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Tiivistelmä:

Raportissa tarkastellaan verotuksen ja tulonsiirtojen kokonaistaloudellisia vaikutuksia.
Erityisesti pyritään arvioimaan verotuksen vaikutuksia työllisyyteen, investointeihin ja
kokonaistuotantoon sekä julkisen talouden tasapainoon. Tarkastelu hyödyntää työ-
markkinoiden ja pääomanmuodostuksen teoriaa sekä pääasiassa VATT:ssa tehtyjen
empiiristen tutkimusten tuloksia. Näihin nojautuen esitetään esimerkkilaskelmia vero-
tuksen keskipitkän aikavälin vaikutuksista. Laskelmissa rajaudutaan keskeisiin vaiku-
tuskanaviin.
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Abstract:

The report analyses the effects of taxation and income transfers in the Finnish econ-
omy. In particular, effects of taxation on employment, investment total output and
public deficit are considered. The analysis is based on the theory of labor markets and
investment behaviour as well as results from some empirical studies. The report pres-
ents illustrative calculations of the medium term effects of tax policy changes in Fin-
land. The framework is partial equilibrium allowing for the essential effects only.
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Tiivistelmä

Muistiossa tarkastellaan verotuksen ja tulonsiirtojen muutosten vaikutuksia työllisyy-
teen ja investointeihin sekä niiden välityksellä kokonaistuotantoon ja julkiseen talou-
teen.

Esimerkkilaskelmissa analysoidaan seuraavien toimenpiteiden kansantaloudellisia vai-
kutuksia:

− tuloverotuksen alentaminen kahdella prosenttiyksiköllä

− efektiivisen arvonlisäveroasteen alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä1

− yhteisöverotuksen veropoistoasteen alentaminen viidellä prosenttiyksiköllä2

− ansiosidonnaisen työttömyysturvan alenema 20 prosentilla jokaisen 500 työttömyys-
päivän jälkeen3

Analyysi perustuu osittaistasapainotarkasteluun, jossa keskitytään toimenpiteiden pää-
asiallisiin vaikutuskanaviin. Tarkastelun hyvänä puolena on laskelmien läpinäkyvyys.
Laskelmissa tehtyjen oletusten vaikutus pystytään konkretisoimaan. Tarkastelun hait-
tapuolena on, ettei kaikkia vaikutuskanavia voida ottaa huomioon.

Pääasialliset vaikutuskanavat ovat investoinnit ja työllisyys. Näiden muutokset vaikut-
tavat edelleen kokonaistuotantoon. Vaikutuksia julkiseen talouteen arvioidaan yhtäältä
työllisyys-  ja investointikanavien kautta ja toisaalta kokonaistuotannon kautta. Julki-
sen talouden vaikutuksista erotellaan toisistaan välittömät vaikutukset, jossa veropohjat
pysyvät muuttumattomina, ja välilliset vaikutukset, jolloin otetaan huomioon verokan-
nan muutosten vaikutukset veropohjiin.

Työllisyysvaikutukset

Verotus ja tulonsiirrot vaikuttavat työmarkkinoille kolmen kanavan kautta. Nämä ovat
työvoiman tarjonta, työvoiman kysyntä ja palkanmuodostus. Vaikutuskanavien tärkeys
on riippuvainen siitä, kuinka työmarkkinat toimivat. Kilpailullisilla työmarkkinoilla
palkat määräytyvät työvoiman kysynnän ja tarjonnan4 tasapainossa. Työttömyys on
seurausta siitä, ettei työttömillä ole kannustimia työllistyä tällä palkalla.

                                             
1 Nykyisin efektiivisen arvonlisäveroasteen arvioidaan olevan 20 prosenttia.
2 Tästä uudistuksesta on hallituksen esitys eduskunnalle.
3 Vastaa läheisesti vuoden 1997 työttömyysturvauudistusta, jossa myös työvoimapoliittisten tukitöiden palkka
vaikuttaa työttömyysturvan tasoon.
4 Työvoiman tarjonta vaikutuksesta voidaan erotella edelleen kolme erillistä tekijää. Vaikutukset työllisten työn-
tekijöiden lisätyötuntien tarjontaan, vaikutukset työttömien kannustimiin ottaa vastaan avoinna olevia työpaikkoja
ja vaikutukset työllisten halukkuuteen siirtyä työvoiman ulkopuolelle.



Korporatiivisilla työmarkkinoilla palkat määräytyvät pitkälti työmarkkinajärjestöjen
välillisissä neuvotteluissa. Työmarkkinajärjestöjen päätöksentekoon vaikuttaa sekä
työllisten että työttömien hyvinvointi. Työttömyysturvan aleneminen vähentää työttö-
mien hyvinvointia. Palkkojen nousu hidastuu, jotta useampi työtön työllistyisi. Tämä
siitä huolimatta, että palkkojen hitaampi nousu vähentää työllisten hyvinvointia. Sama
asia voidaan perustella vaihtoehtoisesti niin, että työttömyysturvan aleneminen kan-
nustaa työttömiä aktiivisempaan työnetsintään ja näin syntyvä kilpailu työpaikoista
vähentää palkankorotuspaineita. Verokiilan alentaminen lisää työllisten hyvinvointia.
Palkkojen nousu hidastuu, koska työllisten nettotulojen nousutavoite voidaan saavuttaa
alhaisemmilla nimellispalkankorotuksilla.

Työvoiman kysynnän voidaan olettaa muuttuvan reaalisten kokonaistyövoimakustan-
nusten muuttuessa seuraavasti:

Työvoiman kysynnän muutos (prosentteina) = työvoiman kysynnän hintajousto * reaa-
listen kokonaistyövoimakustannusten muutos (prosentteina).

Reaalisten kokonaistyövoimakustannusten muutos korporatiivisilla työmarkkinoilla on
puolestaan riippuvainen verokiilan muutoksista ja työttömyysturvaetuuksien muutok-
sista seuraavasti:

Reaalisten kokonaistyövoimakustannusten muutos (prosentteina) = kokonaistyövoima-
kustannusten jousto verokiilan suhteen * verokiilan muutos (prosentteina) + koko-
naistyövoimakustannusten jousto työttömyysturvaetuuksien suhteen * työttömyysturva-
etuuksien muutos (prosentteina).

Tutkimustulokset joustojen suuruudesta vaihtelevat melkoisesti. Jonkinlainen keski-
määräisarvio voisi olla seuraava:

− työvoiman kysynnän hintajousto on välillä (-0.50)- (-0.80)

− kokonaistyövoimakustannusten jousto verokiilan suhteen on 0.50

− kokonaistyövoimakustannusten jousto työttömyysturvaetuuksien suhteen on 0.10.

Näiden riippuvaisuuksien ja joustojen avulla voidaan laskea tuloverotuksen ja työttö-
myysturvan työllisyysvaikutukset. Keskimääräisen tuloveroasteen kahden prosenttiyk-
sikön aleneminen laskee keskimääräistä verokiilaa 2.78 prosenttia. Verokiilan
aleneminen alentaa kokonaistyövoimakustannuksia noin 1.4 prosenttia. Tämä puoles-
taan lisää työllisyyttä 0.7 prosentista 1.1 prosenttiin. Työllisten määrän voidaan arvioi-
da kasvavan noin 15 000 - 23 000 henkilöllä (katso taulukko 1).5

Toimenpide vaikuttaa julkisen talouden tuloihin ja menoihin. Keskimääräisen tulove-
roasteen kahden prosenttiyksikön alenema vähentää julkisen sektorin verotuloja välit-

                                             
5 Työllisten lukumäärä laskelmassa on  2 100 000 henkilöä.



tömästi noin 6 miljardilla markalla.6 Veroasteen lasku hidastaa lisäksi palkkojen nou-
sua, jonka vuoksi palkkasumma supistuu työllisyyden kasvusta huolimatta noin 0.3 -
0.7 prosentta.7 Tämän takia tuloveron tuotto laskee 0.3 - 0.7 miljardia lisää. Palkka-
summan supistuessa laskee myös työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen tuotto  0.3 -
0.7 miljardilla markalla.

Efektiivisen arvonlisäveroasteen yhden prosenttiyksikön aleneminen pienentää vero-
tuloja välittömästi 3 miljardia markkaa.8 Samalla keskimääräinen verokiila laskee 0.8
prosenttia.9 Tämä alentaa kokonaistyövoimakustannuksia 0.4 prosenttia, jolloin työlli-
syys paranee 0.2 - 0.3 prosenttia. Työllisten määrän voidaan arvioida kasvavan noin
4 500 -  7 000 henkilöllä. Koska arvonlisäveron aleneminen pienentää palkkavaati-
muksia, palkkasumma pienenee noin 0.1 - 0.2 prosenttia ja tuloveron sekä sosiaaliva-
kuutusmaksujen tuotto laskee yhteensä noin 0.2 - 0.4 miljardia markkaa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan alenema 10 prosentilla jokaisen 500 työttömyys-
päivän jälkeen laskee keskimääräistä työttömyyskorvausta noin 3 prosentilla. Oletuk-
sena on, että 60 prosenttia työttömistä saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavista noin puolet on pitkäaikaistyöttömiä, joiden
työttömyysturvaa uudistus pudottaa 10 prosentilla.

Työttömyysturvan 3 prosentin alennus laskee työvoimakustannuksia noin 0.3 prosen-
tilla. Tämä puolestaan lisää työllisyyttä 0.15 prosentista 0.24 prosenttiin. Työllisten
määrä kasvaa täten 3 000 - 5 000 henkilöllä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan aleneminen ei sinänsä vaikuta enää valtion menoi-
hin. Vuodesta 1998 lähtien valtion osuus ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituk-
sesta on riippuvainen vain peruspäivärahan suuruudesta ja työttömyyspäivien luku-
määrästä.

Koska toimenpiteiden seurauksena työllisyys paranee, työttömyysturvamenot ja kunti-
en maksamat toimeentulotukimenot vähenevät. Julkisten menojen pienenemistä on
vaikea arvioida. Laskelmassa oletetaan, että työtön aiheuttaa keskimäärin 50 000 mar-
kan vuosikustannukset julkiselle taloudelle.10

                                             
6 Keskimääräinen veroaste on laskelmassa 30 prosenttia ja tuloverotuksen tuotto 90 miljardia markkaa.
7 Palkkasumma supistuu työllisyyden paranemisesta huolimatta, jos työvoiman kysynnän palkkajousto on itseis-
arvoltaan pienempi kuin yksi.
8 Arvonlisäveron veropohja on laskelmassa 300 miljardia markkaa.

9 Verokiila on määritelty 
( )( )
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, jossa s on työnantajan sosiaalivakuutusmaksuaste, a on arvonlisä-

veroaste ja t on tuloveroaste. Tässä määrittelyssä tuloveroasteen yhden prosentin alentaminen laskee verokiilaa
enemmän kuin arvonlisäveroasteen yhden prosentin alentaminen.
10 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin kuuluvien keskimääräinen työttömyysturva on noin 50 000 markkaa
vuodessa ja peruspäivärahan suuruus on noin 31 000 markkaa vuodessa. Nykyään noin puolet työttömistä kuuluu
ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän piiriin. Keskimääräinen työttömyysturva on täten 40 000 markkaa
yhtä työtöntä kohti. Tämän lisäksi kuntien arvioidaan maksavan yhdelle työttömälle keskimäärin 10 000 markkaa
toimeentulotukea (katso lähemmin Viitamäki, 1998).



