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Etsintä- ja satunnaiskohtaamismallit 
vaihdannan analyysissa 

KLAUS KULTTI 

Vaihdanta on yksi perinteIsIä talousteorian 
tutkimuskohteita. Sen tutkimus on painottunut 
vaihdannan seurauksena syntyvien allokaatioiden 
ominaisuuksiin. Tämä tutkimustraditio kulminoi
tuu yleisen tasapainoteorian malleihin. Malleissa 
oletetaan, että talousyksiköillä (esim. kuluttaj at) 
on alussa tiettyjä hyödykkeitä, joita he voivat 
vaihtaa toisiin vallitsevilla hinnoilla. Hinnanmuo
dostus on niin sanotun huutokaupanpitäjän 
vastuulla. Tämä kuviteltu olento julistaa talouteen 
hinnat ja kauppaa käydään vasta, kun huuto
kaupanpitäjä on onnistunut löytämään tasapaino
hinnat. Vaihdanta fyysisenä toimintona oletetaan 
kitkattomaksi ja keskitytään vaihdannan tuloksien 
optimaalisuuden tutkimiseen sekä tasapainon 
olemassaolon ehtojen selvittämiseen. 

Reaalitaloudessa vaihdanta on parhaimmil
laankin epätäydellisesti järjestettyä. Talousyksik
köjen informaatio hinnoista ja muiden talousyksi
köiden tarpeista on epätäydellistä, he eivät tiedä 
missä eri hyödykkeet ovat myynnissä tai minkä 
laatuisia ne ovat ja heidän tulovirtansa ei riitä 
joka hetki kattamaan kulutustarpeita. Näitä 
ongelmia lieventää mm. rahan ja luoton käyttö. 
Yleisen tasapainoteorian malleissa rahalla tai 
luotonannolla ei ole mitään merkitystä, koska 
hinnat ilmoittavat hyödykkeiden väliset vaih
tosuhteet j a markkinat ovat täydellisesti j ärj este
tyt. Mallit voidaan tulkita siten, että talousyksiköt 
tuovat myytäväksi aikomansa tavarat sekä tiedot 
tavaroista, joita he haluavat ostaa huutokaup anpi
täjälle. Tämä suorittaa tavaroiden uusjaon hin
ta/vaihto suhteiden perusteella. T asap ainossa 
kaikki myynti - jaostomääräykset voidaan toteut
taa. Rahaa ei käytetä laisinkaan ja vaikka se 
voidaan eri tempuilla tuoda malleihin, mikään 
näistä tempuista ei ole kovin tyydyttäVä. 

Km halutaan tutkia vaihdannan kitkatekijöitä 

sekä erityisesti rahan ja luotonannon mikrote
oreettisia perusteita on käytettävä joitain muita 
mallej a kuin yleisen tasapainoteorian. Rahan 
käytlöönja luotonantoon liittyy ajatus, että tietyllä 
hetkellä tehdään jotain (annetaan luottoa, hyväk
sytään rahaa maksuksi) ja että tällä on vaikutuksia 
joskus tulevaisuudessa (velallinen maksaa velan, 
annetaan raha maksuksi). Niinpä analyysi edellyt
tää aikadimension huomioonottamista eli dynaa
misia malleja. Etsintä- ja satunnaiskohtaamismal
lit tarjoavat yhden kehikon, jossa voidaan koh
tuullisen helposti tutkia edellä mainittuj a seikko
ja. Näissä malleissa päästään eroon yleisen 
tasapainoteorian äärimmäisestä sentralisaatio
oletuksesta, huutokaupanpitäjästä. Etsintä- ja 
satunnaiskohtaamismallit ovat keskenään muuten 
samanlaisia paitsi, että edelliset ovat yleensä 
jatkuva-aikaisia j a jälkimmäiset diskreettiaikaisia. 
Jatkuva-aikaisissa malleissa aika on jatkuva 
muuttuj a, kun taas diskreettiaikaisissa malleissa 
aika on jaettu periodeiksi. 

Väitöski!jassani tutkin rahan ja luoton merki
tystä vaihdannassa käyttäen satunnaiskohtaamis
mallej a. Kun talousyksiköt kohtaavat satunnai -
sesti ja hyödykkeitä on suuri määrä puhdas 
vaihtokauppa on vaikeaa. Kahden talousyksikön 
kohdatessa kaupankäynti edellyttää, että kumpi
kin haluaa sitä hyödykettä mitä toisella on tarjol
la. On ilmeistä, että talouden toiminta tehostuu, 
kun talouteen tuodaan yleisesti hyväksytty vaih
don väline, raha. Tällöin kaupankäyntiin riittää, 
että parin toinen osapuoli haluaa mitä toisella on 
tarj olla ja maksaa ostoksensa rahalla. 

