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1 JOHDANTO 

Osakemarkkinoiden merkitys maailmantaloudessa on kasvanut huomattavasti viime 

vuosikymmeninä. Maailman osakkeiden markkina-arvo on noussut karkeasti 20 

biljoonasta dollarista 63 biljoonaan dollariin vuosien 1996 ja 2013 välillä (World 

Federation of Exchanges 2012). Kun maailman kokonaistuotanto on noussut 

vastaavana aikana 40 biljoonasta 80 biljoonaan dollariin, voidaan puhua kansan- ja 

maailmantaloudellisesti merkittävistä luvuista (Earth Policy Institute 2012).  

Perinteisesti talouskasvun tutkijat ovat pitäneet rahoitussektorin sekä 

osakemarkkinoiden panosta kasvuun mitättömänä, mutta viime vuosisadan 

loppupuolella näkökulma alkoi saada kasvavan määrän haastajia. 

Osakemarkkinoiden nopea kasvu lisää kiinnostusta niiden sekä talouskasvun välisen 

yhteyden olemassaolon selvittämiselle.  

Myös kehittyvien talouksien merkitys maailmantaloudessa kasvaa nopeasti. 

Varsinkin Kiina on ollut viime vuosien aikana mediakeskiössä rahoitussektorin 

asteittaisten vapautusten ja niiden seurausten myötä. Kehittyvillä mailla, etenkin 

Brasilialla, Venäjällä, Intialla, Kiinalla, sekä Etelä-Afrikalla eli BRICS-ryhmällä, on 

hyvät mahdollisuudet kasvuun. Niissä asuu suuri väestö, ja niiden institutionaaliset 

sekä taloudelliset olosuhteet ovat viime aikoina muodostuneet yhä suopeammiksi 

talouskasvun syntymiselle. Maiden nousu lähelle länsimaiden tasoa talouden 

kehittyneisyydessä tarkoittaisi suurta maapallon vaurauden määrän lisäystä.  

Eräiden aikaisempien tutkimusten mukaan rahoitusmarkkinoilla on vahva yhteys 

talouden reaalitoimintaan. Se perustuu erityisesti rahoitusmarkkinoiden merkitykseen 

reaali-investointien rahoituksessa. Vuoden 2008 finanssikriisi osoitti shokeeraavasti 

sekä likviditeetin että finanssisektorin terveyden merkityksen koko kansantaloudelle, 

myös globaalisti tarkasteltuna. Lisäksi talouskasvun ja osakemarkkinoiden yhteyttä 

selvittäneet tutkimukset ovat löytäneet kiinnostavia vaikutussuuntia muuttujien 

välillä. Aiheen tutkiminen kehittyvien talouksien näkökulmasta antaa kuitenkin vielä 

mahdollisuuksia kartoittamattomien polkujen löytämiselle.  
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Tässä tutkimuksessa aihetta tarkastellaan VAR-mallin avulla, jota käytetään 

muuttujien välisen Granger-kausaalisuuden selvittämiseen. Näiden menetelmien 

avulla pystytään tarkastelemaan osakemarkkinoita ja talouskasvua kuvaavien 

muuttujien välisiä suhteita. Ne ovat usein käytettyjä alan tutkimuskirjallisuudessa. 

Aiempien löydösten perusteella vaikutussuunta saattaa kulkea joko 

osakemarkkinoista talouskasvuun, tai vastaavasti talouskasvusta osakemarkkinoihin. 

Muuttujina mallissa on käytetty bruttokansantuotteen muutosta, osaketuottoa ja 

lyhyitä korkoja. 

Tutkimuksen perusteella osaketuotto edeltää bruttokansantuotteen muutosta Brasilian 

ja Venäjän aineistoissa. Lisäksi vaikutus on Venäjällä kaksisuuntaista, myös 

lyhyiden korkojen sekä bruttokansantuotteen muutoksen välillä. Intiassa ja Kiinassa 

vaikutus on heikkoa, ja Etelä-Afrikasta sitä ei löytynyt juuri ollenkaan. Lyhyiden 

korkojen vaikutus muihin muuttujiin oli yleisesti pientä, paitsi Kiinassa 

osaketuottoihin.  

Luvussa 2 tutustutaan aihetta käsittelevään teoriaan ja aiempaan tutkimukseen. 

Luvussa 3 esitellään tarkemmin työssä käytettävä havaintoaineisto sekä 

tutkimusmenetelmät. Luvussa 4 perehdytään varsinaiseen tutkimukseen, ja luvussa 5 

tehdään yhteenveto aiheesta.  
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2 TEORIA 

2.1 Talouskasvun ja osakkeiden hinnanmäärityksen teoria 

Kuinka taloustiede selittää talouskasvua ja sen tekijöitä? Tunnetuimpia aiheeseen 

keskittyneen kasvuteorian perusosia on Solowin malli. Siinä talouskasvua selittävät 

muuttujat ovat pääoma ja työvoima. Yhteiskunnan talous kasvaa teorian mukaan 

joko työvoiman tai pääoman määrän lisääntyessä. Pääoman muutokset periodilta 

toiselle vastaavat säästöjen ja poistojen erotusta. Pitkällä aikavälillä Solowin malli 

vakiintuu tasapainotasolleen, jossa talouskasvu ei enää ylitä väestönkasvua. 

(Sørensen & Whitta–Jacobsen 2005: 60-88.) 

Kahden muuttujan selitysmalli johtaa laskeviin rajatuottoihin, joten siihen tarvitaan 

lisäksi teknologian vaikutus. Pitkän aikavälin talouskasvun painuminen mallissa 

nollaan ei ole yhtenevä empiiristen havaintojen kanssa. Tämä luo tarpeen sen 

parantamiselle. Yksinkertaisin muutos, niin sanottu eksogeenisen selittäjän 

lisääminen, on pelkän teknologisen kehityksen ottaminen malliin muuttujaksi. Se 

voidaan ottaa huomioon esimerkiksi asettamalla teknologinen kehitys 

tuotantofunktioon työvoiman kertoimeksi. Tällöin kyseessä on Harrod-neutraali, tai 

efektiivisen työpanoksen sisältävä tuotantofunktio. Malli ei kuitenkaan ota kantaa 

siihen miten teknologia määräytyy, vaan pitää sitä ulkoisena, annettuna tekijänä. 

Eksogeenista kasvua voidaan tutkia myös lisäämällä malliin teknologian lisäksi 

inhimillinen pääoma. (Sørensen & Whitta–Jacobsen 2005: 130–153.) 

Endogeenisessa kasvuteoriassa pyritään selittämään teknologian ja inhimillisen 

pääoman kehitys mallin sisällä, sen sijaan että sitä pidettäisiin ulkopuolisena 

tekijänä. Yksi tunnetuista esitysmuodoista on Romerin mikropohjainen malli. Siinä 

teknologian kehitystä selitetään ideoiden tuottamisella, joka on tarkoituksellista 

tutkimus- ja kehitystoimintaa. Talouskasvu on mallin mukaan riippuvainen talouden 

toimijoiden aktiivisuudesta ja panoksesta uusien ideoiden kehittämiseen ja 
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tutkimiseen. Empiiriset tutkimukset ovat pitäneet mallia varsin hyvänä selittäjänä 

talouskasvulle. (Sørensen & Whitta–Jacobsen 2005: 276–305.) 

Myös muunlaisia endogeenisiä kasvuteorioita on kehitetty. Lisäämällä malliin 

satunnaisia, laatua parantavia innovaatioita saadaan aikaan Schumpeteriläinen malli. 

Mallissa kasvu syntyy tuottavuutta parantavien innovaatioiden kautta. Innovaation 

syntymisen todennäköisyys riippuu tutkimukseen panostamisen määrästä, eikä 

innovaation syntyminen onnistu aina. Yrittäjillä on taloudellinen kannustin 

tutkimisen tekemiseen, sillä innovaation onnistuessa yrittäjästä tulee väliaikainen 

monopolisti kyseiselle periodille ja hän saa ylisuuria voittoja. Schumpeterin ”luovan 

tuhon” käsite on ollut innoittajana mallille. Siinä uudet innovaatiot syrjäyttävät 

vanhoja, aivan kuten uudet innovaatiot tuovat mallissa voittoja niiden keksijöille. 

(Aghion & Howitt 2009: 85–100) 

Millä perusteella arvopaperien hinnat määräytyvät? Yleisen tasapainoteorian 

malleissa talouden toimijat valitsevat portfolioidensa arvopaperisijoitukset 

tavoitteenaan optimoida kulutustaan useamman periodin välillä. Näissä malleissa 

kulutuksen ja arvopaperien hintojen välillä vallitsee siis olennainen suhde. Cox, 

Ingersoll ja Ross (1985) esittävät mallin, jossa arvopaperien hinnat kehittyvät 

endogeenisesti. Vastaavasti Lucasin (1978) mallissa kuluttajat omistavat 

alkuvarannot vain yhden periodin ajan kerrallaan, joten siinä niiden hintojen on 

sopeuduttava kullekin periodille. Alkuvarantojen ilmaantuminen on siinä 

eksogeenisesti määrätty. Arvopapereiden hinnat määräytyvät näiden teorioiden 

mukaan siis markkinoiden yleisen tasapainon kautta. Näistä poiketen Farmer (1993) 

esittää, että taloudessa voi olla useita tasapainoja joista osa on muita 

epäoptimaalisempia. Teoria ei ole kuitenkaan yleisen konsensuksen mukainen.  

Voiko talouskasvu vaikuttaa osakemarkkinoihin? Osakkeiden hinnoittelusta on tehty 

useita eri teorioita. Gordonin malli, eli osinkojen kasvumalli, hinnoittelee osakkeen 

hinnan sen tulevien osinkojen nykyarvon mukaan (Cochrane 2005: 413). Teorian 

mukaan arvopaperin hinta on riippuvainen sen tulevasta tuottopotentiaalista. 



10 

 

Hinnoittelu tapahtuu diskonttaamalla tulevat kassavirrat korolla, vähennettynä 

odotetuilla osinkojen kasvulla sekä inflaatiolla. Rossin (1976) osakkeiden 

arbitraasihinnoitteluteorian (APT) mukaan talouden makrofaktoreilla on vaikutusta 

osakkeiden hintoihin. Koska teorian mukaan arvopaperien idiosynkraattiset eli 

arvopaperikohtaiset riskit voidaan hajauttaa pois muodostamalla sijoitusportfolioita 

useammasta toistensa kanssa korreloimattomasta arvopapereista, niin lopputuloksena 

vain makroriskit vaikuttavat portfolioiden tuottoihin. (Cochrane 2005: 173) 

Teoriapohjan perusteella voidaan olettaa makrotalouden tekijöiden, kuten 

talouskasvun, vaikututtavan osakkeisiin ja rahoitusmarkkinoihin. Kuitenkin 

empiirinen tutkimus on osoittanut käytännön syy-seuraussuhteiden olevan 

monimutkaisempia. Levine (2005) on tiivistänyt katsauksen rahoitusmarkkinoiden 

muutosten vaikutuksesta talouskasvuun, jonka mukaan rahoitusmarkkinat vaikuttavat 

reaalitalouteen.   

Miten osakemarkkinat voivat vaikuttaa reaalitalouteen? Levinen (2005) mukaan 

kysyntä rahoitus- ja osakemarkkinoiden tarjoamille palveluille syntyy informaation 

keräämisen, sopimusten toimeenpanemisen sekä kaupankäynnin luomista 

kustannuksista. Rahoitusmarkkinat tekevät kaupankäynnistä tehokkaampaa 

standardoitujen säännösten ja toiminnan keskittämisen myötä. Rahoitusalan 

toimijoiden keräämä informaatio auttaa myös resurssien tehokkaammassa 

kohdistamisessa. Lisäksi toimivat rahoitusmarkkinat mahdollisesti lisäävät ihmisten 

luottamusta ja tätä kautta sijoitetun pääoman määrää markkinoilla, kun ihmiset ovat 

valmiimpia antamaan varojansa rahoitukseksi yrityksille.  

Levinen (2005) mukaan rahoitusmarkkinoiden toiminta voidaan jakaa karkeasti 

viiteen eri toimintoon:  

(i) informaation tuottamiseen mahdollisista sijoituskohteista ja 

pääoman allokoinnista ennen sijoituksen tekemistä,  
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(ii) rahoituksen antamisen jälkeiseen sijoitusten valvontaan ja 

hyvän hallinnoinnin harjoittamiseen,  

(iii)kaupankäynnin, hajauttamisen sekä riskinhallinnan 

helpottamiseen 

(iv)  säästöjen keräämiseen ja hyödyntämiseen sekä 

(v)  hyödykkeiden ja palveluiden vaihdon helpottamiseen.  

Levine käyttää artikkelissaan tätä jakoa aiheen teoreettisen kirjallisuuden 

järjestelemiseen. Jako on sama kaikille rahoitusta tarjoaville toimijoille pankeista 

osakemarkkinoihin, mutta eroja syntyy tarjoamismuodoissa. Samaa jakoa käytetään 

tässä työssä tutkimuskysymyksen teoreettisen taustan esittelyyn.  

