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Talouskriisi ja
makrotaloustieteen haasteet*

Jouko Vilmunen
Tutkimuspäällikkö

Suomen Pankki

Esitelmäni otsikko vaikuttaa kaiken syleileväl-
tä ja mahtipontiseltakin. Vaikka tulenkin rajaa-
maan käsittelemääni aihetta, sallittakoon tällai-
nen otsikon muotoiluvapaus eroavalle puheen-
johtajalle! Makrotaloustiede on hyvin laaja ta-
loustieteiden osa-alue ja onkin ehkä helpompi
sanoa, mitä makrotaloustieteen teemoja tulen
esitelmässäni käsittelemään sen sijaan että luet-
telisin ne teemat, joita en käsittele.

keskityn esitelmässäni suhdannevaihtelui-
den makrotaloudelliseen tutkimukseen ja eri-
tyisesti rahapolitiikan tutkimukseen ja siihen
liittyviin haasteisiin. Yleisten metodologisten ja
mallinnukseen liittyvien huomioiden ja point-
tien lisäksi keskusteluni tulee lähes vääjäämät-
tä rajautumaan stokastisten yleisen tasapaino-
mallien käyttöön suhdannevaihteluiden ja ra-
hapolitiikan vaikutusten tutkimuksessa sekä
optimaalisen rahapolitiikan luonnehdinnassa.

katson tässäkin yhteydessä eroavan pu-
heenjohtajan oikeudeksi kuitenkin sivuta ja
nostaa esille myös muita makrotaloustieteen

* Esitelmä Taloustieteellisen Yhdistyksen kokouksessa 23.
huhtikuuta 2009.

kysymyksiä, mikäli konteksti tällaista vaatii.
Ajatuksiini tämän esitelmän teeman kannalta
ovat viime aikoina vaikuttaneet suhteellisen
monen nimekkään makrotutkijan analyysit, kir-
joitukset ja puheenvuorot, joista kuitenkin mai-
nitsisin erikseen Blanchardin (2008), Mankiw’n
(2006) sekä de Grauwen ja Honkapohjan
(2009) kontribuutiot.

Talouskriisin hoito kääntää aina
katseet makrotaloustieteeseen

Vuonna 2007 USA:n asuntomarkkinoiden hyy-
tymisen alkuun sysäämä rahoituskriisi, joka
vuonna 2008 eskaloitui globaaliksi talouskrii-
siksi, ei ole historiallisten talouskriisien joukos-
sa poikkeus sikäli, että kriisin myötä on ekono-
mistien ja päättäjienkin keskuudessa virinnyt
intensiivinen keskustelu makrotaloustieteen
tilasta. Jotkut haluavat puhua makrotaloustie-
teen kriisistä, uudelleen arvioinnin ja rekonst-
ruktion tarpeesta. Nähtävästi on niin, että val-
tavirtataloustieteen, erityisesti makrotaloustie-
teen, kysymyksenasettelut, metodologiat ja
mallit joutuvat kasvavan kritiikin kohteeksi sy-
vien talouskriisien aikana.
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1930-luvun lama oikeastaan synnytti mak-
rotaloustieteen, erityisesti aktiviteetin lyhyen
aikavälin vaihteluihin liittyvän keynesiläisen
kysymyksenasettelun, kun taas 1970-luvun
stagflaatio merkitsi tuolloin vallalla olleen key-
nesiläisen makrotaloustieteen ankaraa kritiik-
kiä ja kriisiä. Tosin, jotkut tulkitsevat historian
oikkuja taloustieteiden osalta niin, että makro-
taloustiede ei niinkään syntynyt tieteenä vaan
pikemminkin erityisenä insinööritaitona (Man-
kiw 2006, s. 1). 1930-luvun talouslamassa ja
syvissä kapitalistista markkinatalousjärjestel-
mää koetelleissa talouskriiseissä yleisestikin
pahoinvointi on niin laajalle levinnyttä, että
kapitalistisen talousjärjestelmän elinkelpoisuus
on asetettu kyseenalaiseksi1.

Ratkaistako käytännön ongelmia
vai ymmärtääkö maailman menoa?

Mankiw’n (2006) mukaan kahdentyyppiset
makroekonomistit ovat vaikuttaneet makrota-
loustieteen kehitykseen. Hän luonnehtii yhtääl-
tä insinööriorientoituneita makroekonomisteja
käytännön ongelmanratkaisijoiksi, kun taas tie-
deorientoituneille makroekonomisteille maail-
man toimintamekanismien ymmärtäminen on
ensisijaista. Varhaisimpia makroekonomisteja
voitaneen pitää enimmäkseen insinööriorien-
toituneina. Edellä jo viittasinkin siihen mah-
dolliseen makron historian tulkintaan, että se
ei syntynyt tieteenä vaan erityisenä insinööri-

1 Acemoglu (2008, s. 4) korostaa kirjoituksessaan, että me-
neillään oleva talouskriisi on lisännyt myös kehittyneissä
talouksissa uhkaa, että köyhtyneiden väestöryhmien keskuu-
dessa elää herkästi syttyvä vastustus markkinataloutta vas-
taan, mistä populistit ammentavat talouskasvulle haitallisia
poliittisia ohjelmiansa.

taitona 1930-luvun laman esiin nostamien haas-
teiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Toisaalta, viimeisten vajaan kolmenkymme-
nen vuoden aikana makrotutkijat ovat pyrki-
neet kehittämään makron, erityisesti suhdan-
nemakron analyyttista välineistöä ja teoreti-
soinnin yleisiä periaatteita. Tästä näkökulmas-
ta katsoen (suhdanne)makrotutkijoita voita-
neen pitää tiedeorientoituneina. Tämä pitänee
erityisesti paikkansa ns. valtavirtamakroa har-
rastavien tutkijoiden suhteen, joita luonnehtii
yhteinen, (stokastisten, edustavan agentin) ylei-
sen tasapainomallien käyttöön perustuva suh-
dannevaihteluiden mallinnusstrategia.

Ehkä on niin, että tämä välineistö ja nämä
periaatteet ovat löytäneet tiensä käytännön so-
velluksiin kivuliaan hitaasti. Tosin on myös
huomattava, että jotkut makron keskeiset tu-
lokset menneen kolmenkymmenen vuoden
ajalta, mm. kydlandin ja Prescottin (1977) sekä
Barron ja Gordonin (1982) talouspolitiikan
ajallista epäjohdonmukaisuutta ja sen hallin-
nointia käsittelevät teoreettiset tulokset ovat
ehkä ratkaisevastikin vaikuttaneet talouspoli-
tiikan, erityisesti rahapolitiikan institutionaali-
seen perustaan sekä talouspolitiikan (rahapoli-
tiikan) strategioihin. Yhtä kaikki, usein käsin
kosketeltavia jännitteitä sisältävä interaktio näi-
den kahden makroekonomistiryhmän välillä on
toistuva teema makron historiassa ja on epäsel-
vää, missä määrin makron kehitys on ylipäätään
kaventanut eroja näiden kahden orientaation
välillä.

Tässä suhteessa ehkä rohkaisevaa on talous-
politiikan institutionaalisen perustan ja strate-
gioiden jonkinasteinen yhtenäistyminen, mihin
yllä mainitsemani ajallista epäjohdonmukai-
suusongelmaa koskevat teoreettiset tulokset
ovat ehkä ratkaisevastikin vaikuttaneet. Toi-
saalta vähemmän rohkaisevia esimerkkejäkin
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ehkä löytyy: joidenkin maiden, erityisesti
USA:n toteuttamat massiiviset finanssipoliitti-
set elvytystoimet talouden nostamiseksi ylös
syvästä lamasta perustuvat oletukseen, että jul-
kisten menojen ja verojen kerroinvaikutukset
ovat suhteellisen suuria, ehkä selvästi yli ykkö-
sen, kun taas ns. uuskeynesiläisiin makromal-
leihin perustuvat simuloinnit viittaavat merkit-
tävästi pienempiin, yleensä alle ykkösen suu-
ruisiin kerroinvaikutuksiin (Cogan et al.
2009).

En aio käsitellä tätä teemaa sen syvällisem-
min, teen vain reunahuomautuksen asiasta,
joka on mietityttänyt minua runsaasti meneil-
lään olevan talouskriisin ratkaisemiseksi toteu-
tettujen toimenpiteiden yhteydessä. Olen vii-
meisten parin vuoden aikana kuullut monen
ekonomistin toteavan, että ”olemme nyt kaikki
keynesiläisiä”. Ainakaan minulle ei ole selvää
mitä tällä tarkoitetaan.

Se ei voi tarkoittaa kokonaiskysyntähäiriöi-
den keskeistä roolia aktiviteetin lyhyen aikavä-
lin vaihteluiden selittämisessä ja siis keynesiläi-
sen kysynnänsäätelypolitiikan henkiinherättä-
mistä finanssipolitiikan perimmäisenä periaat-
teena. Uuskeynesiläinen makro, jota voidaan
pitää suhdannevaihteluiden valtavirtamakrona
menneen parinkymmenen vuoden aikana, yhtä
lailla korostaa kysyntähäiriöiden merkitystä
suhdannevaihteluiden ajurina. Nimellisten hin-
tajäykkyyksien ohella, kysyntähäiriöiden koros-
taminen tarjontahäiriöiden sijaan erottaa uus-
keynesiläiset makromallit reaalisten suhdanne-
vaihteluiden malleista. Vaikka jälkimmäiset
yhtä lailla perustuvat stokastisiin yleisen tasa-
painon malleihin, niissä ei hintasopeutumisessa
tai markkinoiden toiminnassa ole epätäydelli-
syyksiä ja niissä kokonaistuottavuuden stokas-
tiset vaihtelut ovat suhdannevaihteluiden yk-
sinomainen ajuri.

Toisaalta, vaikka kysyntä- ja tarjontahäiriöi-
den erottaminen teoreettisten mallien raken-
nusvaiheessa onkin yksinkertaista – epsilonit
vain luokitellaan määritelmien avulla kysyntä-,
tarjonta-, rahoitus- yms. häiriöihin – ei niiden
tunnistaminen mallien ratkaisuissa, saati käy-
tännössä, ole yksinkertaista ja ongelmatonta.
Esimerkiksi talouden kokonaistuottavuuden
yllättävä nousu – tarjontapuolen häiriö – kas-
vattaa moderneissa makromalleissa talouden
kulutus- ja investointimahdollisuuksia, jotka
ilmenevät kokonaiskysynnän kasvuna. Jos me-
neillään oleva talouskriisi on jotain opettanut
makroekonomisteille, niin sen täytyy liittyä ra-
hoitusmarkkinahäiriöiden ja reaalitaloudellis-
ten häiriöiden erottelun ongelmallisuuteen!

