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Informaatio ja markkinat
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(New York University). Taneli Mäkinen (taneli.makinen@esterni.bancaditalia.it) toimii syyskuusta 2013 lähtien tutkijana 
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Hajanaisen ja epäsymmetrisen informaation 
vaikutusten tutkimisella markkinatalouden toi-
mivuuden kannalta on pitkä perinne taloustie-
teessä. Keynes (1936) esitti jokseenkin pessi-
mistisiä käsityksiään rahoitusmarkkinoiden 
kyvystä koota yhteen yksittäisten sijoittajien 
tietoa ja näki yhdenmukaisuuksia kauneuskil-
pailujen ja osakemarkkinoiden välillä. Peruste-
luna oli, että rahoitusinstrumentin hinta kuvas-
taa sijoittajien odotuksia toisten sijoittajien 
odotuksista, eikä sijoittajien tietoa instrumen-
tin todellisesta arvosta. Hayek (1945) sitä vas-
toin esitti, että hintajärjestelmä välittää infor-
maatiota niukkuudesta, kun talouden toimijat  
paljastavat yksityisen tietonsa kulutus- ja tuo-
tantopäätösten kautta.

Akerlof (1970) sekä Grossman ja Stiglitz 
(1976) edustivat tätä muodollisempaa näke-
mystä hintojen merkityksestä informaation vä-
littäjinä. Akerlof (1970) osoitti, että markkinat 
voivat romahtaa, kun hinnat välittävät tietoa 

sekä laadusta että niukkuudesta. Tämä voi to-
teutua, kun markkinaosapuolet ovat epäsym-
metrisesti informoituja ja muuttavat uskomuk-
siaan tasapainohintaa koskevien havaintojensa 
perusteella. Toisaalta Grossman ja Stiglitz 
(1976) osoittivat, miten kannustimet hankkia 
yksityistä tietoa heikkenevät, kun hintajärjes-
telmästä tulee aiempaa informatiivisempi. Kun 
informaation hankkiminen on kallista, hinnat 
eivät näin ollen pysty välittämään tietoa tyhjen-
tävästi.

Tämä väitöskirja edistää osaltaan hajanaisen 
ja epäsymmetrisen informaation tutkimusta tar-
kastelemalla tiedon ja markkinarakenteiden 
erilaisten muotojen vaikutuksia makrotalouden 
dynamiikkaan. Lisävalaistusta saadaan kahteen 
kysymykseen. Miten informaation välittyminen 
hintajärjestelmän kautta ensinnäkin muokkaa 
talouden vaihteluita? Ja toiseksi: miten infor-
maation epäsymmetria vaikuttaa vaihdannan 
muotoihin, kun kaupankäynti on hajautunutta?
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Björn Ohlin kanssa kirjoitetussa ensimmäi-
sessä luvussa tarkastellaan yleisen tasapainon 
suhdannevaihtelumallia, jossa yritysten tiedot 
kokonaistuottavuudesta ovat puutteelliset. Yri-
tykset voivat kuitenkin ostaa tietoa talouden 
tilasta, joka vaihtelee ajan mittaan. Koska yri-
tyksillä voi olla epäsymmetristä informaatiota 
tasapainossa, hintajärjestelmä sekä välittää tie-
toa tuottavuudesta että viestii niukkuudesta. 
Tasapainohintojen ratkaiseminen ei ole tällai-
sessa mallissa mutkatonta. Tämä johtuu siitä, 
että talouden toimijat käyttävät hintahavainto-
ja päivittääkseen talouden tuntematonta tilaa 
koskevia tietojaan. Tutkimuksen metodologi-
nen kontribuutio on malli, jossa tasapainohin-
ta voidaan määritellä analyyttisesti ja osoittaa 
ainoaksi mahdolliseksi.

Tutkimuksen teoreettisen mallin avulla kes-
kitytään seuraavaan kolmeen kysymykseen. 
Ensinnäkin, riippuvatko yritysten kannustimet 
hankkia tietoa talouden suhdannevaiheesta? 
Toiseksi, miten tasapainohintoihin sisältyvä in-
formaatio vaikuttaa yritysten oppimiseen? Kol-
manneksi, tasoittaako vai voimistaako hintajär-
jestelmä talouden vaihteluita tietoa välittäes-
sään? Tulosten mukaan informaation kysyntä 
on yrityksissä vastasyklistä. Yrityksillä on toisin 
sanoen vahvempi kannustin hankkia tietoa sil-
loin, kun talous on ollut taantumassa ja yrityk-
sillä on yhteinen pessimistinen näkemys vallit-
sevasta tuottavuudesta, kuin silloin, kun talous 
on ollut noususuhdanteessa ja vallitsevat näke-
mykset ovat optimistisia. Syynä tähän ovat vä-
henevät tuotot tuotannossa. Informaation ky-
synnän vastasyklisyyden takia hintajärjestelmä, 
joka kuvastaa yksittäisten yritysten hallussa 
olevaa tietoa, on informatiivisempi taantumas-
sa kuin noususuhdanteessa. Kyky hyödyntää 
tasapainopalkkoihin liittyvää informaatiota 
kuitenkin hillitsee yrityssektorin oppimisen 