Taulu T1. Keskimääräisen tuloveroasteen 2 prosenttiyksikön laskun, efektiivisen
arvonlisäveroasteen 1 prosenttiyksikön laskun ja ansiosidonnaisen
työttömyysturvan keskimääräisen etuuden 3 prosentin laskun työlli-
syysvaikutukset ja vaikutukset julkiseen talouteen työmarkkinoiden
kautta

Työllisyys
paranee (henkilöä)

Verotulot vähenevät
(miljardia)

Menot vähenevät
(miljardia)

Julkinen tasapaino
heikkenee (miljardia)

Tuloveron muutos 15 000 - 25 000 6.6 - 7.4 0.75 - 1.25 5.85 - 6.15

Arvonlisäveron

muutos
4 500 - 7 000 3.4 - 3.8 0.2 - 0.35 3.2 - 3.45

Työttömyysturvan
muutos

3 000 - 5 000 0.15 - 0.25 (-0.15) - (-0.25)

Kokonaisvaikutus 22 500 - 37 000 10.0 - 11.2 1.1 - 1.85 8.9 - 9.35

Toimenpiteiden voidaan olettaa parantavan työllisyyttä 22 5000 - 37 000 henkilöllä.
Tästä huolimatta veronalennukset vähentäisivät julkisen sektorin verotuloja nettomää-
räisesti noin lähes 9 miljardia markkaa. Näiden työmarkkinoiden kautta tulevien vai-
kutusten lisäksi on arvioitava myös kokonaistaloudellisia vaikutuksia (katso jakso 4).

Investointivaikutukset

Arvioitaessa verotuksen vaikutuksia investointeihin on otettava huomioon kotimaisten
yritysten ohella ulkomaisten yritysten suorat sijoitukset Suomessa tapahtuvaan tuotan-
toon. Vielä muutama vuosikymmen sitten kotimaisen säästämisen ja investointien vä-
lillä oli erittäin voimakas riippuvaisuus. Kansainvälisten pääomamarkkinoiden nopea
tehostuminen viime vuosikymmeninä on hieman heikentänyt tuota riippuvaisuutta.
EMU:n kolmannen vaiheen myötä valuuttariski poistuu jäsenmaiden sisäisten pääoma-
liikkeiden osalta. Tämä edistää entisestään pääomaliikkeitä ja vähentää kotimaisen ra-
hoituksen merkitystä. Tällöin voitanee olettaa, ettei yritysverotuksen pienehköillä
muutoksilla ole vaikutusta suomalaisten yritysten maksamiin korkoihin.11

Verotuksen ensisijainen vaikutuskanava kotimaisten yritysten investointeihin on pää-
omakustannus. Kun yritys maksimoi tulevien tuottojensa nykyarvoa kilpailullisilla
markkinoilla, se kasvattaa pääomakantaansa kunnes pääoman rajatuotto, eli lisäinves-
toinnin tuottaman tulon nykyarvoa, vastaa pääomakustannusta. Pääomakustannuksella
tarkoitetaan tällöin investointien todellista hintaa, johon vaikuttavat rahoituskustan-
nusten lisäksi pääoman kuluminen, sen arvonnousu ja verot.

Yrityksen reaalinen (pääomahyödykkeiden hinnalla deflatoitu) pääomakustannus voi-
daan esittää verotermin ja efektiivisen korkotermin tulona. Verotermi on riippuvainen

                                             
11 Verotuksen vaikutuksen kotimaisten yritysten investonteihin on oleellisesti riippuvaisia siitä, miten kotimainen
korkotaso määräytyy. Suljetussa taloudessa korkotaso määräytyy pääoman tarjonnan (säästämisen ja pääoman
tuonnin ulkomailta) ja pääoman kysynnän (investointien) tasapainottaen.



yhteisöverokannasta ja poistojen nykyarvosta.12 Efektiivinen korkotermi on riippuvai-
nen yrityksen verojen jälkeisestä rahoituskustannuksesta, pääoman kulumisesta ja in-
flaatiosta (pääomahyödykkeiden hinnoilla mitattuna). Yrityksen verojen jälkeinen
rahoituskustannus on puolestaan riippuvainen yhteisöveroasteesta ja markkinakorosta.
Jos investoinnit rahoitetaan osittain tulorahoituksella, myös pääomatulojen (osinkojen
ja korkojen) veroaste ja pääomavoiton kertymäperusteinen efektiivinen veroaste vai-
kuttavat rahoituskustannukseen.

Yhteisöverokanta13 vaikuttaa pääomakustannukseen kolmella tavalla. Ensinnäkin ve-
rokannan laskeminen nostaa investoinnin marginaalista tuottoa verojen jälkeen ja pyr-
kii tältä osin laskemaan pääomakustannusta. Toiseksi, verokannan laskeminen nostaa
investoinnin efektiivistä hintaa vähentämällä poistoista saatavaa verosäästöä ja pyrkii
tätä kautta nostamaan pääomakustannusta. Kolmanneksi, verokannan laskeminen vai-
kuttaa rahoituskustannukseen. Yhteisöverokannan lasku nostaa velan ja osakerahoituk-
sen (jos täysimääräinen yhtiöveron hyvitys) kustannuksia. Yhteisöveroasteen
laskeminen laskee pääomakustannusta hyvin realistisilla oletuksilla yrityksen rahoitus-
rakenteesta, markkinakorosta ja muista pääomakustannukseen vaikuttavista tekijöistä.

Yhteisöverotuksen veropoistoasteen lasku vähentää poistoista saatavaa verosäästöä ja
pyrkii täten nostamaan pääomakustannusta.

Kuinka pääomakustannus vaikuttaa investointeihin? Historiallisesta aikasarja-
aineistosta estimoidut investointien pääomakustannusjoustot ovat olleet pieniä (katso
esim. Koskenkylä 1985 ja Tossavainen 1998). Näiden tutkimusten mukaan keskimää-
räinen investointien pääomakustannusjousto voisi olla -0.20. Tällöin pääomakustan-
nuksen 10 prosentin nousu vähentää investointeja 2 prosenttia. Markkinoiden
globalisoituminen on saattanut ja saattaa jatkossa kasvattaa investointien herkkyyttä
pääomakustannuksen suhteen. Tämä johtuu siitä, että kotimaisilla yrityksillä on aikai-
sempaa paremmat mahdollisuudet tehdä suoria sijoituksia ulkomaille. Jos kotimainen
verotus nostaa kotimaisten investointien pääomakustannusta, yritykset voivat investoi-
da ulkomaille. Tämän tekijän voidaan arvioida lisäävän kotimaisten investointien
herkkyyttä kotimaisen pääomakustannuksen suhteen. Tämän vuoksi yhteisöveroasteen
laskun investointivaikutusten arvioinnissa käytetään kahta eri joustoa. Itseisarvoltaan
pienempää -0.20 ja suurempaa -0.40 joustoa.

                                             
12 Menojäännöspoistojen tapauksessa poistojen nykyarvo on riippuvainen veropoistoasteesta ja yrityksen verojen
jälkeisestä rahoituskustannuksista.
13 Yhteisöveron tuotto laskelmassa on 25 miljardia markkaa.



Taulu T2. Yhteisöveron veropoistoasteen 5 prosenttiyksikön alenemisen vaikutus
verotuloihin, investointeihin ja pääomakantaan

Välitön vaikutus

verotuloihin

Vaikutus pääoma-

kustannukseen

Vaikutus

investointeihin

   a               b

Vaikutus pääoma-

kantaan

    a                b

1.0 mrd mk 1.0  % -0.2  %      -0.4 % -0.01 %     -0.02 %

Yhteisöveron veropoiston 5 prosenttiyksikön alentaminen nostaa pääomakustannusta
yhdellä prosentilla. Pääomakustannusten yhden prosentin nousu puolestaan vähentää
investointeja noin 0.2 - 0.4 prosentilla riippuen investointien pääomakustannuksen
joustosta. Koska investoinnit ovat vuositasolla noin 5 prosenttia pääomakannasta, on
veropoiston alentamisen vaikutus pääomakantaan hyvin pieni, noin 0.1 - 0.2 promillea.

Yhteisöveron veropoiston 5 prosenttiyksikön alentaminen kasvattaa yhteisöveron
tuottoa noin yhdellä miljardilla markalla.14

Yhteisöveron veropoistoasteen muutosten investointivaikutusten arvioinnissa on otet-
tava huomioon myös ulkomailta tehdyt suorat sijoitukset Suomeen. Tältä osin päättely
perustuu marginaali-investoinnin tuottovaatimukseen (Taulukko 3)15.

                                             
14 Arvio esitetty hallituksen esityksessä eduskunnalle.
15 Investointi jakaantuu koneisiin (50%) rakennuksiin (28%) ja varastoihin (22%). Kotimaahan investoitaessa
emoyhtiö tekee investoinnin itse, mutta ulkomaille investoidaan tytäryhtiön kautta. Tytäryhtiö rahoittaa inves-
tointinsa tasasuhteessa tulorahoituksella, emoyhtiölle suunnatulla osakeannilla sekä velanotolla emolta. Emoyhtiö
rahoittaa tytäryhtiönsä tekemän sijoituksen samoilla keinoilla ja samoissa suhteissa. Käytetty rahoitusmuoto sa-
nelee voitonjaon muodon. Tulorahoitusta vastaavaa osuutta tuotosta ei jaeta, mutta se kasvattaa yrityksen arvoa
yksi yhteen ja omistajan oletetaan myyvän vuosittain 10 prosenttia omistuksestaan. Kaikkien maiden inflaatio
sekä valuttakurssien muutos asetetaan nollaksi. Emoyhtiön omistajien verotusta ja mahdollisia investointitukea ei
oteta huomioon (katso lähemmin Kangas, 1998).



Taulu T3. Marginaali-investoinnin tuottovaatimus, jotta verojen jälkeen jää 5
prosentin tuotto. Emoyhtiön asuinvaltiot riveittäin, investoinnin koh-
demaa sarakkeittain

Suomi Ruotsi Saksa Iso-

Britannia

Irlanti Alanko-

maat

USA Uusi-

Seelanti

Tanska

Suomi 5,55 5,78 7,25 5,87 5,42 5,80 6,50 6,86 5,94

Ruotsi 5,74 5,58 7,25 5,87 5,42 5,80 6,50 6,52 5,94

Saksa 6,50 6,54 7,18 6,74 6,29 6,50 7,20 7,61 6,65

Iso-
Britannia

5,81 5,85 7,28 5,82 5,51 5,86 6,56 6,92 6,00

USA 6,01 6,05 7,49 6,05 5,64 6,06 6,23 7,03 6,21

Tuottovaatimus sijoitettaessa Irlantiin on pienin tarkasteltavien maiden joukossa. Toi-
seksi pienin se on sijoitettaessa Suomeen. Yhteisöverokanta on Suomessa siten varsin
kilpailukykyinen.

Marginaali-investoinnin tuottovaatimus vastaa käsitteenä läheisesti aikaisemmin esi-
teltyä pääomakustannusta vähennettynä pääoman kulumista. Yhteisöveron veropoiston
5 prosenttiyksikön aleneminen nostaa pääomakustannusta noin prosentilla. Täten myös
marginaali-investoinnin tuottovaatimus nousee noin prosentilla. Tämän suuruusluokan
muutos ei vaikuta Suomen suositummuisasemaan maittaisessa vertailussa. Irlanti säilyy
selvästi pienimmän tuottovaatimuksen maana. Yhteisöverotuksen pienillä muutoksilla
ei siten liene oleellista vaikutusta (Suomen tulevien) ulkomaisten suorien sijoitusten
määrään.

