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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittää neljä artikkelia, joissa tarkastellaan työtulojen verotuksen ja työttömyysturvan vaikutuksia epätäydellisen kilpailun
työmarkkinoita kuvaavissa analyyttisissa malleissa.
Ensimmäinen artikkeli käsittelee työtulojen verotuksen vaikutusta työllisyyteen ja tehokkuuteen etsintämallissa, jossa työsuhteen päättyminen on
endogeeninen. Osoittautuu, että verojen työllisyyttä alentava vaikutus johtuu ensisijaisesti työttömyysjaksojen pidentymisestä ja vähemmässä
määrin lisääntyvistä irtisanomisista. Mikäli palkoista neuvotellaan, veroprogression kasvattaminen vähentää työttömyyttä sekä parantaa
pienipalkkaisten työntekijöiden suhteellista asemaa ja edistää matalan tuottavuuden työpaikkojen syntymistä.
Toinen artikkeli tarkastelee työverojen vaikutusta mallissa, jossa keskitetyn palkanmuodostuksen ansiosta otetaan huomioon verojen ja julkisen
vallan tarjoamien etuisuuksien välinen yhteys. Osoittautuu, että keskitetty palkanmuodostus edistää maltillista palkkakehitystä, vähentää tehtyjä
työtunteja sekä pienentää verojen negatiivista vaikutusta työllisyyteen. Kun yksilöt päättävät työtuntien tarjonnasta ja julkisten hyödykkeiden
rajahyöty on riittävän korkea, palkkavero saattaa jopa parantaa työllisyyttä. Jos julkiset menot rahoitetaan voittoverolla, korkeampi verotus
alentaa palkkavaateita ja parantaa työllisyyttä.
Kolmannessa artikkelissa tarkastellaan erilaisia julkisen subvention muotoja mallissa, jossa ammattiliittojen ylläpitämät työttömyysturvarahastot
keräävät jäseniltään veroluonteisia maksuja. Osoittautuu, että tasapainossa työttömyys on sitä alhaisempi, mitä korkeampi on työssäkäyvien
jäsenten rahoitusosuus. Jos työttömyysturvan kokonaismenoihin suhteutettua julkista tukea korvataan kiinteällä tuella, palkkavaatimukset
pienevät ja työllisyys paranee. Mikäli työmarkkinaosapuolet voivat vaikuttaa työttömyysturvan tasoon, kiinteään yksilökohtaiseen tukeen
perustuva järjestelmä on työllisyyden kannalta parempi kuin kokonaismenoihin suhteutettu tuki.
Neljäs artikkeli käsittelee työttömyysturvan vaikutuksia mallissa, jossa työnhakijan etsintäintensiteetti määräytyy endogeenisesti. Mallia
simuloidaan numeerisesti käyttäen parametrejä, jotka kuvaavat tyylitellysti Suomen työmarkkinoita ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Osoittautuu, että enimmäiskestoltaan rajoitettu työttömyysturva lisää pitkään työttömänä olleiden etsintäintensiteettiä. Tämä positiivinen
vaikutus alkaa dominoida sitä aiemmin, mitä nopeammin korvausaste laskee ja mitä epävarmemmaksi työsuhteet koetaan. Yhdistämällä
nopeampi alenema korkeampaan korvausasteen lähtötasoon voidaan työhön hakeutumista kannustaa työttömyysturvan kokonaistasoa
heikentämättä.
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