Rahan käyttöön ja varsinkin luotonantoon 
liittyy olennaisesti talousyksiköiden opportunisti
nen tai strateginen käyttäytyminen. Talousyksiköt 
voivat esimerkiksi päättää hyväksyvätkö he 
vaihdannassa rahaa vai haluavatko he käydä 
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puhdasta vaihtokauppaa. Strateginen käyttäytymi
nen on ehkä tutumpaa luotonannon yhteydessä. 
Luotonantaja on huolestunut (eikä aivan turhaan) 
siitä maksaako velallinen velkansa takaisin. Jollei 
luotottaja ole riittävän varma velan takaisinmak
susta, hän ei tietenkään anna luottoa. Satunnais
kohtaamismalleissa saadaan ehdot sille, että 
rahan käyttö ja hyväksyminen on kaikkien kan
nalta edullista. Perinteisissä malleissahan rahan 
käyttö ei ole valinnan kohteena j a siksi edellytys
ten pohtiminen on mahdotonta. Satunnaiskohtaa
mismalleissa myös velan maksu voidaan helposti 
mallittaa strategisena päätöksenä. Kun oletetaan, 
että taloudessa ei ole väkivaltakoneistoa joka 
panee velanmaksut täytäntöön, saadaan ehdot 
sille, että velallisen kannattaa maksaa velkansa 
takaisin. Nämä mallit mahdollistavat luotonannon 
minimiedellytysten tutkimisen. 

Edut, joita satunnaiskohtaamismalleilla on 
yleisen tasapainoteorian malleihin verrattuna 
eivät tule ilmaiseksi. Hinnanmuodostus on yksi 
kiinnostavimmista vaihtotalouden tutkimuskoh
teista. Satunnaiskohtaamismalleissa hinnanmääri
tys on ongelmallisia. Jotta mallit pysyisivät 
teknisesti hallittavissa, on yleensä oletettava, että 
sekä raha että hyödykkeet ovat j akamattomia ja 
että talousyksiköt voivat pitää hallussaan vain 
yhden yksikön joko rahaa tai hyödykettä kerral
laan. Tällöin hinnat ovat triviaaleja: yksi hyödyke 
maksaa yhden yksikön rahaa tai yhden yksikön 
jotain muuta hyödykettä. Voidaan sanoa, että 
tyypillisesti yleisen tasapainoteorian malleissa on 
hyvin määritellyt hinnat, mutta ei rahaa ja satun
naiskohtaamiseen perustuvissa rahatalouden 
malleissa on rahaa, mutta ei hintoj a. 

Kun luotonantoon tai rahan käyttöön perustu
vassa taloudessa pyritään määrittämään hinnat on 
luonnollisesti spesifioitava miten hinnanmuodos
tus tapahtuu. Suosittu tapa on olettaa, että kussa
kin parittaisessa kohtaamisessa vaihto suhde eli 
hinnat neuvotellaan. Talousteoriassa on useita 
neuvottelumalleja, jotka on kohtuullisen helppo 
sisällyttää satunnaiskohtaamismalleihin. Neuvot
telujen lopputulos tosin riippuu suuresti valitusta 
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neuvottelumallista. Vieläkin pahempaa on, että 
ilman hyvin omituisia oletuksia mallien ainoa 
tasapaino on sellainen, että siinä ei käytetä rahaa. 

Hyvässä vaihtotalouden mallissa on voitava 
analysoida rahan j a luotonannon merkitystä sekä 
hinnanmuodostusta. Väitöskirjassani olen yrittä
nyt edetä tähän suuntaan yhdistämällä satunnais
kohtaamismalleihin yleisen tasap ainoteorian 
mallien piirteitä siten, että ei-triviaali hinnanmää
ritys on mahdollista. Rahatalouden mallissa 
hinnat saadaan luonnollisella tavalla esiin, kun 
oletetaan että talous on organisoitu markkinapai
koiksi. Kullakin markkinapaikalla myydään 
tiettyä tuotetta ja talousyksiköt voivat koordinoida 
etsintänsä sen mukaan mitä hyödykettä he halua
vat. Luoton hinta taas määrätään kilpailullisesti. 
Mallissa esiintyy luotonsääntelyä ja ne, jotka eivät 
saa luottoa ovat valmiita maksamaan siitä enem
män. Luoton tasapainohinta määräytyy sellaiseksi, 
että ilman luottoa jäävät eivät pysty uskottavasti 
tarjoamaan siitä korkeampaa hintaa. 

Edellä on kuvattu satunnaiskohtaamiseen 
perustuvia mallej aja niiden hyviä puolia yleisen 
tasapainoteorian malleihin verrattuna. Edelliset 
ovat tietysti edistysaskel siinä mielessä, että ne 
mahdollistavat monien tärkeiden ilmiöiden 
tutkimisen. Toisaalta kumpikaan malliperhe ei 
liene lopullinen sana tällä tutkimus alueell a. 
Voidaan helposti kuvitella tilanne, jossa satun
naiskohtaamismallit olisivat kronologisesti 
edeltäneet yleisen tasapainoteorian malleja. 
Tällöin jälkimmäiset luonnollisesti näyttäisivät 
suhteelliselta edistys askeleelta. 

Lopuksi voidaan pohtia, mitä hyvältä vaihdan
nan analyysiin soveltuvalta mallilta vaaditaan. 
Siinä on oltava jonkinlaisia epätäydellisyyksiä, 
jotka antavat selityksen rahan ja luotonannon 
olemassaololle. Mallissa on voitava käsitellä 
rahanja luotonannon suhdetta sekä määrittämään 
hyödykkeiden hinnat. Mallin oletuksista pitäisi 
voida johtaa perusteet muidenkin vaihdantaa 
helpottavien instituutioiden kuin rahan ja luo
tonannon olemassaololle. Mieleen tulevat esimer
kiksi pankit ja muut rahalaitokset. 




