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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Vallitsevan käsityksen mukaan käynnistyviä yrityksiä tulee tukea julkisen sektorin toimesta, jotta yrityksiä syntyisi nykyistä enemmän.
Taloustieteessä on kuitenkin viime vuosina noussut esiin päinvastainenkin näkemys, jonka mukaan yrityksiä syntyy liikaa pääasiassa
rahoitusmarkkinoiden informaatio-ongelmista johtuen. Mikäli rahoittaja ei esimerkiksi kykene tunnistamaan yritysprojektien tarkkoja
ominaisuuksia, se joutuu hinnoittelemaan luotot keskimääräisen odotetun tuoton perusteella. Luoton hinta asettuu hyville projekteille liian
korkeaksi ja huonoille projekteille liian alhaiseksi, jolloin marginaalisen yrittäjän sosiaalinen arvonlisä jää negatiiviseksi, eikä projektin olisi
pitänyt saada lainkaan rahoitusta. Lisäksi se, että puolet yrityksistä lopettaa toimintansa viiden vuoden sisällä perustamisesta, antaa syyn tutkia
aihetta tarkemmin.
Yrittäjien mahdolliset ylioptimistiset käsitykset omasta projektistaan sekä omista kyvyistään ja vaikutusmahdollisuuksistaan saattavat myös
aiheuttaa sen, että yrityksiä pääsee markkinoille liikaa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että optimistisen yrittäjän odottama hyöty yrittäjyydestä
on suurempi kuin hänen hyötynsä todellisuudessa tulee olemaan. Siksi saattaa käydä niin, että viimeisen markkinoille pääsevän yrittäjän tulisikin
jäädä markkinoiden ulkopuolelle.
Tässä tutkielmassa osoitetaan, että yrittäjät ovat keskimäärin optimistisempia kuin muut. Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten optimistisuus
vaikuttaa yritysten markkinoille tuloon sekä siihen, syntyykö yrityksiä optimismin vuoksi liikaa. Lisäksi tutkitaan optimismin vaikutuksia
yrittäjien käyttäytymiseen ja työpanokseen sekä rahoittajan voittoihin ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Osoitetaan, että tiettyjen oletusten vallitessa
marginaalisen yrittäjän pitäisi jäädä markkinoiden ulkopuolelle, eli yrityksiä syntyy liikaa.
Vallitsevalla yrittäjyyspolitiikalla tavoitellaan lisää yrityksiä, ja siksi aloittavia yrityksiä tuetaan. Tässä tutkielmassa tarkastellaan
yrittäjyyspolitiikan kohdentamista tilanteessa, jossa yrityksiä syntyy liikaa. Osoitetaan, että subvention sijaan jokaiseen yrityslainaan tulisi
tällaisessa tilanteessa asettaa vero. Toimenpide saa yrittäjien määrän vähenemään ja yhteiskunnan sosiaalisen hyvinvoinnin kasvamaan.
Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Coelhon ym. (2004), de Mezan ja Webbin (1987, 1999) sekä Stiglitzin ja Weissin (1981) teoriat sekä
Purin ja Robinsonin (2006) empiirinen tutkimus.
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