Koska yhteisöveron poistoasteen muutoksen muita varsinkaan dynaamisia vaikutuksia
on vaikea kvantifioida, ne jätetään tarkastelun ulkopuolelle.



Vaikutukset kokonaistuotantoon

Kaksi tärkeintä tuotannontekijää ovat työ ja pääoma. Kahdessa edellisessä jaksossa on
tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia pääomakantaan ja työllisyyteen. Tuotantofunk-
tiotarkastelun avulla voidaan arvioida tuotannontekijöiden muutosten vaikutuksia ko-
konaistuotantoon. Yksinkertaistaen voidaan olettaa, että

kokonaistuotannon muutos (prosentteina)

 = tuotannon jousto työpanoksen suhteen * työpanoksen muutos (prosentteina)

+ tuotannon jousto pääomakannan suhteen * pääomakannan muutos (prosentteina).

Tutkimustulokset joustojen suuruudesta vaihtelevat. Jonkinlainen keskimääräisarvio16

voi olla, että

− tuotannon jousto työpanoksen suhteen on 0.4

− tuotannon jousto pääomakannan suhteen on 0.3.

Työpanoksen (pääomakannan) määrän nousu 10 prosentilla lisää kokonaistuotantoa
noin 4 prosentilla (3 prosentilla).

Käyttämällä hyväksi taulukoiden 1 ja 2 tuloksia voidaan laskea toimenpidemuutosten
vaikutukset kokonaistuotantoon (taulukko 4).

Taulu T4.    Toimenpiteiden vaikutukset kokonaistuotantoon

Vaikutus työpa-
noksen kautta

Vaikutus pääoma-

kannan kautta

Kokonaisvaikutus

Tuloveron muutos 0.28 % - 0.48 % 0.28 % - 0.48 %

Arvonlisäveron
muutos

0.08 % - 0.13 % 0.08 % - 0.13 %

Työttömyysturvan
muutos

0.06 % - 0.10 %

Veropoiston muu-
tos

(-0.004 %) - (-0.008 %) (-0.004 %) - (-0.008 %)

Kokonaisvaikutus 0.42 % - 0.71 % (-0.004 %) - (-0.008 %) 0.42 % - 0.70 %

                                             
16 Joustojen kokoa arvioitaessa oletetaan, että myös energia- ja raaka-ainepanokset vaikuttavat tuotantoon yhteen-
sä joustolla 0.3. Nämä panokset oletetaan tarkastelussa muuttumattomiksi.



Toimenpidemuutosten voidaan arvioida lisäävän kokonaistuotantoa noin puoli pro-
senttia. Valtaosa tästä johtuu työpanoksen kasvusta.

Kokonaistuotannon kasvaessa ja palkkasumman pienentyessä (ks. Luku 2) pääomatu-
lojen osuus kokonaistuloista kasvaa. Onkin todennäköistä, että tämä enemmän kuin
kompensoisi veropoistoasteen alenemisen negatiivisen vaikutuksen investointeihin
pidemmällä aikavälillä. Tämä kiihdyttäisi tuotannon ja työllisyyden kasvua edelleen.

Kokonaisvaikutus julkiseen talouteen

Aikaisemmissa jaksoissa on arvioitu toimenpidemuutosten välittömiä vaikutuksia jul-
kiseen talouteen ja niitä vaikutuksia, jotka johtuvat työllisyyden ja palkkasumman
muutosten kautta. On selvää, että toimenpidemuutokset vaikuttavat julkisen talouden
verotuloihin myös muiden kanavien kautta. Näiden kanavien merkitystä on kuitenkin
vaikea kvantifioida. Arvonlisäveron ja valmisteverojen tuotto yhdessä tuloveron ja so-
siaalivakuutusmaksujen tuoton kanssa muodostavat kuitenkin valtaosan julkisen sekto-
rin verotuloista. Niin pitkään kuin tuloveron ja arvonlisäveron alentaminen vaikuttaa
palkkasummaa pienentävästi (veron ennallaan säilyttämiseen verrattuna) arvonlisäve-
ron ja valmisteverojen tuottokaan ei oleellisesti kasva. Sen sijaan pääomaverojen ja
yhteisöveron tuotto kasvanee, koska pääomatulojen osuus kasvaa konaistuotannon
kasvaessa ja palkkasumman pienentyessä.

Jos kokonaistuotannon kasvun ja palkkasumman pienenemisen seurauksena yhteisöve-
rojen veropohja kasvaa noin prosentin, yhteisöveron tuotto kasvaa noin 250 miljoonaa.
Pääomatulojen tuoton voidaan arvioida kasvavan noin 50 miljoonaa.17

Julkiset menot ovat myös riippuvaisia talouden aktiviteetista. Suuri osa julkisten me-
nojen automatiikasta johtuu työllisyyden muutoksista. Muutkin kuin työttömyysmenot
supistuvat työllisyyden parantuessa. Kokonaisuutena julkisen talouden tasapaino muo-
dostuu paremmaksi kuin osittaistarkastelu osoittaa.

Pelkistetty ”analyysimalli” ei ota huomioon kaikkia riippuvaisuuksia. Esimerkiksi
työllisyyden ja tuotannon paraneminen jollain toimialalla saattaa lisätä kysyntää ja
tuotantoa ja näin työllisyyttä toisilla toimialoilla. Tätä riippuvaisuutta ei pelkistetty
malli ota huomioon. Tämän vuoksi saattaa olla paikallaan haarukoida myös kokonais-
tuotannon työllisyysvaikutuksia. Näitä kerrannaisvaikutuksia on arvioitu lopuksi ns.
feedback-mallilla.

Työvoiman kysynnän tuotantojouston arvioidaan Suomessa olevan noin 0.8. Reilun
puolen prosentin kokonaistuotannon kasvu lisää työllisyyttä noin 0.5 prosentilla eli

                                             
17 Yhteisöverojen tuotto on noin 25 miljardia ja pääomatulojen (poislukien lähdeverolliset korkotulot) tuotto on
noin 4 miljardia markkaa.



noin 10 000 henkilöllä. Tämä vähentää julkisen sektorin menoja noin 500 miljoonaa
markkaa ja lisää tuloja myös noin 500 miljoonaa markkaa.18

Toimenpidekokonaisuuden, jossa alennetaan tuloverotusta 2 prosenttiyksiköllä, alen-
netaan efektiivistä arvonlisäveroa 1 prosenttiyksiköllä, alennetaan yhteisöveron vero-
poistoa 5 prosenttiyksiköllä ja alennetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvaa 20
prosentilla jokaisen 500 työttömyyspäivän jälkeen, vaikutukset julkiseen talouteen voi-
daan tiivistää seuraavasti: Perinteisen mallin mukaan toimenpidekokonaisuus vähentää
julkisen sektorin tuloja  nettomääräisesti noin 8 miljardia markkaa ja lisää työllisyyttä
noin 30 000 henkilöllä. Ns. feedback-mallin mukaan toimenpidekokonaisuus vähentää
julkisen sektorin tuloja nettomääräisesti noin 7 miljardia markkaa ja lisää työllisyyttä
noin 40 000 henkilöllä.

Koska toimenpiteiden seurauksena yritysten kannattavuus paranee kokonaistuotannon
kasvaessa ja palkkasumman pienentyessä ja ansiotyö tulee työttömyyteen nähden en-
tistä edullisemmaksi, vaikutukset lienevät pitkällä aikavälillä huomattavasti tätäkin
myönteisemmät. Parantunut kannattavuus johtanee investointien kasvuun, mikä yhdes-
sä ansiotyön houkuttelevuuden paranemisen kanssa heijastuu työllisyyden ja julkisen
talouden tasapainon paranemisena.

                                             
18 Yhden työttömän kustannukset ovat noin 50 000 markkaa. Työtön työllistyy 100 000 markan vuosipalkalla,
josta peritään 30 prosentin tulovero ja jonka pohjalta määräytyy 26 prosentin työnantajan sosiaalivakuutusmaksu.



1 Johdanto

Verot ovat nykyaikaisen hyvinvointivaltion tärkein tapa rahoittaa julkisia menoja.
Sekä verokertymän osuus bruttokansantuotteesta että erilaiset veroasteet ovat
viime vuosina olleet kasvussa useimmissa markkinatalousmaissa. Samanaikai-
sesti huoli verotuksen haitallisista vaikutuksista talouskehitykseen on voimistu-
nut. Etenkin Euroopassa pitkään jatkuneen massatyöttömyyden syitä on etsitty
liian korkeasta työn verotuksesta. Yhdysvalloissa puolestaan liian korkean pää-
omaverotuksen on arveltu olevan syypää alhaiseen investointiasteeseen ja hitaa-
seen kasvuun.

Verotuksen ensisijaiset vaikutukset voidaan hieman yleistäen jakaa tulo- ja
substituutiovaikutukseen. Tulovaikutus syntyy, koska verotuksen myötä siirretään
resursseja yksityiseltä julkiselle sektorille.  Substituutiovaikutus syntyy,  koska
verot  vaikuttavat hintoihin ja sitä kautta resurssien kohdentumiseen markkinata-
loudessa. Verotyypistä riippuen resurssien kohdentuminen voi muuttua eri  akti-
viteettien välillä joko staattisesti (esim. työ ja vapaa-aika), dynaamisesti (esim.
kulutus ja säästäminen) tai alueellisesti (esim. tuotantolaitosten sijoittaminen ko-
timaahan ja ulkomaille). Yhdellä verolla voi olla tällaisia allokatiivisia vaikutuk-
sia samanaikaisesti useammassa ulottuvuudessa.

Resurssien uudelleen kohdentumisen myötä myös eri yksilöiden ja ryhmien suh-
teellinen asema taloudessa muuttuu. Näin ollen verotuksella saattaa olla huomat-
tavia tulonjakovaikutuksia. Periaatteessa ”joku aina maksaa veron”, mutta
hintamekanismin välityksellä maksumiehiksi voivat joutua muut kuin ne joihin
vero nimellisesti kohdistuu. Edellä mainitut allokatiiviset vaikutukset voidaankin
nähdä talouden toimijoiden pyrkimyksinä välttää verojen maksua. Tulonjakovai-
kutusten määritteleminen hyödyllisiksi tai haitallisiksi edellyttää viimekädessä
poliittista kannanottoa.

Sen lisäksi, että verot muuttavat markkinataloudessa vallitsevia hintoja, ne muo-
dostavat kiilan, joka eriyttää talouden toimijoiden kohtaamat hinnat todellisista
tuotantokustannuksista. Tällöin allokaatiomuutoksiin liittyy myös tehokkuustap-
pioita: samoilla panoksilla saadaan aikaan vähemmän taloudellista hyvinvointia.
Tehokkuustappioiden olemassaolo tunnustetaan yleisesti, mutta arviot niiden suu-
ruusluokasta ja merkittävyydestä vaihtelevat.

Tehokkuustappioiden kääntöpuoli ovat tehokkuushyödyt, joita voidaan saavuttaa
ns. korjaavilla veroilla. Korjaavien verojen käyttö voi olla perusteltua, mikäli
markkinat toimivat puutteellisesti ja hinnanmuodostus on jostain syystä vääristy-
nyttä (esim. monopoli). Ehkä tunnetuin esimerkki korjaavista veroista ovat ympä-
ristöverot. Ympäristöverojen ongelma on, että tehokkuushyödyt saavutetaan
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ympäristön laadussa, joka ei useinkaan ole yhteismitallinen verotuksen aiheutta-
mien taloudellisten tehokkuustappioiden kanssa.

