja timo sep
ponen, 1992), jolla tilinpitoa jatketaan pari
vuotta eteenpäin. tällainen laskentamalli on
välttämätön valtiovarainministeriön tapaisessa
laitoksessa. itse ennustenumeroiden teossa puo
lestaan käytetään useita eri menetelmiä, ehkä
turhankin hajautetun sektorihenkilöjärjestel
män puitteissa: kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia.
regressiomalli, aikasarjaanalyysi ja graafinen
menetelmä, joilla saadaan selville historiallinen
kehitys, riippuvuudet ja säännönmukaisuudet,
on edelleen välttämätön, joskaan ei riittävä
ehto suhdanneennusteiden osuvuuden turvaa
misessa.

indikaattoripohjaiset, lyhyenaikavälin en
nustemallit ovat yleistyneet viime aikoina maail
malla. sellaiseen, suhdannekäänteiden enna
kointiin pyrkivään suhdannetyöhön on myös
kansantalousosastolla pyritty viime vuosina.
kvantitatiivisella analyysillä sekä siihen liitty
vällä päättelyllä olisi ehkä kuitenkin pitänyt
olla vielä enemmän painoa, erityisesti globali

saation ja yleensä kansainvälisen talouden vai
kutusten arvioinnin osalta. kansainvälisten
järjestöjen ennusteilla maailmantaloudesta tu
lee kuitenkin myös jatkossa olemaan merkittä
vä osuus, samoin erilaisilla suhdannetieduste
luilla. Makromallin rakentaminen tulee ole
maan haasteellinen tehtävä.

Nykyiseenkin tilanteeseen liittyen voinee
vielä yhteenvedonomaisesti todeta, että tär
keintä suhdanneennusteiden teossa olisi tun
tea talousteoriaa ja tilastoja, käyttää kvantita
tiivisia menetelmiä, mutta tutkia myös histo
riaa, luottaa intuitioonsa ja arviointikykyynsä,
eikä pyrkiäkään olemaan tiedemies. ”Human
decisions affecting the future, whether perso
nal or political or economic, cannot depend on
strict mathematical expectation, since the basis
for making such calculations does not exist”
(keynes 1936). 
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