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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Viimeisen vuosikymmenen aikana on tutkittu paljon väestön ikääntymisen aiheuttamia välittömiä vaikutuksia talouteen, kuten esimerkiksi
kasvavia eläkemenoja. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kuitenkin muitakin vaikutuksia, kuten muutoksen äänestäjäpopulaation rakenteeseen.
Tässä tutkielmassa päämääränä on tutkia äänestäjäpopulaation rakennemuutoksen aiheuttamaa vaikutusta tulevaisuuden talouskasvuun.
Tutkielmassa vertailen kahta mallia, joissa tulevaisuuden talouskasvun määrää poliittisessa prosessissa määräytyvä veroprosentti. Verorosentin
vaikutusmekanismissa verotuloilla rahoitetaan koulutus, joka määrää talouden inhimillisen pääoman määrän ja tätä kautta tulevaisuuden
talouskasvun. Poliittisessa prosessissa vastakkaisia preferenssejä edustavat työikäiset ja eläkeläiset, joista työikäiset preferoivat positiivista
veroprosenttia ja eläkeläiset nollaveroprosenttia. Tutkielmassa esittelemissäni malleissa päädytään vastakkaisiin päätelmiin; toisessa väestön
ikääntymisen vaikutus on positiivinen ja toisessa negatiivinen. Tavoitteena on selvittää tulosten erojen syyt.
Ensimmäisenä tutkielmassa esittelen Gradstein ja Kaganovichin Journal of Public Economics -lehdessä vuonna 2004 julkaistun artikkelin, jossa
esitellyssä mallissa väestön ikääntyminen mallinnetaan odotuseliniän kasvun kautta. Ihmisten odotuseliniän kasvaessa heidän kiinnostuksensa
eläkeikää kohtaan kasvaa ja he haluavat suuremman tuoton säästöilleen, mikä on saavutettavissa ainoastaan korkeamman inhimillisen pääoman
kautta. Tämän vuoksi he preferoivat korkeampaa veroprosenttia. Mallissa oletetaan koko talouden hyvinvoinnin maksimoiva poliittinen prosessi,
mikä mahdollistaa korkeamman veroprosentin ja tätä kautta korkeamman tulevaisuuden talouskasvun.
Toisessa tutkielman pääartikkeleista Holtz-Eakin, Lovely ja Tosun Journal of Macroeconomics -lehdessä vuonna 2004 julkaistussa artikkelissa
väestön ikääntyminen mallinnetaan syntyvyyden kasvuvauhdin hidastumisena. Mallissa oletetaan poliittiseksi prosessiksi
mediaaniäänestäjämalli. Väestön ikääntyminen muuttaa mediaaniäänestäjän henkilöllisyyttä pienempää veroprosettia preferoivien suuntaan ja
näin aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen tulevaisuuden talouskasvuun.
Tutkielmassa laajennan esittelemäni mallit käsittämään molemmat väestön ikääntymisen mallintamistavat, minkä jälkeen tutkin
mallintamistapojen vaikutusta tuloksiin yhdessä artikkeleissa oletettujen äänestysmallien kanssa. Tämän jälkeen tutkin vielä eläkeläisten osuuden
maailmanlaajuisen kasvun vaikutusta ja etenkin tulevaisuudessa mahdollisen eläkeläisten enemmistön aiheuttamia vaikutuksia talouskasvuun.
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