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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkimus käsittelee työn kysyntää, työn kysynnän joustoja sekä sopeutumista teorianmuodostuksen, ekonometrisen mallin ja
paneeliaineistosovelluksen kautta. Aluksi käsitellään yritysten työn kysyntää työn taloustieteen teorianmuodostuksen kautta ja johdetaan
konvekseista sopeutumiskustannuksista dynaaminen malli. Ekonometrisessä osuudessa keskeisellä sijalla on em. mallin havainto- ja
aikayksikkökohtainen luonne, estimoitavan työllisyysmallin joustavuus parametrien suhteen ja sopeutumisparametrin eksplisiittinen
spesifioiminen ja mallintaminen.
Työn kysynnän mallista lasketaan palkka-, tuotanto-, pääoma- ja trendijoustot havaintoyksiköittäin, mikä mahdollistaa joustojen
keskiarvoistamisen mielenkiinnon kohteena olevan ominaisuuden suhteen. Samoin dynaamiset sopeutumisparametrit, ja siten
sopeutumiskustannukset, ovat yritys- ja aikakohtaisia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työn kysynnän joustoja ja sopeutumista 1. ajan, 2.
toimialan ja 3. yrityksen koon suhteen. Mallista saadaan tuotannon-, reaalipalkan-, pääomakannan- ja eksogeenisen teknologisen kehityksen
vaikutukset työn kysyntään, eli työn kysynnän tuotanto-, palkka-, pääoma- ja trendijousto. Erityisesti palkkajouston vaikutukset voidaan
samaistaa työn verotuksen työllisyysvaikutuksiin, eli siihen miten työn verokiila vaikuttaa työn kysyntään ja työllisyyteen yrityksissä.
Tutkielman ekonometrisessä osassa ongelmanasetteluun paneudutaan liikevaihdoltaan 500 suurimman suomalaisyrityksen muodostaman
paneeliaineiston kautta, joka kattaa vuodet 1986-2003. Työllisyyttä pyritään selittämään työn taloustieteen teorian implikoimilla ja
tutkimuskirjallisuudessa yleisesti käytetyillä eksogeenisilla muuttujilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään staattista ja dynaamista
paneeliregressiomallia, kiinteiden yritysvaikutusten (fixed effects) spesifikaatiolla. Estimointimenetelmänä käytetään epälineaarista iteratiivista
seemingly unrelated regressions (SUR) –estimointia.
Tuloksista havaitaan, että niin työn kysynnän palkka- kuin tuotantojousto ovat kasvaneet huomattavasti vuosien 1986-2003 välisenä aikana.
Palkkajousto on kasvanut pitkällä aikavälillä arvosta -0.6 arvoon -0.75 ja tuotantojousto arvosta 0.8 arvoon 0.9. Nämä tulokset vahvistavat
käsitystä siitä, että hyödykemarkkinoiden integraatio EU:ssa, talouden kansainvälistyminen ja globalisaatiokehitys ovat lisänneet
työmarkkinoiden joustavuutta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Hieman yllättävää tuloksissa on sen sijaan se, että sopeutumisparametri
viittaa työn kysynnän sopeutumisen työmarkkinatekijöiden muutoksiin hidastuneen 2000-luvun alkupuolelle tultaessa. Tämä viittaa suoraan
työmarkkinoiden rakenteellisten jäykkyyksiin.
Työn kysynnän joustot ja sopeutuminen vaihtelevat hyvin voimakkaasti toimialan mukaan. Tämä viittaa sopeutumiskustannusten
heterogeenisuuteen yli yritysten ja ajan, jolloin sopeutumisparametrin yritys- ja aikakohtainen spesifikaatio on perusteltu. Sen sijaan yrityksen
kokoluokan suhteen ei ole havaittavissa merkittävää joustojen tai sopeutumisen vaihtelua.
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