Ensiksi, informaation tuottaminen sekä kerääminen on kallista ja työlästä yksittäisille 

säästäjille. Näiden informaatiokustannusten vuoksi pääoman tarjonta saattaa 

vähentyä, koska ihmiset eivät ole halukkaita antamaan varojaan sijoituksiin joista 

saatava informaatio on puutteellista (Levine 2005). Välikädet rahoitusmarkkinoilla 

voivat vähentää informaatiokustannuksia, sillä suurilla toimijoilla on enemmän 

resursseja informaation keräämiseen ja mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen 

yksilöihin verrattuna. Parantamalla informaation saatavuutta rahoitussektori voi 

lisätä talouskasvua. Tämä tapahtuu sijoittajien kasvaneesta luottamuksesta 

seuraavalla lisäpääomalla sekä pääoman kanavoitumisesta parempiin kohteisiin 

uuden informaation vaikutuksesta (Greenwood and Jovanovic, 1989).  

Holmström ja Tirole (1993) painottavat likviditeetin merkitystä informaation 

tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Heidän mukaansa osakemarkkinat kiihdyttävät 

talouskasvua lisäämällä kannustimia informaation hyödyntämiseen, toisin sanoen 

säästöjen sijoittamiseen yrityksiin. Informaation kerääminen yrityksistä muuttuu 

houkuttelevammaksi sekä kannattavammaksi, kun talousjärjestelmä antaa 

mahdollisuuksia kerätyn informaation hyödyntämiseen käymällä kauppaa 

kiinnostavan yrityksen osakkeilla. Likvideillä osakemarkkinoilla kaupankäynti eli 

informaation hyödyntäminen on helpompaa kuin vähemmän likvideillä markkinoilla, 



12 

 

joten Holmström ja Tirole argumentoivat likvidien osakemarkkinoiden kannustavan 

lisääntyneeseen informaation keräämiseen.  

Toiseksi, säästönsä yrityksille tarjonneita sijoittajia kiinnostaa kuinka hyvin heidän 

pääomiaan käytetään. Tämä luo kysyntää yritysten valvontaa ja hyvää hallinnointia, 

eli corporate governancea kohtaan. Osakemarkkinat ovat kuitenkin saaneet osakseen 

kritiikkiä tässä kirjallisuudessa, sillä niiden on väitetty olevan pankkisektoria 

huonompia yritysten valvonnassa. Tämän perusteella osakemarkkinoiden kykyä 

talouskasvun vauhdittamiseen on kyseenalaistettu. Syinä tähän on esitetty 

osakkeenomistajien keskinäistä vapaamatkustamista yritysten seurannassa. Kun 

omistus on lukuisiin eri tahoihin hajautunutta, ei kaikilla omistajilla ole yhtä suurta 

kannustinta yritysjohdon valvontaan kuin keskittyneessä osakkeenomistuksessa. 

Kirjallisuudessa on myös esitetty, että osakkeenomistajien varoja tehottomasti 

käyttävä johto pystyisi vaikuttamaan yhtiökokoukseen halutessaan. Tällä tavoin se 

pystyisi vaikeuttamaan omaa uudelleenvalintaansa, lisäten huonoja kannustimia 

(Stiglitz 1985.) Osakemarkkinoiden puolustukseksi on todettava, että vaihtoehdoksi 

tarjotusta pankkijärjestelmästä on myös havaittu sille ominaisia ongelmia. Tällaisiksi 

on esitetty mittavaan kokoon kasvaneiden pankkien suuri ja jopa talouden kehitystä 

hidastava vallankäyttö yrityksissä, sekä varovainen yritysrahoituksen jakaminen 

uusille korkeariskisille projekteille. (Levine 2005). 

Kolmanneksi, Levinen (2005) mukaan rahoitusmarkkinat tarjoavat välineitä 

riskinhallinnan, kaupankäynnin sekä hajauttamisen helpottamiseksi. Sijoitusten 

hajauttaminen eri kohteisiin suojaa useilta riskeiltä, kuten yhden sijoituskohteen 

tuottamilta tappioilta, huonolta sijoitusajankohdalta sekä likviditeetin puutteelta. Kun 

sijoitukset on hajautettu useaan eri kohteeseen, yhden kohteen kokemat tappiot eivät 

tee koko sijoitusvarallisuuden tuotoista tappiollisia. Hajauttaminen saattaa myös 

tuottaa positiivisia vaikutuksia reaalitalouteen, vaikuttaen näin talouskasvuun. Näin 

käy koska korkeatuottoisimmat investoinnit ovat usein myös korkeariskisimpiä, joten 

niihin sijoitetaan vähemmän suoraa pääomaa yksilöiden riskinkarttamisen vuoksi. 

Kun sijoitustoiminta on hajauttamiseen perustuvaa, myös osa riskiä karttavien 
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sijoittajien säästöistä kanavoituu korkeariskisiin kohteisiin. Koska monet uutta 

teknologiaa hyödyntävät sijoitukset kuuluvat korkeariskiseen kategoriaan, 

hajauttaminen voi näin lisätä niiden rahoitusta vaikuttaen näin reaalitalouteen 

(Acemoglu ja Zilibotti, 1997).  

Neljänneksi, rahoitusmarkkinat mahdollistavat säästöjen keräämisen yksittäisiltä 

säästäjiltä investoitavaksi paljon pääomaa tarvitseviin yrityksiin. 

Rahoitusmarkkinoiden toimijat ja instituutiot vähentävät keräämiseen liittyviä 

transaktio- ja informaatiokustannuksia, koska ne pystyvät ensin keräämään säästöt ja 

sen jälkeen pohtimaan erikseen niiden jakamista investointien rahoitukseen 

käytettäviin sijoituksiin. Jos jokaisen yrityksen pitäisi itse ottaa yhteyttä erikseen 

jokaiseen sijoitettavia säästöjä omistavaan tahoon, seuraisi tästä paljon ylimääräistä 

työtä. Joissain tapauksissa tuskin olisi kannattavaa edes ottaa yhteyttä pieniä pääomia 

omistaviin tahoihin yhteydenotosta seuraavien kustannusten ollessa mahdollisesti 

saatavia pääomia suurempia. Ilman rahoitusmarkkinoiden tuomaa 

kustannusvähennystä saman pääomamäärän kokoaminen on haastavampaa, minkä 

vuoksi yksittäisten säästäjien varat saattavat jäädä investoimatta. 

Rahoitusmarkkinoiden toiminta mahdollistaa säästöjen keräämisen kautta useampien 

investointien rahoittamisen yhteiskunnassa, vaikuttaen talouskasvua lisäävästi. 

(Levine 2005.) 

Viidenneksi, hyödykkeiden ja vaihdon helpottaminen alentamalla 

transaktiokustannuksia vaikuttaa positiivisesti talouskasvuun lisäämällä työnjakoa. 

Laajempi työnjako taloudessa lisää työvoiman erikoistumista, joka mahdollistaa 

työntekijöiden syvemmän asiantuntijuuden sekä perehtymisen omaan alaansa. 

Erikoistuminen vaatii taloudelta kuitenkin enemmän kaupankäyntiä ja vaihtoa kun 

pienempi osa kysytystä tuotannosta tuotetaan itse.  Levine (2005) vertaa 

rahoitussektorin luomien transaktiokustannusten alenemisen vaikutusta rahan 

luomiin vaihdannan kustannusten alenemiseen, jotka aikanaan mahdollistivat 

laajemman työnjaon ja talouden kasvamisen. Hänen mukaansa rahoitussektorilla on 

mahdollisuuksia luoda samankaltaisia vaikutuksia vielä tänäkin päivänä.  
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Levinen viisijako käsitteli rahoitusmarkkinoiden tarvetta kokonaisuutena. 

Osakemarkkinoilla on lisäksi omia, yksilöllisiä talouden toimintaa parantavia 

ominaisuuksia, jotka voivat vahvistaa talouskasvua ja rahoitusmarkkinoiden 

toimintaa, vaikka suuria määriä pääomaa ei edes kulkisi osakemarkkinoilta yritysten 

rahoittamiseen. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi yksilöllisemmän 

riskinhallinnan parantaminen ja aiemmin mainittu likviditeetin lisääminen, jotka 

lisäävät myös muiden rahoitusmarkkinoiden sektorien toiminnan tehokkuutta. 

Riskinhallinta helpottaa muiden rahoitusmarkkinoiden osien toimintaa, esimerkiksi 

turvaamalla hajauttamisella pankkien ja vakuutuslaitosten varallisuutta. 

Mahdollisuus rahoituksen hankkimiseen osakemarkkinoiden kautta voi myös 

vähentää muita rahoitusjärjestelmien tuomia ongelmia, kuten merkittäviksi 

kasvaneiden pankkien liian vahvaa vallankäyttöä. Nämä tekijät yhdessä 

rahoitusmarkkinoiden yleisten tehtävien kanssa tukevat osakemarkkinoiden 

merkitystä yritysten rahoituksen varmistamisessa ja sitä kautta talouskasvun 

vahvistamisessa. Teorian valossa voidaan olettaa yhteyttä olevan ja pitää sitä 

tutkimisen arvoisena asiana. (Levine, 2005.) 

2.2 Aiempi tutkimus osakemarkkinoiden ja talouskasvun yhteydestä 

Rahoitussektorin ja talouskasvun välistä yhteyttä tutkittiin empiirisesti ensimmäisiä 

kertoja jo 1960-luvulla. Tällöin huomio ei vielä kiinnittynyt pankkien ja 

osakemarkkinoiden väliseen eroon vaan tutkimuksissa niitä käsiteltiin yhtenä 

kokonaisuutena. Aiheesta tehtiin myös muita tutkimuksia seuraavina 

vuosikymmeninä, kuten Shaw (1973) sekä King ja Levine (1993). Nämä työt 

raivasivat tietä osakemarkkinoiden merkityksen tutkimiselle. Näkökulma pysyi 

kuitenkin rahoitusmarkkinoiden kokonaisuuden tarkastelussa ja keskittyi usein 

vertailemaan osakemarkkinoiden ja pankkisektorin eroja sekä paremmuutta 

talouskasvun vauhdittamisen suhteen. Ensimmäisinä menetelminä näissä 

tutkimuksissa käytettiin maiden välistä regressioanalyysiä. (Levine 2005.) 
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Levine ja Zervos (1998) olivat ensimmäisiä varsinaisen osakemarkkinoiden 

kehittyneisyyden ja talouskasvun välisen suhteen tutkijoita. Heidän työnsä selvitti 

yhteyttä osakemarkkinoiden ja pankkijärjestelmän kehittyneisyyden sekä 

talouskasvun mittareiden välillä. Usean maan havaintoaineistoon sovelletulla 

regressioanalyysillä saatujen tulosten mukaan osakemarkkinoiden likviditeetillä on 

positiivista yhteyttä nykyisiin sekä tuleviin talouskasvun muutoksiin, pääoman 

kertymiseen sekä tuottavuuden kasvuun. Sen sijaan osakemarkkinoiden koosta, 

kansainvälisestä integroitumisesta ja volatiliteetista ei löytynyt yhteyttä 

talouskasvuun. Aineisto sisälsi 47 eri maata vuodesta 1976 vuoteen 1993. 

Osakemarkkinoiden likviditeetin mittareina he käyttivät pörssin markkina-arvoa 

suhteutettuna bruttokansantuotteeseen ja pörssin vaihdettujen osakkeiden määrää 

suhteessa kokonaismarkkina-arvoon sekä bruttokansantuotteeseen. 

Kritiikki käytettyjä ekonometrisia menetelmiä kohtaan sai tutkijat perehtymään 

tutkimusongelmaan uudempien työkalujen avulla. Rousseau ja Wachtel (2000) 

käyttävät 47 maan kattavaa vuosittaista paneeliaineistoa tutkimuksessaan 

ajanjaksolta 1980–1995. Heidän mukaansa osakemarkkinoiden kehittyneisyydellä on 

talouskasvua edistävä vaikutus. Beck ja Levine (2004) tekivät myös vastaavan 

tutkimuksen käyttäen dynaamista GMM paneeliestimointimenetelmää, 

tarkoituksenaan vastata Levinen ja Zervoksen (1998) saamaan kritiikkiin. Heidän 

tuloksensa ovat samansuuntaiset kuin Rousseaulla ja Wachtelilla, viitaten 

osakemarkkinoiden kehittyneisyyden talouskasvua ennustavaan vaikutukseen.  

Aikasarjamenetelmät ja maakohtaiset tutkimukset nousivat myöhemmin hallitseviksi 

suuntauksiksi. Huomiota alettiin lisäksi kiinnittää enemmän yhteyden suuntaan, eli 

vaikuttavatko osakemarkkinat talouskasvuun vai saako talouskasvu 

osakemarkkinoiden mittareiden arvot nousemaan. Tutkimuksissa toistuu myös 

kysymys, voiko vaikutussuunta olla maakohtainen. Usein hyödynnettyjä menetelmiä 

ovat Granger-kausaalisuuden testaaminen, yhteisintegraation tutkiminen sekä 

vektoriautoregressiivisten (VAR) menetelmien käyttö. Granger-kausaalisuudella 

tarkoitetaan sitä, voiko aikasarjan viivästetyillä havainnoilla selittää toisen aikasarjan 
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tämän hetken arvoja. Yhteisintegroituneella aineistolla taas on havaittavissa yhteistä 

pitkän aikavälin trendiä, ja VAR-mallissa aikasarjan nykyarvo riippuu sen itsensä 

sekä muiden muuttujien edellisistä arvoista. Menetelmiä käsitellään 

yksityiskohtaisemmin tuonnempana. (Levine 2005.) 