Tässä selvityksessä tarkastellaan verotuksen vaikutuksia työllisyyteen ja inves-
tointeihin ja sitä kautta talouden pitkän ajan kasvuun. Tarkoituksena on kuvata
työllisyyteen ja investointeihin kohdistuvan verotuksen allokatiivisia vaikutuksia
ja niihin liittyviä tehokkuustappioita. Tulonjakovaikutukset samoin kuin julkisten
menojen vaikutukset rajataan pääsääntöisesti tarkastelun ulkopuolelle.

Esityksen rakenne on seuraava: Jaksossa 2 luodaan katsaus veroasteiden ja kes-
keisten taloudellisten muuttujien viimeaikaiseen kehitykseen Suomessa ja eräissä
muissa OECD -maissa. Jaksossa 3 tarkastellaan verotuksen vaikutuksia työmark-
kinoilla. Tarkastelu kattaa sekä tarjonta- että kysyntävaikutuksien arvioinnin.
Työvoiman tarjonnan osalta käsitellään erikseen verojen vaikutusta työllisten
työntarjontaan ja työttömien hakeutumiseen työmarkkinoille. Jakso 4 käsittelee
verotuksen vaikutusta säästämiseen ja investointien kysyntään, erityisesti yritys-
ten kohtaamaan pääomakustannukseen. Jaksossa 5 arvioidaan verotuksen kasvu-
vaikutuksia työllisyys- ja investointivaikutusten pohjalta sekä empiiristen
tutkimusten valossa. Jaksossa 6 esitetään yhteenveto ja johtopäätökset sekä mah-
dolliset politiikkasuositukset.
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2 Verotuksen, työllisyyden ja investointien kehitys

2.1 Verotuksen taso ja rakenne

Veroaste eli verokertymän suhde bruttokansantuotteeseen oli vuonna 1995 Suo-
messa 46 prosenttia. Suhdeluku ylittää EU-maiden keskiarvon noin viidellä pro-
senttiyksiköllä. Vielä 1980-luvun puolivälissä veroasteemme oli eurooppalaista
keskitasoa, 40 prosentin tietämillä (kuvio 2.1). Veroja on kerätty entistä enemmän
nimenomaan sosiaalivakuutusmaksujen muodossa. Sosiaalivakuutusmaksujen
suhde bruttokansantuotteeseen on noussut vastaavana aikana seitsemästä kah-
teentoista prosenttiin (kuvio 2.2).

Suomessa ovat kohonneet nimenomaan työnantajien sosiaaliturvamaksut. Työna-
natajien sosiaaliturvamaksujen osuus verotuloista oli  Suomessa vuonna 1993
noin neljännes, kun vastaava osuus EU-maissa ja Yhdysvalloissa oli viisitoista
prosenttia. EU-maissa ja Yhdysvalloissa työntekijöiden sosiaaliturvamaksut ovat
olleet likimain samansuuruisia kuin työnantajien maksut. Sen sijaan Suomessa
sosiaaliturvamaksut ovat lähes yksinomaan olleet työnantajien maksuja.

Kuvio 2.1 Veroasteen (verokertymä/BKT) kehitys Suomessa, Yhdysvalloissa
(USA) ja Euroopan unionissa keskimäärin (EU15), vv.1965 - 1993

Lähde: OECD
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Kuvio 2.2 Sosiaalivakuutusmaksut suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomes-
sa, Yhdysvalloissa ja EU- maissa keskimäärin

Lähde: OECD

Tuloverojen osuus on Suomessa ollut runsaat 40 prosenttia verokertymästä, mikä
vastaa melko hyvin EU-maiden ja Yhdysvaltojen tasoa (kuvio 2.3). Tuloverojen
jakautuminen poikkeaa kansainvälisestä keskitasosta siten, että meillä yhteisöve-
rojen osuus on pienempi ja henkilökohtaisten tuloverojen osuus suurempi. Eten-
kin suhteessa EU-maiden keskitasoon ero on selvä. Yritysverojen ohella varalli-
suusverojen osuus on Suomessa kansainväliseen tasoon nähden alhainen. Hyödy-
keverojen osuus on Suomessa EU-maiden keskitasoa, noin 30 prosenttia vero-
kertymästä19.

                                             
19Mainittuja havaintoja tulkittaessa on muistettava, että verokertymien vertailu ei välttämättä anna

oikeaa kuvaa verotuksen kannustinvaikutusten eroista maittain. Mikäli veropohjien suhteellinen laajuus on
samaa luokkaa, voidaan kertymävertailua kuitenkin pitää kannustinvaikutusten suhteen suuntaa-antavana.
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Kuvio 2.3 Eri verotyyppien osuus kokonaiskertymästä Suomessa,
vv. 1965 - 1995

Lähde: OECD

Yhteenvetona voidaan todeta, että veroaste on Suomessa jonkin verran EU-
maiden keskiarvoa korkeampi.  Suhteellisesti meillä kerätään veroja keskimää-
räistä enemmän työnantajan sosiaaliturvamaksuina ja henkilökohtaisina tulove-
roina. Keskimääräistä vähemmän verotuloja kerätään työntekijöiden sosiaali-
turvamaksuilla, yritysten tuloveroilla ja varallisuusveroilla.

2.2 Työllisyyden ja investointien kehitys

Suomessa 1990-luvun alkuvuosia on leimannut poikkeuksellisen huono työlli-
syyskehitys. Työllisten määrä laski vuosina 1991-1994 ja on sen jälkeen kohon-
nut hyvin hitaasti. Lamaa edeltäneen ajan noin 2,5 miljoonan hengen
trendityöllisyydestä näytetään siirtyneen noin 2,2 miljoonan työllisen tasolle
(kuvio 2.4). Huono työllisyyskehitys on näyttäytynyt työttömyysasteen dramaat-
tisena nousuna. Vuoden 1991 alun kuuden prosentin työttömyysasteesta noustiin
runsaaseen 20 prosenttiin kolmessa vuodessa. Vuoden 1994 jälkeen työttömyys-
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Kuvio 2.4 Työlliset  Suomessa vv. 1989-1998, tuhatta henkeä20

.

Lähde: Tilastokeskus

Myös investointien kehitys oli 1990-luvun alkupuolella taantuvaa. Investointiaste
laski lamaa edeltävän ajan 25 prosentin trenditasolta 15 prosentin tuntumaan
vuosina 1993 ja 1994 (kuvio 2.5). Investointiaste on tuon jälkeen elpynyt hitaasti
saavuttaen 17 prosentin tason vuonna 1997. Investointiasteen elpymistä on hi-
dastanut erityisesti asuntoinvestointien alhainen taso. Sen sijaan teollisuuden in-
vestoinnit ovat jo saavuttaneet lamaa edeltäneen tason (kuvio 2.6).

                                             
20 Kuviossa on esitetty kuukausihavainnot ja 2. asteen polynomitrendi.
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Kuvio 2.5 Investoinnit suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomessa
vv. 1965 - 1996

Kuvio 2.6  Teollisuuden investointiaste vv. 1965 - 1996

Lähde: Tilastokeskus
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3 Verotus ja työmarkkinat

Arvioitaessa verotuksen vaikutuksia työllisyyteen on hedelmällistä tarkastella
erikseen verojen vaikutuksia työvoiman tarjontapäätöksiin, joita tekevät kotitalo-
udet, sekä työvoiman kysyntäpäätöksiin, joita tekevät ensisijaisesti yritykset. Ve-
rotuksen vaikutuksia työvoiman tarjontaan on tarkoituksenmukaista tarkastella
kahdessa osassa. Yhtäältä verotus vaikuttaa työllisten työtuntien tarjontaan. Mitä
enemmän työntekijät saavat työstään tuloja ja ostovoimaa, sitä enemmän he
yleensä työskentelevät. Toisaalta verotus vaikuttaa työttömien kannustimiin etsiä
uutta työpaikkaa ja täten heidän mahdollisuuksiin työllistyä. Työvoiman kysyn-
nän osalta keskeistä on verotuksen vaikutus työvoiman kokonaiskustannukseen.
Verotuksen siirtyminen työvoiman kokonaiskustannuksiin riippuu olennaisesti
vallitsevasta palkanmuodostusmekanismista.

Työllisyyden kannalta keskeiset verotyypit ovat ansiotulojen verotus, sosiaaliva-
kuutusmaksut sekä kulutushyödykkeisiin kohdistuvat verot, arvonlisävero ja eri-
laiset valmisteverot. Myös yritysverotuksella on vaikutuksia yritysten
investointeihin ja tätä kautta työmarkkinoille. Yritysverotuksen vaikutuksia käsi-
tellään seuraavassa jaksossa (jakso 4). Ansiotulojen verotus vaikuttaa suoraan
työvoiman tarjontaan ja välillisesti palkanmuodostuksen kautta työvoiman ky-
syntään. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen nousu nostaa yritysten työvoima-
kustannuksia ja siten vähentää työvoiman kysyntää. Kulutusverojen nousu
vähentää palkkojen ostovoimaa ja täten pyrkii nostamaan nimellispalkkavaati-
muksia.

Verotuksen vaikutus työttömyyteen on riippuvaista siitä, miten työmarkkinoiden
oletetaan toimivan. Kilpailullisilla työmarkkinoilla palkat määräytyvät työvoiman
kysynnän ja tarjonnan tasapainossa. Työttömyys on seurausta siitä, ettei työttö-
millä ole kannustimia työllistyä työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainossa
määräytyvällä palkalla. Tällöin verotuksen vaikutus työttömien työllistymiskan-
nustimiin on tärkeä työttömyyteen vaikuttava tekijä. Korporatiivisilla työmarkki-
noilla palkat määräytyvät pitkälti työmarkkinaosapuolten välisissä neuvotteluissa.
Tällöin työttömyyden kannalta keskeinen tekijä on verotuksen vaikutus palkan-
muodostukseen.
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3.1 Verotus ja työvoiman tarjonta

3.1.1 Verotus ja työllisten työtuntien tarjonta

Työllisten työtuntien tarjontatutkimuksessa oletetaan, että työntekijät voivat mel-
ko vapaasti vaikuttaa työtunteihinsa. Verotuksen vaikutuksia työtuntien tarjon-
taan voidaan tällöin arvioida työtuntien tarjonnan palkkajoustojen avulla.
Tutkimuksien (Ilmakunnas, 1997, Kuismanen, 1997) mukaan miesten jousto on
0,05 ja naisten 0,075. Nettopalkkojen nousu kymmenellä prosentilla lisää miesten
(naisten) työtuntien tarjontaa puolella (kolme-neljäsosa) prosentilla. Kansainväli-
sessä vertailussa suomalaisten palkkajoustot ovat suhteellisen alhaisia.

Taulussa 3.1 on esitetty laskelma siitä, kuinka kolmen prosenttiyksikön margi-
naaliveroasteen aleneminen vaikuttaa työllisten työtuntien tarjontaan. Miesten
(naisten) vuosityöaika lisääntyisi noin 5 (6) työtunnilla.

Taulu 3.1 Kolmen prosenttiyksikön marginaaliveroasteen vaikutus miesten
ja naisten työvoiman tarjontaan. Miesten (naisten) työvoiman
tarjonnan palkkajousto on 0,05 (0,075)

Vanha
marg.

veroaste

Uusi
marg.

veroaste

Netto-
palkan
muutos

Vanhat
työ-

tunnit

Uudet
työ-

tunnit
Mies 0,50 0,47 6,0 % 1 700 1 705

Nainen 0,40 0,37 5,0 % 1 600 1 606

Lähde: Holm, 1998

Työvoiman tarjontareaktioiden perusteella voidaan haarukoida marginaalivero-
asteen alentamisen vaikutuksia julkisen sektorin verotuloihin. Tällöin on  ensin
arvioitava, kuinka paljon keskimääräinen veroaste muuttuu.21 Taulussa 3.2 olete-
taan keskimääräisen veroasteen alenevan kahdella prosenttiyksiköllä. Tämän ar-
vioidaan vähentävän julkisen sektorin verotuloja noin kuudella prosentilla.
Positiivisen tarjontareaktion vuoksi verotuotto laskee suhteellisesti vähemmän
kuin veroaste.