Olenkin miettinyt, että ”olemme nyt kaikki
keynesiläisiä” voisi makrotaloudellisen ajatte-
lun muuttumisen sijaan tarkoittaa yksinkertai-
sesti orientoitumista käytännön taloudellisten
ja talouspoliittisten ongelmien hallinnointiin ja
ratkaisemiseen. Toki on niin, ettei koulukunta-
kiistoista päästä tällöinkään eroon, vaan nämä
ilmenevät kiistoissa talouspolitiikan vaihtoeh-
doista ja prioriteeteista. Ongelmaorientoitumi-
nen on kuitenkin silmäänpistävää kriisien aika-
na. Uhkana talouspoliittisten vaihtoehtojen
toteutuksessa on poliittisen tahdon hiipumi-
nen: kokonaistaloudelliset ongelmat ja niiden
ratkaisemisesta aiheutuvat kustannukset kos-
kettelevat kaikkia, jolloin analyysin ja ratkaisu-
vaihtoehtojen politisoituminen on ainainen
uhka, mikä viivästää tarvittavien toimenpitei-
den toteuttamista.

Yleisö saa kosketuksensa makroon talous-
poliittisten toimenpiteiden kautta. Makro insi-
nööritaitona on ratkaisevassa asemassa ongel-
ma-aikoina. Makrotaloustieteen maine – hyväs-
sä ja pahassa – määräytyy pitkälti sen insinöö-
ritaitojen tehokkuudesta: makrotutkijat etene-
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vät yleensä taustalla hitaammassa tahdissa ar-
vioimassa talouspoliittisten toimenpiteiden vai-
kutuksia ja teoreettista justifikaatiota. Saumaton
yhteistyö näiden kahden makroekonomistiryh-
män välillä olisi enemmän kuin suotavaa, sillä
tarvitsemme makroekonomisteja, joiden insi-
nööriosaaminen on sopusoinnussa vallitsevan
parhaan teoreettisen tietämyksen kanssa.

Suhdannemakron vision ja
metodologian konvergoituminen

Suhdannevaihteluiden makro laajeni voimak-
kaasti 1970-luvulla, mutta tutkimusalueen si-
säinen tila oli riitaisa ja rikkonainen, jopa
kaoottinen. 1970-luvun alkupuolella suhdan-
neanalyyttista ajattelua hallinneeseen keynesi-
läiseen paradigmaan (”IS-LM -analyysi”) koh-
distui usealta, kuten monetaristien ja rationaa-
listen odotusten koulukunnan taholta ankaraa
kritiikkiä, jota vuosikymmenen alun stagflaatio
selvästi siivitti. Jälkiviisaasti voi sanoa, että pa-
radigman muutos oli käynnistynyt. 1970-luvun
lopun ja erityisesti 1980-luvun alun jälkeen
makrotaloudellisessa suhdanneanalyysissa on
tapahtunut usealla kriteerillä mitattuna val-
taisaa kehitystä ja tutkimusmetodologiat ovat
ainakin osittain konvergoituneet.

Ideaalisti ajatellen, uusi paradigma edustaa
parannusta varhaisempaan nähden, mikäli uusi
pystyy selittämään vanhan paradigman virheet
ja epäonnistumiset, joiden lisäksi uusi paradig-
ma aidosti lisää tutkitun tiedon määrää ja tar-
joaa paremmat edellytykset uusille tutkimustu-
loksille ja metodologioille2. Perinteisen keyne-

2 Solow (2006) on erittäin kriittinen edustavan agentin agg-
regointitekniikkaan perustuvien yleisen tasapainomallien
käytölle suhdanneanalyysissa. Hän on myös sitä mieltä, että
edeltävän makroperinteen mallien virheet eivät selitä uusien

siläisen ja modernin uuskeynesiläisen suhdan-
neanalyysin ”paremmuuden” vertailu on osit-
tain vaikeaa mm. siksi, että perinteisessä ana-
lyysissa keskeiset kokonaistaloudelliset käyttäy-
tymisyhtälöt ovat mahdollisesti empiirisesti
motivoituja, mutta suoraan postuloituja, kun
ne modernissa analyysissa on johdettu mik-
royksilöiden käyttäytymisestä. Tällöin esimer-
kiksi keskeisten makromuuttujien dynamiikka
on perinteisessä analyysissa joko suoraan pos-
tuloitu tai vapaasti datasta määräytyvä, kun
moderni analyysi sen sijaan pyrkii makromuut-
tujien dynamiikan mallintamiseen ja teoreetti-
seen rajaamiseen tavalla, joka on periaatteessa
empiirisesti testattavissa.

Toisaalta perinteisen ja modernin suhdan-
neanalyysin paremmuuden vertailu on vaikeaa
myös siksi, että moderni suhdanneanalyysi ei
ole edennyt tuhoamatta tietoa. Blanchard
(2008, s. 2) toteaa tämän lisäksi, että vallitseva
paradigma ei ole päässyt eroon liiallisuuksista,
laumasieluisuudesta ja muotihakuisuudesta.

Blanchardin mielestä suhdannemakron tila
on kuitenkin hyvä. Voi siis olla, että puhdas-
oppisuudessa on menty liian pitkälle, mutta
saattaa myös olla, että tällainen ilmiö liittyy
nimenomaan tieteenalan voimakkaaseen kehi-
tysvaiheeseen, jolloin älyllistä suvaitsevaisuut-
ta alkaa ilmetä tieteenalan kypsyttyä ja aikuis-
tuttua.

Haluaisin kuitenkin korostaa modernin
suhdannemakron yhtä erityispiirrettä, joka
mielestäni myös erottaa sen perinteisemmästä
keynesiläisestä suhdannemakrosta ja joka osal-
taan kuvastaa makromalleille asetetun vaati-

mallien suosiota makrotutkijoiden keskuudessa. Collander
et al. (2008) ovat myös erittäin kriittisiä edustavan agentin
makromalleja kohtaan samoin kuin vaatimuksen suhteen,
että makromalleilla tulisi olla vankat mikroperusteet.
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mustason nousua. kyse on eksogeenisten sto-
kastisten häiriöiden kokonaistaloudellisten
vaikutusten kvantitatiivisesta arvioinnista eli
ns. kvantitatiivisesta makrosta.

Sen sijaan, että kysyisimme esimerkiksi mi-
ten yllättävä rahapolitiikan ohjauskoron alen-
taminen vaikuttaa talouden aktiviteettiin ja
inflaatioon, moderni suhdanneanalyysi hakee
vastausta kysymykseen, mikä on yllättävän 0,25
prosenttiyksikön suuruisen ohjauskoron muu-
toksen kvantitatiivinen dynaaminen vaikutus
talouden aktiviteettiin ja inflaatioon. kalibroi-
duilla tai estimoiduilla suhdannemakron mal-
leilla halutaan siis tehdä eksplisiittisiä kvantita-
tiivisia simulointeja ja verrata näitä dynaamisia
mallisimulointeja empiiriseen näyttöön. Paino
on tässä sanoilla kvantitatiivinen ja dynaami-
nen. Yhtä kaikki, mm. tämän ominaisuuden
ansiosta relevantteihin estimointi-, kalibrointi-
ja simulointitekniikkoihin liittyvä kehitystyö on
kulkenut käsi kädessä dynaamisten makromal-
lien kehitystyön kanssa viimeisten reilun parin-
kymmenen vuoden aikana.

Kurkistus suhdannemakron
lähihistoriaan

Modernin suhdannevaihteluiden makron pe-
rusteiden tai taustan, sitä kohtaan esitetyn kri-
tiikin ja tutkimuksen haasteiden ymmärtämi-
seksi on syytä lyhyesti katsastaa erityisesti ra-
tionaalisten odotusten koulukunnan arvio
keynesiläisestä suhdannevaihteluiden makrosta
1970-luvun stagflaation jälkimainingeissa. Lu-
casin ja Sargentin (1978) keynesiläisen suhdan-
nemakron kritiikki lienee monelle makrotutki-
jalle tuttu: keynesiläisen taloustieteen perusteet
olivat virheelliset, minkä vuoksi paradigman
selitys- ja ennustekyky oli käytännöllisesti kat-
soen nolla.

Lucasin ja Sargentin krittiikki on ankaraa ja
keynesiläisen suhdannemakron tuomio tyly.
Tulevien suhdannetutkijoiden tehtäväksi jäi
heidän mukaansa arvioida mitä keynesiläisyy-
destä kannattaa pelastaa ja mikä on heitettävä
historian romukoppaan. Solow’n (2006) esittä-
mä kritiikki modernia valtavirtamakroa koh-
taan vetää ankaruudessaan vertoja Lucasin ja
Sargentin taannoiselle keynesiläisen suhdanne-
makron kritiikille3.

Toisaalta se, että modernien makromallien
ankarimmat kriitikot vaativat rahataloudellisen
analyysin ja suhdannemakron perusteiden täy-
dellistä uudistamista, ei historian valossa ole
niinkään ennen kuulumatonta: Lucas ja Sar-
gent esittivät v. 1978 samanhenkistä rahatalou-
dellisen analyysin perusteiden täydellistä uu-
delleenarviointia.

Varsin riitaisan 1970-luvun jälkeen suhdan-
nevaihteluiden makroteoria kehittyi voimak-
kaasti. Suhdannemakron kehitystyötä hallitsi
1980-luvulla kolme tutkimustraditiota (”kou-
lukuntaa”): uusklassikot, uuskeynesiläiset ja
uuden kasvuteorian tutkijat.

Uusklassikot, erityisesti E. Prescott ja reaa-
listen suhdannevaihteluiden (RBC) kannattajat
veivät Lucasin ja Sargentin ajatuksen rekonst-
ruktiosta äärimmäisyyksiin siinä mielessä, että
tyypillisissä RBC-makron malleissa hinnat jous-
tavat esteettä ja kustannuksitta, malleissa ei ole
minkäänlaisia muitakaan jäykkyyksiä ja sopeu-
tumista hidastavia elementtejä eikä informaa-

3 Buiter (2009) on esittänyt erittäin kriittisiä kommentteja
modernia makromallinnusta kohtaan. Hänen kritiikkinsä
juontuu erityisesti modernien makromallien hyödyttömyy-
destä rahoitusmarkkinoiden vakauskysymysten tarkastelus-
sa. Vuonna 2007 USA:n rahoitusjärjestelmän romahtamises-
ta alkunsa saanut talouskriisi on voimakkaasti sävyttänyt
Buiterin vuodatusta.
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tioepätäydellisyyksiä4. Niissä ei myöskään in-
flaation alentamisesta aiheudu menetettynä
työllisyytenä mitattuja kustannuksia (Phillips-
relaation puuttuminen), jolloin talouspolitiikan
näkökulmasta vakaan hintatason ja korkean
työllisyyden tai vakaan aktiviteetin välillä ei ole
ristiriitaa.

