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Kaupankäynti erilaisilla markkinoilla on vält-
tämätön osa nykyihmisen arkipäivää. Hyödyk-
keitä ostetaan ja myydään, ja työntekijät tar-
joavat työpanostaan, jota yritykset haluavat os-
taa. Ostaminen ja myyminen ei ole aina help-
poa: ostajalta voi mennä pitkään ennen kuin
hän löytää haluamansa tavaran tarpeeksi hal-
valla, ja myyjä voi joutua odottamaan asiak-
kaita. Työtön voi joutua etsimään työpaikkaa
kauankin, vaikka samaan aikaan yrityksillä on
avoimia työpaikkoja. Kohtaamattomuus johtuu
osittain markkinoiden kitkasta. Taloustieteen
eräänä tehtävänä on selvittää, millaisia valintoja
ihmiset tekevät kitkaisilla markkinoilla, ja toi-
saalta, kuinka nämä valinnat puolestaan vaikut-
tavat markkinakitkoihin. Tällaisia ilmiöitä ei
voida tutkia perinteisillä täydellisten markki-
noiden malleilla, joissa kitkat on lähtökohtai-
sesti suljettu pois.

Viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana
kehitetyt etsintämallit pyrkivät vastaamaan näi-

hin kysymyksiin. Yksittäisen talousyksikön op-
timointimalleista on siirrytty kohti yleisen ta-
sapainon malleja, joissa otetaan huomioon
kaikkien markkinoilla toimivien talousyksiköi-
den valinnat. Etsintämallit ovat nykyään työ-
markkinoiden tutkimuksen valtavirtaa. Niitä
käytetään yhä enenevässä määrin myös hyödy-
kemarkkinoiden, rahatalouden ja avioliitto-
markkinoiden tutkimiseen. Väitöskirjani vii-
dessä esseessä tutkitaan eräitä työmarkkinoi-
den, hyödykemarkkinoiden ja päästölupamark-
kinoiden keskeisiä kysymyksiä.

Monilukuinen työttömyys-
tasapaino

Tuotannon määrä riippuu oleellisesti siitä,
kuinka suuri osuus työvoimasta ja pääomasta
on käytössä. Tähän vuorostaan vaikuttaa työt-
tömien työnhakuaktiivisuus ja yritysten rekry-
tointiaktiivisuus. Jos kumppanin etsimiseen
joudutaan panostamaan, saattaa työmarkki-
noilla olla useita tasapainoja. Alhaisen aktivi-
teetin tasapainossa työttömyys on suuri, ja
työnhakijat etsivät töitä laiskasti, koska kilpai-

1 Kirjoitus perustuu Helsingin kauppakorkeakoulussa 17.9.
2004 tarkastettuun väitöskirjaani ”Essays in Search Activi-
ty”. Vastaväittäjänä toimi assistant professor Dorothea Her-
reiner Bowdoin Collegesta.
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levia hakijoita on paljon ja työllistymismahdol-
lisuudet ovat huonot. Työttömyyden kasvu si-
nänsä helpottaa yritysten mahdollisuutta saa-
da työntekijöitä, jolloin rekrytointiaktiivisuut-
ta kannattaa lisätä. Toisaalta työnhakijoiden
laiskistuessa rekrytoinnin tuotto pienenee. Jos
laiskuusefekti on merkittävä, kumpikaan mark-
kinaosapuoli ei hae kontakteja kovin aktiivises-
ti, jolloin korkea työttömyys pysyy yllä. Aktii-
visemmassa tasapainossa työnhakijat etsivät
ahkerasti, mikä kannustaa yrityksiä laajaan rek-
rytointi-ilmoitteluun. Työsuhteita syntyy no-
peasti, ja työttömyys on alhainen. Tämä vuo-
rostaan parantaa työnhakijoiden työllistymis-
mahdollisuuksia, kannustaen ahkeraan työnha-
kuun. Näin korkea työllisyys pysyy yllä.

