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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassani tarkastelen niitä kanavia, joita myöden maan sisäinen tulonjako mahdollisesti vaikuttaa talouskasvuun. Vaikutuskanavat olen
jakanut kolmeen ryhmään, joita jokaista tarkastelen ensin teorian ja sen jälkeen empiirisen tutkimuksen valossa. Tarkastelemani tulonjaon kolme
vaikutuskanavaa talouskasvuun ovat poliittinen vaikutuskanava, vaikutus epätäydellisten pääomamarkkinoiden vallitessa sekä yhteiskunnallisen
epävakaisuuden kautta tapahtuva vaikutus.
Poliittista vaikutuskanavaa kuvaavassa mallissa keskeistä on hallituksen veropolitiikan valinta äänestyksen perusteella. Verotus kohdistuu vain
pääomasta saataviin tuloihin. Mallissa käytetään apuna mediaaniäänestäjän teoreemaa, jonka mukaan hallitus valitsee sen veroasteen, jota
mediaaniäänestäjä preferoi. Mediaaniäänestäjän teoreemaa on kritisoitu sen oletuksien voimakkuudesta. Mediaaniäänestäjän parhaana pitämä
veroaste riippuu mallissa hänen tuloistaan. Mitä vähemmän hän saa tuloja pääomasta suhteessa työvoimasta saatuun tuloon, sitä korkeampaa
veroastetta hän preferoi. Verotuksella oletetaan olevan taloutta vääristäviä vaikutuksia ja se vaikuttaa siten negatiivisesti talouskasvuun.
Tarkastelemani poliittisen mallin mukaan tuloerot vaikuttavat negatiivisesti talouskasvuun. Empiiriset tutkimukset eivät kuitenkaan tue tätä
vaikutuskanavaa.
Tulonjako voi vaikuttaa talouskasvuun myös epätäydellisten pääomamarkkinoiden välityksellä. Tarkastelemassani mallissa pääomamarkkinat
puuttuvat kokonaan, jolloin lainan ottaminen on mahdotonta. Näin ollen henkilöiden tekemät investointi-, kulutus- ja säästämispäätökset
riippuvat täysin heidän alkuperäisistä tuloistaan. Talouskasvun oletetaan riippuvan inhimilliseen pääomaan tehdyistä investoinneista ja
koulutuksen ulkoisvaikutuksista. Investoinnit puolestaan riippuvat siitä, kuinka tulot ovat maassa jakautuneet. Mallin mukaan tasaisempi
tulonjako ei kaikissa tapauksissa vaikuttaisi talouskasvua kiihdyttävästi.
Kolmas vaikutuskanava on vaikutus yhteiskunnallisen epävakaisuuden kautta. Epätasainen tulonjako vaikuttaa maan yhteiskunnalliseen
vakauteen negatiivisesti. Maissa, joissa tuloerot ovat suuria, ovat erilaiset yhteiskunnalliset levottomuudet yleisempiä kuin tasaisen tulonjaon
maissa. Levottomuudet heikentävät poliittisten instituutioiden toimintaa ja lisäävät epävarmuutta poliittista, hallinnollista ja laillista ympäristöä
kohtaan. Epävarmuus vähentää investointihalukkuutta, joka puolestaan vaikuttaa negatiivisesti talouskasvuun. Sekä epätäydellisten
pääomamarkkinoiden että yhteiskunnallisen epävakauden kanava saavat tukea empiirisistä tutkimuksista.
Tärkeimmät käyttämäni lähteet ovat poliittista vaikutuskanavaa tarkasteleva Alesinan ja Rodrikin artikkeli “Distributive Politics and Economic
Growth” (1994), yhteiskuntavakauden kanavasta Benaboun keskustelupaperi ”Inequality and Growth” (1996) ja epätäydellisten
pääomamarkkinoiden kanavan tarkastelussa Drazenin teos “Political Economy in Macroeconomics” (2000).
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