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Finanssisyklit taloustieteellisessä kirjallisuudessa 
– kirjallisuuskatsaus

Adam Gulan ja Karlo Kauko

Vuosikymmenten tauon jälkeen rahoitusmarkkinat ovat jälleen makrotaloustieteen keskeinen tutkimuskohde. 
Finanssisyklit ovat uusi käsite, jonka merkitys on vakiintumassa. Nämä syklit vaikuttavat etenkin luottokan-
toihin ja kiinteistöjen hintoihin. Ne ovat pitkäaikaisempia kuin tuotantoon ja työllisyyteen vaikuttavat suhdan-
nevaihtelut. Globaalit finanssisyklit ovat ehkä selvimmin havaittavissa osake- ja varsinkin osakejohdannais-
markkinoilla. Pääosa kirjallisuudesta on voimakkaan empiriapainotteista, ja sen tavoitteena on pikemminkin 
kuvailla finanssisyklejä kuin testata niiden olemassaoloa. Mitään yleisesti hyväksyttyä valtavirtateoriaa finans-
sisyklejä aiheuttavasta mekanismista ei ole, mutta syyksi on esitetty muun muassa endogeenista riskinottoha-
lukkuuden vaihtelua ja pankkien strategisesti motivoitua toinen toistensa jäljittelyä. Suomessa finanssisyklin 
voimakkaimmat nousuvaihteet koettiin 1980- ja 1990-lukujen lopulla, lähimenneisyyden pahin suhdannekuop-
pa 1990-luvun alussa.

Vuosien 2007−2008 kansainvälisen finanssi-
kriisin jälkeen ekonomistit ovat alkanet kiinnit-
tää huomiota rahoitusmarkkinoiden syklisyy-
teen. Rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyydet, 
luottokannan kehitys ja velkaantuneisuus ovat 
saaneet osakseen aiempaa enemmän huomiota. 
Vuosikymmenten tauon jälkeen nämä tekijät 
ovat jälleen myös makrotaloustieteen keskeisiä 

käsitteitä. Myös finanssisykliä on alettu tutkia 
erillisenä ilmiönä. Sen on usein ymmärretty 
olevan jotain muuta kuin reaalitalouden suh-
dannevaihtelun ilmentymä. Tässä artikkelissa 
luodaan katsaus finanssisyklikirjallisuuteen, 
sen alkuperään, finanssisyklien mittaamiseen ja 
näyttöön siitä, että kyseessä on merkittävä il-
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miö.1 Kirjallisuudenala on vielä siinä määrin 
uusi ja suppea, että tässä katsauksessa on pyrit-
ty kattamaan kaikki vertaisarvioiduissa aika-
kausjulkaisuissa julkaistut artikkelit, joissa fi-
nanssisykli ymmärretään usean rahoitusmark-
kinoiden kannalta keskeisten muuttujien yh-
teisvaihteluksi. Lisäksi seuraavassa referoidaan 
useita työpapereita, etenkin niitä, jotka on 
julkaistu keskuspankkien tai kansainvälisten 
järjestöjen sarjoissa, sillä näillä analyyseillä on  
todennäköisesti selkein vaikutus säädöksiin ja 
talouspolitiikkaan. 

Termi “finanssisykli” esiintyy monissa yh-
teyksissä makrotaloudesta ja rahoitusmarkki-
noista puhuttaessa.  Joskus puhutaan myös 
luottosykleistä, jotka ovat ilmeisesti ainakin 
melkein sama asia. Borio (2014) korosti, että 
termin täsmällisestä merkityksestä ei ole yh-
teisymmärrystä, joten emme siis voi varmasti 
sanoa, kuinka tätä sykliä tulisi mitata. Olisi 
luontevaa mieltää finanssisykli suhdannesyklin 
sukulaiskäsitteeksi. Näiden kahden syklin tär-
kein ero on se, että ne eivät vaikuta samoihin 
tilastoituihin muuttujiin. Suhdannesykli vai-
kuttaa talouden reaalisektoriin, etenkin tuo-
tantoon ja työllisyyteen. Sen sijaan finanssisyk-
li vaikuttaa luottomarkkinoihin, pankkeihin, 
kiinteistömarkkinoihin ja erilaisiin rahoitus-
eriin. Tutkimuksissa on käytetty sekä virta- et-
tä varantosuureita. Mukana analyyseissä on 
ollut hintoja, määriä ja volatiliteetteja. 

Finanssisykliä koskeva kirjallisuus on lähei-
sessä yhteydessä rahoituskriisejä koskevaan 
kirjallisuuteen. Kotimaista alkuperää olevia 

1 Borio (2014) on esittänyt yksityiskohtaisen katsauksen 
aiempaan kirjallisuuteen, mutta tämä katsaus on jo osittain 
vanhentunut.

pankki- ja finanssikriisejä2 pidetään usein fi-
nanssisyklin ääri-ilmentyminä (ks. Borio 2014 
ja siinä olevat viitteet). Finanssisyklin heiken-
täminen on lähes mahdotonta, jos syklin vai-
heita ei voida tunnistaa. Rahoitussyklikirjalli-
suus on siis erittäin politiikkarelevanttia. Mak-
roprudentiaalisen politiikan perimmäisinä ta-
voitteina on sekä vähentää pankki- ja muiden 
rahoituskriisien todennäköisyyttä että pienen-
tää niiden vaikutuksia. Sykli-indikaattorit siis 
antavat potentiaalisesti tärkeitä varoittavia 
merkkejä politiikkapäätöksiä varten, ja ne ovat 
olennaisen tärkeitä esimerkiksi päätettäessä 
vastasyklisen lisäpääomavaatimuksen tasosta. 
Tämä artikkeli käsittelee finanssisykli-ilmiötä 
laajemmin, ei pelkästään katastrofiluonteisia 
ääri-ilmiöitä. Aiheena ovat aaltomaiset vaihte-
lut ja niiden dynamiikka, joka toisinaan johtaa 
kriisien lisäksi myös ylikuumentumisiin ja kup-
liin.

