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Syy-seuraussuhteiden mittaaminen 
makrotaloustieteessä ei-normaalisuuden avulla

Jaakko Nelimarkka

Makrotalouden syy-seuraussuhteiden tarkas-
telu perustuu endogeenisen ja eksogeenisen 
osan erotteluun menetelmillä, joissa määritel-
lään, miten taloudenpitäjät muodostavat odo-
tuksia tulevaisuudesta. Lucasin (1976) kritiikki 
formalisoi tämän vaatimuksen: politiikan vai-
kutuksia ei voida arvioida korrelaatioiden pe-
rusteella simultaaniyhtälöryhmien kertoimista, 
sillä ne eivät ole rakenteellisia tai mikroperus-
teisia. Makrotalouden kausaalivaikutusten tar-
kastelu on kuitenkin mahdollista, kun talou-
denpitäjät reagoivat eksogeeniseen vaihteluun 
ajasta riippumattomien päätössääntöjensä mu-
kaisesti. Tällainen eksogeeninen vaihtelu on 
peräisin makrotalouden sokeista.

Moderni makrotaloustiede tyypillisesti tul-
kitsee kansantaloutta dynaamisten, stokastis-
ten yleisen tasapainon (DSGE) mallien avulla, 
joissa taloudenpitäjien päätössäännöt ovat mik-
roperusteisia. Näiden mallien valossa talouden 

sokit ovat suhdannevaihteluiden lähteitä ja sa-
malla ne tuottavat eksogeenista vaihtelua poli-
tiikkamuuttujiin. Toisaalta empiirisessä mak-
rotaloustieteessä pyritään syy-seuraussuhtei-
den estimointiin malleilla, joissa taustalla ole-
vasta prosessista oletetaan mahdollisimman 
vähän. Näissä redusoidun muodon malleissa ei 
esimerkiksi oleteta, onko taloudessa hintajäyk-
kyyksiä, mikä voisi vaikuttaa tuloksiin rahapo-
litiikan tai finanssipolitiikan tehokkuudesta. 
Sen sijaan talouden analyysi perustuu makro-
talouden sokkien identifiointiin.

Yleensä sokkien ja kokonaistaloudellisten 
vaikutusten mittaaminen tehdään vektoriauto-
regressiivisillä (VAR) malleilla, joissa talouden 
dynamiikkaa selitetään sisällytettävien muut-
tujien viipeiden avulla. Sims (1980) näytti, että 
kausaalivaikutuksia voidaan mitata erottele-
malla VAR-mallin ennustevirheestä sokkeja 
talousteoriaan perustuvin oletuksin. Tiettyjen 
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ehtojen vallitessa tämä rakenteellinen VAR-
malli (SVAR) pystyy palauttamaan minkä ta-
hansa lineaarisen DSGE-mallin sokit, tuotta-
maan talouden impulssivasteet ja havaitsemaan 
siten syy-seuraussuhteet oikein (Hansen ja 
Sargent 1991). Identifikaatio kuitenkin vaikeu-
tuu, jos empiirinen malli ei kykene huomioi-
maan riittävän tarkasti taloudenpitäjien odo-
tuksia tai jos talousteoriasta ei ole mahdollista 
johtaa sokkeja erottelevia oletuksia. Tällaisen 
puutteellisen informaation takia talouden sok-
keja ei kyetä palauttamaan tavanomaisesta 
SVAR-mallista.

