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Väitöskirjassa tutkitaan euroopan keskuspan-
kin yllätyksellisen rahapolitiikkatoimenpiteen 
dynaamisia vaikutuksia rahaliiton jäsenmaissa. 
Lisäksi väitöskirjassa verrataan estimoidun 
keynesiläisen dynaamisen stokastisen yleisen 
tasapainomallin ennustekykyä perinteisiin en-
nustemalleihin Yhdysvaltojen aineistolla. Väi-
töskirja koostuu johdantokappaleesta ja neljäs-
tä esseestä. 

Väitöskirjan kolmen ensimmäisen esseen 
motivoinnissa oletetaan, että rahaliiton jäsen-
maiden rahapolitiikan välittymiskanavat ovat 
erilaiset, vaikka jäsenmaat täyttivät emu-lä-
hentymiskriteerit ajallaan. alan kirjallisuudessa 
on paljon keskusteltu euroopan keskuspankin 
(ekP) harjoittaman rahapolitiikan sopivuudes-
ta yksittäisille rahaliiton jäsenmaille ja siitä, 
miten ekP:n tulisi huomioida kansallinen in-
formaatio rahapolitiikkansa suunnittelussa (de 

Grauwe ja sénégas 2004 ja 2006). moons ja 
Van Poeck (2008) esittävät perinteisen taylor-
korkosäännön avulla tehtyjä ohjauskorkolas-
kelmia. Heidän laskelmansa antavat olettaa, 
että jäsenmaat poikkeavat toisistaan tavoiteoh-
jauskorkotason suhteen ja siten ekP:n rahapo-
litiikalla on todennäköisesti euroalueen sisällä 
erilaisia vaikutuksia. tulos jäsenmaiden epä-
symmetrisestä reagoinnista ekP:n harjoitta-
maan yllätykselliseen rahapolitiikkaan tukisi 
väittämää, että euroalue ei olisi optimaalinen 
valuutta-alue (mundell 1961). Väitöskirjan kol-
messa ensimmäisessä esseessä tarkastellaan 
identifioitujen empiiristen impulssivastefunk-
tioiden ja eri rahapolitiikan ehdollistavien in-
formaatiojoukkojen avulla, miten rahaliiton 
jäsenmaiden kuluttaja- ja tuottajahintainflaatio-
sarjat reagoivat yllätykselliseen rahapolitiik-
kainstrumentin vaihteluun. 

dynaamiset stokastiset yleisen tasapainon 
makromallit tarjoavat mielenkiintoisen työväli-
neen talouden muuttujien ennustamiseen ja 
talouspoliittisten toimien analysointiin. tämän 
malliluokan mallien empiirisen soveltamisen 
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kustoksena professori Matti Tuomala (Tampereen yliopisto).
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kompastuskivenä on ollut se, että näiden mal-
lien sovittaminen havaintoaineistoon on osoit-
tautunut hankalaksi. Neljännessä esseessä esi-
telläänkin helposti sovellettavissa oleva esti-
mointitapa kyseisten mallien estimoimiseksi. 

Väitöskirjan tilastollinen päätäntä on baye-
siläistä. Bayesiläisessä tilastotieteessä päättely 
perustuu parametrien ja havaintoaineiston yh-
teisjakaumaan. Parametrit käsitetään siis satun-
naismuuttujiksi toisin kuin klassisessa tilasto-
tieteessä, jossa parametrit ovat olettamuksen 
mukaan kiinteitä. Bayesiläisen tilastotieteen 
tarjoamat menetelmät ovat osoittautuneet var-
sin käyttökelpoisiksi varsinkin ei-sisäkkäisten 
mallien vertailussa ja kompleksisten moniulot-
teisten makromallien parametrien estimoinnis-
sa.

ensimmäisessä esseessä tarkastellaan eri 
rajoittein identifioidun yllätyksellisen rahapo-
liittisen shokin välittymistä rahaliiton jäsenmai-
den kuluttajahintainflaatioon. empiirinen ana-
lyysi toteutetaan lineaarisen rakennevektoriau-
toregressiivisen (sVar) aikasarjamallin identi-
fioitujen impulssivastefunktioiden avulla. 
analyysin muuttujajoukko (kuluttajahintainf-
laatio, tuotantokuilu ja nimellinen korko) on 
johdettavissa modernista suljetun talouden 
makro-mallista. kilpaileville impulssivaste-
funktion identifioiville lyhyen aikavälin para-
metrirajoitteille lasketaan reunauskottavuus-
funktion avulla posterioritodennäköisyydet. 