RBC-makron tutkimusmetodologiaa hallit-
see kolme periaatetta: intertemporaalinen op-
timointi, yleinen tasapaino ja mahdollisimman
vähän epätäydellisyyksiä. Lisäisin tähän listaan
neljänneksi talouden kokonaistuottavuuden
satunnaiset vaihtelut suhdannevaihteluiden
ajurina. Tämä neljäs ominaisuus itse asiassa se-
littää tutkimustradition nimen ’reaalisten suh-
dannevaihteluiden makro’. RBC-tutkimus kes-
kittyy tavallisesti Ramsey-talouden stokastisiin
ominaisuuksiin.

Uuskeynesiläiset korostivat reformin tarvet-
ta suhdannevaihteluiden makroteoriaan, ei val-
lankumousta5. Varhaisemman keynesiläisen
makroperinteen perusfilosofia on kohdallaan.
Tutkimusote tarvitsee ennen kaikkea vankem-
mat mikroteoreettiset perusteet oletetuille epä-
täydellisyyksille. Uuskeynesiläinen tutkimusoh-
jelma keskittyi alkujaan erityisesti erilaisten
epätäydellisyyksien, kuten nimellisten jäyk-
kyyksien, tehokkuuspalkkojen, luottorajoittei-

4 Prescottin ja Kydlandin v. 1982 julkaisemaa artikkelia
pidetään yleisesti RBC-makron ja yleisen tasapainon mallin-
nukseen perustuvan makron läpimurtokontribuutiona.
5 Mankiw (2006) katsoo uuskeynesiläisten kontribuoineen
suhdannemakron kehitykseen kolmessa vaiheessa: yleinen
epätasapainoanalyysi eli yleisen tasapainon analyyseissa käy-
tettyjen välineiden soveltaminen tilanteessa, jossa markki-
nat eivät ole tasapainossa (1970-luku); rationaalisten odo-
tusten soveltaminen markkinoiden epätasapainotiloissa
(1970-luvun loppu, 1980-luvun alku); nimellisten hinta- ja
palkkajäykkyyksien ”mikroteoria” (menu-kustannukset,
tehokkuuspalkat yms., 1980-luvun puoliväli).

den teoreettiseen ja empiiriseen analyysiin.
Uuskeynesiläiset makromallit olivat usein osit-
taisen tasapainon malleja. Niitä yhdisti usko-
mus, että eri epätäydellisyyksien yhteiseen ylei-
sen tasapainon analyysiin ei vielä ollut riittäviä
valmiuksia (Blanchard 2008).

Uuden kasvuteorian tutkijat yksinkertaises-
ti hylkäsivät ajatuksen suhdannevaihteluiden
mallintamisen järkevyydestä. Lucasin kasvua ja
hyvinvoinnin perusteita koskevat ajatukset
osoittautuvat ratkaiseviksi niille, jotka halusivat
keskittyä kasvututkimukseen: kun ajatellaan
kasvua, tuskin muuta voi ajatellakaan, koska
esimerkiksi suhdannevaihteluiden hyvinvointi-
vaikutukset ovat minimaalisia pitkän aikavälin
kasvussa tapahtuviin vaihteluihin verrattuna.
Ironista tässä yhteydessä on se, kuten Blan-
chard (2008) toteaa, että Ramsey-mallin vallat-
tua paikkansa uusklassikoiden työhevosena,
uutta kasvuteoriaa kehitettiin pääsääntöisesti
tutkimalla erilaisten epätäydellisyyksien kasvu-
vaikutuksia, kuten tutkimus- ja tuotekehittely-
toiminnan, tiedon julkishyödykeominaisuuk-
sien ja pääomanmuodostuksen ulkoisvaikutus-
ten merkitystä talouskasvulle!

RBC-tutkijoiden ja uuskeynesiläisten näke-
mykset suhdannemakron tutkimusmetodolo-
giasta ja -painotuksista poikkesivat radikaalisti
toisistaan. koulukuntien välit olivat suhteelli-
sen pitkään 1980-luvun alkupuolelta vuosikym-
menen jälkipuoliskolle kiristyneet, ja eri tahoja
edustavien tutkijoiden välinen mielipiteenvaih-
to sai joskus jopa epämiellyttäviä piirteitä. En-
simmäisen sukupolven RBC-mallien suhteelli-
sen hyvä suorituskyky USA:n keskeisten
makromuuttujien lyhyen aikavälin vaihteluiden
selittämisessä oli omiaan nostamaan koulukun-
nan edustajien itsetuntoa. RBC-tutkijat syytti-
vät uuskeynesiläisiä huonosta teoretisoinnista,
pitäytymisestä vanhoihin teoreettisiin käsityk-
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siin ja roskakoriin heitettyjen mallien käytöstä.
Uuskeynesiläiset puolestaan pitivät RBC-kou-
lukunnan edustajia haihattelijoina, jotka käyt-
tivät elegantteja, mutta täysin hyödyttömiä
malleja, jotka olivat unohtaneet suhdannevaih-
teluita koskevat perusfaktat ja jotka lankesivat
tieteellisen illuusion houkutuksiin.

Vaikka suhdannevaihteluiden makron tule-
vaisuus näiden debattien valossa näyttikin loh-
duttomalta, pahin ei kuitenkaan päässyt tapah-
tumaan, vaan tutkimuksessa tapahtui seuraa-
vien vuosien aikana merkittävää konvergenssia
suhdannevaihtelujen tutkimuksessa käytettä-
vän metodologian ja tutkimuspainostusten suh-
teen. keskeisenä ajurina tässä suhteessa voi-
daan pitää empiiristä evidenssiä, joka 1980-lu-
vun lopulle tultaessa vahvisti entisestään käsi-
tystä, että kokonaiskysynnän vaihteluita ei
voida unohtaa haettaessa selitystä aktiviteetin
lyhyen aikavälin vaihteluille (Blanchard
2008).

Kokonaiskysynnän vaihtelut
keskeisiksi suhdannetekijöiksi

1990-luvulle tultaessa kävi yhä ilmeisemmäksi,
että kokonaiskysynnän vaihtelut heiluttavat ta-
louden aktiviteettia enemmän kuin täydellisen
kilpailun ja täydellisen hintajoustavuuden
oloissa on odotettavissa. Jos esimerkiksi koti-
talouksien luottamus6 tulevaan tulokehitykseen
vahvistuu, niin niiden kulutuskysyntä ja siis
talouden kokonaiskysyntä kasvaa, mikä puoles-
taan kasvattaa talouden aktiviteettia (kokonais-

6 Jaimovich ja Rebelo (2008) korostavat analyysissaan, että
optimismin (harha suotuisiin tulemiin) sijaan liikatoiveik-
kuus (overconfidence, liiallinen luottamus pehmeän infor-
maation tarkkuuteen tai varmuuteen) saattaa olla suhdan-
nevaihteluiden kannalta tärkeä mekanismi.

tuotantoa)7. Tai kun keskuspankki muuttaa
ohjauskorkoaan, varallisuuserien reaalihinnat
muuttuvat, millä puolestaan on yleensä aktivi-
teettivaikutuksia8.

Näitä vaikutuksia on vaikea selittää täysin
täyden kilpailun ja täyden hintajoustavuuden
oletuksiin perustuvilla makromalleilla. Tulevan
kasvun voimistumiseen uskovien kotitalouk-
sien tulisi nimittäin kuluttaa enemmän ja työs-
kennellä vähemmän, koska vapaa-aika on näis-
sä malleissa normaalihyödyke. Vaikka siis ku-
lutuskysyntä kasvaakin, ei aktiviteetti kasva.
Toisaalta rahapolitiikan muutosten tulisi näi-
den mallien mukaan heijastua ensisijaisesti
hyödykkeiden, ei varallisuuserien hintojen
muutoksina. Edes oletus eksoottisista prefe-
rensseistä tai rahoitusmarkkinoiden segmentoi-
tuneisuudesta ei ole uskottavalla tavalla paran-
tanut täysin joustavien hintojen makromallien
suorituskykyä9.

On hyvin tunnettua, että nimellisen rahan
määrän vaihteluilla on vaikutuksia kokonaisky-

7 Tässä argumenttia on yksinkertaistettu ehkä merkittäväs-
tikin. Odotusten ja tulevaa talouskehitystä koskevien uutis-
ten aktiviteettivaikutukset eivät ole kiistattomia ja tutkijat
debatoivat edelleen vaikutusten suunnasta tavanomaisissa
dynaamisissa (joustavien hintojen) suhdannevaihteluiden
mallissa. Esimerkiksi hyvät uutiset talouden tulevasta tuot-
tavuuskehityksestä voivat aiheuttaa taantuman tänään (Jai-
movich ja Rebelo 2008)!
8 Tässäkin on argumenttia oiottu. Ohjauskoron muutosten
välittymismekanismia ei ole täsmennetty, on vain oletettu,
että keskuspankin ohjauskoron muutokset vaikuttavat ko-
konaiskysynnän korkoherkkiin eriin.
9 Ks. Backus et al. (2004), joka on eräänlainen makrotutki-
joille suunnattu käyttäjäopas eksoottisista preferensseistä ja
niiden sovelluksista makrotutkimukseen ja varallisuuden
hinnoitteluun. Toisaalta Occhino on tehnyt suhteellisen pal-
jon tutkimusta kokonaistaloudellisesta dynamiikasta seg-
mentoituneiden rahoitusmarkkinoiden makromalleissa (ks.
http://clevelandfed.org/research/economists/occhino/index.
cfm).
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synnän määrään, jos talouden nimellisten hin-
tojen sopeutuminen on epätäydellistä. Tällaisen
hintajäykkyyden seurauksena kokonaiskysyn-
nän muutokset eivät neutraloidu reaalikoron
muutoksilla, joten kokonaiskysynnän vaihte-
luilla on tällöin taloudessa aktiviteettivaikutuk-
sia.

Nimelliset hintajäykkyydet ovat tällä het-
kellä hyvin aktiivisesti tutkittu teema. Tämä on
ymmärrettävää, koska oletus nimellisten hinto-
jen hidasliikkeisyydestä on tärkeä rahataloudel-
listen tekijöiden lyhyen aikavälin reaalitalou-
dellisten vaikutusten kannalta. Lisäksi laajojen
mikroaineistojen saatavuuden ja käytön helpot-
tuminen on lisännyt selvästi makrotutkijoiden
kiinnostusta ja mahdollisuuksia tutkia hintojen
dynamiikkaa aiempaa systemaattisemmin. Eri-
tyisen mielenkiinnon kohteena on ollut vertail-
la hintojen mikro- ja makrojäykkyyksiä. Ennal-
ta käsin ei ole ilmeistä, että edellisestä seuraa
jälkimmäinen: mikrotason jäykkyydet voivat
kumoutua tai vahvistaa toisiaan aggregoinnissa.
Mikrotason hinnan määräytymismallin spesifit
ominaisuudet ovat tässä suhteessa tärkeitä.

