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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu –tutkielma tutkii vertikaalisesti differentioituneen markkinan säätelyä vähimmäislaatuvaatimuksen (MQS) ja hyödykeverotuksen
avulla. Tutkielman tutkimusongelmaksi on määritelty kysymys, onko olemassa yksinkertaista säätelymekanismia tai poliittista instrumenttia,
jolla voitaisiin parantaa markkinoiden tehokkuutta ja yleistä hyvinvointia vertikaalisen tuotedifferentiaation alla. Tutkimusongelma on jaettu
kolmeen alakysymykseen, jotka ovat: 1. Mikä aiheuttaa tehottomuutta vertikaalisesti differentioituneilla markkinoilla? 2. Miten
vähimmäislaatuvaatimukset vaikuttavat markkinatasapainoon ja yleiseen hyvinvointiin? 3. Miten erilaiset verojärjestelmät vaikuttavat
markkinatasapainoon ja yleiseen hyvinvointiin?
Tutkimusongelmiin vastaamiseksi suoritettiin kirjallisuustutkimus, jonka tuloksia analysoitiin formaalisti. Tutkimuksen tärkeimpiä kirjallisia
lähteitä ovat mm. Crampes C. – Hollander A. (1995), joka esittelee perusduopolimallin ja MQS:n vaikutukset tasapainoon, Ecchia G. et al.
(2001), joka esittelee laajan läpileikkauksen MQS:ia käsittelevästä kirjallisuudesta ja Cremer H. – Thisse J-F. (1994), joka analysoi
arvonlisäveroa vertikaalisessa differentaatiossa.
Tutkielmassa osoitetaan, että vertikaalisesti differentioituneessa duopolissa yritykset eivät tarjoa optimaalisia tuotelaatuja, sillä ne yrittävät
keventää hintakilpailua ja nostaa voittojaan differentioimalla tuotteitaan mahdollisimman paljon. Säätelemättömässä tasapainossa matalampi
laatu on liian matala ja korkeampi laatu liian korkea verrattuna yleisen hyvinvoinnin kannalta optimaaliseen tilanteeseen. Tutkiettaessa MQS:ia
osoittautuu, että tarpeeksi matala laatuvaatimus voi parantaa markkinoiden toimintaa vähentämällä tuotteiden välistä differentaatioastetta ja
pakottaen näin yritykset kovempaan hintakilpailuun, mikä taas hyödyttää kuluttajia. Verotuksen osalta osoitan, että pieni arvonlisävero on
yleensä hyvinvointia kasvattava, mutta korkea vero voi heikentää hyvinvointia. Tällöin, jos veron tuottovaatimus on korkea, voi hyödykkeiden
yksikkövero olla arvonlisäveroa parempi ratkaisu. Näin ollen sekä MQS että verotus vaikuttavat laatueroa pienentäen, mutta verotuksen laskiessa
laatuja MQS taas nostaa molempia laatuja. Tämän havainnon seurauksena pohdin molempien instrumenttien samanaikaista käyttöä siten, että
laatustandardia käytettäisiin matalamman laadun nostamiseen ja verotusta korkeamman laadun laskemiseen.
Tämä tutkielma yhdistelee uudella tavalla sekä laatuvaatimuksia (MQS) että hyödykeveroa käsittelevää kirjallisuutta vertikaalisessa
tuotedifferentaatiossa. Tutkielmassa esitetään tärkeimpien tuloksien formaalit todistukset. Lopuksi ehdotan uutena ratkaisuna laatuvaatimuksien
ja hyödykeverotuksen yhteiskäyttöä sosiaalisesti optimaalisen markkinatasapainon saavuttamiseksi.
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