Van Nieuwerburg, Buelens ja Cuyvers (2005) tutkivat osakemarkkinoiden ja 

talouskasvun pitkäaikaista yhteyttä Belgiassa vuosilta 1830–2000 testaamalla niiden 

välistä Granger-kausaalisuutta sekä yhteisintegraatiota. Menetelmänä käytettiin 

vektorivirheenkorjausmallia (VECM), joka on muunnos VAR-menetelmästä. Heidän 

mukaan osakemarkkinoilla oli positiivista vaikutusta talouskasvuun, etenkin vuosien 

1873 ja 1935 välillä. Tutkimuksessa painotetaan myös vaikutuksen ajan suhteen 

vaihtelevaa luonnetta, sillä toisen maailmansodan jälkeen vaikutuksen suunta 

muuttui talouskasvusta osakemarkkinoihin. Tämä antaa tukea hypoteesille 

vaikutussuunnan vaihtelusta erilaisissa olosuhteissa. Van Nieuwerburg ym. selittivät 

vaihtelua ja voimakkuutta Belgian talouden institutionaalisilla muutoksilla, kuten 

osakemarkkinoiden vapauttamisella ja likviditeetin kasvulla vuodesta 1870 

eteenpäin.  

Hondroyiannis, Lolos ja Papapetrou (2004) tutkivat kreikkalaisella vuosien 1986–

1999 kuukausittaisella aineistolla talouskasvun ja osakemarkkinoiden yhteyttä. 

Heidän VAR-analyysiin perustuva työnsä osoittaa muuttujien välillä olevan 

kaksisuuntaista vaikutusta. Vaikka vuorovaikutus on tilastollisesti merkittävä, se ei 

kuitenkaan ole suuri, ja saattaa kuvata maan olosuhteita. Kreikka on keskikokoinen 

EU-maa, jossa on perinteisesti turvauduttu pankkirahoitukseen osakemarkkinoiden 

ollessa pienemmät. Tulokset eivät myöskään löytäneet muutosta vaikutuksen 

määrässä rahoitussektorin liberalisoinnin jälkeen 90-luvulla.  

Antonios (2010) tutki työssään osakemarkkinoiden ja talouskasvun välistä yhteyttä 

Saksan aineistolla vuosista 1965 vuoteen 2007 VAR-mallilla. Tarkoituksena oli 

tutkia muuttujien pitkäaikaista yhteyttä kuten Van Nieuwerburg ym. työssä. 

Muuttujina hän käyttää bruttokansantuotetta talouskasvun ja osakemarkkinaindeksiä 
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osakemarkkinoiden kuvaamiseen. Tulokset ovat samansuuntaisia muun 

kirjallisuuden tulosten kanssa, eli osakemarkkinoilla on tulevaa talouskasvua 

selittävä vaikutus. Antonios painottaa tutkimuksensa lopuksi tarvetta tulosten 

vertailulle EU-jäsenmaiden kesken.  

Marques, Fuinhas & Marques (2013) testasivat osakemarkkinoiden ja talouskasvun 

yhteyttä Portugalin aineistolla vuosina 1993–2011. Heidän VAR-, Granger-

kausaliteetti-, varianssihajotelma- sekä impulssivastaanalyysit osoittivat 

kaksisuuntaisen vaikutuksen muuttujien välille. Marques ym. mukaan 

vaikutussuunnan vaihtelun syyt johtuvat talouden regiimimuutoksista, kuten 

finanssikriisistä ja Portugalin liittymisestä eurojärjestelmään. Kuten Kreikka, 

Portugali on keskikokoinen EU-maa. Osakemarkkinoiden positiivinen vaikutus 

talouskasvuun todettiin vahvaksi, kun talouskasvun vaikutus osakemarkkinoihin ei 

vastaavasti ollut yhtä voimakas. Osakemarkkinoita mitattiin Portugalin pörssin 

markkina-arvoa suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja talouskasvua 

bruttokansantuotteella.  Pörssin markkina-arvon mittarina käytettiin PSI20-

hintaindeksiä. 

Kehittyneiden maiden lisäksi maakohtaisia aikasarjatutkimuksia on tehty myös 

kehittyvistä talouksista. Enisan ja Olufisayo (2009) tutkivat aihetta seitsemällä 

afrikkalaisella maalla vuosilta 1980–2004. He käyttivät osakemarkkinoiden 

tunnuslukuna pörssien markkina-arvoja jaettuna bruttokansantuotteella sekä 

vaihdettujen osakkeiden määrää jaettuna bruttokansantuotteella. Menetelmänä heillä 

toimi autoregressiivinen jakautuneiden viiveiden malli (ARDL), joka on muunnos 

VAR-mallista. Seitsemästä tarkastellusta maasta kahdessa, eli Egyptissä ja Etelä-

Afrikassa havaittiin muuttujien välistä yhteisintegroituvuutta. Suunta oli 

osakemarkkinoista talouskasvuun, eikä tutkimus paljastanut kaksisuuntaista 

vaikutusta. Kaikista seitsemästä maasta löytyi kuitenkin Granger-kausaliteettia, joka 

oli useassa kaksisuuntaista. Selvää vaikutusta osakemarkkinoista talouskasvuun ei 

siis voi osoittaa kuin kahdelle maalle, kun taas molemminpuolista, vaikkakin 

heikkoa, vuorovaikutusta voidaan havaita useammasta taloudesta.  
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Badrin (2015) tutkimuksessa tarkasteltiin Egyptiä vuosien 2002–2013 välillä 

käyttäen neljännesvuosittaista aineistoa. Talouskasvun mittareina käytettiin 

bruttokansantuotetta sekä suoria ulkomaisia investointeja, ja osakemarkkinoiden 

kehittyneisyyttä mitattiin Egyptin pörssin neljännesvuosittaisella markkina-arvolla. 

Muista maista sekä aiemmasta Enisan ja Olufisayon (2009) tutkimuksesta poiketen 

Badrin mukaan VAR-analyysilla ei löydetty muuttujien väliltä kausaalista yhteyttä 

tai yhteisintegroituvuutta. Osakemarkkinoiden ja talouskasvun suhde Egyptissä on 

siis täysin erilainen mitä aiemmassa tutkimuksessa. Hän tekee tuloksista 

johtopäätöksen, että Egyptin osakemarkkinat ovat tehottomat eivätkä vaikuta 

talouskasvun tuottamiseen.    

Osakemarkkinaindikaattoreita on käytetty myös muussa tutkimuskirjallisuudessa 

keinona tuotannon ja muiden reaalitaloudellisten mittareiden ennustamisessa. Niiden 

saamat tulokset antavat tukea tuloksille, joissa osakemarkkinoiden on todettu 

vaikuttavan positiivisesti talouskasvuun. Stockin ja Watsonin (2003) mukaan 

arvopaperien hinnoilla on ennustevoimaa tuotannon suhteen, mutta he eivät löytäneet 

yhtenäistä, joka ajankohdalla ja jokaisessa aineiston maassa hyvänä ennustajana 

toimivaa arvopaperien hintaindikaattoria. Heidän tutkimuksessaan tarkasteltiin myös 

muiden rahoitusmarkkinoiden muuttujien kyvykkyyttä talouskasvun ennustamiseen, 

kuten korkojen ja valuuttakurssien.  

Gay (2008) tutki osakkeiden hintojen ja makrotaloudellisten muuttujien välistä 

yhteyttä kehittyvissä talouksissa. Muuttujia olivat osakeindeksi, valuuttakurssi sekä 

öljyn hinta ja aineistona toimivat BRIC-taloudet. Tulosten mukaan muuttujien välillä 

löytyi yhteyttä ainoastaan vaihtokurssien sekä osakeindeksin kesken. Sitä ei löytynyt 

myöskään osakeindeksien nykyisten ja aiempien arvojen välillä, joka Gayn mukaan 

viittaa markkinoiden tehottomuuteen aineiston maissa. Tutkimusten tulokset antavat 

lisätukea oletukselle, että kehittyvien talouksien osakemarkkinoiden ja talouskasvun 

välillä saattaa piillä kiinnostavia yhteyksiä.  
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2.3 Tutkimus BRICS-maista 

Tutkimusta BRICS-maista on olemassa vähemmän kuin kehittyneistä maista, ja niitä 

koskevat tulokset ovat kehittyneitä maita epäselvemmät Tiwari, Mutascun, 

Albulescun ja Kyophilavongin (2015) mukaan. Tämä saattaa johtua maiden 

erilaisista institutionaalisista sekä taloudellisista olosuhteista. Luottamus on hyvin 

tärkeää rahoitusmarkkinoille, jota esimerkiksi maiden korruptio saattaa nakertaa, 

joka voi vähentää talouskasvuun ulottuvaa vaikutusta. Tätä epäiltiin Enisan ja 

Olufisayonin (2009) tutkimuksessa. 

Liang ja Teng (2006) tutkivat rahoitussektorin ja talouskasvun välistä suhdetta 

Kiinassa vuosilta 1952–2001. He käyttivät rahoitussektorin mittarina pankkiluottojen 

määrää, eikä tutkimuksessa käsitelty osakemarkkinoita. Aikasarja-analyysissa pörssi-

indikaattorien käyttäminen olisi ollut lisäksi mahdotonta, sillä manner-Kiinassa ei 

ollut varsinaisia osakemarkkinoita ennen vuotta 1990. Tutkimusmenetelmänä he 

käyttivät VAR-mallinnusta yhteisintegraation ja Granger-kausaalisuuden 

selvittämiseen. Tutkimuksen tulokset eroavat aiemmasta kirjallisuudesta, sillä Liang 

ym. löysivät yhteyden talouskasvusta rahoitussektorille. Lisäksi rahoitussektorin 

tunnusluvut eroavat selvästi vertailtaessa aiempiin kehittyneiden maiden tuloksiin. 

He esittävät että Kiinan muista maista eroavat olosuhteet voivat olla syynä eroille. 

Esimerkiksi rahoitusjärjestelmä oli aikanaan keskittynyt muutamalle 

julkisomisteiselle pankille, jotka kanavoivat rahoituksen valituille valtionyhtiöille. 

Lisäksi tavoitteena oli huomioida pelkän taloudellisen kasvun lisäksi Kiinan 

alueellinen tasa-arvo. Näissä asioissa maan rahoitusjärjestelmä eroaa selvästi 

kehittyneistä maista. On mahdollista että näillä erityispiirteillä on tehottomuutta 

lisääviä vaikutuksia, mikä hidastaa rahoitussektorilta tulevia vaikutuksia 

talouskasvuun.   

Tiwarin, Mutascun, Albulescun ja Kyophilavongin (2015) tutkimus keskittyy 

osakemarkkinoiden ja talouskasvun väliseen suhteeseen Intiassa. Heidän työssään 

käyttämä menetelmä perustuu tiheysfunktioanalyysiin sekä ehdollisen VAR-malliin, 
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jota he käyttävät vertailumallina. Tutkimuksessa osakemarkkinoita mitataan 

Bombayn osakemarkkinaindeksillä ja talouskasvua teollisuustuotannon indeksillä. 

Ehdolliseen VAR-malliin on lisäksi lisätty eksogeenisiä muuttujia, kuten 

valuuttakurssi, inflaatio, vieraiden valuuttojen reservi sekä kauppatase. Tiwarin ym. 

VAR-mallistaan saamat tulokset vihjaavat kaksisuuntaisen vaikutuksen 

olemassaolosta muuttujien välillä. Impulssivasteeanalyysi osoittaa vaikutuksen 

olevan vahvempi kulkiessa talouskasvusta osakemarkkinoihin. Tällöin yhden 

keskihajonnan suuruinen kasvu teollisuustuotannossa saa osakemarkkinaindeksin 

reagoimaan vahvemmin kuin mitä yhden keskihajonnan kasvu 

osakemarkkinaindeksissä vaikuttaa teollisuustuotantoon. 

Tutkimusten valossa osakemarkkinoilla näyttää olevan ennakoivaa vaikutusta 

talouskasvuun. Samansuuntaisiin lopputuloksiin on päästy lukuisilla eri 

ekonometrisilla menetelmillä ja aineistoilla. Tuoreemmat maakohtaiset aikasarja-

analyysit ovat kuitenkin paljastaneet riippuvuussuhteiden olevan epästabiileja 

joissain tapauksissa. Sekä teoria että empiirinen tutkimus tukevat oletusta 

osakemarkkinoiden myönteisestä vaikutuksesta reaalitalouden kasvuun. Uudempi 

kirjallisuus on kuitenkin tuonut tarkemman kiinnostuksen kohteeksi vaikutussuunnan 

sekä sen maakohtaisen riippuvuuden, etenkin kehittyvissä talouksissa.
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Taulukko 1. Tiivistelmä tutkimusten tuloksista. 