Talouspolitiikalla voidaan vaikuttaa työn-
haun ja rekrytoinnin kannustimiin. Tämä on
erityisen ongelmallista, jos tasapainoja on usei-
ta. Ellei tiedetä missä tasapainossa työmarkki-
nat ovat, on vaikeaa arvioida, miten talouspo-
liittiset toimet vaikuttavat. Väitöskirjani kah-
dessa ensimmäisessä esseessä selvitetään työt-
tömyystasapainon yksikäsitteisyyden ehtoja.
Ensimmäisen esseen ”Search Intensities, Re-
turns to Scale, and Uniqueness of Unemploy-
ment Equilibrium” mallissa työnhakijat päät-
tävät työnhakuaktiivisuudestaan ja yritykset
rekrytointiaktiivisuudestaan.

Tulokseni on, että tasapaino on yksikäsittei-
nen, mikäli työnhakijoita ja vakansseja yhteen
tuovan kohtaamisfunktion skaalatuotot aggre-
gaattietsintäpanosten suhteen ovat riittävän
suuret. Tulokseni poikkeaa vallitsevasta käsi-
tyksestä (esim. Pissarides 2000, 135), jonka
mukaan monikäsitteinen tasapaino voi syntyä
vain kasvavilla skaalatuotoilla. Tämä käsitys
perustuu malleihin, joissa päätösmuuttujana on
reservaatiotuottavuus eikä etsintäintensiteetit
(esim. Diamond, 1982), sekä malleihin, joissa

etsintäaktiivisuuden analysointi on puutteellis-
ta (esim. Howitt ja McAfee, 1987). Etsintäak-
tiivisuus on olennainen tekijä: Yoonin (1981)
mukaan noin 90 prosenttia työttömyyden kes-
tosta johtuu työtarjouksen puutteesta, vain 10
prosenttia johtuu huonon tarjouksen hylkäämi-
sestä. Empiirisen tutkimuksen melko yleinen
tulos on, että skaalatuotot ovat vakiot tai hie-
man kasvavat. Tämän tuloksen ja mallini perus-
teella työttömyystasapaino olisi yksikäsitteinen.

Väitöskirjani toisessa esseessä ”Search,
Entry and Unique Equilibrium” yritykset teke-
vät rekrytointi-intensiteetin sijaan markkinoil-
letulopäätöksen, ja työsuhteen tuotto jaetaan
yrityksen ja työntekijän kesken Nash-sopimus-
ratkaisulla. Työttömyystasapaino on yksikäsit-
teinen, mikäli kohtaamisfunktion skaalatuotot
ovat riittävän suuret ja työntekijän neuvottelu-
voima on tarpeeksi suuri.

Kuka etsii?

Kahden ensimmäisen esseen kohtaamisfunk-
tiota ei ole johdettu talousyksiköiden toimin-
nasta, vaan se on oletettu Cobb-Douglas -muo-
toiseksi. Kohtaamiset ovat pareittaisia, mikä
rajoittaa mahdollisten kaupankäyntimekanis-
mien määrää. Eräs vaihtoehtoinen tapa mallit-
taa etsintäprosessi on niin sanottu uurnapallo-
malli: Kukin myyjä on omassa, ostajien tunte-
massa paikassa. Kukin ostaja menee yhden
myyjän luokse, tietämättä keiden luokse muut
ostajat menevät. Tällöin jotkut myyjät saavat
useita asiakkaita, toiset saavat yhden, ja osa
myyjistä jää ilman asiakkaita. Vastaavasti osta-
ja voi joutua kilpailemaan niukasta hyödyk-
keestä muiden ostajien kanssa, jotkut onnek-
kaat ovat ainoita ostajia.

Tällaisissa malleissa on paria poikkeusta
lukuun ottamatta tähän asti oletettu, että esi-
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merkiksi myyjät ovat paikallaan ja ostajat me-
nevät heidän luokseen, tai päinvastoin. Se,
kuka odottaa ja kuka liikkuu, vaikuttaa synty-
vien kauppojen määrään, joten kyseinen oletus
on merkityksellinen. Kyseiset poikkeukset ovat
Dorothea Herreinerin (1999) malli, jossa ei to-
sin tarkastella hintojen muodostumista, ja Bur-
dettin, Colesin, Kiyotakin ja Wrightin (1995)
malli, jossa myyjillä ja ostajilla on erilaiset kus-
tannukset liikkumisesta.