Väitöskirjassa sovelletaan raha- ja finanssi-
politiikan sekä tuottavuussokkien vaikutusten 
tarkasteluun menetelmiä, joilla talouden sok-
keja voidaan erotella puutteellisen informaa-
tion vallitessa. Identifikaatiossa hyödynnetään 
erityisesti aikasarjojen ei-normaalisuutta. Tut-
kimuskirjallisuudessa talouden sokit oletetaan 
usein normaalijakautuneiksi. Kuitenkin suuri 
osa havaituista taloudellisista aikasarjoista ei-
vät ole normaalisti jakautuneita. Toisin kuin 
normaalijakauman tapauksessa ei-normaalis-
ten sokkien riippumattomuuteen ei riitä korre-
loimattomuus, vaan jakauman määrittävät imp-
lisiittisesti myös muuttujien korkeammat mo-
mentit. Ei-normaalisella jakaumaoletuksella 
aineistoista on näin ollen mahdollista saada 
enemmän informaatiota empiirisen mallin 
identifiointiin ja sokkien dynaamisten vaiku-
tusten mittaamiseen.

Ensimmäisessä väitöskirja-artikkelissa tar-
kastellaan rahapolitiikkaa erottelemalla sokke-
ja korkovaihtelusta, joka syntyy markkinareak-
tioista keskuspankin yllättäviin ilmoituksiin. 
Tyypillisesti käytettävässä tiheän aikavälin 
sokki-identifikaatiossa (Gertler ja Karadi 2015; 
Nakamura ja Steinsson 2018) rahapolitiikan 
yllätyskomponentti tulkitaan rahoitusmarkki-

noiden reaktioista juuri ennen ja jälkeen het-
ken, kun rahapoliittinen päätös on julkaistu. 
Tämä komponentti on rahapolitiikkasokki, 
joka ei yllätyksellisyytensä vuoksi heijasta kes-
kuspankin endogeenisia toimia. Estimoidun 
sokin avulla voidaan mitata rahapolitiikan vai-
kutuksia talouteen. Markkinareaktiot ovat kui-
tenkin potentiaalisesti vasteita keskuspankin 
moniulotteiseen viestintään. Keskuspankki 
viestii julkilausumissaan niin nykyisestä raha-
politiikasta, tulevista päätöksistä kuin talou-
den nykytilasta. Siten tiheän aikavälin muuttu-
jalla estimoitu rahapolitiikkasokki ei välttä-
mättä heijasta keskuspankin yllättäviä, ekso-
geenisia toimia tai yhtä ainoaa rahapolitiik-
kainstrumenttia. Rahapolitiikan arviointi voi 
tämän vuoksi osoittautua virheelliseksi.

Tutkimuksessa identifioidaan erityyppisiä 
rahapolitiikkasokkeja hyödyntämällä sekä ti-
heän aikavälin muuttujia että ei-normaalisuut-
ta. Kahden identifiointimenetelmän yhdistämi-
sellä saavutetaan kaksi etua. Ensiksi rahapoli-
tiikkasokki on nykykirjallisuuden tapaan tii-
viisti yhteydessä rahapolitiikan yllättäviin 
päätöksiin, jotka ajoittuvat keskuspankin kor-
kokokousten yhteyteen. Toiseksi ei-normaali-
suus sallii, että erityyppiset rahapolitiikkasokit 
voidaan erotella niiden tilastollisten ominai-
suuksien perusteella, eikä rajoittavia teoreetti-
sia oletuksia näin ollen tarvita. Tutkimus hyö-
dyntää toisaalta Lanteen ym. (2017) johtamaa 
identifiointiteoriaa ei-normaaliselle SVAR-
mallille ja toisaalta se laajentaa havaittaviin 
sokkimuuttujiin perustuvan Proxy SVAR 
-identifikaation (Mertens ja Ravn 2013) käyttöä 
ei-normaalisen jakauman tapaukseen.