1. Käsitteen alkuperä

Jotkut finanssisyklin peruselementit voidaan 
löytää julkaisuista jotka ovat paljon vanhempia 
kuin termi itsessään. Esimerkiksi von Hayek 
(1929) korosti pankkien antolainauksen sykli-
syyden merkitystä suhdannevaihteluille. Fisher 
(1933) käsitteli velkadeflaatiota, joka pahentaa 
taantumia lisäämällä reaalista velkaa. 

2 Klassikkoartikkeleita finanssikriiseistä ovat ainakin  
Kaminsky ja Reinhart (1999) sekä Demirgüç-Kunt ja Detra-
giache (1998). Uudemmista julkaisuista mainittakoon esim. 
Jordà ym. (2011). Näissä tutkimuksissa käytetään yleensä 
paneeliaineistoa ja selitettävä muuttuja on dikotominen: 
kriisi joko vallitsee tai ei vallitse, eikä välitapauksia ole.  
Kauko (2014) on esittänyt katsauksen tähän kirjallisuuteen. 
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Minsky esitti rahoitusmarkkinoiden epäva-
kauden hypoteesinsa (Minsky 1977), jonka mu-
kaan finanssisyklit aiheutuvat sijoittajien endo-
geenisista mielialan ja riskinkaihtamisen vaih-
teluista. Riskinkaihtamisen voimakkuuden 
muutokset vaikuttavat suoraan muun muassa 
pörssikursseihin. Menneet kriisit vähitellen 
unohtuvat, minkä takia pitkään jatkunut on-
gelmaton kausi johtaa varovaisuuden vähene-
miseen, mikä aiheuttaa ennemmin tai myö-
hemmin uusia kriisejä. Ilmiön olemassaolon on 
usein ajateltu edellyttävän rajallista rationaali-
suutta. Kindlebergerin menestysteos vuodelta 
1978 käy lävitse lukemattomia historiallisia 
esimerkkejä siitä, kuinka terveellä pohjalla ol-
lut taloudellinen kasvu johtaa euforiseen kei-
notteluun, jonka väistämätön lopputulos on 
romahdus. Kirjan myöhemmät painokset 
(esim. 2005) käyttävät termiä “luottosykli”.

Termiä finanssisykli (financial cycle) käytet-
tiin muutamissa tutkimusjulkaisuissa jo 
1990-luvulla. Näissä julkaisuissa sykli miellet-
tiin ilmiöksi, joka vaikutti vain johonkin talou-
den sektoriin, esimerkiksi pankkeihin (Ran-
dall 1994) tai kiinteistöihin (Mueller 1999). 
Niemira ja Klein (1994) mittasivat ja ennustivat 
korkojen ja raha-aggregaattien syklistä käyttäy-
tymistä ja kutsuivat tutkittua ilmiötä finans-
sisykleiksi. 

Finanssikriisejä koskeva empiirinen kirjal-
lisuus on lisääntynyt voimakkaasti 1990-luvul-
ta alkaen, ehkä sen vuoksi, että kriisit olivat 
lisääntyneet etenkin kehittyneissä talouksissa 
(Kauko 2014). Monet kriisien ennustamiseen 
käytetyt indikaattorit, esimerkiksi niin sanottu 
Basel-indikaattori eli luottojen ja bruttokan-
santuotteen suhteen trendipoikkeama, ovat 
jonkinlaisia finanssisyklin indikaattoreita. Var-
haisin finanssisyklikirjallisuus, esimerkiksi 
Borio ym. (2001) sekä Adrian ja Shin (2010) 

viittaavat melko laajasti finanssikriiseihin, 
mutta eivät kovin laajasti finanssikriisitutki-
mukseen. Hofmann (2004) kiinnitti kriiseihin 
vähemmän huomiota. Finanssisyklitutkimuk-
sen juuret ovat siis osittain finanssikriisitutki-
muksessa, mutta yhteys ei ole niin vahva kuin 
voisi olettaa. 

Tärkeä julkaisu finanssisyklin käsitteen lä-
pilyönnin kannalta oli Kansainvälisen järjeste-
lypankin (BIS) julkaisema työpaperi (Borio 
ym. 2001). Tässä työpaperissa käytettiin termiä 
finanssisykli pohdittaessa, kuinka rahoitus-
markkinoiden osapuolten reaktiot riskeihin 
voimistavat makrotalouden heilahduksia. Pa-
perissa ei esitetä mitään systemaattista empii-
ristä analyysiä, mutta siinä määriteltiin finans-
sisykli varallisuushintojen ja luottokantojen 
yhteiseksi vaihteluksi. Tämä paperi ilmeisesti 
vaikutti myöhempien kirjoittajien käyttämään 
terminologiaan. Se myös teki tunnetuksi aja-
tusta, että sama sykli vaikuttaa sekä luottokan-
toihin että varallisuushintoihin. Aglietta (2003) 
ehkä ensimmäisenä käytti finanssisyklin käsi-
tettä tieteellisessä aikakausijulkaisussa. Hof-
mann (2004) oli ensimmäinen laajasti siteerat-
tu vertaisarvioidussa aikakausilehdessä julkais-
tu artikkeli, jossa puhuttiin finanssisyklistä 
käsitteen nykyisessä merkityksessä. Artikkelis-
sa esitettiin evidenssiä siitä, kuinka kiinteistö-
jen hinnat ovat vaikuttaneet pankkien antolai-
naukseen monissa kehittyneissä maissa. 

Finanssisyklin käsite tuli todella laajasti 
käytetyksi makrotaloustieteessä vasta vuosien 
2007−2008 kriisin jälkeen. Tähän lienee vai-
kuttanut etenkin Adrianin ja Shinin (2010) 
artikkeli, jonka aiheena tosin oli lähinnä mark-
kina-arvoon arvostamisen vaikutus rahoitus-
alan syklisyyteen.  