                                             
21 Tässä analyysissa tehdään kaksi yksinkertaistusta. Ensiksi, palkkojen ja työllisyyden oletetaan pysyvän
muuttumattomana. Toiseksi, marginaaliveroasteen ja keskimääräisen veroasteen oletetaan alenevan sa-
mansuuruisesti kaikissa tuloluokissa.
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Taulu 3.2 Kahden prosenttiyksikön keskimääräisen veroasteen laskun vai-
kutus verotuottoon, jos työllisten määrä ei muutu

Vanhat
vuosi-
tulot

Vanha
veroaste

Vanha
vero-
tuotto

Uudet
vuosi-
tulot

Uusi
veroaste

Uusi
vero-
tuotto

Veroasteen
muutos

Vero-
tuoton
muutos

Mies 137 500 0,32 44 000 141 600 0,30 41 400 -6,3 % -6,0 %

Nainen 112 500 0,28 31 500 115 300 0,26 29 400 -7,1 % -6,8 %

Lähde: Holm, 1998

3.1.2 Verotus ja työttömien työllistymiskannustimet

Etsintäteorian mukaan mitä enemmän työttömät pystyvät työllistyessään kasvat-
tamaan käytettävissä olevia tulojaan, sitä aktiivisemmin työtön etsii työpaikkoja
ja sitä todennäköisemmin hän myös työllistyy. Etsintäteoriaan liittyy myös käsite
työttömyysloukku. Työttömän sanotaan olevan työttömyysloukussa, jos hän ei
työllistyessään kykene lisäämään oleellisesti itsensä tai kotitaloutensa käytettävis-
sä olevia tuloja.

Viime vuosina on keskusteltu runsaasti verotuksen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta
työttömyysloukkuihin. Verotuksen ja tulonsiirtojen työllisyysvaikutuksia on arvi-
oitu etupäässä ns. korvaussuhteiden avulla. Korvaussuhde määritellään suhteena,
joka kertoo kuinka paljon kotitalouden käytettävissä olevat tulot pienenevät työl-
lisen joutuessa työttömäksi. Työllistymiskannustimen  kannalta ratkaisevaa on
kuitenkin kotitalouden käytettävissä olevien tulojen muutos työttömän  työllisty-
essä.

Korvaussuhteiden käyttö työttömän työllistymiskannustimien tutkimisessa on
perusteltua, mikäli työttömyyden jälkeisen uuden työsuhteen palkka on saman
suuruinen kuin työttömyysjaksoa edeltäneen työsuhteen palkka. Kyyrän (1997)
mukaan tämä olettamus ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Uusiin työsuhteisiin liit-
tyvät alkupalkat ovat huomattavasti keskimääräistä palkkatasoa pienemmät ja
monet työttömät ottavat vastaan työpaikan, jossa palkkataso on selvästi pienempi
kuin työttömyyttä edeltäneessä työssä.

Holm ja Kyyrä (1997) ovat tutkineet työllistymiskannustimien vaikutuksia työt-
tömän työllistymistodennäköisyyten olettaen, että työttömät työllistyvät ominai-
suuksiaan vastaavalla alkupalkalla. Tutkimuksen mukaan tasasuuruisella keski-
määräisen veroasteen muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta työllistymiseen.
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Näin siksi, että veroasteen muutos ei oleellisesti vaikuta työllistyessä odotettavis-
sa olevien tulojen ja työttömyysaikaisten tulojen suhteeseen.

Kotitalouksien saamat tulonsiirrot, julkiset maksut, kuten päivähoitomaksut ja
verotukseen liittyvät vähennykset vaihtelevat tulojen ja kotitalouden sosioekono-
misen aseman mukaan huomattavasti enemmän kuin keskimääräinen veroaste.
Näin ollen työllistymiskannustimiin on tehokkaampaa vaikuttaa kohdennetuilla
tulonsiirroilla ja veronalennuksilla kuin tasasuuruisilla veroasteen alennuksilla
(esim. Rantala,1998).

3.2 Verotus, palkanmuodostus ja työvoiman kysyntä

Useiden tutkimustulosten mukaan massatyöttömyyden oloissa työvoiman kysyn-
tätekijöillä on huomattavasti suurempi vaikutus työllisyyteen kuin työvoiman
tarjontatekijöillä. Tässä jaksossa tarkastellaan verotuksen vaikutuksia palkan-
muodostukseen ja työvoiman kysyntään. Jaksossa 3.3.1 tarkastellaan verotuksen
vaikutuksia aggregaattitasolla. Jaksossa 3.3.2 tarkastellaan työnantajan sosiaali-
vakuutusmaksujen ja kulutusverojen porrastusten työllisyysvaikutuksia.

3.2.1 Verokiila ja verotuksen painopisteet

Arvioitaessa työvoimaverojen vaikutuksia työvoiman kysyntään, on käsiteltävä
erikseen kahta eri mekanismia. Ensin on analysoitava sitä, kuinka reaaliset koko-
naistyövoimakustannukset vaikuttavat työvoiman kysyntään. Toiseksi on arvioi-
tava verokiilan vaikutuksia reaalisiin kokonaistyövoimakustannuksiin.

Miksi verokiila on tärkeä? Työntekijät ovat viimekädessä kiinnostuneita  palk-
kansa ostovoimasta. Näin ollen työntekijän kannalta olennainen tekijä on veron-
jälkeinen reaalipalkka, joka saadaan deflatoimalla  veronjälkeinen nimellispalkka
kuluttajahinnoilla:

      veronjälkeinen reaalipalkka
(1 tuloveroaste) nimellispalkka

kuluttajahinta
=

− ⋅
.

Työnantajat ovat vastaavasti kiinnostuneita reaalisista kokonaistyövoimakustan-
nuksista. Deflaattorina on tuottajahinta, koska tuottajat eivät saa itselleen kulu-
tuksesta perittäviä veroja, kuten arvonlisäveroa ja valmisteveroja:
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reaalinen kokonaistyövoimakustannus=
⋅(1+ työnantajan sovamaksuaste) nimellispalkka

tuottajahinta
.

Kokonaistalouden tasolla voidaan yksinkertaistaen22 olettaa, että

kuluttajahinta = (1+ kulutusveroaste) tuottajahinta.  Verokiila voidaan nyt määri-
tellä reaalisen kokonaistyövoimakustannuksen ja veronjälkeisen reaalipalkan
suhteena seuraavasti:

        verokiila
(1 sovamaksuaste) (1 +  kulutusveroaste)

1 -  tuloveroaste
=

+
.

Verokiilan kehitys Suomessa eri tuloryhmissä on esitetty taulussa 3.3.

Taulu 3.3 Työvoimakustannusten suhde palkan ostovoimaan eri tuloryh-
missä keskimäärin (vuositulon verokiila) ja lisäansioista lasket-
tuna (palkankorotuksen verokiila) vuosina 1989-1999

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

PIENITULOINEN

Vuositulon verokiila 2,06 2,05 1,98 2,05 2,14 2,17 2,19 2,18 2,14 2,14 2,11

Palkankorotuksen verokiila 2,75 2,74 2,69 2,76 2,86 2,84 2,94 2,87 2,73 2,71 2,69

KESKITULOINEN

Vuositulon verokiila 2,27 2,25 2,16 2,26 2,35 2,41 2,42 2,41 2,34 2,34 2,31

Palkankorotuksen verokiila 3,17 3,03 2,90 3,05 3,16 3,25 3,21 3,13 3,05 3,03 3,00

SUURITULOINEN

Vuositulon verokiila 2,71 2,65 2,55 2,69 2,79 2,86 2,86 2,83 2,74 2,74 2,70

Palkankorotuksen verokiila 3,55 3,43 3,29 3,48 3,61 3,71 3,64 3,55 3,43 3,43 3,37

 Lähde: Viitamäki, 1998

                                             
22 Oletuksena on joko se, että talous ei käy ulkomaankauppaa, tai se, että vaihtosuhde on vakioinen.
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Kaikkien työvoimaverojen nousu kasvattaa verokiilaa. Verokiilan nousu puoles-
taan nostaa reaalisia kokonaistyövoimakustannuksia. Tutkimukset antavat toisis-
taan poikkeavia tuloksia siitä, mikä on reaalisten työvoimakustannusten jousto
verokiilan suhteen. Keskimääräisenä estimaattina voidaan pitää arvoa 0,50 (katso
esim. Holm, Honkapohja ja Koskela, 1994). Tällöin verokiilan kasvu kymmenellä
prosentilla kasvattaa reaalisia kokonaistyövoimakustannuksia viidellä prosentilla.

Työvoiman kysyntätutkimukset antavat tietoa työvoiman kysynnän joustosta re-
aalisten kokonaistyövoimakustannusten suhteen. Teollisuutta koskevasta aineis-
tosta on arvioitavissa, että jousto on noin -0,30 (katso Holm et al. 1994). Koska
palvelualoilla työvoiman kysynnän voidaan olettaa olevan herkempää työvoima-
kustannusten suhteen kuin teollisuudessa, koko kansantaloudessa työvoiman ky-
synnän jousto reaalisten kokonaistyövoimakustannusten suhteen on noin -0,50.
Nyt voidaan arvioida, että työvoiman kysynnän prosenttimuutos on neljännes

( = -0,50 · 0,50) verokiilan prosenttimuutoksesta.

Työvoimaverojen työllisyysvaikutuksia on arvioitu taulussa 3.4. Kulutusveroas-
teen ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuasteen yhden (kahden) prosenttiyksi-
kön lasku parantaa työllisyyttä noin 4 200 (8 500) henkilöllä. Tuloveroasteen
yhden (kahden) prosenttiyksikön laskulla on noin 7 400 (14 700) henkilön työlli-
syyttä lisäävä vaikutus.23

Taulu 3.4   Työvoimaverojen vaikutukset työvoiman kysyntään1

Verokiilan
prosenttimuutos

Työvoiman
kysynnän

prosenttimuutos

Työllisyyden
muutos

Kulutusveron lasku
  ·  1 %-yksikkö -0,82 0,21 4 300
  ·  2 %-yksikköä -1,64 0,41 8 600
Tuloverotuksen muutos
  ·  1 %-yksikkö -1,41 0,35 7 400
  ·  2 %-yksikköä -2,78 0,70 14 700
Sova-maksujen muutos
  ·  1 %-yksikkö -0,79 0,20 4 200
  ·  2 %-yksikköä -1,58 0,40 8 400

Lähde: Holm, 1998

1   Vaikutukset arvioituna pisteessä, jossa kulutusveroaste on 0,22, keskimääräinen tuloveroaste on 0,30 ja
keskimääräinen työnantajan sosiaalivakuutusmaksu on 0,26. Tällöin verokiilaksi saadaan noin 2,20. Työl-
lisyys laskelmissa on 2 100 000 henkilöä.