Tutkimus Menetelmä Aineisto Tulokset 

Levine ja Zervos (1998) Usean maan regressio 47 maata vuodesta 1976 vuoteen 

1993 

Osakemarkkinoiden likviditeetillä on positiivista 

vaikutusta talouskasvuun 

 

Rousseau ja Wachtel (2000) Paneeli-VAR 47 maata vuodesta 1980 vuoteen 

1995 

Osakemarkkinoiden kehittyneisyydellä on 

talouskasvua edistävä vaikutus 

 

Beck ja Levine (2004) Dynaaminen    

GMM-paneeliestimoini 

40 maata vuodesta 1976 vuoteen 

1998 

Osakemarkkinoiden kehittyneisyydellä on 

talouskasvua edistävä vaikutus  

 

Van Nieuwerburg, Buelens 

ja Cuyvers (2005) 

Yhteisintegraation ja Granger-

kausaalisuuden tarkastelu 

VECM:illä 

Belgia vuosilta 1830–2000 Osakemarkkinoilla oli positiivista vaikutusta 

talouskasvuun, mutta vaikutussuunta vaihteli 

ajallisesti 

 

Hondroyiannis, Lolos ja 

Papapetrou (2004) 

VAR-malli Kreikka vuosilta 1986–1999 Osakemarkkinoiden ja talouskasvun välillä on 

kaksisuuntaista vaikutusta maassa 

 

Antonios (2010) VAR-malli Saksa vuosilta 1965–2007 Osakemarkkinoilla on positiivista vaikutusta 

talouskasvuun 

 

Marques, Fuinhas & 

Marques (2013) 

VAR-malli Portugali vuosilta 1993–2011 Osakemarkkinoilla on positiivista vaikutusta 

talouskasvuun, ja vaikutus on yksisuuntaista 

 

Enisan ja Olufisayo (2009) ARDL-malli 7 Afrikkalaista maata vuosilta 

1980–2004 

Osakemarkkinoiden ja talouskasvun välistä 

kaksisuuntaista Granger-kausaalisuutta paljastui 

kaikista maista, tosin heikkoa. Yhteisintegroituvuutta 

löytyi kahdesta maasta. 

 

 

Taulukko 1. jatkuu     
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Badrin (2015)  VAR-malli Egypti vuosilta 2002–2013 Osakemarkkkinoiden ja talouskasvun välillä ei 

löydetty yhteyttä 

 

Liang ja Teng (2006) VAR-malli Kiina vuosilta 1952–2001 Talouskasvulla on vaikutusta rahoitussektoriin, 

muttei toisinpäin 

 

Tiwari, Mutascu, Albulescu 

ja Kyophilavong (2015) 

Tiheysfunktioanalyysi ja VAR-

malli 

Intia vuosilta 1993–2011 Osakemarkkinoiden ja talouskasvun välillä on 

kaksisuuntaista vaikutusta, mutta vaikutus on 

vahvempi talouskasvusta osakemarkkinoihin 

kulkiessa 
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3 HAVAINTOAINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Havaintoaineisto 

Tämän tutkimuksen kehittyviä talouksia koskeva havaintoaineisto käsittää Brasilian, 

Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan eli BRICS-maat. Kyseisistä maista on 

oletettavasti saatavilla helpommin aineistoja kuin useista muista kehittyvistä 

valtioista, ja ne ovat lisäksi varsin pitkällä talouden kehittyneisyyden osalta. 

Mielenkiintoinen kysymys on, mihin suuntaan vaikutus talouskasvun ja 

osakemarkkinoiden välillä kehittyvien maiden aineistossa kulkee. 

BRICS-maat ovat keränneet huomiota 2000-luvun alusta alkaen, jolloin termi 

lanseerattiin (O’Neill, 2001). Alun perin puhuttiin BRIC-maista, mutta Etelä-Afrikan 

lisäys joukkoon vuonna 2010 muutti termin nykyiseen muotoonsa (SouthAfrica.info, 

2011). Vuonna 2000 maajoukon bruttokansantuote vastasi 23,3 % koko maailmasta, 

ja maiden merkitys maailmantaloudessa on entisestään kasvanut tämän jälkeen. 

Kiina on noussut suurimmaksi taloudeksi maailmassa, kun taas vastaavasti Venäjä on 

viime vuosina ajautunut vaikeuksiin talouspakotteiden vuoksi. Aineistosta on 

havaittavissa, että etenkin Intian ja Kiinan talouskasvu on ollut voimakasta viime 

vuosina. Osakemarkkinoiden kasvu on ollut keskimäärin vahvinta Venäjällä, Intiassa 

sekä Etelä-Afrikassa. 

Tutkimuksessa muuttujina toimivat maiden pörssien markkina-arvot, lyhyet korot ja 

bruttokansantuote. Pörssin markkina-arvoa vastaavana yksikkönä käytetään 

paikallista pörssi-indeksiä, kuten eräissä aiemmissa tutkimuksissa on tehty, 

esimerkiksi Tiwari, Mutascu, Albulescu ja Kyophilavong (2015). Lyhyet korot on 

otettu tutkimuksessa toiseksi rahoitussektorin muuttujaksi, kuten Stock ja Watson 

(2003) ovat tehneet. Bruttokansantuote edustaa tutkimuksessa reaalitalouden 

aktiviteettia. Muuttujien valintaan on vaikuttanut saatavilla oleva aineisto. 

Yleisimmistä tutkimuksissa käytetyistä muuttujista ei ollut saatavilla kuin muutaman 
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vuoden verran aineistoa BRICS-maista, mikä ei ole riittävä määrä. Aineisto on 

neljännesvuosittaista kaikissa muuttujissa, ja se on hankittu Thomson Reutersin 

Datastreamista. Kooste muuttujista, maiden aikaväleistä sekä havaintomääristä on 

esitetty taulukossa 2.  

Maiden bruttokansantuote on ilmoitettu kiintein hinnoin kausitasoitettuna. Maiden 

osakemarkkinoita edustavana muuttujana toimivat kausitasoitetut paikalliset 

osakemarkkinahintaindeksit, jotka seuraavat paikallisten pörssien markkina-arvoja. 

Lyhyet korot on ilmoitettu prosenttiyksiköissä, ja osakeindekseistä sekä 

bruttokansantuotteista on otettu logaritmit sekä ensimmäiset differenssit. Näin 

muuttujista saadaan vertailukelpoisia keskenään. Bruttokansantuotteen aineisto on 

valmiiksi kausitasoitettua, ja osakemarkkinaindeksien sekä lyhyiden korkojen 

kausitasoitus on tehty Eviews-ohjelmistolla X11-menetelmällä. 

Aineistot eivät kaikissa tapauksissa olleet kelvollisia sellaisenaan. Brasiliassa 

hyperinflaatio aiheutti maalle tarpeen valuuttauudistukseen vuonna 1994, mikä 

heijastuu lyhyiden korkojen aineistoon nostamalla aikajakson korkoarvot tuhansiin 

prosenttiyksikköihin. Valuuttauudistuksen jälkeen korkoihin vaikuttivat maan 

ongelmat vaihtotaseen alijäämän sekä Aasian finanssikriisin kanssa. Jotta 

tutkimuksen tulokset olisivat mielekkäitä, on aikasarjoja jouduttu lyhentämään 

jättäen kyseiset ajanjaksot pois, etteivät poikkeukselliset arvot sekoita tuloksia.  

Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetyt muuttujat 

Muuttuja Kuvaus Aikaväli Havainnot 

 Paneeli A: Brasilia   

Bruttokansantuote Vuoden 2000 hinnat Q3/1999-Q4/2015 68 

Osakemarkkinaindeksi  2.1.1968, perusarvo 100 pistettä  

Lyhyet korot  Vuosineljänneksen keskiarvo  

 Paneeli B: Venäjä  Aikaväli  

Bruttokansantuote  Vuoden 2010 hinnat Q3/1998-Q4/2015 74 

Osakeindeksi  22.9.1997, perusarvo 100 pistettä  

Lyhyet korot  Vuosineljänneksen keskiarvo  

 Paneeli C: Intia  Aikaväli  
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Bruttokansantuote  Vuosien 2011-2012 hinnat Q2/1991-Q3/2015 99 

Osakeindeksi  1978-1979, perusarvo 100 pistettä  

Lyhyet korot  Vuosineljänneksen keskiarvo  

 Paneeli D: Kiina  Aikaväli  

Bruttokansantuote  Vuoden 2014 hinnat Q4/1997-Q2/2013 67 

Osakeindeksi  14.6.1991, perusarvo 100 pistettä  

Lyhyet korot  Vuosineljänneksen keskiarvo  

 Paneeli E: Etelä-Afrikka  Aikaväli  

Bruttokansantuote  Vuoden 2010 hinnat Q1/1981-Q4/2015 144 

Osakeindeksi  1.1.1973, perusarvo 100 pistettä  

Lyhyet korot   Vuosineljänneksen keskiarvo  

  

Aineiston tilastollinen kuvaus löytyy taulukosta 3. Koska osakemarkkinaindeksi sekä 

bruttokansantuote ovat logaritmien differenssejä, kuvaavat ne prosentuaalisia 

muutoksia aikasarjoissa. Esimerkiksi Brasilian bruttokansantuote on kasvanut 

keskimäärin 0,64 % neljännesvuodessa.  Taulukossa on esitettynä jokaisen maan 

muuttujien keskiarvo, minimi, maksimi sekä keskihajonta. Tutkimus-osiossa tehdyn 

yksikköjuuritestauksen perusteella myös lyhyet korot on differoitu, lukuun ottamatta 

Etelä-Afrikkaa. Näiden maiden kohdalla lyhyiden korkojen arvot kuvaavat 

prosenttiyksiköissä tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi Brasiliassa lyhyet korot ovat 

laskeneet keskimäärin 0,31 prosenttiyksikköä vuosineljänneksellä, suurimman laskun 

ollessa 6,94 prosenttiyksikköä.  

Taulukko 3. Kuvaavat tunnusluvut 

Muuttuja Keskiarvo Minimi Maksimi Keskihajonta 

 Paneeli A: Brasilia   

Bruttokansantuotteen muutos 0.0064 -0.0419 0.0249 0.0123 

Osaketuotto 0.0227 -0.3144 0.2746 0.1076 

Lyhyet korot  -0.3109 -6.9458 3.7493 1.8238 

 Paneeli B: Venäjä   

Bruttokansantuotteen muutos 0.0084 -0.0560 0.0401 0.0168 

Osaketuotto 0.0433 -0.5305 0.4763 0.1809 

Lyhyet korot  -0.2089 -16.6495 48.6129 7.0804 
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 Paneeli C: Intia    

Bruttokansantuotteen muutos 0.0159 -0.0170 0.0508 0.0137 

Osaketuotto 0.0296 -0.3278 0.4881 0.1137 

Lyhyet korot  -0.0471 -3.4633 1.8208 0.7626 

 Paneeli D: Kiina   

Bruttokansantuotteen muutos 0.0229 0.0018 0.0439 0.0074 

Osaketuotto 0.0091 -0.2943 0.3471 0.1293 

Lyhyet korot  -0.0822 -2.7274 1.8089 0.6961 

 Paneeli E: Etelä-Afrikka   

Bruttokansantuotteen muutos 0.0057 -0.0214 0.0251 0.0082 

Osaketuotto 0.0338 -0.3810 0.2710 0.0903 

Lyhyet korot   11.6193 4.9720 21.7974 4.4387 

Kuvioissa 1-5 ovat esitettyinä kunkin maan aikasarjat. BKT vastaa 

bruttokansantuotteen muutosta, OSAKE osaketuottoa ja KORKO lyhyttä korkotasoa. 

Muuttujan perässä oleva kirjain viittaa kyseessä olevaan maahan, B tarkoittaa 

Brasiliaa, V Venäjää, I Intiaa, K Kiinaa ja E Etelä-Afrikkaa. Bruttokansantuotteen 

muutos ja osaketuotto on skaalattu kuvaajia varten prosenttiluvuiksi vertailun 

helpottamiseksi. Tarvittaessa oikealle pystyakselille on skaalattu eniten poikkeava 

muuttuja, silloin kun se on selventänyt kuvaajaa. 
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Kuvio 1. Brasilian havaintoaineisto aikaväliltä Q3/1999-Q4/2015. 

Kuviossa 1 nähdään Brasilian korkotason laskeneen tasaisesti havaintojakson aikana, 

mikä huomataan myös muuttujan keskiarvosta. Maan bruttokansantuotteen muutos 

on esitetty oikeassa pystyakselissa, ja osaketuotto sekä lyhyet korot vasemmassa. 

Suurin pudotus ajoittuu aineiston alkuun, jolloin maa toipui valuutta- ja 

vaihtotasekriiseistään. Bruttokansantuotteen muutoksen ja osaketuoton syvimmät 

pudotukset ajoittuvat finanssikriisin aikoihin, ja ainakin tällöin on huomattavissa 

selvästi osakemarkkinoiden edeltäneen talouden kehitystä.  

