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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työssä tarkastellaan sisämarkkina-alueen laajenemisen vaikutusta taloudelliseen kasvuun ja tuloihin. Tutkimuksen viitekehyksen on kehittänyt
Uwe Walz (1998), jonka malli pohjautuu Grossmanin ja Helpmanin (1991) sisäsyntyisen kasvun malliin.
Ongelman tarkasteluun käytettävässä mallissa taloudellinen kasvu perustuu jatkuvaan uusien, erilaistettujen välituotteiden kehittämiseen
talouden tutkimus- ja kehityssektorissa. Välituotteiden käyttö johtaa skaalaetujen kautta tuottavuuden paranemiseen lopputuotteiden
valmistuksessa. Edellä mainittu sekä kuljetuskustannuksista aiheutuvat tuotantoyksiköiden keskittymisen edut ja haitat johtavat
sisämarkkina-alueen maiden epätäydelliseen erikoistumiseen hyödykkeiden tuotannossa.
Sisämarkkina-alueen uuden jäsenen oletetaan olevan teknologialtaan jäljessä alkuperäisistä jäsenistä. Kehittymättömyys on sitä luokkaa, ettei ko.
maa pysty osallistumaan tuotekehittelyyn lainkaan. Laajentumisen vaikutuksia tarkastellaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä poistetaan
kaupan esteet ja toisessa sallitaan työvoiman liikkuminen alueella.
Kaupan vapauttaminen johtaa taloudellisen kasvun nopeutumiseen ja tuloerojen vähenemiseen sisämarkkina-alueen alkuperäisten jäsenmaiden
välillä. Uudessa maassa hyvinvoinnin nousu näkyy suurempina palkkoina. Erikoistuminen tuotannossa muuttuu, resurssien uudelleenallokointi
johtaa t&k –toiminnan tasaisempaan jakautumiseen.
Työvoiman liikkuvuus johtaa nopeampaan kasvuun vain tietyin ehdoin. Kouluttamattoman työvoiman virtaaminen sisämarkkina-alueen
alkuperäisiin jäsenmaihin hidastaa kasvua, koulutetun työvoiman muutto taas johtaa nopeampaan kasvuun jos ja vain jos sen käyttö uudessa
jäsenmaassa oli tehottomampaa ennen jäsenyyttä verrattuna alkuperäisjäseniin. Tässä tapauksessa myös palkat lähentyvät toisiaan.
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