Adam Gulan  j a  Ka r l o  Kauko
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2. Havaintoja kansallisista 
sykleistä uudehkossa 
kirjallisuudessa

Suuri tai ehkä jopa suurin osa kirjallisuudesta 
käsittelee finanssisykliä yhden maan ilmiönä. 
Nämä artikkelit yleensä esittelevät ekonomet-
risia tuloksia, joilla kuvataan syklin pituutta ja 
muita ominaisuuksia. Analyyseissä käytettyjä 
muuttujia ei yleensä valita minkään selkeästi 
esitellyn teorian perusteella, eikä tavoitteena 
ole vertailla vaihtoehtoisten teorioiden selitys-
voimaa. On myös vaikea ellei mahdoton löytää 
analyysejä, joiden tärkeimpänä tavoitteena oli-
si systemaattisesti testata nollahypoteesia, ettei 
mitään finanssisykli-ilmiötä ole.

Vaikka yhä yleisemmin hyväksytään, että 
finanssisykli vaikuttaa useisiin havaittaviin il-
miöihin, varsinkin vanhoista julkaisuista monet 
tarkastelevat ilmiötä muuttuja kerrallaan.  
Claessens ym. (2012) analysoivat erikseen sykle-
jä luotoissa, osakkeissa ja kiinteistömarkkinoil-
la. Luottoja mitattiin talletuspankkien yleisö-
saamisilla mutta osake- ja kiinteistömarkkinoita 
hintatiedoilla. Hiukan samaan tapaan Dreh-
mann ym. (2012) käyttivät yksityiselle sektorille 
myönnetyn luoton kokonaismäärää, luottokan-
nan ja BKT:n suhdetta sekä osake- ja kiinteistö-
hintoja, samoin kuin varallisuushintojen yhdis-
telmäindeksiä. Aikman ym. (2015) käyttivät 
pankkilainoja, pankkien taseiden loppusummaa 
ja reaalisia raha-aggregaatteja. Galati ym. (2016) 
käyttivät sekä pankkilainoja että kaikkia luotto-
ja. Samarina ym. (2017) tarkastelivat erikseen 
kotitalouksien asuntolainoja ja lainoja muille 
kuin rahoitusalan yrityksille. 

Luottokannan ja nimellisen bruttokansan-
tuotteen suhteen trendipoikkeama, niin sanot-
tu Basel-indikaattori, on nykyään yleisesti käy-
tetty finanssisykli-indikaattori, joskin se on 

alkujaan tarkoitettu pelkästään finanssikriisien 
ennustamiseen. Siitä on tullut vastasyklisen 
lisäpääomavaatimuksen asettamista ohjaava 
tunnusluku. Tämän ja muiden vastaavien indi-
kaattoreiden rajoitukset on kuitenkin hyvä 
ymmärtää. Yksi tärkeä kritiikki liittyy mene-
telmiin. Luottokanta on varantomuuttuja kun 
taaskin bruttokansantuote on virtamuuttuja. 
Tämän eron takia luottokanta muuttuu hi-
taammin kuin bruttokansantuote, ja sen frek-
venssin voi odottaa olevan matalampi. Luotto-
kantahan koostuu enimmäkseen aikaisemmin 
otetuista lainoista. Lisäksi luottokannan ja 
BKT:n trendikasvut poikkeavat. Esimerkiksi 
Aikman ym. (2013) ovat osoittaneet, että näi-
den muuttujien suhde osoittaa suhdannevaih-
teluiden jatkuvasti voimistuvan, ellei suhdelu-
kua esitetä logaritmisena. Repullo ja Saurina 
(2011) ovat esittäneet, että Basel-indikaattori 
voi antaa virheellisen kuvan tilanteesta, sillä 
luottokanta seuraa suhdannevaihteluita vii-
veellä, minkä lisäksi laskusuhdanteessa ilme-
nevä BKT:n supistuminen kasvattaa trendi-
poikkeamaa. Haavio ym. (2014) ovat osoitta-
neet, että varallisuushintojen muutokset rea-
goivat suhdannekäänteisiin ennakoivasti, mut-
ta sekä luottojen ja BKT:n suhde että luottojen 
ja talletusten suhde seuraavat suhdannevaihte-
luita viiveellä.  

Viime vuosina on ollut tavallista lähteä 
implisiittisestä tai eksplisiittisestä olettamuk-
sesta, että jokin ei-havaittava syklinen voima 
vaikuttaa moniin havaittaviin rahoitusmuuttu-
jiin. Syklien tunnistaminen onnistuu parhaiten 
tarkkailemalla useita muuttujia samanaikaises-
ti. Näin ovat tehneet muun muassa Igan ym. 
(2011), Chen ym. (2012), Breitung ja Eickmeier 
(2014) sekä Miranda-Agrippino ja Rey (2017). 
Schüler ym. (2015) eksplisiittisesti testasivat ja 
mittasivat useiden potentiaalisesti tärkeiden 
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merkityksellisten muuttujien syklistä yhteis-
vaihtelua ja yhteisvaihtelun aikarakennetta. 
Tämän kaltaisissa tutkimuksessa yhteinen fak-
tori tunnistetaan aikasarjajoukosta, jossa on 
mukana sekä reaalitalouden että rahoitusmark-
kinoiden muuttujia. Mukaan voidaan ottaa 
pankkiluottoja, varallisuushintoja, pankkien 
velkavipua, raha-aggregaatteja ja korkoja. Mu-
kana voi olla myös kansainvälisiä muuttujia, 
esimerkiksi raaka-aineiden hintoja, valuuttava-
rantoja ja globaalin kokonaiskysynnän voimak-
kuutta kuvaavia indikaattoreita. Luottojen ja 
BKT:n suhde sekä luotonkasvu ja asuntojen 
hintojen suhde tuloihin riippuvat finanssisyk-
listä (Stremmel 2015).

Jo Borio ym. (2001) ja Hofmann (2004) pi-
tivät luottoaggregaatteja ja kiinteistöjen hinto-
ja ilmiön tärkeimpinä havaittavina muuttujina. 
Osakekurssien vaihtelu on nopearytmisempää.  
Tätä näkemystä tukevia tuloksia on runsaasti. 
Esimerkiksi Schüler ym. (2015) esittävät eko-
nometrista evidenssiä siitä, että osakkeiden 
kurssit liittyvät vain heikosti finanssisykliä pa-
remmin kuvaaviin muuttujiin. Tämä johtunee 
siitä, että osakekursseissa ei esiinny pitkäkes-
toista säännönmukaisuutta. Galati ym (2016) 
jättivät osakekurssit kokonaan pois. 