Kolmannessa esseessä ”Physical Search”
(joka on yhteistyö Klaus Kultin ja Antti Miet-
tusen kanssa) ratkaistaan, mitkä nämä valinnat
odotuksen ja etsinnän suhteen ovat. Ratkaisu
olisi ilmeinen, mikäli oletettaisiin, että myytä-
vän hyödykkeen liikuttelu olisi tarpeeksi vai-
keaa, ja siksi myyjät olisivat paikallaan. Keski-
tymme tutkimaan, miten ostajien ja myyjien
suhteellinen määrä vaikuttaa tähän valintaan,
ja siksi oletamme, että suoria kustannuksia liik-
kumisesta tai odottamisesta ei ole. Kaupan-
käyntisääntönä käytetään huutokauppaa ja
Nash-sopimusratkaisua.

Aluksi kukin myyjä ja ostaja on omassa pai-
kassaan. Sitten kukin päättää, odottaako kaup-
pakumppanin ilmaantumista vai lähteäkö sel-
laista tapaamaan. Lähteminen jättää asemapai-
kan tyhjäksi. Odottaja saattaa saada vieraaksi
yhden tai useamman vierailijan, tai ei ketään.
Liikkuja saattaa olla ainoa vieras tai yksi useas-
ta tai hän saattaa päätyä tyhjään paikkaan. Jos
kaikki odottavat tai kaikki liikkuvat, yhtään
kauppaa ei synny.

Ratkaisemme ostajien ja myyjien tasapaino-
strategiat odottamiselle ja liikkumiselle. Mallis-
sa on kolme tasapainoa: Joko osa myyjistä ja
ostajista odottaa ja loput liikkuvat, tai kaikki
myyjät odottavat ja kaikki ostajat liikkuvat, tai
kaikki myyjät liikkuvat ja kaikki ostajat odot-
tavat. Osoittautuu, että se tasapaino, jossa sekä

ostajista että myyjistä osa odottaa ja osa liik-
kuu, ei ole vakaa evolutiivisessa mielessä. Pit-
källä aikavälillä vain joko ostajat tai myyjät liik-
kuvat, jolloin myös kauppoja syntyy enemmän
kuin silloin jos liikkumista olisi molemmin
puolin markkinoita. Mitä enemmän ostajia on
suhteessa myyjiin, sitä todennäköisempää on,
että ajan myötä markkinat päätyvät sellaiseen
tasapainoon, jossa ostajat liikkuvat ja myyjät
odottavat. Tämä tulos on robusti kaupankäyn-
timekanismien suhteen. Todellisten markkinoi-
den tarkkailu osoittaa, että useimmiten myyjiä
on vähemmän kuin ostajia, ja myyjät ovat pai-
kallaan. Kuten Herreiner (1999) on tutkimuk-
sessaan osoittanut, kauppojen määrä maksi-
moituu silloin, kun suurempi populaatio etsii
ja pienempi populaatio odottaa. Mallissamme
markkinoilla on taipumus hakeutua tehokkaa-
seen tasapainoon.

Yhden hinnan lain pätemättömyys

Neljäs essee, ”Price Distribution in a Sym-
metric Economy”, joka on yhteistyö Klaus Kul-
tin kanssa, tarjoaa uuden selityksen yhden hin-
nan lain pätemättömyydelle. Tämä laki sanoo
karkeasti ottaen, että kullakin hyödykkeellä on
vain yksi hinta. Vastaesimerkkejä on helppo
löytää. Tähänastisissa malleissa, joissa hintaha-
jontaa esiintyy, ostajat tai myyjät ovat keske-
nään erilaisia. Mallimme on ensimmäinen, jos-
sa samanlaiset myyjät myyvät identtistä tuotet-
ta identtisille ostajille jotka tietävät hinnat,
mutta jossa myyjien kannattaa valita erilaisia
hintoja.