Havaintoaineisto tukee heikosti perinteistä 
rekursiivista identifiointirakennetta. sen sijaan 
havaintoaineisto tukee yli-identifioivaa identi-
fiointirakennetta, joka sallii kansallisen kulut-
tajahintainflaation vaikuttaa samanaikaisesti 
ekP:n rahapolitiikkainstrumentin arvoon. 
sVar-mallin normaalisen uskottavuusfunktion 
ja epäinformatiivisen priorijakauman avulla 
estimoidut kuluttajahintamuutokset yllätyksel-

liselle rahapolitiikkatoimenpiteelle ovat tilas-
tollisesti epäsymmetrisiä ja tukevat väitettä, 
että rahapolitiikan välittymiskanavat rahaliiton 
jäsenmaissa ovat todennäköisesti erilaiset. 

toisessa esseessä esitetään, että ekP suorit-
taisi rahapolitiikkatoimenpiteitä keskeisten 
rahaliiton jäsenmaiden ehdolla. esseen ensim-
mäisen osion kantavana ajatuksena on oletta-
mus, että ekP:n rahapolitiikkainstrumenttia 
voidaan kuvata taylor-säännön mukaisella ra-
hapolitiikkasäännöllä, jossa rahapolitiik-
kainstrumentin arvon oletetaan riippuvan vii-
västetyistä tuotantokuilun, kuluttajahintain-
flaation ja instrumentin arvoista. esseessä las-
ketaan reunauskottavuusfunktion arvo kuudel-
le informaatiojoukolle, joiden uskotaan selittä-
vän rahapolitiikkainstrumentin vaihtelua. tu-
loksista käy ilmi, että saksan, ranskan ja italian 
yhdistetty kansallinen aineisto onnistuu selittä-
mään merkittävissä määrin ohjauskoron vaih-
telua. Huomionarvoinen on myös tulos, jonka 
mukaan saksan taloustilanne ei korostu euroo-
pan keskuspankin korkopolitiikassa. 

esseen toisessa osiossa tuottajahintaindek-
siaikasarjojen vuosimuutoksille estimoidaan 
epäinformatiivisia parametrien priorijakaumia 
käytten sVar-mallin identifioidut impulssi-
vastefunktiot eri informaatiojoukkojen alaisuu-
dessa. tulokset osoittavat, että odottamatto-
man rahapolitiikkatoimenpiteen muutoksen 
vaikutus tuottajahintaindeksin vuosimuutok-
siin on epäsymmetrinen varsinkin suomen ja 
irlannin tapauksessa. 

kolmannessa esseessä käytetään Galín ja 
monacellin (2005) esittämää avotalouden 
makromallia yllätyksellisen rahapolitiikkasho-
kin identifioimiseen ja rahapolitiikkashokin 
vaikutusten laskemiseen rahaliiton jäsenmaissa. 
empiirisessä analyysissä makromallin odotus-
varaisille muuttujille oletetaan mallikonsisten-
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tit yksiulotteiset ennustefunktiot ja empiirinen 
mallinnus toteutetaan hierarkkisen sVar-mal-
lin avulla. makromallin implikoimille lyhyen 
aikavälin parametrirajoitteille estimoidun hy-
perparametrin arvot osoittavat, että rajoitteet 
ovat tilastollisesti merkitseviä. toisin kuin väi-
töskirjan toisessa esseessä, kansallisen infor-
maation ei anneta samanaikaisesti vaikuttaa 
ekP:n käyttämän rahapolitiikkainstrumentin 
arvoon vaan rahapolitiikka on ehdollistettu eu-
roalueen informaatiolle. informatiivisten prior-
jakaumien avulla estimoitujen rakennemuodon 
impulssivastefunktioiden perusteella voidaan 
todeta, että rahaliiton jäsenmaiden kuluttaja-
hintainflaation reagointi yllätykselliselle raha-
politiikkainstrumentin muutokselle on vastoin 
ensimmäisen esseen tulosta tilastollisesti sym-
metrinen. 

Neljännessä esseessä kehitämme yhdessä 
jani Luodon kanssa helposti käytettävän mene-
telmän dynaamisen ja stokastisen yleisen tasa-
painon mallin parametrien estimointiin. käy-
tetty makromalli pohjautuu Claridan, Galín ja 
Gertlerin (1999) esittämään hybridimalliin. 
Lindé (2005) havaitsi vastaavan mallin esti-
moinnissa, että suurimman uskottavuuden pa-
rametriestimaatit ovat herkkiä annetuille alku-
arvoille ja siksi estimaatit konvergoituivat eri 
lokaaleihin optimeihin. esitämme, että sopival-
la priorijakaumaoletuksella tästä ongelmasta 
päästään kuitenkin eroon. estimoitava malli on 
lineaarinen ja sen ehdollinen uskottavuusfunk-
tio on oletettu normaaliseksi. tästä seuraa se, 
että mallin ennusteiden ehdollisia jakaumia 
pystytään kuvaamaan moniulotteisella normaa-
lijakaumalla. esseessä testaamme estimoidun 

mallin kykyä ennustaa Yhdysvaltojen inflaatio-
ta, lyhyttä korkoa ja tuotantoa. järjestetyn en-
nustetarkkuuskilpailun tuloksista nähdään, 
että kyseisen makromallin ennustekyky on hyvä 
suhteessa perinteisiin, yleisesti käytettyihin en-
nustemalleihin. tämä tulos on erittäin mielen-
kiintoinen, sillä vastaavaan tulokseen on päästy 
vain käyttämällä suurempia makromalleja. □
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