Stremmel (2015) tarkastelee isoa joukkoa 
muuttujia, muun muassa luottokantaa, varalli-
suushintoja ja pankkeja koskevia lukuja Euroo-
pan maista. Parhaiksi finanssisyklin ilmenty-
miksi osoittautuivat luottojen suhde BKT:hen, 
luottokannan kasvu sekä asuntojen hintojen ja 
tulojen suhde. Claessens ym. (2012) eivät suo-
ranaisesti tutkineet erilaisten rahoitusmarkki-
noita kuvaavien muuttujien interaktioita, mut-
ta he havaitsivat, että finanssimuuttujien yhteys 
BKT:hen on suunnilleen samanlainen riippu-
matta siitä, mitataanko talouden finanssisekto-
ria luottokannoilla vai asuntojen hinnoilla. 

Samankaltaiseen johtopäätökseen päätyivät 
Drehmann ym. (2012), jotka argumentoivat, 
että luottokannan ja asuntojen hintaindeksin 
yhteys on niin vahva, että kumpaa tahansa voi 
käyttää yksinkertaisena finanssisyklin indi-
kaattorina. He myös esittivät näistä kahdesta 
muodostetun yhdistelmäindikaattorin. 

Syklin pituus riippuu tietysti siitä, kuinka 
sykli määritellään, ja kuinka sitä mitataan. Esi-
merkiksi Claessens ym. (2010) tunnistivat val-
tavan määrän menneisyydessä tapahtuneita 
lyhyitä finanssisyklejä sekä kehittyneissä mais-
sa että kehitysmaissa. Tämä johtui pitkälti hei-
dän käyttämästään menetelmästä, joka luokit-
teli jo melko vähäiset heilahdukset yksittäisissä 
muuttujissa sykleiksi. Muissa tutkimuksissa on 
ollut melko tavallista päätyä lopputulokseen, 
että finanssisyklit ovat selvästi pidempiä kuin 
suhdannevaihtelut. Usein on päädytty loppu-
tulokseen, että finanssisykli kestää yli kymme-
nen tai 15 vuotta (Drehmann ym. 2012; Schü-
ler ym. 2015; Verona 2016; Galati ym. 2016).  
Strohsal ym. (2015a) päätyivät lopputulokseen, 
että sekä finanssisyklien että suhdannevaihte-
luiden pituus on kasvanut, mutta Verona (2016) 
päätyi lopputulokseen, ettei syklin pitenemi-
sestä 2000-luvulla ole juuri näyttöä. 

Paradoksaalisesti useimmat empiiriset ana-
lyysit käyttävät näytteitä niin lyhyiltä ajanjak-
soilta, että ne kattavat vain yhden tai enintään 
kaksi finanssisykliä. Tosin Aikman ym. (2015) 
esittävät spektraalianalyysiä luottokannan kas-
vulle Britanniassa aineistolla, jota myös Schu-
larick ja Taylor (2012) 3 käyttivät. Aineisto kat-
taa ajanjakson vuodesta 1880 vuoteen 2008.  
Spektritiheysfunktion korkeimmat arvot vas-
taavat noin 13 vuoden sykliä. Havainto on so-

3 Schularick ja Taylor (2012) tutkivat finanssikriisien en-
nustamismalleja, eivät finanssisyklejä.

Adam Gulan  j a  Ka r l o  Kauko



392

KAK 3/2018

pusoinnussa selvästi lyhemmillä näytteillä saa-
tujen tulosten kanssa. Tämä tukee olettamusta, 
että lyhyehköjen näytteiden käyttö useimmissa 
tutkimuksissa ei ole juuri vääristänyt tuloksia.  

Vaikka finanssisykli ja suhdannevaihtelut 
usein luokitellaan eri ilmiöiksi, ne ovat yhtey-
dessä keskenään. Antonakakis ym. (2015) esit-
tivät evidenssiä kaksisuuntaisesta kausaliteetis-
ta. Ma ja Zhang (2016) esittivät makrotaloudel-
lisen mallin, jossa IS-käyrä sisältää finanssisyk-
lin elementtejä. He päätyivät johtopäätökseen, 
että finanssisyklit aiheuttavat makrotaloudel-
lisia heilahteluja, etenkin rahoituskriisien 
oloissa (ks. myös Haavio 2012). Claessens ym. 
(2012) havaitsivat, että taantumat ovat syvem-
piä ja niitä seuraava elpyminen hitaampaa, jos 
laskusuhdanteessa varallisuushinnat laskevat. 
Leamer (2007) korosti asuntoinvestointien 
merkitystä suhdannevaihteluissa. Avotaloudes-
sa finanssisyklit ovat keskeinen vaihtotaseen 
yli- ja alijäämien aiheuttaja, ja niillä on toden-
näköisesti suurempi merkitys kuin suhdanne-
vaihteluilla tai kustannuskilpailukyvyllä (Com-
munale ja Hessel 2014).

3. Mikä voisi aiheuttaa 
finanssisyklejä?

Rahoitussykli-ilmiöön liittyvät teoriat usein esit-
tävät mekanismeja, jotka voimistavat ulkoisten 
sokkien vaikutuksia. Näissä malleissa keskity-
tään usein vakuusarvoihin (esim. Kiyotaki ja 
Moore 1997), mikä on sopusoinnussa sen ha-
vainnon kanssa, ettei osakemarkkinoilla ole lä-
heistä yhteyttä finanssisykliin, sillä pörssiosak-
keiden käyttö vakuuksina on paljon harvinai-
sempaa kuin kiinteistöjen käyttö. Lisäksi voimis-
tavat mekanismit voivat liittyä pankkien velka-
vipuun ja riskiaversion asteeseen. Pelkkä vaiku-

tuksia voimistava mekanismi ei kuitenkaan ai-
heuta säännöllistä aaltoilua talouden muuttujis-
sa. Ylikuumenemisen jälkeen seuraisi romahdus 
ja vähitellen tapahtuva tasapainottuminen.

