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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Näkökulmaltaan metodologispainotteisessa tutkielmassa selvitetään funktionaaliseen tulonjakoon eli työn ja pääoman väliseen
tulonjakoon vaikuttavia tekijöitä toimialatasolla joustavamuotoisen translog-kustannusfunktion ja SUR-estimoinnin avulla.
Tutkielman tavoitteena on arvioida kyseisen funktion ja SUR-estimoinnin soveltuvuutta toimialoittaiseen funktionaalisen
tulonjaon analysointiin. Tätä varten on mallinnettu ja estimoitu toimialoittain panoskysynnät, jotka ovat
translog-kustannusfunktion tapauksessa kustannusosuuksia, kaikkiaan 50 toimialalle. Analyysissa on kuitenkin rajoituttu
markkinatuotannon toimialoihin, joita on yhteensä lähes 40. Tarkasteluissa on tuotantopanoksista mukana työvoiman ja
pääoman lisäksi välituotteet.

Tutkielman taustalla on funktionaalisen tulonjaon muutos pääoman hyväksi 90-luvulla Suomessa sekä koko kansantalouden
tasolla että useilla toimialoilla. Funktionaalisen tulonjaon toimialoittaista kehitystä tarkastellaan tutkielman teoriaosassa
Kyyrän (2002) laajan raportin pohjalta.

Aineistona on käytetty Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon vuosittaisiin tietoihin perustuvaa laajaa toimialakohtaista
aikasarja-aineistoa vuosilta 1975–1999. Estimoitavia malleja on kaikkiaan kolme, joista on pyritty valitsemaan yleisesti ottaen
paras. Niissä kustannusosuuksia selitetään panoshinnoilla, teknisellä kehityksellä sekä tuotannolla. Estimoitaessa voidaan
soveltaa lineaaristen regressioyhtälöryhmien teoriaa. SUR-estimointimenetelmää käytettäessä ajatellaan, että panosten
kustannusosuuksiin vaikuttaa sellaisia havaitsemattomia tekijöitä, jotka korreloivat tuotantopanosten välillä.

Mallinvalinnassa selviää ensinnäkin, että tavanomainen Cobb-Douglas-funktio ei ole riittävä toimialoittaisten
kustannusosuuksien mallintamiseen. Toisaalta panoshintojen lisäksi myös tekninen kehitys on otettava mukaan selittäväksi
muuttujaksi. Valtaosalla toimialoista myös tuotannolla on vaikutusta ainakin jonkin panoksen kustannusosuuteen. Lopulta
päädytään sellaiseen kahden mallin yhdistelmään, jossa valtaosalle toimialoista on valittu epähomoteettinen malli. Tuloksia on
lisäksi tarkasteltu vielä erikseen kolmella toimialalla.

Tulosten perusteella voidaan todeta mm., että tekninen kehitys on ollut valtaosalla toimialoista työvoimaa säästävää ja
toisaalta yleisesti välituotteita käyttävää. Lisäksi on tarkasteltu tuotantopanosten välisiä substituutiojoustoja. Teknisellä
kehityksellä oli erityisen merkittävä vaikutus työvoiman ja pääoman väliseen korvattavuuteen. Sen sijaan tuotantoteknologian
epähomoteettisuudella ei yleisesti ottaen näyttänyt olevan olennaista vaikutusta panossubstituutioon. Kaikissa panospareissa
merkittävää substituoitavuutta panosten välillä esiintyi vain lähinnä joillakin palvelutoimialoilla.

Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että translog-kustannusfunktio sopii yhdessä SUR-estimoinnin kanssa erinomaisesti
toimialoittaisten panoskysyntöjen mallintamiseen ja estimointiin sekä funktionaalisen tulonjaon muutosten syiden
tutkimiseen.
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