Heittääkö suuri tuntematon noppaa
talouden teknologian kehityksestä?

RBC-mallien yksi leimallisin piirre lienee ole-
tus, että suhdannevaihtelut ovat seurausta ta-
louden tuottavuuden taustalla olevan teknolo-
gisen potentiaalin satunnaisesta vaihtelusta. On
kuitenkin kiistanalaista, voisiko talouden tek-
nologiseen potentiaaliin kohdistua lyhyellä ai-
kavälillä niin merkittäviä stokastisia sokkeja,
että aktiviteetin vaihtelut selittyisivät näillä so-
keilla. Talouden teknologian tai tuottavuuden
stokastista lyhyen aikavälin vaihtelua mittaava
Solow’n residuaali ei voi ainakaan täysin va-
kuuttaa ketään (Blanchard, 2008). keskeinen

ongelma tässä yhteydessä on, että Solow’n re-
siduaalin tavanomaista estimaateista päätellen
todennäköisyys talouden teknologiselle taantu-
miselle on lähes 40 % eli epäuskottavan suuri
(king ja Rebelo 2000).

Tavanomaisten RBC-mallien sisäinen sok-
kien propagointimekanismi on myös erittäin
heikko: mallin (simuloitujen) makromuuttujien
aikasarjaominaisuudet, erityisesti sarjakorreloi-
tuneisuus eivät merkittävästi poikkea (esti-
moidun) Solow-residuaalin vastaavista ominai-
suuksista. Jotta tyypillisillä RBC-malleilla voi-
taisiin lisäksi selittää USA:n suhdannevaihtelui-
den keskeiset ominaisuudet, täytyy kokonais-
tuottavuushäiriöiden olla voimakkaasti sarja-
korreloituneita ja niihin kohdistuvien sokkien
suuria (king ja Rebelo 2000). Mitatun Solow’n
residuaalin lyhyen aikavälin vaihtelut aiheutu-
vat todennäköisesti mittavirheistä ja kun
Solow’n residuaali estimoidaan huomioiden
mahdolliset mittavirheet, ovat näin estimoidun
Solow’n residuaalin jakaumaominaisuudet kor-
jaamattomia estimaatteja järkevämpiä.

Tuntuisi uskottavalta ajatella, että volatiilin
stokastisen prosessin sijaan talouden teknolo-
ginen kehitys on suhteellisen tasaista olematta
kuitenkaan vakioista. Teknologiset trendit yh-
distettynä taloustoimijoiden odotuksiin voivat
hyvinkin toimia suhdannevaihteluiden synty-
mekanismina. Beaudry ja Portier (2005) ovat
tarkastelleet lähemmin niitä ehtoja, joiden val-
litessa tulevaa tuottavuuskehitystä koskevat
odotukset toimivat mekanismina suhdanne-
vaihteluiden synnyttämiseksi RBC-tyyppisissä
makromalleissa. Useamman sektorin tuotanto-
rakenne on heidän tulostensa mukaan välttä-
mätöntä, jotta odotukset toimisivat suhdanne-
vaihteluiden ajurina.

Toisaalta, Jaimovich ja Rebelo (2008) osoit-
tavat, että varustamalla RBC-tyyppinen makro-
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malli i) ajassa vaihtelevalla kapasiteetin käyttö-
asteella, ii) pääoman sopeutumiskustannuksilla
ja iii) uuden tyyppisillä kotitalouksien prefe-
rensseillä, joiden avulla voidaan kontrolloida
varallisuusvaikutuksen voimakkuutta työn tar-
jonnassa, tulevaa tuottavuuskehitystä koskevat
uutiset voivat toimia suhdannevaihteluiden
moottorina. Vaikka tämän tyylinen tutkimustyö
vaikuttaakin lupaavalta, voitaneen väittää mak-
rotutkijoiden kaiken kaikkiaan lähtevän siitä,
etteivät tuottavuushäiriöt voi olla suhdanne-
vaihteluiden primus motors.

Ne kuuluisat kolme yhtälöä:
vain lelumalli?

Jos hyväksytään ajatus, että teknologian lyhyen
aikavälin volatiliteetti on vähäistä, se etenee
aalloissa ja että odotusten käyttäytymisvaiku-
tukset ovat merkittäviä sekä että kokonaisky-
synnän lyhyen aikavälin vaihtelut ovat suhdan-
nevaihteluiden ymmärtämisen kannalta kes-
keistä, ollaan modernien dSGE-perusteisten
rahapolitiikan tutkimuksessa paljon käytettyjen
makromallien ytimessä. Nämä uskomukset on
formalisoitu uuskeynesiläisen makromallin kol-
messa perusyhtälössä, jotka kuvaavat vastaa-
vasti kokonaiskysynnän määräytymistä, inflaa-
tiodynamiikkaa ja rahapolitiikan ohjaussään-
töä.

Tämä malli tai sen suoraviivaiset laajennuk-
set ovat olleet (optimaalisen) rahapolitiikan
analyysin työhevosena erityisesti viimeisen va-
jaan kymmenen vuoden aikana. keskeinen vii-
te tässä yhteydessä on Woodford (2003). Edel-
tävän mallin ensimmäinen yhtälö, joka kuvaa
kokonaiskysynnän määräytymistä, on oikeas-
taan kulutuksen Euler-yhtälö yhdistettynä hyö-
dykemarkkinoiden tasapainoehtoon. Malli ei
oikeastaan väitä, että kokonaiskysyntä on pel-

kästään yksityistä kulutuskysyntää, vaan pi-
kemminkin, että aktiviteetin lyhyen aikavälin
vaihteluiden kannalta kulutuskysynnän dyna-
miikka on avainasemassa.

On myös syytä huomata, että aktiviteetin ja
(reaali)koron vaihteluiden välillä on negatiivi-
nen riippuvuus, aivan kuten perinteisissä IS-
LM -malleissa, mikäli tulevaa tuotantokuilua,
koskevat odotukset säilyvät vakaina. Esimer-
kiksi sattumavaraisten ja väistyvien häiriöiden
vaikutukset voisivat olla sellaisia, että tulevaa
tuotantokuilua koskevat odotukset eivät sokin
seurauksena muutu. Puoliratkaistun muodon
mukaan vallitsevan periodin tuotantokuilun
vaihtelut määräytyvät wickselliläisten10 korko-
poikkeamien tulevasta aikaurasta

Neutraaliin tasoonsa nähden korkeaksi
koetulla reaalikorolla on siis kokonaiskysyntää
vaimentava vaikutus. Intuitiivisesti kyse on sii-
tä, että taloustoimijat lykkäävät kulutustaan
tulevaisuuteen – lisäävät säästämistään – koron
noustessa, aivan kuten kulutuksen Euler-yhtälö
ennakoi. Intertemporaalinen substituutio on
siis tärkeä mallin ominaisuus. Tosin reaaliko-
ron merkitystä kulutuksen (kokonaiskysynnän)
dynamiikkaan on ollut vaikea lopullisesti osoit-
taa kokonaistaloudellisessa tilastoaineistossa.

Mallin toisen yhtälön mukaan suoran in-
flaatiosokin lisäksi odotettu tuleva inflaatio ja
vallitseva talouden liikakysyntäpaine (tuotan-
tokuilu) määräävät talouden vallitsevan inflaa-
tiovauhdin. Siinä missä mallin enimmäistä yh-
tälöä kutsutaan odotustenvaraiseksi IS-relaa-
tioksi, toista yhtälöä kutsutaan uuskeynesiläi-
seksi Phillips-käyräksi. Tässä perusmuodossaan
mallin inflaatiodynamiikka on täysin ”eteen-
päin katsovaa” eli Phillips-käyrässä ei ole vii-

10 Wickselliläinen reaalikorko tasapainottaa täysin jousta-
vien hintojen hyödykemarkkinat.
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västettyjä inflaatiotermejä lainkaan. Puolittain
ratkaistussa muodossa vallitseva inflaatiovauh-
ti voidaan esittää muodossa josta nähdään vä-
littömästi, että inflaation aikasarjaominaisuu-
det, erityisesti persistenssi, määräytyvät täysin
tuotantokuilun ja inflaatiosokin aikasarjaomi-
naisuuksista11. ”Eteenpäin katsovuus”, vaikka
kontekstistaan irrallaan saattaa kuulostaa epä-
määräiseltä – ovathan odotukset tyypillisesti
aina eteenpäin katsovia, odotusten muodostus-
hetkeen nähden tulevaa kehitystä koskevia – ja
harhaanjohtavaltakin, tarkoittaa tässä sitä, että
tulevaa tuotantokuilun uraa ennustetaan perio-
din t informaation eikä viivästetyn informaa-
tion avulla.

Mallin viimeinen yhtälö on rahapolitiikan
ohjaussääntö, ns. Taylor-sääntö: korko on raha-
politiikan instrumentti ja ohjauskoron muutok-
set reagoivat tuotantokuilun ja inflaatiovauhdin
vaihteluihin. korkosääntöön voitaisiin lisätä
autokorreloitunut sokki, joka edustaisi kaikkea
sitä informaatiota (muuttujia), joka jää keskus-
pankin käyttäytymistä kuvaavan mallin ulko-
puolelle: rakenteelliset häiriöt, keskuspankin
reaktiot rahoituskriiseihin ja valuuttakurssei-
hin, ajassa vaihtelevat säännöt sekä mittavir-
heet keskuspankin yrityksistä mitata potentiaa-
linen tuotanto. korkosokki ei tällöin olisi en-
nustevirhe, joten se olisi autokorreloitunut
(Cochrane 2007).

Edeltävä malli on olennaisesti RBC-malli12,
jota on täydennetty kahdella keskeisellä epätäy-

11 Inflaatiosokin ei tarvitse olla autokorreloimaton innovaa-
tio. Inflaatiosokki voidaan tulkita esimerkiksi yritysten voit-
tomarginaaliin kohdistuvaksi sokiksi. Sokin stokastisia omi-
naisuuksia ei luonnollisesti voi valita täysin vapaasti, onhan
malli kuitenkin esitetty lineaarisena approksimaationa.
12 Näitä malleja kutsutaan yleisen tasapainon mikroperus-
teidensa vuoksi DSGE-perusteisiksi makromalleiksi (Dyna-
mic Stochastic General Equilibrium based macromodels).

dellisyydellä eli friktiolla: yhtäältä hyödyke-
markkinoilla vallitsee epätäydellinen hintakil-
pailu, jonka oletuksen implikoimaa hinnoitte-
luvoimaa tarvitaan hinnan asettamisen justifioi-
miseksi; toisaalta hintojen sopeutuminen olete-
taan epätäydelliseksi. kysyntä-tarjonta -tasa-
painon sijaan yritysten oletetaan asettavan
hintansa Calvo-tyyppisen hinnoittelumekanis-
min kautta: jokaisella periodilla yrityksellä on
eksogeenisesti määräytyvällä todennäköisyydel-
lä mahdollisuus voittojen nykyarvoa maksi-
moimalla optimoida myytävän tuotannon hin-
ta. Näin optimoitu hinta pysyy samana satun-
naisen ajan. koska osa yrityksistä kuitenkin
pitäytyy aiemmilta periodeilta perittyyn viiväs-
tetyllä inflaatiolla mahdollisesti korjattuun hin-
taan ei talouden hintataso sopeudu välittömäs-
ti periodin häiriöihin. Puhtaimmillaan – ilman
optimoimattomien hintojen inflaatiokorjausta
– inflaatio on kuitenkin, kuten yllä on todettu,
täysin eteenpäin katsova. Nämä mallinnuksen
erityispiirteet eivät kuitenkaan saisi peittää al-
leen sitä tosiseikkaa, että hintajäykkyys tekee
tästä mallista keynesiläisen.