Ulkoisten sokkien vaikutuksia voimistavat 
mekanismit eivät selitä keskeisimpien muuttu-
jien toistuvia ja siniaaltoa muistuttavia vaihte-
luita. Täydellisempi finanssisyklimalli selittäi-
si, miksi ylikuumenemisen ja voimakkaan 
taantumisen vaiheet yhä uudelleen seuraavat 
toisiaan, ja miksi rahoitusjärjestelmä ei nor-
maalisti päädy vakaaseen tasapainoon. Pintus 
ja Wen (2013) esittivät yhden ensimmäisistä 
tämän kaltaisista kontribuutioista. He käyttivät 
yleisen tasapainon mallia, jossa luotot ovat va-
kuudellisia, ja agenteilla on voimakas tarve 
sekä jäljitellä toinen toistensa elintasoa että 
ylläpitää kulutustottumuksiaan. Tällöin inves-
tointeihin käytettävissä olevat säästöt reagoivat 
voimakkaasti talouskehitykseen. Sekä tuotta-
vuussokki että luoton kysyntäsokki johtavat 
helposti ylikuumenemiseen ja sitä seuraavaan 
romahdukseen, jota seuraa heikkenevä aalto-
mainen vaihtelu.

Drehmann ym. (2017) osoittivat, että syklin 
dynamiikka on yhteydessä siihen, että laina-
sopimukset ovat yleensä pitkiä, eivätkä eräänny 
nopeasti pois luottokannasta. Pitkäaikaista 
luottokannan kasvua seuraa väistämättä suuri 
velanhoitorasite, siis rahavirtojen kääntyminen 
pois velkaisilta. Käytetyssä aineistossa jälkim-
mäinen on selvässä yhteydessä kriisien esiinty-
miseen. Vaikka tämä on puhtaasti empiirinen 
havainto, se tarjoaa yksinkertaisen selityksen 
sille, miksi ylikuumeneminen usein johtaa jon-
kinlaiseen taantumaan tai suoranaiseen ro-
mahdukseen.  

Finanssisyklien perimmäinen syy voi olla 
myös se, että pankkien kannattaa jäljitellä toi-
nen toisiaan riskinotossa. Rohkean riskinoton 
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kausia esiintyy ajoittain, ja usein ne päättyvät 
kriiseihin. Farhi ja Tirole (2012) esittivät mal-
lin, jossa yksittäisen pankin kannattaa sekä 
maturiteettitransformaation että velkavivun 
käytön osalta olla mahdollisimman tyypillinen 
ja keskimääräinen pankki. Pankkien enemmis-
tön ajautuminen vaikeuksiin olisi niin paha 
kansantaloudellinen ongelma, että julkisen 
vallan on pakko raha- ja tukipolitiikallaan tu-
kea pankkisektoria. Pitkäaikaisia, riskipitoisia 
sijoituksia kannattaa siis tehdä jos ja vain jos 
muutkin tekevät. Lisäksi teoreettisista kontri-
buutioista mainittakoon Aikman ym. (2015). 
Tämän puhtaan teoreettisen artikkelin mu-
kaan pankkien riskinottopäätökset voivat 
useistakin syistä olla niin sanottuja strategisia 
komplementteja, eli kilpailijan päätökseen 
kannattaa reagoida omalla samansuuntaisella 
päätöksellä. Analyysi perustuu olettamuksiin 
osakkeenomistajien rajatusta vastuusta, impli-
siittisistä valtiontakuista, toimivan johdon pyr-
kimyksestä ylläpitää mainettaan ja epätäydelli-
sestä informaatiosta. Jokainen pankki pystyy 
tekemään vain epävarmoja havaintoja makro-
talouden riskeistä, jolloin kilpailijan riskinot-
tohalukkuus osoittautuu kiinnostavaksi lisätie-
don lähteeksi.  Gorton ja He (2008) esittivät 
mallin pankkien kolluusiosta; jos pankit sopi-
vat hiljaisesti keskenään sekä koroista että ve-
lallisten tarkkailun tai valikoinnin vähentämi-
sestä, pankkien väliset korrelaatiot antolai-
nauksen volyymeissä ja luottoarviointien tiuk-
kuudessa vahvistuvat. Ajoittain esiintyy kausia, 
jolloin luottoa saa lähes kuka tahansa, mutta 
toisinaan mennään toiseen ääripäähän. 

Myös pakkomyyntien logiikka voi tarjota 
selityksen rahoitussyklien olemassaololle. Vel-
voite ylläpitää vakavaraisuutta saa monen pan-
kin myymään omaisuuttaan sijoituskohteiden 
hintojen laskiessa, mikä pahentaa tilannetta 

makrotasolla. Geanakoplos (2009) esitti ter-
min “vivutussykli” (leverage cycle); velkavipu 
kasvaa automaattisesti varallisuusesineiden 
hintojen laskeissa, mikä pakottaa pankit myy-
mään sijoituksiaan hintojen laskiessa. Ay-
manns ym. (2016) analysoivat Basel II ja Basel 
III -säädösten vaikutuksia: korkeampi volatili-
teetti pakottaa vähentämään velkavivun käyt-
töä, mikä aiheutuu käytetyistä riskimalleista. 
Ferrari (2017) puolestaan korosti väestöllisten 
tekijöiden merkitystä argumentoimalla, että 
työikäisen väestön kasvu nostaa asuntojen hin-
toja ja lisää kotitalouksien velkaantumista.