syklisyyttä. Tämä johtuu siitä, että informaatio-
ta vuotaa hintajärjestelmän kautta. Kun hinta-
järjestelmä viestii yrityksille talouden tilasta, 
yrityksillä on heikommat kannustimet käyttää 
voimavaroja tiedonhankintaan. Tämän vuoksi 
informaation kysyntä on vaimeampaa ja vä-
hemmän syklistä kuin siinä tapauksessa, että 
hintainformaatiota ei olisi opittu hyödyntä-
mään. Lisäksi välittämällä tietoa ja saamalla 
yritykset luopumaan tiedonhankinnasta hinta-
järjestelmä tasoittaa talouden vaihteluita. Tämä 
on puolestaan seurausta siitä, että yritysten 
valinnat reagoivat heikommin talouden tilan 
muutoksiin kuin siinä tapauksessa, että hin-
tainformaatiota ei olisi opittu hyödyntämään. 
Tiedonhankinnan kallistuminen voi kuitenkin 
edistää hyvinvointia, sillä työllisyys vaihtelee 
vähemmän, kun yritysten välistä informaation 
epäsymmetriaa onnistutaan vähentämään.

Toisessa luvussa, joka niin ikään on kirjoi-
tettu Björn Ohlin kanssa, kommentoidaan 
Veldkampin (2005) tutkimusta. Luku on ta-
voitteiltaan kolmiosainen. Tavoitteena on en-
sinnäkin selventää Veldkampin mallin dynamii-
kan eli asteittain etenevän osakemarkkinoiden 
nousuvaiheen ja nopean romahduksen taustal-
la olevia mekanismeja. Toisena tavoitteena on 
osoittaa tutkimuksessa esitettyjen numeeristen 
tulosten epäjohdonmukaisuus. Lopuksi osoite-
taan, että oppimisen vaikutukset voivat synnyt-
tää merkittävää epäsymmetriaa ainoastaan sup-
peassa parametrijoukossa.

Kolmannessa luvussa tarkastellaan tilannet-
ta, jossa kaupankäynnin osapuolilla on epäsym-
metristä informaatiota rahoitusinstrumentista. 
Rahoitusinstrumentilla käydään kauppaa ha-
jautuneilla markkinoilla, joilla ostajat ja myyjät 
kohtaavat satunnaisesti.

Vastapuolen löytymisen helppous riippuu 
siitä, miten markkinoilla on ostajia suhteessa 
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myyjiin. Koska kaupankäynti on hajautettua, 
hintajärjestelmä ei pysty tiivistämään tietoa ku-
ten keskittyneillä markkinoilla. Tarkastelussa 
osoitetaan, että tällaiset markkinat voivat tukea 
dynamiikkaa, joka on vahvasti epäsymmetristä. 
On nimittäin mahdollista, että korkealuokkais-
ten rahoitusinstrumenttien kaupankäynti ty-
rehtyy itseään toteuttavien odotusten vuoksi. 
Tästä johtuva markkinoiden osittainen jähmet-
tyminen voi toisaalta olla loukku, josta ei ole 
ulospääsyä siten, että kaikkien rahoitusinstru-
menttien kaupankäynti elpyisi. Markkinoiden 
jähmettyminen saattaa jäädä pysyväksi. Syynä 
on se, että jos kauppaa käydään vain heikkolaa-
tuisilla rahoitusinstrumenteilla, kasvaa niiden 
myyjien osuus, jotka tarjoavat korkealuokkaisia 
instrumentteja. Lisäksi ostaja kohtaa myyjiä 
kiihtyvään tahtiin, kun myyjien määrä kasvaa. 
Jos siis kaikkien rahoitusinstrumenttien kau-
pankäynti käynnistyisi uudelleen, ostaja koh-
taisi korkealuokkaisten rahoitusinstrumenttien 
myyjiä entistä useammin. Yhä suuremmalla 
määrällä heikkolaatuisten arvopapereiden 
omistajia olisi näin ollen houkutus myydä 
omistuksiaan ja siirtyä ostajien puolelle. Siten 
markkinoilla olevien rahoitusinstrumenttien 

keskimääräinen laatu heikkenisi, ja ostajat oli-
sivat haluttomia maksamaan kalliita hintoja. 
Halukkuus maksaa kalliita hintoja on kuiten-
kin edellytys sille, että kaikkien rahoitusinstru-
menttien kaupankäynti alkaisi uudelleen. Tämä 
havainto osoittaa sellaisten varallisuusesineiden 
markkinoiden haavoittuvuuden, joilla kaupan-
käynti on hajautunutta ja informaatio epäsym-
metristä. □
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