Kuviossa 2 huomataan jälleen finanssikriisin vaikutus vuoden 2008 aikana Venäjän 

aineistossa. Oikea pystyakseli on skaalattu bruttokansantuotteen muutoksen mukaan, 

ja vasen pystyakseli osaketuoton sekä lyhyiden korkojen mukaan. Osaketuoton 

putoaminen edeltää hieman bruttokansantuotteen muutoksen laskua kuten 

Brasiliassa. Korkojen suuret arvot aineiston alkupäässä viittaavat Aasian 

talouskriisiin, kuten myös negatiiviset arvot osaketuotossa ja bruttokansantuotteen 

muutoksessa. Suurinta bruttokansantuotteen kasvu on ollut 90-luvun lopussa sekä 

ennen finanssikriisin alkua vuosina 2006 sekä 2007. 
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Kuvio 2. Venäjän havaintoaineisto aikaväliltä Q3/1998-Q4/2015. 
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Kuvio 3. Intian havaintoaineisto aikaväliltä Q2/1991-Q3/2015. 
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Kuvio 4. Kiinan havaintoaineisto aikaväliltä Q4/1997-Q2/2013. 

Kuviossa 3 on esitettynä Intian aineisto. Vasen pystyakseli on skaalattu kaikkien 

kolmen muuttujan mukaan. Korkotaso on maassa ollut varsin tasainen aikavälin 

alussa, mutta 2000-luvulle tultaessa muutoksia esiintyy tiheämmin. Finanssikriisi 

näkyy jälleen selvästi kaikissa muuttujissa. Bruttokansantuotteen muutokset ovat 

olleet enimmäkseen positiivisia ja kohtalaisen suuria. Talouskasvu on ollut varsin 

hyvää Intiassa, keskiarvon ollessa 1,59 % per vuosineljännes.  

Kuviossa 4 on esitettynä Kiinan aineisto. Vasemmalla pystyakselilla on skaalattuna 

bruttokansantuotteen muutoksen ja lyhyiden korkojen arvot, oikealla pystyakselilla 

taas osaketuoton arvot. Kiinan talouskasvu on ollut selvästi suurinta tutkimuksen 

maista, ollen keskimäärin 2,29 % vuosineljänneksellä. Lyhyiden korkojen käyrä 

näyttää silmämääräisesti seuraavan jonkun verran bruttokansantuotteen muutoksia. 
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Kuvio 5. Etelä-Afrikan havaintoaineisto aikaväliltä Q1/1981-Q4/2015. 

Kuviossa 5 on esitettynä Etelä-Afrikan aineisto. Vasemmalla pystyakselilla on 

skaalattuna osaketuoton sekä lyhyen koron arvot, ja oikealla bruttokansantuotteen 

muutokset. Lyhyet korot seuraavat jonkun verran bruttokansantuotteen muutoksia. 

Etelä-Afrikan bruttokansantuotteen kasvu on ollut matalinta kaikista aineiston 

maista, jääden keskimäärin 0,57 prosenttiin vuosineljänneksellä. 

Osaketuotonkeskiarvo sen sijaan on toiseksi suurin. Suoraa yhteyttä osaketuoton ja 

bruttokansantuotteen muutosta on vaikea nähdä aikasarjoista silmämääräisesti.  

3.2 Menetelmät 

Vektoriautoregressiiviset (VAR)-mallit ovat aikasarja-aineiston tutkimiseen 

tarkoitettuja tilastollisia menetelmiä. Ne ovat useamman selitettävän muuttujan 

laajennoksia yhden selittävän muuttujan autoregressiivisille (ARMA) malleille. 

Yhden selitettävän muuttujan autoregressioyhtälössä muuttujan y arvo riippuu 

muuttujan y aiemmista arvoista yt-q. Useamman yhtälön tapauksessa muuttujien yi 

arvot riippuvat muuttujien yi,t-q arvoista, eli toisin sanoen muuttujan y tämän hetken 

arvoihin voivat vaikuttaa sen omien edellisten arvojen lisäksi myös mallin muiden 
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selitettävien muuttujien edeltävät arvot. Brooks (2002, s. 330) Yhtälö voidaan esittää 

yhden viiveen tapauksessa seuraavasti: 

     𝑦𝑡   =   𝛽0   +   𝛽1  𝑦𝑡−1  +   𝑢𝑡   (1) 

 𝑔 × 1    × 1   𝑔 × 𝑔 𝑔 × 1    𝑔 × 1    

Yhtälössä y kuvaa 𝑔 × 1 kokoista vektoria, joka sisältää selitettävät muuttujat. 𝑔 

tarkoittaa selitettävien muuttujien määrää. 𝛽0 on vakioiden vektori ja 𝛽1matriisi, joka 

sisältää estimoidut autoregressiokertoimet muuttujien y viivästettyjen arvojen 

matriisille 𝑌𝑡−1. 𝑢𝑡 on yhtälöiden viivetermi. Kahden muuttujan ja yhden viiveen 

tapauksessa yhtälöryhmä on seuraavanlainen: 

      𝑦1   =  𝛽0  +    𝛽1𝑦1,𝑡−1 + 𝛽2𝑦2,𝑡−1  +  𝑢1  (2) 

         𝑦2   =  𝛽3  +    𝛽4𝑦2,𝑡−1 + 𝛽5𝑦1,−1  +  𝑢2  

y1 kuvaa esimerkiksi bruttokansantuotetta, ja y2 osakemarkkinoita. Koska molempien 

muuttujien yhtälöissä kummankin muuttujan viivästetty arvo on tekijänä, muuttujien 

tämänhetkiset arvot ovat riippuvaisia toistensa aiemmista arvoista.   

Mallia muodostettaessa on päätettävä myös sopiva viiveiden määrä. Tämä voidaan 

tehdä käyttämällä usean muuttujan informaatiokriteerejä, kuten VAR-käyttöön 

laajennettuja Akaiken (AIC), Hannan-Quinnin (HQIC) sekä bayesiläistä Schwarz 

(BIC) informaatiokriteerejä. Kyseisten mittareiden avulla voidaan testata 

lisäviiveiden vaikutusta virhetermeihin, pyrkien löytämään virhetermien 

käyttäytymiseen perustuvien informaatiokriteereiden arvoa minimoiva viiveiden 

määrä. (Brooks 2002: 331.) 

VAR-mallit nousivat vaihtoehdoksi aiemmin suosituille rakenteellisille yhtälöille, 

muun muassa koska niiden tarve teoreettisille taustaoletuksille ei ole samanlainen 

kuin aikaisemmissa makromalleissa. Sims vaikutti vahvasti VAR-mallien 

leviämiseen taloustieteen parissa, ja nykyisin ne ovat hyvin yleisesti käytettyjä 
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aikasarja-analyyseissä. (Brooks 2002, s. 330). Koska VAR-mallit käsittelevät kaikkia 

muuttujia mahdollisina endogeenisinä muuttujina, niiden käyttö on suosittua 

tutkittaessa rahoitusmarkkinoiden vaikutuksia talouskasvuun. Tällaisessa mallissa 

muuttujien välisestä endogeenisyyssuhteesta ei ole vielä selvyyttä, joten sen 

määritteleminen alkuvaiheessa on vaikeaa (Marques, Fuinhas ja Marques, 2013). 

Tämä eroaa rakenteellisten mallien käytöstä, jossa endogeeniset ja eksogeeniset 

muuttujat on määriteltävä jo mallinrakennusvaiheessa. 

VAR-malleilla voidaan testata muuttujien välistä Granger-kausalisuutta. Grangerin 

(1988) mukaan kausaalisuus tarkoittaa muuttujan korrelaatiota muiden muuttujien 

aiempien arvojen kanssa. Jos muuttujan y2:n aiemmilla arvoilla voidaan parantaa y1:n 

ennustettavuutta, voidaan väittää y2:n Granger-aiheuttavan y1:tä. Tällöin y2:n arvoja 

voidaan käyttää y1:n tulevien arvojen arvioimiseen ja mahdolliseen ennustamiseen. 

Esimerkiksi jos osakemarkkinoiden arvoa mittaavien tunnuslukujen todetaan 

Granger-aiheuttavan talouskasvua, voidaan osakemarkkinoiden arvoja käyttää 

mahdollisesti talouskasvun arvojen ennustamiseen.  

Yhtälön muodostamisen jälkeen Granger-kausalisuutta voidaan arvioida t- ja F-

testeillä koskien viivästettyjen y2:n arvojen tilastollista merkitsevyyttä. Esimerkiksi 

yhtälöryhmä (2):n tapauksessa testattaisiin H0: 𝛽2 = 0 sekä H0: 𝛽5 = 0. Kun 

nollahypoteesi hylätään, voidaan todeta ettei viipeiden vaikutusta muuttujan 

nykyarvoon voida selittää pelkällä keskivirheellä, vaan taustalla voi hyvinkin olla 

todellista ennustevoimaa. Tulee kuitenkin muistaa, että Granger-kausaliteetin ei voi 

tulkita tarkoittavan y2:n aiheuttavan y1:n muutoksia. (Brooks 2002: 340.) 

F-testi olettaa muuttujien olevan stationaarisia, joten stationaarisuuden selvittäminen 

on tärkeää aikasarja-aineistoa tarkastellessa. Stationaarisessa aikasarjassa sen 

momentit keskiarvo, keskihajonta sekä autokovarianssi pysyvät samoina ajanhetkestä 

toiseen. Toisin sanoen stationaarisessa aikasarjassa sen kokemien shokkien 

vaikutukset häviävät ajan kuluessa pois, mutta tämä ei päde epästationaarisessa 

aikasarjassa, vaan shokkien vaikutukset näkyvät sen aktuaalisissa arvoissa vielä pitkä 
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ajan kuluttua. Lisäksi epästationaarisen aikasarjan tutkiminen suoraan perinteisillä 

ekonometrisilla mittareilla, kuten korrelaatiokertoimella, ei ole mahdollista harhaa 

sisältävien tulosten vuoksi. Tämä voi johtaa niin sanottuihin harhaanjohtaviin 

regressioihin. Stationaarisuutta voidaan testata yksikköjuuritesteillä, esimerkiksi 

Dickey-Fuller- sekä Phillips-Perron-testillä. Niissä testataan muuttujaa selittävän 

viiveen kertoimen tilastollista merkitsevyyttä, eli noudattaako se 

yksikköjuuriprosessia. Jos testillä todetaan aikasarjan sisältävän yksikköjuuren, on se 

epästationaarinen. (Brooks 2002: 240.) 

ADF-testi eli laajennettu Dickey-Fuller-testi on laajennus Dickey-Fuller-testille. 

Yhtälömuodossa esitettynä 

       𝑦𝑡   =  𝜑𝑦𝑡−1  +  𝜇 + 𝛽𝑡 +  𝑢𝑡   (3) 

jossa 𝜑 on testattava muuttuja, 𝜇 on satunnaiskulun mukainen muuttuja, 𝛽 

aikamäärän kerroin ja 𝑢𝑡 satunnainen virhetermi. Yhtälö seuraa satunnaiskulkua kun 

𝜇 ja 𝛽 asetetaan nollaksi. ADF-testin nollahypoteesi on 𝜑 = 0, joka on 

laskutoimitusta helpottava muunnos tilanteesta, jossa viipeen kerroin on 1. 

Testikaava on seuraavanlainen: (Brooks 2002:318-331) 

Testisuure =  
�̂�

𝑆𝐸(�̂�) 
    (4) 

Siinä �̂� on estimaatti viipeen kertoimelle ja 𝑆𝐸(�̂�) sen keskivirhe. Testisuureen 

tulokset eivät seuraa normaalia t-jakaumaa, vaan niitä verrataan Dickey-Fuller-testin 

kriittisiin arvoihin. Jos testi hylkää nollahypoteesin, niin silloin aikasarjan todetaan 

olevan stationaarinen.  

Epästationaarinen aikasarja voidaan muuttaa stationaariseksi differoimalla. Tällöin 

muuttujan nykyarvosta vähennetään sen edellinen arvo, ja jäljelle jää muuttujassa 

tapahtunut muutos. Differoinnin määrä kuvaa integroitumisen asteetta, eli m kertaa 

differoitu aikasarja on integroitunut astetta m eli I(m). Integroituvuuden aste kertoo 
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pienimmän määrän differointeja, jotka on tehtävä että aikasarjasta saadaan 

stationaarinen. Esimerkiksi I(1) aikasarja tarkoittaa, että aikasarja on differoitava 

kerran jotta siitä tulee stationaarinen. I(0) prosessi taas on stationaarinen ilman 

differointeja. (Brooks 2002: 375.) 

Yhteisintegraatio on useamman aikasarjan mahdolliseen tilastolliseen 

riippuvuussuhteeseen liittyvä ominaisuus. Aikasarjojen on oltava ensimmäisen 

asteen integroituneita eli yksikköjuuriprosesseja ollakseen yhteisintegroituvia. Niiden 

on oltava siis epästationaarisia ja kerran differoitavia, jotta aikasarjoista voidaan 

tarkastella yhteisintegraation olemassaoloa. Toisin sanoen jos kahden aikasarjan 

lineaarikombinaatio on stationaarinen, ovat ne yhteisintegroituneet. Tällaisilla 

aikasarjoilla on havaittavissa pitkän aikavälin yhteistä trendiä, eli ne ”liikkuvat 

yhdessä”. Yhteisintegraatiolla voidaan testata aikasarjojen pitkän aikavälin 

keskinäistä riippuvuutta, tavallisen VAR-mallin keskittyessä lyhyen aikavälin 

muutoksiin. Taloudellisista aikasarjoista löytyy useita epästationaarisia mutta silti 

yhteisintegroituvia riippuvuussuhteita, kuten tietyn arvopaperin spot- ja 

futuurihinnan välillä. (Brooks 2002: 388.) 