Cohn ym. (2015) löysivät käyttäytymista-
loustieteen piiriin kuuluvalla kokeellaan tukea 
Minskyn rahoitusmarkkinoiden epävakauden 
hypoteesille. He esittivät näyttöä siitä, että 
huonot uutiset tekevät rahoitusammattilaiset 
varovaisemmiksi ja riskiä kaihtavammiksi. 
Näin tapahtuu jopa silloin, kun he tietävät, et-
tä uutiset ovat täysin kuvitteellisia, eikä niillä 
muutenkaan olisi mitään yhteyttä sijoituspää-
tökseen. Rahoitusmarkkinoiden pessimistinen 
ilmapiiri siis saattaa aiheuttaa paon turvallisi-
na pidettyihin kohteisiin ja vähentää sijoituksia 
riskipitoisempiin kohteisiin, mikä heikentää 
markkinoiden tilannetta entisestään. Myös 
Murphy (2012) käsitteli psykologisia ja jopa 
fysiologisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ar-
vopaperimarkkinoiden sykliseen käyttäytymi-
seen. Toisaalta Bhattacharya ym. (2015) osoit-
tivat, että Minskyn epävakaushypoteesi voi 
olla sopusoinnussa täysin rationaalisen bay-
esilaisen oppimisen kanssa. Jos päätöksenteki-
jät päivittävät uskomuksiaan täysin rationaali-
sesti, pitkään jatkunut suotuisa ajanjakso ote-
taan huomioon, kun riskin määrää koskevia 
arvioita muodostetaan. Kova kilpailu rahoitu-
sinstituutioiden välillä voimistaa tätä ilmiötä. 
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Barro (2006) käsitteli harvinaisten kata-
strofien vaikutusta rahoitusmarkkinoilla. Bar-
ron kontribuutioon ei viitata oikeastaan lain-
kaan finanssisyklikirjallisuudessa, vaikka joi-
tain yhtymäkohtia on löydettävissä. Finanssi-
kriisin voisi mieltää katastrofiksi, jonka pelkäs-
tä uhasta sijoittajat saavat informatiivisesti te-
hokkailla markkinoilla korvausta myös pitkään 
jatkuvina hyvinä aikoina. Tosin Barron käsit-
telemät kriisit ovat äärimmäisempiä ja harvi-
naisempia kuin finanssisyklin laskuvaiheet. 

4. Kansainväliset ja globaalit 
finanssisyklit

Lähes kaikkia makrotalouden kysymyksiä poh-
dittaessa on syytä muistaa, että taloudet ovat 
avotalouksia. Esimerkiksi suhdannevaihtelui-
den kansainvälinen synkronisoituminen (esim. 
Backus ym. 1992) on tekijä, joka saattaa hyvin-
kin vaikuttaa myös finanssisyklien synkronisoi-
tumiseen. Tämä vaikutus riippunee siitä, kuin-
ka paljon ja minkä takia suhdannevaihteluiden 
kansainväliset korrelaatiot vahvistuvat. Jos fi-
nanssisykliä ja suhdannesykliä pidetään erilli-
sinä ilmiöinä, finanssisyklien mahdollisen synk-
ronisoitumisen voimakkuus ja taustalla olevat 
syy-seuraussuhteet eivät liity suhdannevaihte-
luiden korrelaatioon, vaan kyseessä on erillinen 
kysymys. Asialla on selkeää politiikkarelevans-
sia jopa optimaalisia valuutta-alueita pohditta-
essa. Yhteinen makrovakauspolitiikkakin toi-
mii tehokkaammin, jos finanssisyklit ovat yh-
teisiä eivätkä kansallisia. 

Kansainvälisten pääomavirtojen voisi olet-
taa voimistavan finanssisyklien synkronisoitu-
mista. Meller ja Metiu (2017) löysivät näyttöä 
tämän vaikutuksen olemassaolosta. He osoitti-
vat, että syklien kansainvälinen yhteisvaihtelu 

oli melko voimakasta ensimmäisen globalisaa-
tion aikana, siis ennen ensimmäistä maailman-
sotaa. Tämän ajanjakson jälkeen yhteisvaihtelu 
selvästi heikkeni, mutta se voimistui uudelleen 
1970-luvulta alkaen Bretton Woodsin järjestel-
män sortumisen jälkeen. Yksi kiintoisa löydös 
oli, että maakohtaiset syklit eivät enää kluste-
roidu maantieteellisten alueiden mukaan. 

Schüler ym. (2015) havaitsivat selkeää kan-
sainvälistä synkronisoitumista, joka ei kuiten-
kaan näytä koskevan Saksaa eikä Japania. Win-
ter ym. (2017) löysivät vain vähän näyttöä syk-
lin kansainvälistymisestä. Samarina ym. (2017) 
analysoivat kuuttatoista Euroopan rahaliiton 
jäsenmaata euron lanseeraamisen jälkeen. Yk-
sityisten velkojen osalta synkronisoituminen 
on yllättäen vähentynyt, vaikka suhdannevaih-
teluiden korrelaatiot ovat voimistuneet. 

Strohsal ym. (2015b) tarkastelivat Yhdys-
valtojen ja Britannian finanssisyklien synkro-
nisoitumista, joka vaikutti vahvalta. Grangerin 
kausaalisuustestin valossa Yhdysvaltojen sykli 
vaikuttaa Britanniaan, mutta toiseen suuntaan 
menevää vaikutusta ei näytä olevan. Hélène 
Rey ja eräät muut ovat esittäneet melko äärim-
mäisen version hypoteesista, että Yhdysvallat 
on globaalin finanssisyklin keskipiste. Rey 
(2013) argumentoi, että maailmassa on vain 
yksi kansainvälinen finanssisykli, joka vaikut-
taa suureen joukkoon rahoitusmarkkinamuut-
tujia. Tämä globaali sykli heijastuu voimak-
kaasti VIX-indeksiin, joka kuvaa optioiden 
hinnoista laskettua Yhdysvaltojen S&P500-
osakeindeksin implisiittistä volatiliteettia. Tätä 
indeksiä on usein pidetty globaalin riskinotto-
halukkuuden mittarina. Reyn tarjoaman seli-
tyksen mukaan perimmäinen globaalia finans-
sisykliä säätelevä tekijä on Yhdysvaltojen raha-
politiikka. Alkuperäisen artikkelin (Rey 2013) 
mukaan globaali faktori selittää 25 % riskillis-
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ten sijoituskohteiden tuotoista. Kansainvälisten 
pääomaliikkeiden ja VIX-indeksin korrelaatio 
on 0,24. Passari ja Rey (2015) havaitsevat osa-
ketuottojen kaikkialla maailmassa korreloivan 
merkittävästi VIX-indeksin kanssa. Nämä te-
kijät selittävät kuitenkin alle 10 % kotimaises-
ta luottokannan kehityksestä tarkastelluissa 
maissa. Cerutti ym. (2017) havaitsivat, että 
VIX-indeksi selittää tilastollisesti jopa 25 % 
kansainvälisistä pääomaliikkeistä. 