                                             
23 Työllisyysvaikutuksia verrattaessa on syytä muistaa, että eri veroasteiden muutoksien vaikutukset vero-
kertymään poikkeavat toisistaan.
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Perinteisen teoreettisen analyysin perusteella voidaan arvioida, että verotuksen
painopisteen muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta työllisyyteen. Tämä neut-
raalisuustulos, jonka mukaan työllisyysvaikutusten kannalta on samantekevää,
mitä verokiilan komponenttia muutetaan, pätee kuitenkin vain, jos eri työvoima-
verojen veropohjat ovat yhtä suuret (Holm ja Koskela 1996).

Taloustieteilijät ovat kehittäneet menetelmiä, joiden avulla työttömyysaste voi-
daan jakaa rakenteelliseen ja suhdanneluonteiseen komponenttiin. Tunnetuin
näistä on NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment), jossa ra-
kenteellinen työttömyys määritellään sellaiseksi, ettei taloudessa esiinny palk-
kainflaatiota eikä hintainflaatiota. Yksi keskeisistä NAIRU:un vaikuttavista
tekijöistä on juuri verokiila.

Rakenteellista työttömyysastetta Suomen aineistolla ovat analysoineet Holm ja
Somervuori (1997). Tutkimuksen mukaan rCMGPVGGNNKPGP� V[ÌVVÌO[[UCUVG� CNMQK

MCUXCC� [JFGUU·� VQFGNNKUGP� V[ÌVVÌO[[UCUVGGP� MCPUUC� ���NWXWP� CNWUUC�� MWKVGPMKP

PKKP�GVV·�V[ÌVVÌO[[UCUVGKFGP�X·NKPGP�GTQ�MCUXQK����NWXWP�MWNWGUUC��4CMGPVGGNNK�

PGP�V[ÌVVÌO[[UCUVG�QNK���������RTQUGPVVK[MUKMÌP�X·NKNN·�XWQPPC������

Tutkimuksen mukaan syy siihen, että rakenteellinen työttömyysaste alkoi kasvaa
jo vuonna 1991 oli se, että kuluttajahinnat nousivat samalla kun tuottajahinnat
laskivat. Tämän seurauksena ammattiliittojen palkanmaksuvaatimukset nousivat
vaikka yritysten palkanmaksukyky heikkeni. Vuodesta 1990 vuoteen 1993 jatku-
nut verokiilan kasvu lisäsi rakenteellista työttömyyttä noin kolme prosenttiyksik-
köä.

3.2.2 Verotuksen porrastukset

Työttömyys on suhteellisesti korkeinta toimialoilla, joissa koulutus on alhainen ja
palkat pieniä. Tähän liittyen Euroopassa on useassa yhteydessä ehdotettu työnan-
tajan sova-maksujen porrastamista siten, että sova-maksu olisi suhteellisesti pie-
nempi pienistä palkoista.24 Tällaisen porrastuksen on arveltu vähentävän
matalapalkka-alojen työvoimakustannuksia ja edistävän kokonaistyöllisyyttä.
Dreze ja Malinvaud (1994) ovat ehdottaneet, että alimmat palkat vapautetaan ko-
konaan työnantajan sova-maksuista siten, että sova-maksuja peritään vain tietyn
palkan ylittävältä osalta.

                                             
24 Sova-maksujen porrastus merkitsee sitä, että sova-maksut laskevat tietyillä toimialoilla ja nousevat
joillakin toisilla toimialoilla. Ensin mainituilla toimialoilla kokonaistyövoimakustannukset alenevat ja
työllisyys paranee, kun taas jälkimmäisillä toimialoilla kokonaistyövoimakustannukset nousevat ja työlli-
syys heikkenee.
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Eurooppalaisessa keskustelussa on esitetty myös arvonlisäverotuksen porrasta-
mista.  Arvonlisäverokanta olisi matalampi työvoimavaltaisilla toimialoilla ja
varsinkin palvelualoilla. Tällaisen porrastuksen on arveltu alentavan näiden tuot-
teiden tai palvelujen kuluttajahintoja ja lisäävän näin niiden kysyntää. Kasvanut
kysyntä puolestaan lisää tuotantoa ja näin työllisyyttä. Koska eri porrastusvaihto-
ehdot ovat saaneet runsaasti julkisuutta, esitetään seuraavassa esimerkin-
omaisesti arvioita ja muutamia laskelmia porrastusten vaikutuksista.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja arvonlisäverotuksen porrastuksen ja/tai
alentamisen taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi on vastattava seuraaviin pe-
ruskysymyksiin: (i) miten sova-maksut ja arvonlisävero vaikuttavat kokonaistyö-
voimakustannuksiin, kun nimellispalkkojen endogeenisuus otetaan huomioon, (ii)
miten kokonaistyövoimakustannukset vaikuttavat työllisyyteen, sekä (iii) jos so-
va-maksuja tai arvonlisäveroa porrastetaan niin, että ne nousevat joillakin aloilla
ja laskevat joillakin toisilla, mikä on työllisyysvaikutus kansantalouden tasolla.
Tämän lisäksi olisi kyettävä arvonlisäverotuksen osalta arvioimaan myös sitä, (iv)
kuinka hyödykkeiden hintojen muutokset vaikuttavat kulutukseen ja mikä on ku-
lutuksen vaikutus työvoiman kysyntään. Mahdollisten toimenpiteiden vaikutukset
valtiontalouteen on luonnollisesti myös syytä arvioida.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen porrastukset

Holm, Honkapohja ja Koskela (1995) ovat selvittäneet Suomen kansantaloutta
koskevaa toimialatason aineistoa hyväksikäyttäen sova-maksujen palkkojenmu-
kaisen porrastuksen ja alentamisen vaikutuksia nimellispalkkoihin, kokonaistyö-
voimakustannuksiin ja tätä kautta työllisyyteen sekä valtiontalouteen.
Vaikutusarvioissa tarkasteltiin erikseen tapausta, jossa toimialojen palkanmuo-
dostuksen oletettiin olevan itsenäistä, vain toimialan omasta tilanteesta riippuvaa
sekä tapausta, jossa paperiteollisuuden oletettiin toimivan palkkajohtajana, jonka
nimellispalkat vaikuttavat muiden toimialojen palkanmuodostukseen niiden oman
tilanteen ohella.

Tutkimuksessa arvioitiin sellaisen sova-maksuporrastuksen, jossa sova-maksuja
nostetaan keskipalkan ylittävillä toimialoilla ja lasketaan sitä pienemmillä toimi-
aloilla, työllisyysvaikutuksia silloin, kun sova-maksut alenevat keskimäärin pro-
sentti-yksikön. Vertailun vuoksi arvioitiin myös yleisen sova-maksujen tasa-alen
vaikutuksia. Näin voidaan laskea myös sellaisen puhtaan sova-
maksuporrastuksen vaikutukset eri tilanteissa, jossa sova-maksu säilyy keskimää-
rin muuttumattomana.
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Taulun 3.5 ensimmäisessä sarakkeessa on raportoitu veromuutoksen vaikutus
verokertymään.25 On syytä huomata, että verotulot ovat veroasteiden lisäksi riip-
puvaisia veropohjasta, tässä tapauksessa palkkasummasta. Täten sekä työllisyy-
den että palkkojen muutokset vaikuttavat verotuloihin. Yksityistä sektoria
koskevan tutkimuksen tulokset on taulukossa muunnettu koko kansantalouden
tasolle olettamalla, että julkinen sektori on 1/3 koko kansantaloudesta ja että se
käyttäytyy kuin yksityinen sektori keskimäärin. Taulukon toisessa sarakkeessa on
näihin oletuksiin perustuva arvio työttömyyden pienentymisestä koko kansanta-
louden tasolla.

Taulu 3.5 Verotulojen muutokset eri porrastusvaihtoehdoissa sekä työlli-
syysvaikutukset

Verokertymän muutos
(milj. mk)

Työttömyyden muu-
tos

(henkilöä)

(a) palkanmuodostus itsenäistä

     - palkkaporrastus -1 750 -2 400

     - tasasuuruinen alennus -1 200 -8 100

(b) palkka-palkkakytkökset

     - palkkaporrastus -1 950 -28 500

     - tasasuuruinen alennus -1 150 -8 200

Lähde: Holm, Honkapohja ja Koskela, 1995

Itsenäisen palkanmuodostuksen tapauksessa (taulun 3.5 osa a) sova-maksu-
porrastus jopa heikentää työllisyyttä pitkällä aikavälillä. Tämä johtuu siitä, että
puhtaan tasasuuruisen sova-maksun työllisyysvaikutus on porrastusvaihtoehtoa
suurempi. Toisessa vaihtoehdossa paperiteollisuuden oletettiin olevan palkka-
johtajan (taulun 3.5 osa b), jonka nimellispalkat vaikuttavat muiden toimialojen
nimellispalkkoihin. Palkkaporrastuksen työttö-myyttä alentava vaikutus on tällöin
yli kymmenkertainen verrattuna arvioon, joka saatiin olettamalla, että toimialojen
palkkakehitys on itsenäistä. Sova-maksun nostaminen vähentää palkkajohtajan (=
paperiteollisuus) nimellispalkkoja ja alentaa samalla kaikkien muiden liittojen
palkkavaatimuksia. Tämä palkka-palkkalinkki vaikuttaa kaikkien toimialojen
työllisyyttä parantavasti.

Taulusta 3.5 voidaan myös arvioida puhtaan sova-maksuporrastuksen - jossa so-
va-maksu pysyy keskimäärin ennallaan - vaikutuksia verotulokertymään. Niinpä

                                             
25 Verokertymässä on huomioitu työntekijöiden tuloveron ja työnantajien sova-maksujen tuotto. Lisäksi on
huomioitu valtion osuus työttömyysturvan rahoituksesta.
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esimerkiksi palkka-palkkakytköksen tapauksessa työllisyysvaikutus on palkka-
porrastusvaihtoehdoissa positiivinen, mutta samalla verotulokertymä supistuu
noin 800 miljoonaa markkaa.

On syytä korostaa, että saadut arviot koskevat ainoastaan työtulojen verokerty-
mässä ja valtion työttömyysvakuutusmenoissa tapahtuvia nettomuutoksia. Mikäli
työllisyys koko kansantaloudessa paranee sova-maksujärjestelmän muutoksen
myötä, siitä saadaan muita verotuloja. Lisäksi muiden kuin valtion työttömyys-
menot pienenevät. Näistä syistä johtuen verotulokertymä 'todellisuudessa' piene-
nee vähemmän kuin ao. arviot antavat ymmärtää.

Arvonlisäverotuksen porrastus

Arvonlisäverotuksen porrastamisen työllisyysvaikutuksia ei Suomessa ole syste-
maattisesti selvitetty. Tämä vaatisi toimialoittaisten lopputuotteiden kysyntäyh-
tälöiden estimointia. Tällä tavoin saataisiin tietoa siitä, kuinka arvonlisäverojen
muutokset vaikuttavat hyödykkeiden kysyntään. Arvonlisäverotuksen niitä työlli-
syysvaikutuksia, jotka välittyvät lopputuotteiden kysynnän kautta, ei siis voida
arvioida. Yksinomaan työmarkkinoiden kautta tapahtuvia vaikutuksia voidaan
kuitenkin arvioida. Arviot perustuvat ns. verokiila-argumenttiin.