Selitys on myyjien ryhmittymisessä. Ole-
tamme että myyjät, joilla kullakin on yksi jaka-
maton hyödyke, ovat sijoittuneet erillisiin paik-
koihin niin, että kussakin paikassa on useita
myyjiä, yhtä monta kussakin. Myyjät ilmoitta-
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vat hinnat, ja ostajat, joilla on yksikkökysyntä,
havaitsevat ne. Kukin ostaja valitsee paikan
hintojen perusteella. Kuhunkin paikkaan tule-
vien ostajien määrä on satunnainen, mutta al-
haisen keskimääräisen hinnan paikkaan tulee
odotusarvona enemmän ostajia kuin korkeiden
hintojen paikkaan. Myyjä joka myy halvalla,
myy todennäköisemmin kuin samassa paikas-
sa oleva, korkeampaa hintaa pyytävä kilpaili-
jansa. Toisaalta, jos jotkut myyjät ilmoittavat
alhaisen hinnan, kannattaa joidenkin samassa
paikassa olevien myyjien ilmoittaa korkea hin-
ta, kuitenkin niin, että paikan keskimääräinen
hinta on tarpeeksi alhainen, jotta sinne tulisi
riittävästi ostajia, ja korkeankin hinnan ilmoit-
taneet myyjät saisivat tuotteensa myydyksi.

Kitka päästölupien tarjonnassa

Viides essee ”Frictions in Project-Based Supply
of Permits” (yhteistutkimus Matti Liskin kans-
sa) tarkastelee saastepäästöjen lupakauppaa.
Emme ota kantaa ilmastonmuutokseen tai saas-
teiden osuuteen siinä, vaan tarkastelemme
päästökaupan taloudellisia vaikutuksia. Koska
hiilidioksidi leviää tasaisesti ilmakehään, on il-
maston kannalta merkityksetöntä, missä pääs-
töt syntyvät. Taloudelliselta kannalta ei kuiten-
kaan ole yhdentekevää, missä ja miten päästö-
jä rajoitetaan. Jos tavoitteena on tietty globaali
päästövähennys mahdollisimman pienillä kus-
tannuksilla, tai jos tietyllä taloudellisella uh-
rauksella halutaan vähentää päästöjä mahdol-
lisimman paljon, on järkevintä aloittaa vähen-
nykset sieltä, missä vähennysten rajakustan-
nukset ovat pienimmät. Tehokas päästöjen vä-
hennys yhtenäistää päästövähennysten rajakus-
tannukset eri päästölähteissä. Tämä on päästö-
kaupan päämotiivi.

Mallissamme kullekin yritykselle jaetaan

ensin tietty päästökiintiö. Jotkin yritykset ha-
luaisivat kuitenkin tuottaa tätä enemmän. Täl-
löin ne tarvitsevat lisää päästölupia, joita voi
ostaa lupapörssistä. Lupia voi tulla myyntiin
vain, jos jotkin yritykset vähentävät päästöjään.
Mallissamme kehitysmaiden yritykset voivat
vähentää päästöjään kehittyneiden maiden yri-
tysten tarjoamien päästövähennysinvestointien
avulla. Investointiprojektista saatava hyöty jae-
taan projektiin osallistuneiden yritysten kes-
ken. Lupapörssissä kaupankäynti on kitkaton-
ta, mutta sopivien investointiprojektien seulon-
ta vie aikaa. Projektimarkkinoiden tutkimiseen
käytetään työmarkkinoilta tuttua etsintämallia.

Tutkimuksemme pääkysymys on, mikä on
erityyppisten yritysten saama hyöty tai haitta
epätäydellisistä projektimarkkinoista verrattu-
na tilanteeseen, jossa kehitysmaiden yritykset
voisivat itse investoida päästövähennyksiin, il-
man kumppania. Tarkastelemme myös, miten
tämä ero hyödyissä riippuu päästövähennysin-
vestoinnin kestoiästä. Kuten on yleisesti tun-
nettua, markkinakitka vähentää kokonaishy-
vinvointia, mutta se voi lisätä joidenkin osa-
puolten hyötyä, verrattuna kitkattomiin mark-
kinoihin. Investoinnin kestoiän lyheneminen
vähentää käynnissä olevien projektien määrää,
mikä on kaikille haitallista. Projektien määrän
väheneminen vähentää lupien tarjontaa, jolloin
luvat kallistuvat niin paljon, että kehitysmaiden
yritykset keskimäärin hyötyvät markkinakitkan
lisääntymisestä. Kehittyneiden maiden yrityk-
sille kitkasta on haittaa. 
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