Osakemarkkinat ovat nykyään globaalisti 
integroituneet. Useat suuret institutionaaliset 
sijoittajat toimivat arvopaperimarkkinoilla 
kaikkialla maailmassa. Sen sijaan asuntomark-
kinat ovat kansalliset tai jopa paikalliset. On 
siis helppo ymmärtää, miksi globaali finans-
sisykli vaikuttaisi selvästi osakejohdannaisten 
markkinaan mutta ei niinkään kiinteistömark-
kinaan. Osakkeiden implisiittiseen volatiliteet-
tiin perustuvan VIX-indeksin kyky toimia 
etenkin globaalin finanssisyklin indikaattorina 
ei siis ole yllättävä havainto. 

Bräuning ja Ivashina (2017) havaitsivat, että 
etenkin kehitysmaiden tapauksessa luottovirrat 
reagoivat Yhdysvaltojen rahapolitiikkaan voi-
makkaasti. Kehittyneiden maiden tapauksessa 
vaikutus oli selvästi heikompi. Syyksi he esittä-
vät sitä, että kehitysmaiden kansainvälinen 
velka on usein dollarimääräistä. Samantapaista 
ovat esittäneet Cesa-Bianchi ym. (2017), joiden 
mukaan sekä valuutan vahvistuminen että 
asuntojen hintojen nousu voimistavat pääoma-
virtoja nostamalla vakuusarvoja (ks. myös Te-
mesvary ym. 2015). Baskaya ym. (2017) käytti-
vät Turkkia esimerkkinä kehittyvästä taloudes-
ta. He osoittivat, että globaali riskinottohaluk-
kuus selittää yli 40 % kotimaisesta luottomark-
kinan dynamiikasta.

5. Menetelmistä

Tutkimuksissa on käytetty lähinnä kolmea me-
netelmätyyppiä finanssisyklien tunnistamiseen. 
Ensimmäinen lähestymistapa perustuu Burnsin 
ja Mitchellin (1946) kehittämiin kriteereihin, 
joilla syklien vaiheet voidaan tunnistaa aineis-
tosta (ks. myös Bry ja Boschan 1971; Harding 
ja Pagan 2002; 2006). Menetelmän perusaja-
tuksena on löytää aineistosta paikalliset maksi-
mit ja minimit, jotka täyttävät eräät säännön-
mukaisuuskriteerit.4 Tätä menetelmää käyttä-
vät muun muassa Drehmann ym. (2012) ja 
Claessens ym. (2012). Menetelmän etuna on 
suhteellinen yksinkertaisuus, mutta se edellyt-
tää ennakko-olettamusta syklien mahdollisista 
pituuksista (Claessens ym. 2010; Cecchetti 
2010). Menetelmä ei myöskään hyödynnä ai-
neistosta mahdollisesti löytyvää tietoa siitä, 
kuinka pitkiä tai lyhyitä syklit voisivat olla.

Toinen yleisesti käytetty menetelmä on ol-
lut taajuusalueanalyysi. Sen avulla erotellaan 
muusta vaihtelusta säännönmukaista oskillaa-
tiota eri frekvensseillä, esimerkiksi alueella 
viidestä vuosineljänneksestä 40:een, mikä on 
ollut tavallista suhdannevaihtelukirjallisuudes-
sa. Fourier-muunnos on selkeä ja yksinkertai-
nen tähän ryhmään kuuluva menetelmä, ja sitä 
ovat käyttäneet muun muassa Strohsal ym. 
(2015a). Drehmann ym. (2012) puolestaan 
käyttivät Christianon ja Fitzgeraldin (1999) 
band-pass -filtteriä.

4 Esimerkiksi paikallinen maksimi tulkitaan suhdannehui-
puksi jos sitä on edeltänyt vähintään tietty määrä periodeja, 
joina muuttujan arvo on kasvanut, ja jos sitä seuraa vastaa-
va laskuperiodien lukumäärä. Jokaisen huipun jälkeen seu-
raavan ääriarvon on oltava laskusuhdanteen pohja, ja kah-
den huipun välissä on oltava vähintään tietty määrä perio-
deja. 
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Kolmas menetelmä on aalloke- eli väreana-
lyysi (wavelet) (Verona 2016; Scharnagl ja 
Mandler 2017; Voutilainen 2017). Aallokeana-
lyysi tunnistaa samanaikaisesti sekä syklisen 
ilmiön frekvenssin että syklien ajoittumisen 
aineistossa. Menetelmästä on kahdenlaista 
etua. Ensiksi se auttaa tunnistamaan eri frek-
vensseillä tapahtuvan syklisen vaihtelun mer-
kityksen eri ajanhetkinä. Sen avulla voidaan 
sanoa, onko jonkin frekvenssin merkitys kas-
vanut tai vähentynyt. Toinen etu on menetel-
män toimivuus myös ei-stationaarista aineistoa 
käytettäessä. Tällä on merkitystä, koska aika-
sarjojen suodattaminen saattaa hävittää tär-
keää informaatiota etenkin alhaisten frekvens-
sien osalta.5 Kuitenkin aineistoa on joskus 
suodatettu ennen syklisyysanalyysiä jopa ta-
pauksissa, joissa stationaarisuus ei ole välttä-
mätöntä. Poikkeuksena voidaan mainita aina-
kin Galati ym. (2016), jotka käyttivät Harveyn 
(1989) esittämää menetelmää trendin ja sykli-
syyden erottelemiseksi. 

Jotkut menetelmät on tarkoitettu tunnista-
maan ei-havaittu faktori, jos sama faktori vai-
kuttaa yhtä aikaa useisiin havaittuihin aikasar-
jamuuttujiin. Tähän tarkoitukseen on käytetty 
muun muassa Kalman-filtteriä ja state-space 
-estimointeja, joissa käytetään havaittujen 
muuttujien yhteyttä kuvaavan yhtälön lisäksi 
systeemin tilaa kuvaavaa yhtälöä. Miranda-
Agrippino ja Rey (2017) käyttivät dynaamista 
faktorimallia identifioidakseen ei-havaitun yh-
teisen tekijän, joka vaikuttaa varallisuushintoi-
hin, luottomääriin ja kansainvälisiin pääoman-
liikkeisiin. 