Yllä kuvattua uuskeynesiläistä mallia on
joskus sanottu uudeksi IS-LM -malliksi13. Yh-
teistä perinteiselle IS-LM -mallille ja yo. mallil-
le onkin nimellinen hintajäykkyys, mutta yllä
kuvattu malli on voimakkaasti eteenpäin katso-
va, mitä ei voi sanoa perinteisimmistä IS-LM
-malleista. Uuskeynesiläinen malli korostaa
erittäin paljon odotusten merkitystä rahapoli-
tiikan välittymismekanismissa ja sillä on suh-
teellisen voimakkaita implikaatioita rahapoli-
tiikan strategialle ja vaikutuksille, korkojen
dynamiikalle erityisesti inflaatiotavoitteen

13 Ks. Kingin (2007) katsaus ”odotustenvaraiseen IS-LM
-malliin”.
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oloissa sekä rahapolitiikan potentiaalille (king
2000).

Näitä mallin rahapoliittisia implikaatioita
on yllättävän runsaasti ja odotustekijöiden kes-
keisen merkityksen vuoksi sillä on tutkittu li-
säksi ajallisen johdonmukaisuuden merkitystä
optimaaliselle rahapolitiikalle, kysymystä sitou-
tumisesta ja hetkellisestä harkinnasta, odotus-
ten ankkurointia sekä keskuspankin viestintä-
politiikan merkitystä rahapolitiikan strategias-
sa. Malli on osoittautunut perusominaisuuksil-
taan yllättävän joustavaksi ja laajentamiskykyi-
seksi: sitä on käytetty mm. sellaisten epätäydel-
lisyyksien kuten luotto-, likviditeetti- tai va-
kuusrajoitusten makrotaloudellisten vaikutus-
ten tutkimiseen, sitä on laajennettu rahapolitii-
kan välittymisen analysoimiseksi sallimalla
luotto- ja talletuskorkojen eroavan toisistaan ja
sen mikroperusteita on muovattu huomioimal-
la yritysten investointikysyntä.

Onko yo. uuskeynesiläinen makromalli kai-
kesta tästä laajentamistyöstä huolimatta ”vain”
lelumalli kuten Blanchard (2008) haluaa asian
ilmaista? Onko mallilla rakenteellisia yms. omi-
naisuuksia, jotka ovat välttämättömiä nimen-
omaan suhdannevaihteluiden ja rahapolitiikan
välittymisen ymmärtämiseksi? Mallit ovat aina
yksinkertaisia ajatuslaboratorioita, joissa testa-
taan tutkijoiden esittämiä hypoteeseja ja väittä-
miä. Voi olla, että uuskeynesiläinen makromal-
li on liiallinen yksinkertaistus, mutta olen tällä
hetkellä sitä mieltä, että se on ollut erittäin hyö-
dyllinen makro- ja rahapolitiikan tutkimuksen
työkalu. Sen merkitystä suhdanneanalyysin ja
rahapolitiikan tutkimuksen edistymisessä sekä
makroteoreettisen debatin synnyttäjänä ja yllä-
pitäjänä ei voida kiistää. Sillä on puutteensa ja
sitä on näin ollen jatkossa kehitettävä ja laajen-
nettava elementeillä, jotka ovat tärkeitä suh-
dannedynamiikan ja kriisien makroperusteiden

paremman ymmärtämisen kannalta. Lupaavaa
kehitystyötä tässä suhteessa jo tehdäänkin.

Talouskriisi ja makron tuleva
tutkimusagenda

Meneillään oleva talouskriisi on voimistanut
vaatimuksia makron tutkimusagendan ehkä
fundamentaalisestakin tarkistamisesta. Erityi-
sen voimakkaasti on joidenkin (akateemisten)
ekonomistien taholta kritisoitu keskuspank-
kien keskuudessa hallitsevaa (dSGE-perus-
teista) makroanalyysia ja sen teoreettisten pe-
rusteiden riittävyyttä ja asianmukaisuutta ta-
louskriisien ennakoinnin ja hallinnoinnin
kannalta14. Tällainen kritiikki lähtee ajatukses-
ta, että keskuspankkiekonomistien olisi pitänyt
pystyä makroanalyysinsa avulla päättelemään
ja ennakoimaan kriisiä edeltävän talouskehi-
tyksen kestämättömyys, mikäli heidän käytet-
tävissä olevat makromallit ja makroanalyysin
välineistö olisivat olleet asianmukaisessa kun-
nossa.

Tämä on erittäin mielenkiintoinen ajatus ja
sitä on syytä pohtia syvällisesti, mitä en tässä
aio tehdä. Totean vain, että talous- ja erityises-
ti rahoituskriisien ennakointi on osoittautunut
erittäin haastavaksi tehtäväksi: kovaa, tilasto-
perusteista riittävän varhaisessa vaiheessa en-
nakoivaa informaatiota tulevasta kriisistä on
vaikea löytää. Pehmeän, asiantuntija-arvion
merkitys tällöin luonnollisesti kasvaa, ja tässä
mielessä voitaisiin ajatella, että erityisesti kes-
kuspankkiekonomisteilla olisi kriittinen roolin-

14 Ks. erityisesti Buiterin (2009) erittäin kriittinen puheen-
vuoro keskuspankkien makroanalyysin toimivuudesta ny-
kyisenkaltaisten kriisien näkökulmasta. Hän kritisoi värik-
käin sanakääntein keskuspankkien DSGE-perusteista mak-
roanalyysia.
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sa. Itse tosin en usko, että kyse on vain keskus-
pankkiekonomistien roolista, vaan taloustietei-
lijöiden roolista yleisemminkin kriisiherkän
talousdynamiikan tunnistamisessa.

Toisaalta, en myöskään usko, että keskus-
pankkien dSGE-perusteinen makroanalyysi
olisi ollut täysin hyödytöntä. Uuskeynesiläisiä
makromalleja on keskuspankkipiirissä kehitel-
ty rahapolitiikan tarpeisiin, erityisesti inflaatio-
odotusten ohjaukseen sekä inflaation ja ylei-
semmin makrotaloudellisen vakauden kontrol-
lointiin. Tässä tehtävässä nämä makromallit
ovat toimineet kohtuullisesti. Lisäksi kyseiset
mallit ovat, kuten olen aiemmin sanonut, kont-
ribuoineet merkittävästi rahapolitiikan institu-
tionaalisesta perustasta ja rahapolitiikan strate-
giasta käytyyn debattiin.

Meneillään oleva talouskriisi on toisaalta
osoittanut, että onnistuminen rahapolitiikassa
– makrotaloudellinen vakaus – ei riitä estämään
esimerkiksi rahoituskriisien syntymistä, so.
makrotaloudellinen vakaus ei takaa rahoitus-
järjestelmän vakautta. Tämä näkökulma koros-
taa rahoitusjärjestelmän vakausvalvonnan mer-
kitystä sekä rahoitusmarkkina- ja makroanalyy-
sin vuorovaikutuksen tärkeyttä.

Yhtä kaikki, uuskeynesiläistä perusmallia
tai yleisemmin nykyisiä edustavan agentin ra-
tionaalisten odotusten makromalleja olisi syytä
laajentaa, jotta suhdannevaihteluiden ominai-
suuksia ja tätä kautta talouskriisien mahdolli-
suutta ymmärrettäisiin aiempaa syvällisemmin.
Blanchardin (2008) sekä de Grauwen ja Hon-
kapohjan (2009) esityksiä seuraten, tarkastelen
lopuksi neljää ongelma-aluetta, joissa kehitys-
työtä on yhtäältä jo tehty, mutta joissa jatkoke-
hitystyön tarve on ehkä suurin: työmarkkina-
dynamiikka ja (tahaton) työttömyys, rahoitus-
markkinaepätäydellisyydet, voittomarginaalien
dynamiikka ja odotustenmuodostus.

Työttömyys uuskeynesiläiseen
malliin

Yksi uuskeynesiläisen perusmallin silmiinpis-
tävistä ja ongelmallisimmista piirteistä on, että
mallissa ei synny (tahatonta) työttömyyttä lain-
kaan. kotitaloudet tekevät optimaalisia työtun-
timääriä tai osallistumista koskevia päätöksiä ja
työmarkkinoiden tila vaihtelee työn tarjonta-
käyrällä sen mukaan, miten yritysten kohtaama
hyödykemarkkinakysyntä heiluttaa yritysten
tarvitsemaa työpanoksen määrää tuotannossa.
Monet ovat valmiita väittämään, etteivät työ-
markkinat eri maissa tai eri toimialoilla todel-
lisuudessa toimi tällä tavalla. Lisäksi tällaisesta
työmarkkinamallista syntynee virheellinen kuva
suhdannevaihteluiden hyvinvointivaikutusten
jakautumisesta väestöryhmien kesken: usein-
han on niin, että suhdannetaantuman kustan-
nukset lankeavat kohtuuttomasti juuri työttö-
mien kannettavaksi.

Työmarkkinoiden (mikro)perusteet makro-
malleissa olisi siis remontoitava, jotta työttö-
myys olisi niissä mahdollista. Mitä vaihtoehto-
ja makrotutkijoilla on nykyään käytettävissä?
Ehkä lupaavin näistä perustuu työmarkkinoi-
den etsintämalleihin á la diamond, Mortensen
ja Pissarides15. Työttömyys näissä malleissa ai-
heutuu siitä, että hajautetuilla työmarkkinoilla
osa työntekijöistä etsii töitä ja avoimiin työ-
paikkoihin haetaan työntekijöitä. Tällöin työ-
markkinoilla on kullakin hetkellä aina työttö-
miä ja avoimia työpaikkoja. Avoimen työpaikan
löytämiseen ja täyttämiseen kuluva aika on li-
säksi omiaan vahvistamaan työntekijän ja yri-

15 Pissarideksen (2000) kirja tarkastelee työttömyyden et-
sintäteoreettista mallintamista. Ks. myös Rogerson et al.
(2005) katsaus työmarkkinoiden etsintäteoreettisiin mallei-
hin.
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tyksen neuvotteluasemaa palkkaneuvotteluissa.
Työntekijälle maksettava palkka, ja siis yrityk-
sen palkkakustannukset, työllisyys ja työttö-
myys, riippuu näin ollen palkkaneuvottelujär-
jestelmän ominaisuuksista.

