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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan suoran ulkomaisen investoinin merkitystä eräissä kauppapoliittisissa malleissa. Kansainvälisen kaupan ja
kansaivälisten investointien kasvu maailman taloudessa on merkittävä ja jatkuva ilmiö, jonka vaikutuksiin perehtyminen, on tutkielmani
päämäärä. Lähtökohdaksi olen ottanut investoinnit ja investointiympäristön merkityksen esittämissäni teorioissa. Tutkielmassa pyritään
selvittämään kauppapolitiikan ajankohtaisuutta ja yhdistämään aiheesta tehtyjä teorioita kehittyvään ja muuttuvaan tilanteeseen.
Tutkielman toisessa luvussa tarkastelen kauppapolitiikan yleistä luonnetta globalisoituvassa maailman taloudessa. Taustalle pyritään
selvittämään perusteoriat ja johtopäätökset myöhemmin esitetyille malleille. Luvussa esitetään myös yleisesti käytettyjen kauppapoliittisten
instrumenntien hyvinvointivaikutuksia, joka antaa arviontipohjaa myöhemmille johtopäätöksille.
Tutkielman kolmannessa luvussa tarkastelen endogeenisesti eli sisäsyntyisesti määräytyvää kauppapolitiikkaa ja sen yhteyttä suorien
ulkomaisten investointien kanssa. Poliittisen valinnan määräytyminen endogenisoidaan käyttäen Bernheimin ja Whinstonin (1987) sovellusta
yleisen agentin teoriasta, johon pohjautuu myös Konishin, Saggin ja Weberin (1999) artikkeli, jota käytän luvussa päälähteenäni. Kyseessä on
peliteoriamalli, jossa pelaajat pyrkivät maksimoimaan oman tuloksensa kyseisessä pelissä. Erona luvun 4 mallille on hallituksen oman edun
tavoittelu yritysten esittämien lahjusten muodossa. Luvussa annetaan perustelut vapaaehtoisen viennin rajoittamisen käytölle. Luvun lopussa
heikennän mallin oletusta kotimaisen ja ulkomaisen yrityksen homogeenisuudesta ja tulkitsen sen vaikutuksia mallin johtopäätöksiin.
Tutkielman neljännessä luvussa arviodaan sitä vaikutusta, minkä kauppapoliittisten instrumenttien kansainvälisten säädösten epätasainen
vaikutus ja olemassaolo aiheuttaa yritysten tarjontamuotojen valinnalle. Luvun päälähteenä käytän Hoekmannin ja Saggin (2003) artikkelia.
Kyseessä on dynaaminen malli, jossa hallitus pyrkii maksimoimaan ainoastaan kokonaishyvinvointia. Tarkastelussa vertaamme tilannetta, missä
kotimaan hallitus on vapaa käyttämään kauppapoliittisia instrumentteja tilanteeseen, jossa toista niistä rajoittaa kansainväliset säädökset.
Johtopäätöksenä osoitamme, että ulkomainen yritys valitsee ympäristötekijöistä huolimatta itselleen tehokkaimman tarjontamuodon.
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