5 Christianon ja Fitzgeraldin (1999) suodinta voidaan so-
veltaa myös epästationaarisiin aikasarjoihin. 

6. Finanssisyklit Suomessa

Toista maailmansotaa seuranneina vuosikym-
meninä Suomen rahoitusmarkkinat olivat niin 
tiukasti säännellyt, ettei finanssisykli-ilmiötä 
päässyt esiintymään. Sen sijaan 1980-luvun 
puolivälistä alkaen finanssisykli-ilmiö on mie-
lekäs käsite Suomen taloudellista kehitystä tar-
kasteltaessa. Vuosikymmenen lopun ylikuume-
neminen on ehkä edelleenkin yksi äärimmäi-
simmistä syklin vaiheista Suomen taloushisto-
riassa. 

Seuraavassa on käytetty Voutilaisen (2017) 
laatimaa sovellusta. Sillä laadittuja finanssisyk-
likuvioita on julkaistu muun muassa Suomen 
Pankin Makrovakausraportissa.6 Sovellus las-
kee finanssisyklin arvon väreanalyysillä, jota 
sovelletaan useista muuttujista koostuvaan in-
dikaattoriin. Indikaattori on laskettu summaa-
malla eripituisia aallokkeita. Laskelmiin ote-
taan asuntojen hinnat, yksityiset luottokannat 
ja osakekurssit. Muuttujien painot on optimoi-
tu kolmestatoista Euroopan maasta koostuval-
la neljännesvuosittaisella paneeliaineistolla. 
Jokaisella frekvenssillä muuttujan paino indi-
kaattorissa määräytyy siten, että tulos ennustaa 
kriisejä mahdollisimman hyvin, joten menetel-
mä pyrkii luomaan rahoituskriisejä mahdolli-
simman hyvin ennustavan sykli-indikaattorin. 
Vertailun vuoksi esitetään myös Schülerin, 
Hiebertin ja Peltosen (2015) menetelmällä las-
kettu finanssisykli. Laskelmissa on käytetty 
1970-luvulta alkavaa aineistoa, mutta kuvio 1 
esittää tilanteen kehittymisen vasta vuoden 
1986 lopusta alkaen. 

6 Säännöllisesti ilmestyvän Makrovakausraportin numeroi-
ta voi ladata verkko-osoitteesta https://www.suomenpankki.
fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/selvitykset-ja-raportit/
makrovakausraportti/
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Kuten kuviosta 1 näemme, näiden menetel-
mien antamat arviot finanssisyklin kehitykses-
tä ovat hyvin samantapaiset, ja ne vaikuttavat 
uskottavilta. Finanssisyklin voimakkaimmat 
huiput ovat ajoittuneet 1980-luvun lopulle ja 
1990-luvun lopulle. Syvin aallonpohja koettiin 
1990-luvun pankkikriisin alkaessa. Suomen 
finanssisykli ei painunut poikkeuksellisen ne-
gatiiviseksi kansainvälisen finanssikriisin yh-
teydessä vuosina 2007 ja 2008, vaikka pieni 
notkahdus on kuviossa nähtävissä. Suomessa-
han kriisi vaikutti pikemminkin vientiteolli-
suuteen kuin rahoitusmarkkinoihin. Yksi mah-
dollinen johtopäätös on, että finanssisykli on 
Suomessa trendinomaisesti vaimentunut, sillä 
todella korkeita tai matalia arvoja ei ole havait-
tu 2000-luvun alun jälkeen.  

7. Johtopäätöksiä

Finanssisyklikirjallisuus on lisääntynyt voimak-
kaasti viime vuosina. Tutkimuksessa on havait-
tu joitain säännönmukaisuuksia. Finanssisyklit 
ovat jotain muuta kuin reaalitalouden suhdan-
nevaihteluita. Ne ovat reaalitalouden suhdan-
nesyklejä pitempiä, joten luottomarkkinoiden 
ylikuumenemiset ja finanssikriisit ovat harvi-
naisempia kuin tavanomaiset nousu- ja lasku-
suhdanteet.

Finanssisyklikirjallisuus on yhä melko uut-
ta, ja monet keskeiset kysymykset ovat edelleen 
avoimia. Edes syklien mittaamisessa ei ole va-
kiintuneita käytäntöjä. Suhdannevaihteluiden 
mittaaminen alkaa yleensä bruttokansantuot-
teesta, mutta finanssisyklien osalta näin vakiin-

Kuvio 1. Suomen finanssisyklit 1986-2017 kahdella tavalla mitattuina
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tunutta lähtökohtaa ei ole. Yksityisen luotto-
kannan, asuntojen hintojen ja latenttien fakto-
reiden estimoituja arvoja on usein käytetty. 
Finanssisyklien kansainvälisyys ja niiden leviä-
minen maasta toiseen on myös aihealue, jossa 
on yhä paljon tutkittavaa. Ilmeisesti sykleillä 
on taipumus alkaa maailmantalouden kannal-
ta keskeisistä maista, etenkin Yhdysvalloista, 
ja levitä myöhemmin muualle, mutta tästäkin 
asiasta debatoidaan yhä.

Kirjallisuudessa on yhä muitakin katve-
alueita. Esimerkiksi Schüler ym. (2015) kuvaa-
vat syklin eroja maiden välillä, mutta näiden 

erojen olemassaololle ei ole tarjottu selityksiä. 
Koska omistusasuminen ei ole yhtä tavallista 
kaikissa maissa, ja koska kiinteistöjen hinnat 
ovat merkittävä tekijä finanssisyklissä, asunto-
jen hintadynamiikan yhteys finanssisykliin voi 
poiketa maiden välillä paljonkin. Analyysi on 
voimakkaasti keskittynyt kehittyneisiin talouk-
siin. Kehitysmaiden osalta on lähinnä tutkittu 
globaalin syklin kansallisia ilmentymiä, mutta 
esimerkiksi Afrikan tai Etelä-Amerikan mai-
den kansallisista finanssisykleistä ei tiedetä 
paljonkaan. □
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