Etsintäteoreettisten mallien kehitystyö on
ollut erittäin intensiivistä ja niiden soveltami-
nen työmarkkinatutkimuksessa on ollut hyvin
tuloksellista. Mallien keskeisiä empiirisiä imp-
likaatioita on lisäksi alettu lähes rutiininomai-
sesti testaamaan työmarkkinoiden mikroaineis-
toilla. Tämä on merkki siitä, että nykymalleja
on kehitelty riittävästi, jotta niiden implikaatiot
olisivat ylipäätään empiirisesti testattavissa.

Yhtä kaikki, mielenkiintoisin kysymys tässä
yhteydessä liittynee siihen, mitä kokonaistalou-
dellisia implikaatioita työmarkkinoiden etsin-
täkitkalla on. Miten työmarkkinakitkat mah-
dollisesti vaikuttavat aktiviteetin vaihteluihin ja
talouden dynamiikkaan? Vaikuttavatko työ-
markkinakitkat siis eri häiriöiden välittymiseen
taloudessa ja syntyykö työmarkkinakitkoista
häiriöitä, jotka ovat potentiaalisesti tärkeitä
suhdannevaihteluiden kannalta (Blanchard
2008)?

Tutkimus on tässä suhteessa vielä alkutai-
paleella, mutta ei ehkä ole yllättävää, että vas-
taus näihin kysymyksiin näyttäisi esimerkiksi
Shimerin (2005) ja Hallin (2005) kontribuutioi-
den mukaan riippuvan siitä, miten reaalipalkat
reagoivat työmarkkinatilanteisiin. Ratkaisevaa
näyttäisi erityisesti olevan se, maksetaanko uu-
sille työntekijöille samaa palkkaa kuin vanhoil-
le, jo solmituissa työsuhteissa oleville työnteki-
jöille. Jos maksetaan, reaalipalkkajäykkyydellä
on makrotaloudellisia vaikutuksia: nimellis-
jäykkyyksien kera suurempi reaalipalkkajäyk-
kyys vaimentaa aktiviteetin vaikutusta talouden
inflaatiopaineisiin; tästä puolestaan seuraa, että
kokonaiskysynnän vaihteluilla on voimakkaam-

pia ja pitkäikäisempiä vaikutuksia talouden
aktiviteettiin. Myös tarjontahäiriöiden, kuten
öljyn hintahäiriöiden, aktiviteettivaikutukset
ovat tällöin suurempia ja pitkäikäisempiä16.

Entä miten työmarkkinoiden etsintäkitkat
vaikuttavat talouden inflaatiodynamiikkaan.
Ravenna ja Walsh (2009) ovat tarkastelleet tätä
kysymystä mallissa, jossa muutoin tavanomai-
sen uuskeynesiläisen makromallin työmarkki-
nat on mallinnettu etsintäteoreettisesti. Joiden-
kin yksinkertaistavien oletusten avulla Ravenna
ja Walsh johtavat mallin (uuskeynesiläisen)
Phillips-käyrän, joka mm. osoittaa sen, miten
inflaation työttömyysjousto riippuu työmarkki-
noiden rakenteesta. Sopivan työntekijän etsin-
nästä aiheutuvat kustannukset yritykselle vai-
kuttavat nyt ymmärrettävästi inflaatiovauhtiin.
Ravennan ja Walshin mallin lopullisen ratkai-
sun mukaan inflaatiovauhti riippuu viivästetys-
tä, vallitsevasta ja odotetuista tulevista työttö-
myysasteista, reaalikorosta sekä työn tuotta-
vuudesta. Standardi Phillips-käyrä saadaan
erikoistapauksena ja johdettuaan relevantin
estimoitavan yhtälön, Ravenna ja Walsh testaa-
vat mallia USA:n aineistolla. Se tukee Raven-
nan ja Walshin spesifikaatiota tavanomaisiin
uuskeynesiläisiin Phillips-käyriin verrattuna17.

Walshin (2003) rakentaman makromallin
ratkaisun dynaamiset ominaisuudet riippuvat
työntekijän ja yrityksen välille syntyneeseen uu-
teen työsuhteeseen liittyvän taloudellisen ylijää-
män jakautumisesta työntekijän ja yrityksen
kesken. Hosioksen (1990) tuloksen mukaan
tämä ylijäämän jaon määrittävä jakoparametri ja
avoimien työpaikkojen täyttämistodennäköisyy-

16 Blanchardin ja Galin (2006) analyysi ilmentää hyvin näi-
tä vaikutuksia.
17 Gertler ja Leahy (2008) johtavat Phillips-käyrän, jolla on
tilariippuvainen mikrotason hinnoitteluperusta.
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den jousto työmarkkinoiden kireyden suhteen
on kriittisen tärkeää arvioitaessa pitkän aikavä-
lin työttömyysasteen tehokkuutta. Jatkotutki-
mus jakoparametrin dynaamisista kokonaista-
loudellisista vaikutuksista on tervetullutta.

Walsh (2005) puolestaan tarkastelee työ-
markkinoiden etsintäkitkojen merkitystä kor-
kosokkien dynaamisten vaikutusten kannalta
uuskeynesiläisessä makromallissa. kiinnosta-
vinta hänen johtamissaan tuloksissa lienee se,
että etsintäkitkoilla on taipumus voimistaa kor-
kosokkien aktiviteettivaikutuksia ja vaimentaa
korkomuutosten inflaatiovaikutuksia. Tästä
seuraa, että korkosokkien kvantitatiivisten vai-
kutusten kannalta hyödykemarkkinoiden hin-
tajäykkyys voi olla standardimallia vähäisem-
pää. Esimerkiksi korkoyllätysten kvantitatiivi-
set aktiviteetti- ja inflaatiovaikutukset standar-
dissa uuskeynesiläisessä makromallissa, jossa
työmarkkinat on mallinnettu walrasilaisittain ja
jossa vain 15 % yrityksistä saa mahdollisuuden
optimoida tuotantonsa hinnan kullakin perio-
dilla, voidaan replikoida työmarkkinoiden et-
sintäkitkoilla varustetussa uuskeynesiläisessä
makromallissa, jossa 50 % kunkin periodin
yrityksistä optimoi tuotantonsa hinnan (Walsh
2005).

Vanhala (2006) on myös yhdistänyt työ-
markkinakitkat uuskeynesiläiseen makromal-
liin tutkiakseen veroinstrumenttien merkitystä
eri häiriöiden makrovaikutusten näkökulmasta.
Ravenna ja Walsh (2009) ovat puolestaan
konstruoineet lineaaris-kvadraattisen approk-
simaation etsintäkitkoilla varustetulle uuskey-
nesiläiselle suhdannemallille tutkiakseen opti-
maalisen sitoutumiseen perustuvan rahapolitii-
kan ominaisuuksia. Työmarkkinoiden raken-
teellisilla piirteillä on Ravennan ja Walshin
(2009) tulosten mukaan vaikutuksia optimaali-
sen rahapolitiikan ominaisuuksiin.

Rahoitusmarkkinat ja makrotalous

Yksi modernin uuskeynesiläisen makroteorian
kriittisimmistä ja kiistellyimmistä ominaisuuk-
sista liittyy sen virtaviivaisiin ja pitkälle yksin-
kertaistettuihin rahoitusmarkkinoihin18. Vallit-
seva talouskriisi on kuitenkin monille opetta-
nut, että usein uuskeynesiläisen makromallin
konstruoinnissa ja esittelyssä niin implisiitti-
seksi jäävä yksinkertainen arbitraasilähestymis-
tapa korkojen (aikarakenteen) ja omaisuusar-
vojen määräytymiseen ampuu harhaan. Rahoi-
tusjärjestelmän institutionaalisella rakenteella
on merkitystä ja rahoittajien pääomiin ja likvi-
diteettiin kohdistuvilla sokeilla näyttäisi olevan
hyvin merkittäviä makrotaloudellisia seuraa-
muksia.

Toisaalta, esimerkiksi de Grauwe ja Hon-
kapohja (2009) toteavat esittäessään vallitsevan
kriisin siivittäminä kriittisiä huomioita tehok-
kaiden markkinoiden hypoteesista, että epätäy-
delliseen ja epäsymmetriseen informaatioon
liittyvät ongelmat ja taloustoimijoiden käyttäy-
tyminen heidän reagoidessaan näihin informaa-
tio-ongelmiin edellyttävät rahoitus- ja makro-
tutkijoilta aiempaa herkempää korvaa näille
kysymyksille. He toteavat myös, että informaa-
tio-ongelmia käsittelevät kysymykset muodos-
tavat sellaisen tutkimusalueen, jossa täyden
rationaalisuuden paradigma nähtävästi kohtaa
rajansa.

Tehokkaiden markkinoiden kritiikki liitty-
nee myös edustavan agentin malleihin liittyvään
kritiikkiin. Jäykkyyksillä, esimerkiksi nimelli-

18 Buiterin (2009) puheenvuoro edustaa hyvin tällaista kri-
tiikkiä. De Grauwe ja Honkapohja (2009) puolestaan argu-
mentoivat, että tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on yksi
keskeisimmistä rahoitustutkimuksen alueista, jossa on tar-
vetta kriittiseen uudelleenarviointiin.
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sillä hintajäykkyyksillä, synnytetään helposti
heterogeenisuutta taloustoimijoiden keskuu-
teen: ne joita jäykkyydet koskevat ja ne, jotka
ovat jäykkyyksistä vapaat. Taloustoimijat ovat
tällöin myös heterogeenisia erilaisten riskien
suhteen. Makromallinnukselle onkin usein tyy-
pillistä olettaa, että ao. yksilökohtaisia riskejä
voidaan optimaalisesti hallinnoida rahoitus-
markkinoilla. Tällöin taloustoimijoiden ex ante
heterogeenisuuden vaikutus on hävitetty, ja
mallintaja on olennaisesti takaisin edustavan
agentin maailmassa.

Luottomarkkinoiden informaatio-ongelmis-
ta seuraa tyypillisesti, että rahoitusta hakeva
yritys joutuu osittain rahoittamaan investointi-
projektinsa omin varoin ja vain osin lainava-
roin19 tai hankkimaan riittävästi vakuuksia
lainaa varten. Näiden informaatio-ongelmien
synnyttämät luotto- ja vakuusrajoitteet voivat
voimistaa muiden häiriöiden makrotaloudelli-
sia vaikutuksia. Yritysten nettovarallisuutta
pienentävät häiriöt alentavat yritysten tarjoa-
mien vakuuksien arvoa20, jolloin investoinnit
kärsivät enemmän kuin näistä rajoitteista va-
paassa tilanteessa. Toisaalta, luotto- ja vakuus-
rajoitteet saattavat itsessään olla häiriön lähtei-
tä. Esimerkiksi sijoittajien kokeman epävar-
muuden kasvu voi ilmetä heidän vaatimukse-
naan lisävakuuksista, jolla puolestaan voi olla
haitallisia vaikutuksia yritysten investointiakti-
viteettiin.

