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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu taloudellisten tunnuslukujen ennustamista ja ennustevirheitä. Ennustamisella tarkoitetaan tulevaisuutta koskevia
päätelmiä, jotka tehdään nykyisen tietämyksen pohjalta. Huomattavaa on, ettei koskaan voida luoda täysin varmaa sadan prosentin varmuudella
tapahtuvaa ennustetta. Ennuste on kuitenkin hyödyllinen, mikäli se vähentää tulevaisuutta koskevaa epävarmuutta.
Ennustamisen perusteorian esitti Henri Theil jo 1960-luvulla. Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan ennustevirheitä ensin graafisesta ja tämän
jälkeen matemaattisesti. Tarkastelun syventämiseksi luodaan katsaus myös Theilin teorian saamaan kritiikkiin. Lisäksi esitetään muita
käyttökelpoisia ja yksinkertaisia keinoja ennustevirheaikasarjojen tutkimiseen ja keskinäiseen vertailuun. Teorian käsittelyn lopussa perehdytään
sekä kansantalouden tasapainottomuuden malliin että Blanchardin malliin, jotka pyrkivät havainnollistamaan ennustamisen ja talouspolitiikan
välisiä yhteyksiä.
Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan teoriaosuudessa esitetyin välinein OECD:n julkaisemaa G7 maita koskevia ennusteita ja suomalaisten
ennustuslaitosten julkaisemaa Suomea koskevia ennusteita. G7 maiden aineisto on kerätty vuosilta 1969-1997. Tutkittavia muuttujia ovat
yksityinen kulutus, julkinen kulutus, kokonaiskysyntä, vaihtotase, bruttokansantuote ja inflaatio.
Suomea koskevia ennusteita tutkitaan vuodesta 1980 vuoteen 1996. Tarkasteluun valittiin Valtiovarainministeriön, Elinkeinoelämän
tutkimuslaitoksen ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisemat ennusteet. Tutkittavat muuttujat ovat likimain yhtenevät G7 maiden
kanssa. Ainoastaan suomalaisten ennustuslaitosten vaihtotase-ennusteita ei sisällytetty tutkittavien muuttujien joukkoon.
Työn viimeisessä osassa luodaan katsaus Suomen harjoittaman talouspolitiikan onnistumiseen viime vuosikymmeninä. Tarkastelussa käytetään
teoriaosuudessa esitettyjä kansantalouden tasapainottomuuden mallia ja Blanchardin fiskaalin impulssin mallia.
G7 maita koskeva empiirinen aineisto on kerätty kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä OECD Economic Outlook julkaisuista. Suomea koskeva
aineisto on peräisin eri ennustuslaitosten omista julkaisuista. Tutkielman tärkeimpien lähteiden joukkoon tulee lisätä myös Henri Theilin
"Applied Economic Forecasting" (1966), Jouko Konttisen väitöskirja "Suomen kansantalouden suhdanne-ennusteista ja niiden osuvuudesta" ja
Cliwe William John Grangerin sekä Paul Newboldin teos "Forecasting Economic Time Series".
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