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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Yksityistämisen hyvinvointivaikutukset siirtymätalousmaissa Tässä lisensiaattitutkielmassa arvioidaan yksityistämisen hyvinvoimtivaikutuksia
entisissä suunnitelmatalousmaissa. Pääasiallisena tarkoituksena on analysoida epätasaisen tulonjaon vaikutuksia ensinnäkin talouden
kokonaishyvinvointiin ja toiseksi kasvuun sekä päätöksiin yritysten uudelleenjärjestelystä. Tutkielman ensimmäisessä osassa tutkitaan yrityksen
omistajien ja managereiden hyötyfunktioita mallissa, jossa omistusrakenteet ovat eksogeenisia eli annettuja. Ensimmmäisen mallin johtopäätös
on, että työttömyyden kasvu yritysreformien aikana johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen tuottavuus ja tasainen tulonjako ovat vaihtoehtoisia
tavoitteita. Yksityistämispolitiikka, joka maksimoi yksittäisten yritysten tuottavuutta ei välttämättä johda parhaaseen mahdolliseen hyvinvointiin
koko kansantalouden kannalta. Tutkielman toisessa osassa esitellään siirtymätalousteorialle tyypillinen malli, jossa analysoidaan työttömyyden ja
yritysten päätöksenteon välistä vuorovaikutusta. Malli poikkeaa tähän asti esitetyistä teorioista siten, että yrityksen vakioisen keskimääräisen
tuottavuuden sijaan käytetään AK-kasvumallia, jossa tulonjakoerot johtavat investointien ja siten kasvun pienenemiseen. Tulonjakoerojen
vaikutus uudelleenjärjestelyn asteen ja työttömyyden tasapainoon riippuu siitä, ovatko uudelleenjärjestelypäätökset eksogeenisia vai
endogeenisia. Jos uudelleenjärjestelyn aste - eli se miten nopeasti valtion omistamat yritykset irtisanovat työvoimaansa - on annettu, suuremmat
tulonjakoerot johtavat suurempaan tasapainotyöttömyyteen. Käytännössä kuitenkin yrityksen työntekijät vaikuttavat päätöksiin
uudelleenjärjestelystä. Aivan kuten tutkielman ensimäisessä osassa työntekijöillä on vaihtoehtona joko palkkojen kasvu yksityisellä sektorilla tai
varma työllistyminen julkisella sektorilla. Uudelleenjärjestelyn ollessa endogeenista johtopäätös on, että tulonjakoerot ovat merkittävä este
yrityksen päätöksille uudelleenjärjestelystä. Sellaisissa talouksissa, joissa tulonjakoerot ovat suuret, on pienempi tasapainotyöttömyys ja niiden
yritysreformit ovat hitaampia siirtymävaiheen aikana. Tutkielmassa esitetään myös empiirisiä todisteita johtopäätöksistä endogeenisen
uudelleenjärjestelyn tapauksessa. Kahdeksantoista siirtymätalousmaan otoksesta voidaan todeta, että maat, joissa on pienemmät tulonjakoerot
ovat edenneet nopeammin yritysten uudistamisessa. Näissä maissa on myös työttömyysaste ollut suhteessa korkeampi kuin maissa, joissa on
suuremmat tulonjakoerot.
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