Pankki saattaa kohdata samoja ongelmia
kuin yrittäjäkin, kun suoran rahoituksen sijaan

19 Omavastuu vakuutussopimuksissa toimii analogisesti.
Omavastuulla pyritään hallinnoimaan vakuutusyhtiöille
havaitsemattoman yksityisen informaation kielteisiä vaiku-
tuksia vakuutuksenottajan riskinottohalukkuuteen.
20 Kocherlakotalla (1997) on selkeä esitys luottorajoitteiden
synnyttämistä aktiviteetin vaihteluista.

rahoitus on välitettyä. Pankin kannustimien
ohjaamiseksi pankkien toimintaa rahoittavat
sijoittajat vaativat pankkeja osallistumaan
pankkien omilla varoilla yritysten investointi-
hankkeiden rahoittamiseen. Jos sijoittajat vä-
hentävät panostustaan pankeissa, niin pankit
puolestaan leikkaavat luotonantoaan yrityksil-
le. Holmström ja Tirole (1997) ovat ensimmäis-
ten joukossa korostaneet tämän mekanismin
tärkeyttä rahoitustekijöiden makrovaikutusten
ymmärtämiseksi. Tärkein viesti tästä analyysis-
ta lienee, että pääomittamiseen liittyvät mah-
dolliset rajoitukset voivat koskea sekä luo-
tonottajia että -tarjoajia.

Tässä yhteydessä on syytä korostaa myös
sitä, että pankin pääomarakenne on tyypillises-
ti hauras eli pankkien varojen maturiteetti on
pidempi kuin niiden velkojen maturiteetti.
Pääomarakenteen hauraus on tavanomaisesti
seurausta siitä, että pankkien rahoittajien in-
vestointihorisontti on lyhyempi kuin pankkien
rahoittamien investointihankkeiden horisontti.
Tällä ominaisuudella on potentiaalisesti suuri
mallinnusstrateginen merkitys makrossa, koska
tästä näkökulmasta katsoen rahoitustekijöiden
todellisen makrotaloudellisen merkityksen ym-
märtämiseksi rahoituslaitoksilla on oltava mal-
leissa aito funktio. Rahoituksenvälitys ei voi
olla vain verho21. Tätä Gertlerinkin (2009) esil-
le nostamaa seikkaa ei voi korostaa liikaa.
Pankkien yksityiseen (ja pehmeään) informaa-
tioon perustuva informaatioetu niiden myön-
tämistä lainoista ja laina-asiakkaista vaikeuttaa
lisäksi pankkilainojen myymistä sijoittajille.

21 Vrt. esimerkiksi Bernanken, Gertlerin ja Gilchristin
(1999) rahoitusakseleraattorimalli. Rahoitusmarkkinafrik-
tioilla ei ole aitoa merkitystä rahapolitiikan tavoitteiden ja
valintojen kannalta myöskään Gurdian ja Woodfordin
(2008, 2009) tarkasteluissa.
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Tämä pankkitoiminnan piirre yhdessä pank-
kien hauraan pääomarakenteen kanssa koros-
taa vakavien, pahimmillaan talletuspakoon
päättyvien likviditeettiongelmien mahdollisuut-
ta pankkitoiminnassa. Näiden mekanismien
kautta eri häiriöiden makrotaloudelliset vaiku-
tukset saattavat voimistua. Lisäksi sijoittajien
mielialojen muutoksilla voi samasta syystä olla
merkittäviä kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

Arvostuskuplien syntymekanismien parem-
pi ymmärtäminen tullee jatkossa olemaan en-
tistä tärkeämpi makrotutkimuksen teema. Val-
litsevaa kriisiä edeltävä aika nähtiin suuren
makrotaloudellisen vakauden aikana, jolloin
mm. makroriskeihin liittyvien riskilisien koet-
tiin pienentyneen merkittävästi. Se, onko tämä
ruokkinut arvostuskuplia, on erittäin mielen-
kiintoinen ja tärkeä kysymys. Arvostuskuplia
syntyy nähtävästi myös hyvin toimivilla, keski-
tetysti ohjatuilla markkinoillakin, kun sijoitus-
kohteiden arvonnousua ei voida selittää yksin-
omaan talouden fundamenteilla. Jos sijoittajat
ovat kiinnostuneita sijoituskohteidensa jälleen-
myyntiarvosta, eikä vain tulevan voittovirran
nykyarvosta, ovat pitkät sijoituskohteet alttiita
arvostuskuplille. Viimeaikainen tutkimus on
lisäksi korostanut mahdollisuutta, että luotto-
yms. rajoitteiden oloissa rationaaliset arvostus-
kuplat ovat mahdollisia myös dynaamisesti te-
hokkaissa talouksissa (Caballero et al. 2006)22.
Tutkimus on yhtä lailla korostanut kysymystä
arbitraasin mahdollisista rajoista sekä yksityi-
sen ja julkisen informaation merkitystä omai-

22 Ks. myös Ventura (2003). Caballero (2006) on tulkinnut
arvostuskuplat osaksi säästämiskohteiden globaalia ylikysyn-
tää.

suusarvojen määräytymisen ja näiden arvojen
vaihteluiden kannalta23.

On siis mahdollista, että omaisuusarvot
käyttäytyvät hyvin ailahtelevasti, taloudellisesta
perustastaan irrallaan. Tästä seuraa, että omai-
suusarvojen heilahtelut saattavat olla merkittä-
vä kokonaistaloudellisen vaihtelun ja epäva-
kauden lähde, erityisesti kun omaisuusarvojen
kehitys irtaantuu fundamenteista. Toisaalta,
arvostuksissa tapahtuvien muutosten kokonais-
taloudelliset vaikutukset voivat riippua talou-
den toimintamekanismien erityispiirteistä, jo-
ten omaisuusarvojen vaihtelut voivat muuttaa
talouteen muualta kohdistuvien häiriöiden ko-
konaistaloudellisia vaikutuksia.

Uskon kuitenkin, että tutkimustuloksia ja
metodologisia innovaatioita, joita voidaan hyö-
dyntää mm. dSGE-mallien rakentamisessa ja
dSGE-perusteisessa makrossa ylipäätään, saa-
taneen vielä odottaa. Vaikeudet ovat (käsitteel-
lisesti) syvällä nykyisten mallien rakenteissa,
joissa erilaisia ratkaisuja on toistaiseksi määrit-
tänyt halu hyödyntää edustavan agentin suomia
yksinkertaistuksia mallinrakennustyössä.

Hyödykemarkkinoiden
voittomarginaalit ovat ajassa
muuttuvia

Uuskeynesiläisessä perusmallissa hyödymark-
kinoiden voittomarginaali on vakioinen. Tämä
on seurausta siitä, että edustavan kotitalouden

23 Amato ja Shin (2006) on mielenkiintoinen sovellus hin-
tojen kyvystä aggregoida yksityistä informaatiota epätäydel-
lisesti kilpailluilla markkinoilla. Heidän mallissaan julkisel-
la informaatiolla on suhteettoman suuri vaikutus yksilöiden
päätöksiin, julkinen informaatio syrjäyttää yksityistä infor-
maatiota ja voi tätä kautta vähentää hintojen informaatio-
arvoa.
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hyötyfunktiossa kahden hyödykkeen välinen
substituutiojousto on vakioinen, mistä puoles-
taan seuraa, että yksittäisen hyödykkeen kysyn-
nän hintajousto on vakioinen ja äärellinen.
Hyödykkeiden epätäydellinen korvautuvuus
kotitalouksien preferensseissä puolestaan mah-
dollistaa hyödykkeitä tuottavien yritysten hin-
noitteluvoiman. Vakioisesta voittomarginaalis-
ta puolestaan seuraa, että yrityksen rajakustan-
nusten ja tuotannon (optimaalisen) hinnan
muutokset kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi
Calvo-mallin tavanomaisissa esityksissä, joissa
yrityksen optimaalista hintaa approksimoidaan
lineaarisesti, ei voittomarginaalin vaikutusta
näy lainkaan. Uuskeynesiläisen Phillips-käyrän
sokkia tosin motivoidaan usein voittomarginaa-
liin kohdistuvilla häiriöillä.

Blanchard (2008) argumentoi voimakkaasti,
että oletus vakioisesta voittomarginaalista on
selkeästi todellisuuden vastainen. Ensinnäkin,
rajakustannusten sijaan kiinteät kustannukset
ovat hallitsevia monien hyödykkeiden valmis-
tuksessa, jolloin hinnat kuvaavat pääasiassa
voittomarginaalin, ei rajakustannusten, käyt-
täytymistä. Toiseksi, yritysten optimaalinen
voittomarginaali ei näyttäisi (edes pitkällä aika-
välillä) olevan vakioinen. koska rajakustannuk-
sia ja optimaalista voittomarginaalia ei yleensä
voida havaita, evidenssi tämän väitteen tueksi
on kiistanalaisempaa. Yksi vaihtoehto on, ku-
ten Blanchard (2009) argumentoi, tulkita em-
piirinen näyttö valuuttakurssimuutosten hei-
kosta läpilyönnistä evidenssiksi ajassa vaihtele-
vasta voittomarginaalista.

Yhtä kaikki, voittomarginaalien käyttäyty-
miseen ja määräytymiseen liittyvää tutkimustoi-
mintaa on makrossa tällä hetkellä erittäin vä-
hän. keskuspankin ja rahapolitiikan kannalta
ehkä mielenkiintoisin kysymys liittyy voitto-
marginaalien suhdanneprofiiliin. Olemassa

olevan tutkimuksen valossa ei ole yksiselittei-
sen selkeää ovatko voittomarginaalit suhdantei-
den myötäisiä vai vastaisia. Empiirinen tutki-
muskaan ei ole tuonut (täyttä) selvyyttä asiaan,
joten voittomarginaalien dynamiikan ymmärtä-
minen tulisi olla kiireellisten teemojen joukossa
makrotutkijoiden tutkimusagendalla.