Yhdysvaltojen keskuspankin Federal Re-
serven rahapoliittisista päätöksistä voidaan 
erottaa kolme erityyppistä yllätystä, joilla on 
erilainen vaikutus hintoihin, tuotantoon, kor-
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koihin ja rahoitusmarkkinoihin. Nämä kolme 
rahapolitiikkasokkia heijastavat tavanomaista 
korkopolitiikkaa, odotuksiin ja riskiin vaikut-
tavaa politiikkaa sekä keskuspankin toimien 
informaatiovaikutusta. Kahden ensimmäisen 
sokin kautta mitattavan tavanomaisen ja epä-
tavanomaisen rahapolitiikan vaikutukset ta-
louteen ovat hyvin samanlaisia, kun taas jäl-
kimmäinen informaatiosokki heijastaa keskus-
pankin julkistamia yllättäviä mutta endogeeni-
sia toimia, eikä se näin ollen sovellu kausaali-
vaikutusten arviointiin. Jälkimmäinen sokki 
on yhteydessä niin kutsuttuun informaatiovai-
kutukseen (Nakamura ja Steinsson 2018), jon-
ka mukaan keskuspankilla on enemmän tietoa 
talouden tilasta kuin muilla taloudenpitäjillä.

Väitöskirjan kahdessa muussa tutkimukses-
sa käsitellään VAR-mallin dynaamista identifi-
kaatio-ongelmaa. Ongelma tiivistyy siihen, 
että VAR-malliin sisällytettävien muuttujien on 
oltava riittävän informatiivisia talouden uusim-
mista sokeista. Vain tällöin malli on taustalla 
olevan DSGE-mallin empiirinen vastine, ja 
talouden sokit voidaan palauttaa ennustevir-
heestä identifioivin rajoittein. Muussa tapauk-
sessa teoreettisesta mallista seuraa havaituille 
muuttujille ei-fundamentaalinen esitys, jota ei 
voida johtaa VAR-mallin muotoon (Hansen ja 
Sargent 1991). Tällainen tilanne syntyy herkäs-
ti, kun taloudenpitäjillä on olennaisesti enem-
män informaatiota hallussaan esimerkiksi tu-
levaisuudessa realisoituvista tapahtumista kuin 
VAR-mallin muuttujat sisältävät. Ei-fundamen-
taalisuuden vuoksi tavanomainen VAR-malli 
tulkitsee sokin odottamattomaksi, vaikka ta-
loudenpitäjät sen ovat jo huomioineet aiemmin 
päätöksenteossaan (Leeper ym. 2013). 

Luonnollinen tapa ohittaa ei-fundamentaa-
lisuusongelma olisi lisätä VAR-malliin mahdol-
lisimman paljon informaatiota (Forni ja Gam-

betti 2014). Se, että käytössä on riittävä ja sokin 
kannalta relevantti joukko havaittavia muuttu-
jia, ei kuitenkaan aina ole ilmeistä. Väitöskir-
jan kahdessa tutkimuksessa estimoin sen sijaan 
suoraan ei-fundamentaalista esitystä Lanteen 
ja Saikkosen (2013) ei-kausaalisella VAR-mal-
lilla, joka hyödyntää havaittujen muuttujien 
tulevaisuuden vaihtelua. Malli palauttaa talou-
den sokit odotettuina ja mittaa niiden dynaa-
misia vaikutuksia. Ei-fundamentaalista ja fun-
damentaalista esitystä ei kuitenkaan voida 
erottaa toisistaan aineiston ensimmäisten ja 
toisten momenttien avulla, minkä vuoksi iden-
tifikaatiossa hyödynnetään ei-normaalista ja-
kaumaa.

Näistä kahdesta tutkimuksesta ensimmäi-
sessä (väitöskirjan toinen artikkeli) käytetään 
ei-kausaalista mallia finanssipolitiikan vaiku-
tusten arviointiin silloin, kun taloudenpitäjät 
kykenevät ennakoimaan tulevaisuuden poli-
tiikkaa esimerkiksi toimeenpanon keston 
vuoksi. Tällainen ennakointi johtaa ei-funda-
mentaalisuuteen ja vaikeuttaa finanssipolitii-
kan kausaalivaikutusten mittaamista, sillä ta-
loudenpitäjien päätöksenteko nojautuu laajem-
paan informaatioon kuin empiirinen malli voi 
ottaa huomioon (Leeper ym. 2013). Informaa-
tio-ongelma ohitetaan ei-kausaalisella mallilla 
siten, että taloudenpitäjien sallitaan ennakoi-
van julkisia menoja nostavaa sokkia jo ennen 
sen toteutumista. Tämä sokki identifioidaan 
finanssipolitiikan säännöstä kirjallisuudessa 
yleisesti käytetyllä tavalla, olettamalla julkisten 
menojen sopeutuvan talouden tilaan ainoas-
taan viipeellä (Blanchard ja Perotti 2002).