Yhteisintegroituneelle aineistolle voidaan suorittaa muuttujien välisten 

riippuvuuksien estimointi esimerkiksi Engle-Granger-menetelmällä. Siinä 

estimoidaan ensin regressioon perustuva virhetermi pienimmän neliösumman 

menetelmällä, jonka jälkeen virhetermille tehdään epästationaarisuustesti. Tämän 

jälkeen rakennetaan uusi regressioyhtälö didfferoiduista ensimmäisen yhtälön 

muuttujista, jossa estimoidun virhetermin viivästettyjä arvoja käytetään 

lisämuuttujana. Aluksi muuttujien on oltava siis epästationaarisia, ja estimoidun 

virhetermin stationaarinen. Menetelmän ongelmana kuitenkin on, että varsinaista 

estimoitua yhteisintegroituvuussuhdetta ei pystytä testaamaan. (Brooks 2002: 393.) 

Engle-Granger-menetelmällä estimoitu yhtälö on seuraavanlainen: 

     ∆ 𝑦𝑡   =    𝛽1∆𝑥𝑡 + 𝛽2(�̂�𝑡−1)  +  𝑣𝑡   (5) 
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Jossa ût-1 on yhtä kuin yt-1- �̂�xt-1 missä (1- �̂�) on yhteisintegraatiovektori. Kyseinen 

termi saa yhtälön muuttujat seuraamaan yhteistä pitkän aikavälin trendiä eli 

yhteisintegroitumaan.  

Virheenkorjausmalli saattaa joissain tilanteessa olla tarpeellinen 

yhteisintegroituneelle aineistolle. Siinä yhtälöön lisätään virhekorjaustermi, joka on 

stationaarinen ilman differointia, vaikka tarkasteltavat muuttujat muuten olisivat 

ensimmäistä astetta integroituneita. Johansenin testissä VAR muutetaan 

vektorivirhekorjausmalliksi (VECM), joka on useamman yhtälön laajennus 

virhekorjausmallista. Johansenin testi on toinen keino yhteisintegroituneen VAR:in 

estimoimiseen. Se myös mahdollistaa yhteisintegroituvuuden suoran testaamisen, 

toisin kuin Engle-Granger-menetelmä. Tämän mahdollistaa Johansenin testissä 

käytetyt suorat yhteisintegroituvuussuhdetta kuvaavat yhteisintegroituvuusvektorit. 

(Brooks 2002: 387.) 

Vaikka aikasarjasta löytyisi Granger-kausaalisuutta, se ei vielä kerro vaikutuksen 

suuruudesta. Laskemalla mallin perusteella impulssivasteet pystytään kuitenkin 

saamaan siitä arvioita. Impulssivaste jäljittää tarkasteltavan muuttujan reagointia 

muihin muuttujiin kohdistuviin shokkeihin. Toisin sanoen, jokaiseen muuttujan 

selitysyhtälön virhetermiin kohdistetaan yhden keskihajonnan suuruisia muutoksia, 

joiden vaikutusta riippuvaan muuttujaan tarkastellaan. Muuttujien järjestyksellä 

tarkastelussa on väliä, sillä VAR-muuttujien virhetermit ovat oletettavasti 

korreloituneet keskenään, kun impulssivasteanalyysi olettaa niiden olevan keskenään 

riippumattomia. (Brooks 2002: 340.) 

Varianssihajotelma on toinen keino VAR-mallin dynamiikan tutkimiseen. Se osoittaa 

missä suhteessa kunkin yhtälön vastemuuttuja vaikuttaa muihin muuttujiin. VAR-

yhtälön rakenne siirtää vaikutuksen muuttujan oman muutoksen lisäksi myös muihin 

muuttujiin. Varianssihajotelma kertoo siis, kuinka suuri osa ennustevirheestä selittyy 

muilla selittävillä muuttujilla ja mikä taas muuttujalla itsellään. Brooksin (2002) 

mukaan käytännössä usein muuttuja itse selittää suurimman osan vaihtelusta. Kuten 
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impulssivasteessa, myös varianssihajotelmassa muuttujien järjestyksellä on 

merkitystä. Tämän vuoksi olisi toivottavaa, että esimerkiksi tutkimuskohteen 

teoriapohja pystyisi osoittamaan suositeltua järjestystä. On myös mahdollista 

kokeilla eri järjestysten vaikutuksia lopputuloksiin. Kaiken kaikkiaan impulssivasteet 

ja varianssihajotelmat tuottavat osittain samanlaista informaatiota muuttujien 

välisistä riippuvuussuhteista. (Brooks 2002: 340.) 
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4 TUTKIMUS 

4.1 Tutkimuksen kuvaus ja aineiston stationaarisuus 

Tutkimuksessa analysoidaan erikseen viiden eri kehittyvän talouden (BRICS-

maiden) aikasarja-aineistoa. Aluksi testataan kunkin maan aineiston muuttujien 

stationaarisuus yksikköjuuristesteillä. Tämän jälkeen muotoillaan jokaiselle maalle 

VAR-malli ja testataan Granger-kausaalisuuden olemassaoloa. VAR-mallit 

muodostetaan maiden logaritmoitujen bruttokansantuotteen ja 

osakemarkkinaindeksin ensimmäisistä differensseistä, lyhyistä koroista sekä niiden 

viiveistä. Logaritmoidun bruttokansantuotteen differenssi vastaa sen muutosta, 

mukaillen näin talouskasvua. Logaritmoidun osakemarkkinaindeksin differenssi 

vastaa osakemarkkinoiden tuottoa. Epästationaarisista muuttujista otetaan 

ensimmäinen differenssi mallia varten, jotta kaikki mallien muuttujat saadaan 

stationaarisiksi. Lopuksi malleja käytetään vielä impulssivasteiden ja 

varianssihajotelmien määrittämiseen.  

Aikasarjojen stationaarisuutta on testattu sekä ADF että KPSS-yksikköjuuristestillä. 

ADF-testin nollahypoteesina on, että aikasarja sisältää yksikköjuuriprosessin. 

Yksikköjuuren sisältävä aikasarja on epästationaarinen. Toisin sanoen, kun testi 

hylkää nollahypoteesin, on aineisto stationaarista. KPSS-testin nollahypoteesi on 

päinvastainen, eli siinä oletuksena on että aikasarja on stationaarinen. Taulukon 

bruttokansantuote tarkoittaa bruttokansantuotteen muutosta. 

Taulukko 4. Yksikköjuuritestauksen tulokset 

Muuttuja Testitulos tasohavainnoille Ensimmäisen differenssin 

testitulos 

 ADF KPSS ADF KPSS 

 Paneeli A: Brasilia 

Bruttokansantuotteen muutos -5.094935*** 0.328456 -8.844699*** 0.258748 

Osaketuotto  -5.453989*** 0.261726 -9.736697*** 0.052780 

Lyhyt korko  -2.057699 0.890971*** -8.144420*** 0.526350** 
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 Paneeli B: Venäjä   

Bruttokansantuotteen muutos -3.861189*** 0.311079 -9.617648*** 0.095362 

Osaketuotto  -6.279207*** 0.103712 -7.387198*** 0.070269 

Lyhyt korko -1.876988 0.532588** -8.786431*** 0.064627 

 Paneeli C: Intia     

Bruttokansantuotteen muutos -12.27618*** 0.377360* -11.93282*** 0.090327 

Osaketuotto  -6.363338*** 0.072736 -8.004437*** 0.074646 

Lyhyt korko -1.738071 0.808650*** -7.658072*** 0.093603 

 Paneeli D: 

Kiina  

   

Bruttokansantuotteen muutos -6.346711*** 0.287074 -9.796367*** 0.135905 

Osaketuotto -4.328384*** 0.066138 -4.392628*** 0.049191 

Lyhyt korko -2.557014 0.175767 -8.445241*** 0.219310 

 Paneeli E: Etelä-Afrikka   

Bruttokansantuotteen muutos -6.601082*** 0.193250 -16.08574*** 0.138149 

Osaketuotto -9.216977*** 0.156865 -8.175635*** 0.500000** 

Lyhyt korko  -3.200172** 0.869255*** -6.412665*** 0.143723 

*** Merkitsevä 1% tasolla, ** merkitsevä 5% tasolla, * merkitsevä 10%, H0:”Aikasarja sisältää 

yksikköjuuren.” ADF tarkoittaa täydennettyä Dickey-Fuller-testiä ja KPSS Kwiatkowski–Phillips–

Schmidt–Shin-testiä. 

ADF-testin antamien tulosten perusteella lähes kaikki muuttujat ovat stationaarisia, 

mikä on odotettavaa bruttokansantuotteen muutoksen ja osaketuoton ollessa 

logaritmien ensimmäisiä differenssejä. Etelä-Afrikkaa lukuun ottamatta lyhyet korot 

ovat epästationaarisia, mutta ensimmäiset differenssit ovat kaikissa tapauksissa 

stationaarisia. Lyhyistä koroista on siis otettava differenssit neljässä maassa 

jatkotutkimusta varten. KPSS-testi antaa kuitenkin joissain tapauksessa ADF:stä 

poikkeavia tuloksia. Testin mukaan Brasilian lyhyiden korkojen epästationaarisuus ei 

poistuisi edes ensimmäisen differoinnin jälkeen, Intian bruttokansantuotteen muutos 

hylkäisi stationaarisuuden 10% merkitsevyystasolla sekä Etelä-Afrikan osaketuotto 

muuttuisi epästationaariseksi differoinnin jälkeen. Koska KPSS-testi on tarkoitettu 

ADF:ia täydentäksi testiksi, tutkimusta jatketaan ADF-testin mukaisilla tuloksilla.  

Lisäksi tarkasteltiin muuttujien välistä Engle-Granger testin mukaista 

yhteisintegraatiota. Sitä ei kuitenkaan havaittu aineistossa.  
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4.2 VAR-mallin ja Granger-kausaalisuus 

VAR-mallien rakentamiseksi on selvitettävä niiden optimaaliset viivemäärät. 

Viiveiden määrä on testattu Akaiken informaatiokriteerillä (AIC), Schwarzin 

informaatiokriteerillä (SC) sekä Hannan-Quinnin informaatiokriteerillä (HQ). Testejä 

varten korkeimmaksi viiveiden määräksi on valittu neljä, koska aineisto on 

neljännesvuosittaista. Tulokset on esitetty jokaiselle BRICS-maalle omassa 

paneelissaan. Tähdellä merkattu arvo tarkoittaa kyseisen informaatiokriteerin 

suositusta viivemääräksi. 

Taulukko 5. Optimaalisten viiveiden määrä informaatiokriteerien perusteella 

Viive AIC SC HQ 

 Paneeli A: Brasilia    

0 -4.151044 -4.049846 -4.111177  

1  -5.057597  -4.652806* -4.898130  

2  -5.329081* -4.620697  -5.050013*  

3 -5.243403 -4.231427 -4.844734  

4 -5.224877 -3.909308 -4.706608  

 Paneeli B: Venäjä    

0 -1.121619 -1.024484 -1.083082  

1  -2.266516  -1.877976*  -2.112369*  

2 -2.331991 -1.652045 -2.062234  

3  -2.438670* -1.467319 -2.053302  

4 -2.341902 -1.079146 -1.840924  

 Paneeli C: Intia    

0 -5.264732 -5.183563 -5.231945  

1  -5.847581  -5.522905*  -5.716436*  

2 -5.834761 -5.266578 -5.605256  

3 -5.783071 -4.971381 -5.455208  

4  -5.893944* -4.838747 -5.467722  

 Paneeli D: Kiina   

0 -6.189068  -6.086142* -6.148657 

1  -6.307650 -5.895947 -6.146005 

2 -6.292991 -5.572510 -6.010112 

3 -6.128632 -5.099374 -5.724519 
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Brasilialle AIC ja HQ suosittelevat kahta viivettä, ja SC yhtä. Venäjälle AIC 

suosittelee kolmea, ja SC sekä HQ yhtä viivettä. Intialle AIC suosittelee neljää ja SC 

ja HQ yhtä viivettä. Kiinalle AIC ja HQ suosittelevat neljää viivettä, ja SC ei yhtään. 

Etelä-Afrikalle kaikki suosittelevat kahta viivettä. Neljän maan tapauksessa 

joudutaan siis tekemään valintoja, mihin informaatiokriteereihin luotetaan.  

Liewin (2004) mukaan eri informaatiokriteerien teho vaihtelee havaintomäärien 

perusteella. Alle 60 havainnon kohdalla AIC antaa luotettavampia tuloksia, ja yli 120 

kohdalla HQ on luotettavin. Venäjän, Kiinan ja Brasilian VAR-mallien 

havaintomäärä on lähempänä kuuttakymmentä, joten niiden kohdalla tutkimuksessa 

käytetään AIC:in suosittelemaa havaintomäärää, jotka ovat Venäjälle kolme, 

Brasilialle kaksi ja Kiinalle neljä. Intian havaintomäärä on lähempänä 

sataakahtakymmentä, joten sen kohdalla tutkimuksessa käytetään HQ:n 

suosittelemaa yhtä viivettä.  

Viiveiden määrän selvittämisen jälkeen muodostetaan VAR-mallit BRICS-maille. 

Näitä käytetään Granger-kausaalisuuden tutkimiseen.  