Soveltamalla verokiila-argumenttia Holm et al. (1995) tuloksiin, voidaan haaru-
koida myös arvonlisäverotuksen porrastuksen osittaisia työllisyysvaikutuksia.26

Arvonlisäverotuksen porrastamisessa ajatuksena on ollut työvoimavaltaisen tuo-
tanto- ja palvelutoiminnan tukeminen. Jos työvoimavaltaista toimintaa tuetaan,
työllisyys paranee. Holmin et al. tutkimuksessa on tarkasteltu yhtä porrastus-
vaihtoehtoa, joka tukee työvoimavaltaista toimintaa. Pääomaintensiteetin mukai-
sessa porrastuksessa arvonlisäveroa nostetaan keskimääräistä korkeamman
pääomaintensiteetin toimialoilla ja lasketaan keskimääräistä alemman pääomain-
tensiteetin toimialoilla. Jos arvonlisäveroastetta porrastettaisiin pääomaintensi-
teetin mukaan, työllisyys paranisi.

3.2.3 Arvonlisäverokannan valikoitu alentaminen

Euroopan unionin jäsenyyteen liittyen Suomessa otettiin vuoden 1994 kesäkuussa
käyttöön laajapohjainen arvonlisäverojärjestelmä, jossa vero kohdistuu periaat-
teessa kaikkiin liiketoiminnan muodossa myytäviin tavaroihin ja palveluihin.

Talousneuvoston työryhmäraportissa (1996) todettiin, että rakentaminen ja pal-
velut tulivat arvonlisäverotuksen piiriin lamatilanteessa, jolloin veroa ei kyetty
täysimääräisesti vyöryttämään hintoihin. Uudistus saattoi siten osaltaan vahvistaa

                                             
26 Vaikutukset ovat osittaisia siinä mielessä, ettei hyödykemarkkinoiden kysyntävaikutuksia oteta huomi-
oon.
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työttömyyden ja harmaan talouden kasvua Eräänä keinona tilanteen parantami-
seksi on esitetty joidenkin palvelujen arvonlisäverokantojen alentamista.

EU:n komissio on äskettäin ehdottanut kolmen vuoden pituista alennetun vero-
kannan kokeilua tietyille työvoimavaltaisille palvelualoille, jotka ovat luonteel-
taan paikallisia ja joiden tarjonta kohdistuu pääasiassa suoraan kotitalouksille.
Lisäksi edellytetään, että alalla käytettävän työvoiman ammattitaito on alhainen.
Kokeilun uskotaan alentavan kuluttajahintoja, lisäävän palvelujen kysyntää, vä-
hentävän harmaata taloutta ja kohentavan työllisyyttä.

Kokeilun tulisi olla ajallisesti ja kohdealoiltaan rajattu, jolloin on mahdollista
arvioida sen vaikutuksia. Alennuksen budjettivaikutuksena olisi arvonlisävero-
tuksen vakioverokannan yhden prosenttiyksikön tuottoa vastaava tulomenetys,
mikä Suomen osalta merkitsisi noin 1,8 miljardia markkaa.. Kokeiluun osallistu-
vien jäsenvaltioiden tulisi varmistaa budjettineutraalisuus joko vähentämällä me-
noja tai lisäämällä muita tuloja. Ehdotus on saanut taakseen joitakin jäsenmaita,
mutta sen hyväksyminen edellyttäisi ECOFIN-neuvoston yksimielisyyttä. Tämä ei
näytä tällä hetkellä todennäköiseltä.

Verokannan alennus kohdistettaisiin irtainten esineiden (pl. moottoriajoneuvot)
korjauspalveluihin, asuntojen korjauspalveluihin (pl. uudisrakentaminen), huvi-
puistoihin, siivous- ja pesulapalveluihin sekä kotihoitopalveluihin. Suomessa
myös ravintolapalvelut sekä parturit ja kampaamot ovat olleet tältä osin keskus-
telun kohteena.

Jos kaikkien edellä mainittujen palvelujen alv-kanta alennettaisiin 22 prosentista
17 prosenttiin, uusia työpaikkoja syntyisi 1 000 - 1 500 henkilötyövuotta. Kah-
deksan prosentin verokannalla työllisyys paranisi 4 000 - 5 000 hengellä
(Rauhanen, 1998). Arviot kuvaavat alennuksen vähimmäis- ja enimmäisvaiku-
tuksia. Arvonlisäverotulojen menetykset, yhdestä kolmeen miljardiin markkaan,
korvautuisivat talouden toimeliaisuuden lisääntyessä noin kolmasosalla. Enim-
millään tällaisen veronkevennyksen hinnaksi tulisi siten noin kaksi miljardia
markkaa, mikä täyttäisi juuri ja juuri komission kriteerin.

Pelkät työllisyysnäkökohdat puoltaisivat toki muidenkin toimialojen arvonlisäve-
rotuksen keventämistä. Toimialan työvoimavaltaisuus on muutenkin tässä yhtey-
dessä kyseenalainen tunnusluku, sillä pääomavaltaisella sektorilla käytettävä
investointihyödyke on voitu valmistaa hyvinkin työvoimavaltaisessa yrityksessä.
Yleisesti ottaen siirtyminen työvoiman laajempaan käyttöön tarkoittaa myös re-
aalipalkkojen ja tuottavuuden heikkenemistä.

Kolmen miljardin veronkevennys voitaisiin kohdistaa toisinkin. Valtiovarainmi-
nisteriön (1998) mukaan vastaavalla arvonlisäverotuksen yleisen verokannan
alentamisella olisi noin 6 000 henkilön työllisyysvaikutus. Tuloverotukseen
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suunnattu alennus merkitsisi työllisyyden paranemista noin 9 000 henkilöllä ja
työnantajan sosiaalivakuutusmaksun alentaminen 10 000 - 12 000 uutta työpaik-
kaa.

Tuloverotuksen ja erityisesti työnantajan sova-maksun alentaminen näyttäisivät
siten olevan arvonlisäverotusta tehokkaampia keinoja taistelussa työttömyyttä
vastaan. Työllisyyvaikutukset olisivat kuitenkin huomattavasti vähäisemmät, jos
muuta verotusta kiristettäisiin kevennystä vastaavalla määrällä. Komission eh-
dottamassa kokeilussa valtiontalouden tasapainon säilymistä kuitenkin edellyte-
tään.

3.2.4 Sosiaalivakuutusmaksujen alentamisen kompensointi
energiaveroilla

Sosiaalivakuutusmaksujen porrastuksen ohella viimeaikaisessa keskustelussa on
toistuvasti ehdotettu mahdollisuutta kompensoida sova-maksujen alentaminen
nostamalla jotain muuta verokantaa, esimerkiksi energiaveroja, joiden korotusta
voidaan perustella myös ympäristönäkökohdilla. Parhaimmillaan tällainen refor-
mi johtaa sekä työllisyyden että ympäristön laadun kohenemiseen (esim. Sinko,
1997).

Tossavainen (1998) on tehnyt laskelmia, joissa sosiaalivakuutusmaksun alennus
kompensoidaan energiaveroja nostamalla siten, että kokonaisverokertymä säilyy
ennallaan. Sekä työllisyysvaikutusten että kertymävaikutusten arviointiin käyte-
tään toimialoittaisesta aineistosta estimoituja pitkän aikavälin joustoja. Laskelmi-
en mukaan yhden prosenttiyksikön suuruinen sova-maksun alennus kaikilla
toimialoilla ja samanaikainen energiaveron korotus lisäisivät työvoiman kysyntää
3 600 henkilöllä. Ottaen huomioon tuloverokertymässä ja työttömyysturvassa ta-
pahtuvat muutokset verotulojen pitäminen ennallaan edellyttäisi 3,5 prosenttiyk-
sikön nousun laskennalliseen energiaveroasteeseen. Tämä merkitsisi toimialasta
riippuen 2-3 prosentin korotusta energiapanoksen hintaan. Yksityiskohtaisempia
tuloksia on esitetty taulussa 3.7.



20

Taulu 3.7  Eri suuruisten sosiaalivakuutusmaksun alennuksien vaikutus työlli-
syyteen, kun verokertymän lasku kompensoidaan energiaveroja nostamalla

Sova-maksun
tasasuuruinen
alennus, %-

yksikköä

Sova-
maksu-

kertymän
muutos

(mrd, mk)

Tuloverokerty
-män muutos

(mrd, mk)

Työttömyys-
turvamenojen
muutos (mrd,

mk)

Kompensoita
-va veroker-
tymän muu-

tos (mrd, mk)

Kompensoiva
energiaveroasteen
nosto, %-yksikköä

Työttömyys
nettomuutos
(henkilöä)

1.0 -1.560 0.350 -0.190 -1.020 3.5 -3610
2.0 -3.140 0.710 -0.370 -2.060 7.0 -7230
3.0 -4.750 1.060 -0.560 -3.120 10.65 -10 750
5.0 -8.010 1.780 -0.930 -5.310 18.1 -17 700

Lähde: Tossavainen, 1998
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4 Verotus ja investoinnit

Arvioitaessa verotuksen vaikutuksia investointeihin on tarkoituksenmukaista
tarkastella toisaalta vaikutuksia pääoman tarjontaan ja toisaalta vaikutuksia in-
vestointien kysyntään. Pääoman tarjontaa säätelevät kotimainen säästäminen ja
pääoman tuonti ulkomailta. Verotuksen vaikutus säästämispäätöksiin välittyy in-
vestointeihin sikäli kuin kotimainen säästäminen rajoittaa investointeja. Huoli-
matta kansainvälisten  pääomamarkkinoiden tehostumisesta säästämisen ja
investointien välinen voimakas riippuvuus on yhä realiteetti, joka on pidettävä
mielessä verotuksen vaikutuksia arvioitaessa. Tosin uusimmat tutkimukset viit-
taavat riippuvuuden jonkin verran heikentyneen27.

Verotuksen ensisijainen vaikutuskanava investointien kysyntään on pääoman
tuottajahinta, pääomakustannus. Verotus vaikuttaa pääomakustannukseen sekä
suoraan, että välillisesti tarjontatekijöiden kautta. Vaikka teorian valossa pää-
omakustannuksen vaikutus investointeihin on keskeinen,  empiirisissä tutkimuk-
sissa pääomakustannuksen merkitys investointien selittäjänä on toistaiseksi jäänyt
odotettua vähäisemmäksi (esim. Chirinko,1993, Mäkelä et al, 1995, Tossavainen,
1998). 28 Uusin, hieman erilaisiin ekonometrisiin menetelmiin perustuva tutkimus
antaa sen sijaan viitteitä huomattavasti suuremmasta investointivaikutuksesta
(esim. Hassett ja Hubbard, 1997).

Investointien kannalta keskeisiä verotusmuotoja ovat pääomatulojen verotus, yh-
teisövero sekä erilaiset hyödykeverot. Hyödykeverojen vaikutus kanavoituu ky-
syntätekijöiden kautta, jotka rajataan tämän tarkastelun ulkopuolelle. Jatkossa
keskitytään pääomatulojen verotukseen sekä yritysten maksamaan yhteisöveroon,
jotka vaikuttavat investointeihin pääomakustannuksen ja tulorahoituksen saata-
vuuden kautta.

4.1 Verotuksen vaikutus säästämiseen

Verotus vaikuttaa kotitalouksien kulutus- ja säästämispäätöksiin kahden pääasi-
allisen kanavan kautta: ensinnäkin verotus vaikuttaa kotitalouksien käytettävissä
oleviin tuloihin. Toiseksi verotus vaikuttaa säästämisen tuottoihin. Toki verotus
vaikuttaa monella muullakin tavalla mm. odotusten, epävarmuustekijöiden jne.

                                             
27 EMUn myötä valuuttakurssiriski poistuu jäsenmaiden sisäisten pääomaliikkeiden osalta, mikä entisestää
lisää pääomaliikkeitä ja vähentää kotimaisen rahoituksen merkitystä.