Odotukset, uskomukset ja
suhdannevaihteluiden makro

Odotuksilla on uuskeynesiläisessä makromal-
lissa erittäin keskeinen merkitys. Perusmallissa
inflaation ja aktiviteetin dynaamista määräyty-
mistä kuvaavat yhtälöt ovat puhtaasti eteenpäin
katsovia, jolloin viivästetyllä informaatiolla on
inflaatio- ja aktiviteettivaikutuksia vain, mikäli
sillä on informaatioarvoa tulevan inflaation ja
aktiviteetin ennustamisessa. Toisaalta, koska
odotukset vaikuttavat ratkaisevasti kotitalouk-
sien ja yritysten päätöksiin, rahapolitiikan kan-
nalta kriittinen kysymys on miten keskuspankin
päätökset vaikuttavat näihin taloustoimijoiden
odotuksiin. Odotustenmuodostusten keskeistä
asemaa rahapolitiikan välittymismekanismissa
kuvastanee myös se, että arvioidessaan keskus-
pankin viestintäpolitiikan merkitystä Wood-
ford (2005) tarkastelee rahapolitiikkaa odotus-
ten hallinnointina.

Tosin esimerkiksi Blanchard (2008) argu-
mentoi, että tämä keskuspankkien keskipitkän
aikavälin inflaatio-odotusten ankkuroinnille
antama keskeinen asema rahapolitiikassa voi
olla jonkinlainen huolenaihe. Jos keskuspankki
onnistuu uskottavasti ankkuroimaan keskipit-
kän aikavälin inflaatio-odotukset, niin uuskey-
nesiläisen perusmallin peruslogiikasta seuraa,
että inflaation stabiloinnista aiheutuvat kustan-
nukset yhteiskunnalle vähenevät, kun näitä
kustannuksia mitataan menetetyllä reaalitalou-
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den (aktiviteetin) vakaudella. Tämä tuloksen
selittävä formaali argumentti on pitkälti seu-
rausta Calvo-tyyppisestä hinnoittelumallista,
jonka mukaan tuleva etäinenkin odotettu in-
flaatio vaikuttaa merkittävällä painolla nyky-
hetken inflaatiovauhtiin. Blanchard ei esityk-
sessään suoraan sano, mutta tulkintani hänen
argumentistaan on, että talouden inflaatiovauh-
ti ei ole niin eteenpäin katsova kuin Calvo-
tyyppinen hinnoittelumekanismi antaa ymmär-
tää. Tätä tukee mielestäni Blanchardin näke-
mys, että puhtaasti eteenpäin katsova uuskey-
nesiläinen Phillips-käyrä on ilmiselvästi vir-
heellinen.

Vaikka odotustenmuodostuksen merkitystä
taloustoimijoiden käyttäytymiselle ja rahapoli-
tiikan välittymiselle ei halutakaan makrotutki-
joiden keskuudessa yleisesti kiistää, rationaalis-
ten odotusten mahdollisesta ylikorostuneesta
asemasta uuskeynesiläisessä perusmallissa käy-
dään kriittistä keskustelua. On ehkä kiistaton-
ta, että rationaaliset odotukset ja hyödyn mak-
simointi määräävät tällä hetkellä pitkälti sen,
miten taloustoimijoiden käyttäytymistä tulisi
mallintaa. Tästä paradigmasta käydyn debatin
yleissävy on erinomaisesti dokumentoitu de
Grauwen ja Honkapohjan (2009) positiopape-
rissa, jossa viitataan useaan rationaaliset odo-
tukset kyseenalaistavaan anomaliaan sekä hy-
poteesia tukevan empiirisen näytön riittämät-
tömyyteen.

Yksi puhtaasti eteenpäin katsovien ratio-
naalisten odotusten makromallien keskeisim-
mistä empiirisistä ongelmista liittyy siihen, että
ne usein aliarvioivat hinta- ja palkkasopeutu-
misen verkkaisuuden käytännössä. Makro- ja
suhdannetutkijat ovat usein reagoineet näihin
empiirisiin ongelmiin lisäämällä dataan sovitet-
taviin malleihin viipeitä ja autokorreloituneita
stokastisia häiriöitä parantaakseen malliensa

empiiristä suorituskykyä, mutta tässä yhteydes-
sä ongelmana on näiden lisäysten ja laajennus-
ten suhde taustalla olevaan rationaalisten odo-
tusten mallirakenteeseen (de Grauwe ja Hon-
kapohja 2009).

Toisaalta tutkijat ovat kehitelleet vaihtoeh-
toja mm. rationaalisten odotusten oletukselle,
joita vaihtoehtoja on hiljakseen liitetty käytet-
tyihin makromalleihin. Yksi vaihtoehto perus-
tuu näkemykseen, että taloustoimijat eivät voi
olla ekonometrikkoja etevämpiä, joten niiden
käyttäytyminen ja odotustenmuodostus tulisi
mallintaa oppimisprosessina, jossa taloustoi-
mijat oppivat ajan kuluessa talouden toiminta-
mekanismeja kuvaavan mallin. Tämä idea on
johtanut estimoitujen tilastollisten mallien
käyttöön päätöstenteossa. kehitystyötä on täl-
tä osin vielä jatkettava, jotta oppimisen koko-
naistaloudelliset vaikutukset olisivat täysin
ymmärrettyjä. Toinen vaihtoehto perustuu ra-
joitettuun rationaalisuuteen (taloustoimijoiden
informaation prosessointikyvyn rajallisuu-
teen).

Ongelmana näissä vaihtoehdoissa, erityises-
ti rajoitetun rationaalisuuden vaihtoehdoissa
on, että ne mahdollistavat lähes kaiken, jolloin
tutkijoiden haasteena on tuoda kuria käyttäy-
tymissääntöjen valintaan de Grauwe ja Hon-
kapohja (2009) tarjoavat yhdeksi vaihtoehdok-
si näiden valintakriteerien alistamista ”selviyty-
mistestiin tai -kisaan”, jossa taloustoimijoilla
on mahdollisuus vaihtaa huonoksi osoittautu-
vat säännöt uusiin ja parempiin. Olisikin mie-
lenkiintoista saada selville, miten hyvin ratio-
naalisten odotusten käyttäytymissäännöt suo-
riutuisivat näissä testeissä, erityisesti kun vaih-
toehtoisten odotusmuodostusmekanismien
käytöstä aiheutuvat informaation prosessoinnin
yms. kustannukset otettaisiin testissä asianmu-
kaisella tavalla huomioon.
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Itselläni ei kaikesta tästä kriittisestä keskus-
telusta huolimatta ole ehdotonta kantaa ratio-
naalisten odotusten puolesta tai vastaan. Ratio-
naalisten odotusten oletus merkitsee minulle
ennen kaikkea mallikonsisteutta, jolloin aina
tulisi ensin tarkastella kriittisesti mallia, jolla
kuvataan taloustoimijoiden käyttäytymistä ja
talouden toimintamekanismeja. keskeistä tässä
tarkastelussa tulisi mielestäni olla oletukset ta-
loustoimijoiden käytettävissä olevasta infor-
maatiosta. Jos oletamme, että kaikilla talouden-
pitäjillä on sama informaatio ja että he ymmär-
tävät täydelleen maailman monimutkaisuudet,
päädymme helposti edustavan agentin paradig-
maan ja jossain mielessä rationaalisten odotus-
ten äärimmäismuotoon. Jos tätä äärimmäis-
muotoa pidetään empiirisesti kestämättömänä
ja muutoinkin epäuskottavana, tulisi kritiikin
mielestäni ensisijaisesti lähteä taustamallin ja
edustavan agentin kritiikistä, ei odotustenmuo-
dostuksen kritiikistä.

Tästä pääsen sopivasti viimeiseen muistiin-
panooni. Minun ei ole vaikea kuvitella, että
ainakin osa ihmisistä ymmärtää hyvin, että hei-
dän toimintaympäristöään ja talouden toimin-
tamekanismeja kuvaava relevantti taloudelli-
nen malli on mahdollisesti hyvin monimutkai-
nen ja kallis käytettäväksi ja vaatii valtavan
määrän informaatiota, joiden syiden vuoksi he
käyttävät omakohtaista (”lokaalia”) informaa-
tiota, yksinkertaisempia malleja ja jopa peuka-
losääntöjä päätöstenteon tukena. käytetty in-
formaatio koetaan hyödylliseksi ja yksittäisiä
malleja sekä peukalosääntöjä käytetään, kun-
han ne läpäisevät selviytymistestin. Tämä esi-
merkki on erikoistapaus differentiaalisesta
mikrotason informaatiosta ja pidän sitä aikai-
semmista mielipiteistäni poiketen teoreettises-
ti mielenkiintoisena ja empiirisesti lupaavana.
kyse on osaltaan myös behavioraalisesta talo-

ustieteestä ja yksilötason käyttäytymispintty-
mien vaikutuksista heidän päätöstentekoonsa
ja, viime kädessä, makrotalouden dynamiik-
kaan.

Lopuksi

En aio käyttää palstatilaa pitkään yhteenve-
toon. Meneillään oleva talouskriisi on lisännyt
paineita makroteorian ja suhdanneanalyysin
uudelleenorientoitumiseen. Millä tavalla mak-
roteoria tulee muuttumaan, on vielä hämärän
peitossa. On liian varhaista sanoa, mitkä tällä
hetkellä kehittelyn alla olevat tutkimusideat
siivittävät yksittäisen tutkimustradition hallit-
sevaan asemaan makroteoriassa.

Uuskeynesiläinen dSGE-perusteinen suh-
danneteoria on hallinnut suhdannevaihteluiden
makroa ja rahapolitiikan tutkimusta viimeisten
reilun viidentoista vuoden aikana. Tradition
tutkimusmetodologiaa on hiottu intensiivisesti
ja tutkimus on keskittynyt rahapolitiikan omi-
naisuuksien ja rahapolitiikan makrovaikutusten
analysointiin, erityisesti inflaation hallinnoin-
tiin keskittyvän rahapolitiikan strategian mak-
rovaikutusten mallintamiseen.

Talouskriisin opetuksia on varmaan monta,
mutta korostaisin näistä tässä yhteydessä erityi-
sesti yhtä: rahoitus- ja talouskriisien estämisen
kannalta onnistuminen rahapolitiikassa ei ole
riittävää. keskuspankkien makroanalyysi on
suoriutunut suhteellisen hyvin makrotaloudel-
lisen vakauden – inflaation ja aktiviteetin va-
kauden – vaalijana, mutta tämä ei ole taannut
rahoitusjärjestelmän vakautta. On mahdollista,
että keskuspankit keskittyivät liiaksi makroana-
lyysissaan reaalitaloudelliseen vakauteen ja
reaalitalouden seurannassa tarvittavan välineis-
tön kehittämiseen. Makrotaloudellisen vakau-
den kohentuminen kriisiä edeltävänä aikana on
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mahdollisesti valanut uskoa siihen, että onnis-
tuminen rahapolitiikassa on riittävää.

kriisi pakottaa makrotutkijat (ja päättäjät)
miettimään rahoituksen ja makron välistä vuo-
rovaikutusta entistä vakavammin ja syvällisem-
min. Rahoitustekijöiden merkitys makrota-
loudessa on noussut makrotutkijoiden tutki-
musagendalla priorisoitujen teemojen jouk-
koon. 
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