Tulosten mukaan julkisten menojen nostol-
la on elvyttävä vaikutus Yhdysvaltain talou-
teen: niin tuotanto, kulutus kuin investoinnit-
kin kasvavat. Erityisesti investoinnit, työllisyys 
ja palkat nousevat jo ennen politiikan varsi-
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naista toimeenpanoa. Jos odotusvaikutuksia ei 
huomioida, finanssipolitiikan kerroinvaikutus 
saatetaan aliarvioida. Kirjallisuudessa infor-
maatio-ongelmaa on pyritty tähän asti ratkai-
semaan estimoimalla sokin vaikutuksia muut-
tujalla, joka mittaa finanssipolitiikan uutisia. 
Esimerkiksi Rameyn (2011) keräämä aikasarja 
mittaa uutisia Yhdysvaltojen puolustusmeno-
jen muutoksista päätyen SVAR-tutkimuksista 
poikkeaviin tuloksiin finanssipolitiikan vaiku-
tuksista. Väitöskirjan tutkimuksessa käytetyn 
mallin validius ei nyt riipu sisällytetystä infor-
maatiosta, eikä uutista mittaavien aikasarjojen 
käyttö myöskään muuta johtopäätöksiä finans-
sipolitiikan vaikutuksista.

Viimeisessä väitöskirjan kappaleessa tar-
kastellaan tulevaisuuden tuottavuutta signaloi-
via uutissokkeja, joita on pidetty tärkeinä suh-
dannevaihteluiden lähteinä (Beaudry ja Portier 
2006). Tällöin nähdään voimakkaita reaktioita 
investoinneissa, osakekursseissa ja kulutukses-
sa sokkiin, joka nostaa tuottavuutta vain pi-
demmällä aikavälillä. Sokkien havainnointia 
vaikeuttaa kuitenkin se, että havaitut muuttujat 
eivät todennäköisesti sisällä riittävästi relevant-
tia informaatiota tulevaisuuden tuottavuutta 
muuttavista tekijöistä. Ei-kausaalisella mallilla 
ja sovelletulla keskipitkän aikavälin identifi-
ointitekniikalla voidaan sen sijaan mitata ta-
louden reagointia tulevaisuuden kokonaistuot-
tavuuden kasvuun riippumatta mallin sisältä-
mästä informaatiosta. Estimoidun mallin mu-
kaan Yhdysvaltojen talouteen vaikuttavat uu-
tissokit toisaalta ennakoivat korkeampaa tule-
vaisuuden tuottavuutta ja toisaalta nostavat 
osakekursseja ja investointeja heti uutisen 
saavuttua. Kuitenkin havaitut reaktiot uutis-
sokkeihin ovat maltillisia, minkä vuoksi ne 

eivät merkittävästi selitä Yhdysvaltain talou-
den suhdannevaih-teluita.

Kokonaisuudessaan väitöskirjan kolme tut-
kimusta osoittavat, että ei-normaalisella jakau-
maoletuksella on mahdollista saada lisäinfor-
maa-tiota tilanteisiin, joissa empiirisen makro-
ta-loustieteen tavanomaisilla identifiointime-
netelmillä ei pystytä erottelemaan talouden 
mekanismeja. Aineistossa tai mallin virheter-
meissä havaittu ei-normaalisuus ei siis välttä-
mättä ole ongelma vaan informaation lähde, 
jota voidaan hyödyntää klassisten makrotalo-
ustieteen kysymysten tarkasteluun. □
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