Taulukko 6. Granger-kausaalisuustestit maille 

 Bruttokansantuote Osaketuotto Lyhyet korot 

 Paneeli A: Brasilia  

Riippuva muuttuja:    

Bruttokansantuote  0.0017*** 0.3421 

Osaketuotto 0.8101  0.7948 

4  -6.990864* -5.652827  -6.465517* 

 Paneeli E: Etelä-Afrikka   

0 -3.027489 -2.964454 -3.001874  

1  -6.322676 -6.070535 -6.220213  

2 -6.678896* -6.237649* -6.499586*  

3 -6.599874 -5.969522 -6.343717  

4 -6.534770 -5.715312 -6.201767  

Tähdellä merkitty viive tarkoittaa kyseisen informaatiokriteerin suositusta. 
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Lyhyet korot  0.7369 0.1265   

 Paneeli B: Venäjä  

Bruttokansantuote  0.0000*** 0.0000** 

Osaketuotto 0.0022***  0.1335 

Lyhyet korot  0.0130** 0.0053***  

 Paneeli C: Intia  

Bruttokansantuote  0.0011*** 0.0417** 

Osaketuotto 0.2487  0.1259 

Lyhyet korot  0.3177 0.3211   

 Paneeli D: Kiina  

Bruttokansantuote  0.0002*** 0.0260** 

Osaketuotto 0.0723*  0.0002*** 

Lyhyet korot  0.5678 0.1660   

 Paneeli E: Etelä-Afrikka  

Bruttokansantuote  0.3930 0.0705* 

Osaketuotto 0.9837  0.1409 

Lyhyet korot  0.3586 0.1501   

*** Merkitsevä 1% tasolla, ** merkitsevä 5% tasolla, * merkitsevä 10%, χ2-testin 

H0:”Muuttujien välillä ei ole Granger-kausaliteettia.” Bruttokansantuote tarkoittaa 

bruttokansantuotteen muutosta, ja osaketuotto osakeindeksin muutosta.  

Brasilian aineistossa esiintyy Granger-kausaalisuutta osakemarkkinaindeksin 

suhteellisesta muutoksesta bruttokansantuotteen suhteelliseen muutokseen, muttei 

muihin suuntiin. Maan aineistossa on siis yksisuuntaista vaikutusta 

osakemarkkinoista talouskasvuun. Venäjällä bruttokansantuotteen muutokseen 

vaikuttavat tilastollisesti merkittävästi sekä osaketuotto että lyhyet korot. 

Osaketuottoihin on vaikutusta ainoastaan bruttokansantuotteen muutoksella, lyhyiden 

korkojen vaikutusta ei aineistossa havaita. Lyhyisiin korkoihin vaikuttavat 

molemmat muuttujat. Venäjällä esiintyy siis kaksisuuntaista vaikutusta talouskasvun 

sekä osakemarkkinoiden kehityksen välillä, kuin myös talouskasvun ja lyhyiden 

korkojen kesken. Yksisuuntaista vaikutusta löytyy osakemarkkinoista lyhyisiin 

korkoihin. 
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Intiassa bruttokansantuotteen muutokseen vaikuttavat sekä osaketuotto että lyhyet 

korot. Osaketuottoon ja lyhyisiin korkoihin eivät sen sijaan vaikuta mitkään aineiston 

muut muuttujat. Intiassa on siis pelkästään yksisuuntaista ja tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta muista muuttujista talouskasvuun.  Tulokset eroavat 

aiemmasta Tiwarin ym. (2015) tekemästä tutkimuksesta, jossa he löytävät 

kaksisuuntaista riippuvuutta osakemarkkinoiden sekä talouskasvun väliltä. Eron 

syynä saattavat olla erot muuttujissa ja menetelmissä. Tiwarin ym. tutkimuksessa 

talouskasvua vastasi teollisuustuotanto, ja menetelmänä he käyttivät 

tiheysfunktioanalyysiä. Lisäksi malliin on otettu eksogeenisiksi muuttujiksi mm. 

valuutan vaihtokurssi ja inflaatio selittämään taloudellista aktiviteettia.   

Kiinassa sekä osaketuotto että lyhyet korot vaikuttavat bruttokansantuotteen 

muutokseen. Osaketuottoon maassa vaikuttavat sekä bruttokansantuotteen muutos 

että lyhyet korot. Lyhyisiin korkoihin sen sijaan ei vaikuta kumpikaan muista 

muuttujista. Kiinassa esiintyy siis kaksisuuntaista vaikutusta talouskasvun sekä 

osakemarkkinoiden välillä, sekä yksisuuntaista vaikutusta lyhyistä koroista sekä 

talouskasvuun että osakemarkkinoihin. Myös Kiinan tulokset eroavat aiemmasta 

tutkimuksesta. Liang ym. (2006) löysivät yhteyden talouskasvusta korkoihin, 

mutteivät vaikutusta koroista talouskasvuun. Syy eroihin saattaa olla aineistossa, sillä 

he käyttivät yli 50 vuoden mittaista aikajaksoa. Suurimman osan tuosta ajasta Kiinan 

talousjärjestelmä ei ollut yhtä markkinaehtoinen mitä 90-luvulta eteenpäin. 

Muuttujien väliset suhteet ovat mahdollisesti saattaneet muuttua talousjärjestelmän 

uudistusten myötä.  

Etelä-Afrikassa bruttokansantuotteen muutosta ennustavat ainoastaan lyhyiden 

korkojen arvot, muttei osakemarkkinatuotto. Osakemarkkinatuottoon ei löytynyt 

vaikutusta muista muuttujista. Lyhyiden korkojen arvoihin eivät myöskään vaikuta 

muiden muuttujien muutokset. Näin Etelä-Afrikalla on havaittavissa yksisuuntaista 

vaikutusta ainoastaan lyhyiden korkojen tasosta talouskasvun muutoksiin.  
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Granger-kausaalisuuden perusteella aineistossa osakemarkkinoilla on tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta talouskasvuun neljässä maassa viidestä. Lisäksi 

kiinnostavana löytönä kahdessa maassa, Venäjällä ja Kiinassa, osakemarkkinat sekä 

talouskasvu vaikuttavat molemmat toisiinsa. Vaikutus ei kuitenkaan ole tilastollisesti 

kovin merkittävä Kiinassa. Toisella rahoitusmarkkinamuuttujalla eli lyhyillä koroilla 

oli vaikutusta talouskasvuun neljässä maassa viidestä, ja yhdessä taloudessa 

kaksisuuntaista vaikutusta talouskasvun välillä. Yhteyttä löytyi myös 

osakemarkkinoiden sekä lyhyiden korkojen välillä. Yhdessä maassa lyhyet korot 

vaikuttuvat osakemarkkinoihin, ja toisessa osakemarkkinat vaikuttivat lyhyisiin 

korkoihin. 

4.3 Impulssivasteanalyysi ja varianssihajotelma 

Impulssivasteanalyysissa malliin asetetaan yhden keskihajonnan suuruinen shokki 

kunkin muuttujan selitysyhtälön virhetermiin, ja tarkastellaan selittävässä 

muuttujassa tapahtuvia muutoksia. Tämä antaa paremman kuvan muuttujien välisten 

riippuvuussuhteen suuruudesta kuin pelkkä Granger-kausaalisuustesti tai VAR-malli. 

Tulokset on ilmoitettu liitteissä kuvioina.  

Brasiliassa 1,01 % kasvu bruttokansantuotteessa häviää itsestään vuoden kuluessa. 

Sokki laskee osakemarkkinaindeksiä -1,5% kahden neljänneksen ajan, jonka jälkeen 

vaikutus hiipuu pois. Sokki nostaa korkoja 0,33 prosenttiyksikköä alkuperäisarvojaan 

korkeammalle. 10,2 %:n nousu osakeindeksissä nostaa bruttokansantuotetta puoli 

prosenttia, ja laskee korkoja 0,39 prosenttiyksikköä niiden arvosta. 

Bruttokansantuotteen kasvuluvut laskevat tasaisesti, painuen nollaan seitsemännellä 

vuosineljänneksellä. Korkojen nousu 0,86 prosenttiyksiköllä laskee 

bruttokansantuotetta 0,14 prosenttia osakemarkkinoiden pysyessä varsin stabiilina. 

Osakemarkkinoiden yhden keskihajonnan suuruinen vaikutus talouskasvuun on 

lähellä Brasilian bruttokansantuotteen kasvun vuosineljännesten keskiarvoa, eli 0,6 

prosenttia.  
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0,82 %:n shokki bruttokansantuotteeseen Venäjällä ei aiheuta merkittäviä muutoksia 

muissa muuttujissa. Osakeindeksi laskee kolmannella neljänneksellä 4,1 % ja 

korkomuuttuja nousee 0,7:ään prosenttiyksikköön kolmannella neljänneksellä, mutta 

vaikutukset poistuvat myöhemmin. 15,1 % nousu osakeindeksissä saisi 

bruttokansantuotteen nousemaan kolmanteen neljännekseen mennessä 0,71 %, 

vaikutuksen pyyhkiytyessä maltillisesti pois seitsemänteen neljännekseen mennessä. 

Korot ovat aluksi 1,4 prosenttiyksikköä matalammalla mutta vaikutus tasaantuu 

tämän jälkeen mentäessä kohti kymmenennettä neljännestä.  Osakeindeksin muutos 

saa maan talouden kasvamaan jopa historiallista keskiarvoa enemmän, viitaten 

osakemarkkinoiden merkitykseen talouskasvun osalta. Korkojen nousu kolmella 

prosenttiyksiköllä laskisi aluksi talouskasvua 0,17 %, mutta toisen vuoden aikana 

kasvu nousisi jopa 0,2 %:iin neljänneksellä.  

Intiassa 1,23 %:n kasvu bruttokansantuotteessa luo varsin marginaalisia muutoksia 

osakeindeksiin sekä korkotasoon. Osakeindeksi laskee 0,14 prosenttiyksikköä toiseen 

neljännekseen mennessä ja normalisoituu vuoteen mennessä. Korkomuuttuja nousee 

prosentin muutamaksi neljännekseksi, minkä jälkeen se palautuu ennalleen. 

Osakeindeksin noustessa kymmenellä prosentilla bruttokansantuote nousisi kolme ja 

puoli promillea, ja korot 0,05 prosenttiyksikköä. Korkojen noustessa 0,71 

prosenttiyksikköä bruttokansantuote nousisi kaksi promillea ja osakeindeksi laskisi 

prosentin. Muutokset ovat hyvin vaatimattomia verrattuna aineiston keskiarvoihin ja 

poistuvat lähes kaikissa tapauksissa vuoden kuluessa. Osake- ja 

rahoitusmarkkinoiden merkitys Intian talouskasvulle vaikuttaa hyvin pieneltä 

tarkastelujakson aikana.  

Kiinassa kuuden promillen (0,6 prosentin) shokki bruttokansantuotteeseen 

vuosineljänneksellä toisi osakemarkkinoihin kahden prosentin nousun, joka kestää 

lähes kaksi vuotta. Korkoihin taas seuraisi 0,15 prosenttiyksikön nousun 

ensimmäisellä periodilla, jonka jälkeen vaikutus vaimenee pois kolmanteen periodiin 

mennessä. 9,3 prosentin nousu osakeindeksiin saisi maan bruttokansantuotteen 

nousemaan 0,2 prosenttia kolmanteen periodiin tultaessa, minkä jälkeen vaikutus 
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vaimenee pois. Korot laskisivat aluksi hieman, mutta nousisivat 0,14 

prosenttiyksikköä. Korkojen noustessa 0,59 prosenttiyksikköä, bruttokansantuote 

nousisi aluksi 1,4 promillea, pudoten sen jälkeen promillen verran ja pysyen heikosti 

negatiivisena yhdeksänteen periodiin asti. Osakemarkkinat putoaisivat ensimmäisen 

vuoden aikana, mutta kasvuluvut nousisivat toisen vuoden kuluessa positiivisiksi. 

Osakemarkkinoiden vaikutus talouskasvuun on heikompi mitä Brasiliassa tai 

Venäjällä. 

Impulssivasteanalyysin tulkinta on Etelä-Afrikalle hieman erilainen mitä muille 

maille, sillä maan lyhyiden korkojen aineisto on otettu tutkimukseen ilman 

differointia. 6,7 promillen shokki bruttokansantuotteeseen Etelä-Afrikan mallissa 

toisi osakeindeksiin vaatimattomia muutoksia, ja nostaisi korkoja 0,6 

prosenttiyksikköä ilman että vaikutus merkittävästi häipyy pois kymmenen 

neljänneksen kuluessa. 8,5 % shokki osaketuottoon toisi bruttokansantuotteeseen 

vain alle promillen jääviä muutoksia, ja nostaisi korkoja hieman yli 0,4 

prosenttiyksikköä yli kymmenen periodin ajaksi. Korkojen 6 % muutos toisi 

bruttokansantuotteeseen promillen suuruisen pitkäaikaisen laskun, ja laskisi 

osakeindeksiä hetkellisesti 1,8 % kahden neljänneksen ajan. Mielenkiintoisesti 

korkojen vaikutus on suurin koroissa itsessään, joista vaikutus poistuu hyvin hitaasti 

ja jopa voimistuu aluksi johtuen korkoprosessin mahdollisesta 

yksikköjuuriominaisuudesta. Sama korkojen säilyvyys on havaittavissa myös muihin 

muuttujiin kohditetuista shokeista. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että Etelä-

Afrikan korkomuuttujaa ei ole differoitu. Maan osakemarkkinoiden vaikutus 

talouskasvuun on olematonta, mikä oli oletettavaa tilastollisesti merkityksettömän 

riippuvuussuhteen myötä.  

Impulssivasteanalyysin perusteella osakemarkkinoiden vaikutus talouskasvuun on 

vahvinta Brasiliassa ja Venäjällä. Vaikka vaikutus on Intiassa ja Kiinassa 

tilastollisesti merkittävää, se ei vaikuta kvantitatiivisesti kovin suurelta. Lyhyiden 

korkojen nousu, joka kertoo rahoituskustannusten kasvamista, saa maiden 

bruttokansantuotteen muutoksen sekä osaketuoton laskemaan hieman. 
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Bruttokansantuotetta kasvattavien shokkien vaikutukset osakemarkkinatuottoihin 

ovat hieman yllättäviä, sillä se saa ne laskemaan. Talouskasvu on yritysten 

kassavirtoja lisäävä ilmiö, joten teoriapohjan antamien oletusten perusteella sen 

odottaisi kasvattavan diskontattujen tulevien voittojen nykyarvoja.   

Varianssihajotelmassa tarkasteltiin, kuinka suuri osa muuttujan varianssin vaihtelusta 

on selitettävissä sen omilla shokeilla, verrattuna muiden muuttujien saamiin 

shokkeihin. Mitä suurempi osa kuuluu muuttujan omalle vaihtelulle, sitä 

eksogeenisempi se on. Tulokset on esitetty kuvioina liitteessä 3. Kuvioissa BKT 

tarkoittaa bruttokansantuotteen muutosta, OSAKE osaketuottoa ja KORKO 

korkomuuttujaa. Muuttujan lopussa oleva kirjain viittaa kyseessä olevaan maahan, B 

tarkoittaa Brasiliaa, V Venäjää, I Intiaa, K Kiinaa ja E Etelä-Afrikkaa.  

Brasiliassa bruttokansantuote selittää omasta vaihtelustaan 69 %, kun aikaa on 

kulunut yli vuoden. Siitä osaketuotto selittää 29 % ja korkomuuttuja 3 %. 

Osaketuotto selittää itsestään 96 prosenttia jättäen muiden muuttujien osuudet hyvin 

pieniksi, kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteelle ja yhteen prosenttiin 

korkomuuttujalle. Korkomuuttuja selittää vaihtelustaan 66 prosenttia vuoden jälkeen, 

bruttokansantuotteen muutos 11 % ja osaketuotto 22 %. Osaketuotolla vaikuttaa 

olevan jonkun verran selitysvoimaa muihin muuttujiin.  

Venäjällä bruttokansantuotteen muutos selittää vuoden jälkeen 46 % omasta 

vaihtelustaan, ja osaketuotto selittää 48 % sekä korkomuuttuja 6 %. Osaketuotto 

selittää itsestään ensimmäisen vuoden jälkeen 85 %. Bruttokansantuote ja 

korkomuuttuja selittävät siitä 8 % ja 7 %. Korkomuuttuja selittää omasta 

vaihtelustaan 64 %, bruttokansantuote 7 % ja osakeindeksi 28 %. Osakeindeksi 

selittää bruttokansantuotteen varianssista varsin suuren osan, jopa hieman 

suuremman kuin bruttokansantuote itse. Tämä vahvistaa Granger-kausaliteetin sekä 

impulssivasteanalyysin tulosta osakemarkkinoiden vaikutuksesta talouskasvuun. 
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Intian bruttokansantuote selittää omasta vaihtelustaan 89 prosenttia heti ensimmäisen 

periodin jälkeen eikä tilanne muutu myöhempinä vuosineljänneksinä. Osaketuoton ja 

korkomuuttujan selitysasteet jäävät seitsemään ja neljään prosenttiin. Osaketuotto 

selittää vaihtelustaan 95 % kolmannen periodin jälkeen, bruttokansantuotteen 

muutoksen ja korkojen selittäessä kaksi sekä kolme prosenttia. Korkomuuttuja 

selittää vaihtelustaan 93 % toisen periodin jälkeen, ja bruttokansantuotteen sekä 

osakeindeksin selitysasteet ovat viisi ja kaksi prosenttia. Intian muuttujien väliset 

selitysasteet ovat hyvin matalia, mikä tukee impulssivasteanalyysin tuloksia.  

Kiinassa varianssihajotelmavaikutukset tasaantuvat vasta muutaman vuoden jälkeen. 

Bruttokansantuotteen muutos selittää omasta vaihtelustaan 76 % kahden vuoden 

kuluessa, osaketuotto 16 % ja korkomuuttuja 7 %. Osaketuotto selittää omista 

muutoksistaan 63 % kymmenennen periodin jälkeen. Sen itseään selittävä vaikutus 

poistuu hitaasti ensimmäisen vuoden ajan mutta tasoittuu sitten. 

Bruttokansantuotteen muutos selittää sen varianssia ainoastaan kuusi prosenttia 

tasaannuttuaan vuoden jälkeen, mutta korkomuuttujan selitysvoima kasvaa koko ajan 

kymmenennelle periodille asti nousten aina 32 %:iin. Tämä on yllättävä tulos, ja 

saattaa viitata Kiinan osakemarkkinoiden suureen riippuvuuteen esimerkiksi 

keskuspankista. Maan osakemarkkinat ovat olleet hyvin säännellyt aivan viime 

vuosiin asti. Korot selittävät omasta varianssistaan suurimman osan, jättäen vain 

vähän tilaa talouskasvulle tai osakemarkkinoille. 

Etelä-Afrikan bruttokansantuotteen muutos selittää 85 % omasta varianssistaan 

kymmenen neljänneksen jälkeen. Vaikutukset tarkistettiin 20 periodin hajotelmalla, 

ja vaikutus tasaantuu 83 %:iin. Osaketuoton ja korkojen selitysasteet jäävät neljään ja 

kahdeksaan prosenttiin. Osakeindeksin muutoksen varianssi selittää itsestään 94 % jo 

toisen neljänneksen jälkeen, ja lukema tasoittuu tähän. Bruttokansantuotteen muutos 

selittää 2 % läpi periodien ja korkomuuttuja 5 %. Korkomuuttuja selittää itsestään 

aluksi 94 % ja lukema tasoittuu 84 %:iin. Bruttokansantuote selittää 8 % pitkällä 

aikavälillä ja osaketuoton selitysaste nousee myös kahdeksaan prosenttiin. Etelä-
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Afrikassa muuttujien välillä ei siis ole paljoa selitysvoimaa, mikä tukee aiempia 

tuloksia Granger-kausaliteetista ja impulssivasteanalyysistä. 

4.4 Tulosten yleiskuvas 

Osakemarkkinoilla näyttää olevan edeltävää vaikutusta talouskasvuun joissain 

aineiston maissa. Osassa maista vaikutus on kaksisuuntaista. Vaikka 

osakemarkkinoiden vaikutus talouskasvuun on tilastollisesti merkitsevää neljässä 

maassa, vaikutuksen suuruus ei näytä olevan suuri. Vahvinta se on Venäjällä sekä 

Brasiliassa. Intiassa ja Kiinassa vaikutus on heikkoa, ja Etelä-Afrikassa sitä ei näytä 

olevan käytännössä ollenkaan.  Lyhyiden korkojen vaikutus oli heikkoa jokaisessa 

maassa, paitsi Kiinassa ne heikensivät osakemarkkinoiden kehitystä.  

Koska tulokset vaihtelivat laajasti maasta toiseen, on mahdollista olettaa kunkin 

talouden olosuhteiden vaikuttavan riippuvuussuhteeseen. Kirjallisuudessa epäiltiin 

heikkojen vaikutussuhteiden viittaavaan tehottomuuteen osakemarkkinoilla. Tämä 

tarkoittaisi, että ainakin Etelä-Afrikan sekä Intian osakemarkkinat olisivat varsin 

tehottomia. Tuloksiin tulee myös suhtautua tietyllä varauksella, sillä esimerkiksi 

finanssikriisi osui havaintoaineistoon eikä sen vaikutusta ole kontrolloitu mitenkään.  
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5 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin osakemarkkinoita, talouskasvua sekä 

rahoitussektoria kuvaavien muuttujien välistä yhteyttä BRICS-valtioissa. Työssä on 

mukailtu aiemmassa kirjallisuudessa käytettyjä menetelmiä, ja esitetty ennen 

varsinaista tutkimusosuutta aiheen teoriapohja, aineisto sekä menetelmät. 

Tavoitteena oli selvittää, onko rahoitus-, ja etenkin osakemarkkinoilla talouskasvun 

kehitystä ennakoivaa vaikutusta, sekä onko vaikutusta myös vastakkaiseen suuntaan. 

Kahdessa tutkimusaineiston maassa, Brasiliassa ja Venäjällä, vaikutusta osaketuoton 

sekä bruttokansantuotteen muutoksen välillä oli selvästi havaittavissa. Kahdessa 

maassa, Intiassa sekä Kiinassa, vaikutusta on havaittavissa hyvin heikosti. 

Vastakkainen vaikutussuunta, eli bruttokansatuotteen muutoksen vaikutus 

osaketuottoon on tilastollisesti merkitsevää ja kvantitatiivisesti suurta ainoastaan 

Venäjällä. Muuta rahoitussektoria kuvaavan korkomuuttujan sekä 

bruttokansantuotteen muutoksen väliltä ei löytynyt selvää yhteyttä. Kiinassa 

vaikutusta löytyi lyhyistä koroista osaketuottoon, muiden muuttujien välisten 

vaikutusten jäädessä pieniksi. 

Aiempiin tutkimustuloksiin verrattuna tulokset osakemarkkinoiden kehityksen 

vaikutuksesta talouskasvuun eivät ole kovin yllättäviä. Selviä poikkeuksia aiempaan 

kirjallisuuteen ovat Intian tapaus, sekä myös Kiina. Myös bruttokansantuotteeseen 

kohdistettujen positiivisten sokkien negatiiviset vaikutukset osaketuottoon olivat 

yllättäviä. Reaalituotannon kasvu vaikuttaa positiivisesti yritysten kassavirtoihin, 

joten bruttokansantuotteen kasvun olettaisi vaikuttavan positiivisesti myös 

osakemarkkinoiden tilaa kuvaaviin muuttujiin. 

Vaikka kehittyneistä maista vaikutusta osakemarkkinoiden ja talouskasvun väliltä on 

löydetty, kehittyvien maiden kohdalla näin ei aina ole käynyt. Syyksi tutkijat ovat 

epäilleet maiden suurempaa korruptoituneisuutta ja tehottomampaa rahoitussektoria. 
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Tällöin rahoitussektorin talouskasvua mahdollistavat vaikutukset eivät välity yhtä 

tehokkaasti reaalitalouteen.  

Tuloksia tulkitessa tulee kuitenkin pitää mielessä, että ne eivät välttämättä sisällä 

lopullista totuutta. Maissa on voinut tapahtua aikasarjojen arvoihin vaikuttaneita 

poikkeuksellisia sokkeja, kuten finanssikriisi. Tämän kaltaisilla tilanteilla voi olla 

paljonkin vaikutusta tutkimuksen lopputuloksiin. Joissain aiemmissa tutkimuksissa 

malleihin on lisätty kontrollimuuttujia vähentämään tällaisten poikkeuksellisten 

tilanteiden vaikutusta. Tällainen eksogeenisten vaikutusten huomioinen on yksi 

mahdollinen lähestymistapa jatkotutkimukselle ja muuttujien välisten 

vaikutussuuntien tarkemmalle selvittämiselle.  
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Kuvio 6. Brasilian impulssivasteanalyysi 
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Kuvio 7. Venäjän impulssivasteanalyysi 
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Kuvio 8. Intian impulssivasteanalyysi 
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Kuvio 9. Kiinan impulssivasteanalyysi 
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Kuvio 10. Etelä-Afrikan impulssivasteanalyysi 
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     LIITE 2 
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Kuvio 11. Brasilian varianssihajotelma. Osuudet esitetty prosenteissa. Punaiset viivat esittävät 

Monte Carlo-simulaatiolla laskettuja keskivirheitä. 
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Kuvio 12. Venäjän varianssihajotelma. Osuudet esitetty prosenteissa. Punaiset viivat esittävät 

Monte Carlo-simulaatiolla laskettuja keskivirheitä. 
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Kuvio 13. Intian varianssihajotelma. Osuudet esitetty prosenteissa. Punaiset viivat esittävät 

Monte Carlo-simulaatiolla laskettuja keskivirheitä. 
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Kuvio 14. Kiinan varianssihajotelma. Osuudet esitetty prosenteissa. Punaiset viivat esittävät 

Monte Carlo-simulaatiolla laskettuja keskivirheitä. 
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Kuvio 15. Etelä-Afrikan varianssihajotelma. Osuudet esitetty prosenteissa. Punaiset viivat 

esittävät Monte Carlo-simulaatiolla laskettuja keskivirheitä. 

 

 