28 Mäkelä, Romppanen ja Valppu (1995) toteavat pääomakustannuksen olleen merkitsevä metalliteolli-
suuden investointien selittäjä Suomessa vuosina 1975-1993. Tutkimuksen mukaan investointiasteen jousto
pääomakustannuksen suhteen oli  -0,14. Tossavaisen (1998) vastaava estimaatti on -0,24.
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kautta, mutta seuraavassa keskitymme tarkastelemaan edellä mainittuja tulo- ja
tuottokanavia.

Tuloverotuksen kiristäminen supistaa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja.
Se puolestaan välittyy kulutukseen ja säästämiseen molempien supistuessa. Miten
voimakasta tämä supistuminen on, on jonkin verran kiistanalainen asia. Jos kui-
tenkin oletetaan, että muutos verotuksessa on pysyvä ja (tässä tapauksessa) vero-
tuksen kiristäminen supistaa myös kotitalouksien varallisuutta ja siihen liittyvää
pysyväistuloa, on ilmeistä, että kulutus supistuu siinä suhteessa kuin verotus ki-
ristyy. Säästämisen osalta on hieman vaikeampi ennakoida verotuksen kiristymi-
sen vaikutuksia, koska julkisen sektorin rahoitusaseman muutoksilla voi ns.
velkaneutraliteettihypoteesin mukaisesti olla suoria vaikutuksia yksityisen sekto-
rin säästämiseen.

Jos ajatellaan, että kulutus reagoi lähinnä käytettävissä oleviin tuloihin (eikä niin-
kään varallisuuteen), jää pohdittavaksi kysymys, supistuuko säästäminen verotuk-
sen kiristyessä enemmän tai vähemmän kuin käytettävissä olevat tulot. Vastaus
riippuu paljolti siitä, millä tavoin verotusta kiristetään. Yleensä oletetaan, että jos
verotusta kiristetään siten että progressio kiristyy, se on omiaan supistamaan
säästämistä, koska käytettävissä olevat tulot supistuvat eniten sellaisten
(hyvätuloisten) väestöryhmien osalta, joiden säästämisalttius on suurin29. Tämä
tulos liittyy yleisempään havaintoon siitä, että tasaisempi tulonjako liittyy alhai-
sempaan kotitalouksien säästämisasteeseen (ks. Koskela ja Virén, 1984).

Kotitalouksien (ja yritysten) säästämiseen vaikuttavat tulojen ohella myös tuotto-
tekijät. Pääomaverotus vaikuttaa olennaisesti siihen, mikä on säästämisen efektii-
vinen tuotto. On muistettava, että suurempi tuotto ei välttämättä  johda
säästämisen kasvuun. Näin siksi, että tuottoihin liittyvät tulo- ja substituutiovai-
kutukset ovat erisuuntaisia. Tulovaikutus pyrkii vähentämään säästämistä, koska
korkeammat korot tuottavat tavoitellun tulevan kulutuksen vähemmällä säästämi-
sellä.  Substituutiovaikutus pyrkii kasvattamaan säästämistä, koska korkeampien
korkojen myötä tulevien vuosien kulutus tulee edullisemmaksi suhteessa tämän-
hetken kulutukseen. Pääsääntöisesti on päädytty siihen, että substituutiovaikutus
dominoi ja siten pääomaverotuksen aikaansaama tuottojen supistuminen johtaa
säästämisen supistumiseen. Arviot tämän vaikutuksen suuruudesta vaihtelevat
kuitenkin melkoisesti. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä voi pitää arviota, jonka mu-
kaan säästämisen jousto reaalikorkojen suhteen on 0.5:n luokkaa (ks. esim. Kos-
kela ja Virén, 1992).

                                             
29  Tulonsiirrot ovat yleensä joko verovapaita tai sitten lievemmin verotettuja. Siten verotuksen kiristymi-
nen kaikissakin tuloluokissa johtaa tasaisempaan tulonjakoon käytettävissä olevien tulojen suhteen. Toi-
saalta kulutusalttius tulonsiirroista on suurempi kuin  muista tuloista (ks. Koskela ja Virén (1984)). Siten
muiden tulojen supistuminen tulonsiirtojen jäädessä ennalleen nostaa kulutusalttiutta (laskee säästämisalt-
tiutta).
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4.2 Verotuksen vaikutus investointien kysyntään

Yleisin tapa mallittaa investointien kysyntää on olettaa, että yritykset pyrkivät
maksimoimaan tulevien tuottojensa nykyarvoa ja investoivat sen mukaisesti. Kil-
pailullinen yritys päätyy tällöin kasvattamaan pääomakantaansa kunnes pääoman
rajatuotto, eli lisäinvestoinnin tuottaman tulon nykyarvo, vastaa pääomakustan-
nusta. Pääomakustannuksella tarkoitetaan tällöin investoinnin todellista hintaa,
joka huomioi rahoituskustannusten lisäksi pääoman kulumisen, arvon nousun ja
verot.

Yrityksen pääomakustannus, p voidaan määritellä seuraavasti

(4.1) p
tA q

t
r g=

−
−

+ −
( )

( )
1

1
δ

missä r = yrityksen verojen jälkeinen rahoituskustannus

δ = pääoman kulumisaste

g = pääomahyödykkeen hintamuutokset (inflaatio)

q = pääomahyödykkeen hinta

t = yhteisöverokanta

A = poistojen nykyarvo, A= d/(r+d) menojäännöspoistoille

d = veropoistoaste

Yrityksen rahoituskustannuksen, r, voidaan tulkita olevan painotettu keskiarvo
yrityksen eri rahoituslähteiden kustannuksista. Verojärjestelmässä, jossa yritys
voi vähentää korkomenot verotuksessa ja jossa on voimassa täysimääräinen yh-
tiöveron hyvittäminen osinkotulon saajille, rahoituskustannus, voidaan määritellä
seuraavasti 30

                                             
30 r:n lauseke olettaa, että verojärjestelmä sisältää täyden yhtiöveron hyvityksen, ja että osinko- ja korko-
tulo verotetaan samalla veroasteella, tp. Yleisemmässä muodossa  osakeantirahoituksen kustannus (toinen
termi (4.2):n oikealla puolella) voidaan kirjoittaa (1-s)(1-tp)i/(1-tp), missä s on hyvityskerroin. Täyden
hyvityksen järjestelmässä s=t. Sijoittamalla tämä em. lausekkeeseen ja supistamalla 1-tp -termit saamme
osakeantirahoituksen kustannukseksi  (1-t)i.
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(4.2)    r a t i b t i c
tp

tm
i= − + − + −

−
( ) ( )1 1

1

1

missä oikean puolen ensimmäinen termi kuvaa velan rahoituskustannusta korko-
vähennyksen jälkeen, oikean puolen toinen termi kuvaa osakeantirahoituksen
kustannusta ennen osakkaiden tuloveroja ja yhtiöveron hyvittämisen jälkeen.
Kolmas termi on tulorahoituksen kustannus (ennen osakkaiden veroja).31 Para-
metrit a, b ja c ovat velan, osakeantirahoituksen ja tulorahoituksen painokertoimet
laskettuna uuden rahoituksen virroista. i on markkinakorko, tp on pääomatulon
(osinkojen ja korkojen) veroaste ja tm on pääomavoiton kertymäperusteinen
efektiivinen veroaste (tm < tp).32

Yhteisöverokannan ja poistoasteen vaikutukset

Yhteisöverokannalla on kolme vaikutusta pääomakustannukseen. Verokannan
nostaminen pienentää investoinnin marginaalista tuottoa verojen jälkeen ja pyrkii
tältä osin nostamaan pääomakustannusta. Toiseksi, verokannan nostaminen alen-
taa investoinnin efektiivistä hintaa kasvattamalla poistojen vähentämisestä saata-
vaa verosäästöä, tA, ja pyrkii tätä kautta pienentämään pääomakustannusta.
Kolmanneksi, verokannan nostaminen vaikuttaa rahoituskustannukseen, muutok-
sen suunnan riippuessa mm. panoskertoimista a, b, c ja veroparametreistä tp ja tm
sekä veromuutoksen vaikutuksesta markkinakorkoon i.

Yhteisöverokannan nousu pienentää velan ja osakerahoituksen33 kustannuksia,
mutta jättää tulorahoituksen kustannuksen muuttumattomaksi. Yhtiöverokannan
nostamisen kokonaisvaikutus riippuu mm. tulorahoituksen rahoitusosuudesta, c,
veropoistoasteen, d, suuruudesta suhteessa pääoman kulumisen asteeseen, δ, sekä
vielä hintojen muutoksesta. Lisäksi yrityksen veronmaksutilanteella on merkitystä
yhtiöverokannan vaikutuksen välittymiseen.

Taulussa 4.1 on esitetty laskelmia yhtiöverokannan viiden prosenttiyksikön alen-
tamisen vaikutuksesta pääomakustannukseen erilaisilla tulorahoituksen osuuksilla
(tunnuslukuna on tässä pääomakustannus vähennettynä pääoman kulumisasteella,
p-δ). Laskelmissa oletetaan että yritys on marginaalilla veroja maksava yritys,
jolla ei ole kuluvarantoa ja että pääomatulojen verokanta ei muutu.  Laskelmissa

                                             
31 Rahoitusmuodottaiset lausekkeet ovat  King-Fullerton -menetelmän mukaiset, ks. King ja Fullerton
(1984) tai OECD (1991).

32 Oletamme, että pääomavoitot verotetaan realisoituessaan täysimääräisesti pääomatulona. Realisointi-
hetken ja arvonnousun syntyhetken välinen viive johtaa siihen, että tm < tp.

33  Oletamme, että voimassa on täysi yhtiöveron hyvitys. Yhtiöverokannan nostaminen nostaa siten myös
hyvitystä.
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on pyritty soveltamaan Suomeen sopivia parametriarvoja: tp = 0,28, tm = 0,15, i
= 0,08; rakennuksille: d=0,07, δ=0,04, koneille d=0,25, δ=0,15.

Taulun 4.1 esimerkkilaskelmien mukaan yhtiöverokannan alentamisen vaikutus
pääomakustannukseen riippuu investoinnin tulorahoitusosuudesta. Pääomakus-
tannusta alentava vaikutus on sitä voimakkaampi mitä suurempi osa investoin-
nista rahoitetaan tulorahoituksella.

Bond ja Jenkinson (1997) raportoivat, että suurissa teollisuusmaissa tulorahoituk-
sen osuus yritysten rahoitusvirroista on ollut hyvin korkea, esimerkiksi Englan-
nissa ja USA:ssa noin 80 %, Saksassa lähes 90 % ja Japanissa noin 70 %.
Todennäköisesti vastaava luku on Suomessakin yli 50 %. Siten on ilmeistä, että
yhtiöverokannan alentamisen vaikutus on tyypillisesti pääomakustannusta alenta-
va.

Taulu 4.1 Yhteisöverokannan viiden prosenttiyksikön (28 prosentista 23
prosenttiin) laskun vaikutus pääomakustannukseen ja investoin-
teihin erilaisilla tulorahoitusosuuksilla. Investointivaikutuksen
laskemiseksi on käytetty pääomakustannusjoustoa -0.2

Tulorahoituksen osuus rahoituksesta, ( c )

Investointikohde 50 % 100 %

Rakennusinvestointi pääomakustannus        -1,7 %          -4,0 %

investoinnit         0,3 %           0,8 %

Koneinvestointi pääomakustannus        -1,0 %          -2,0 %

investoinnit         0,2 %           0,4 %

Yhdistämällä pääomakustannuksen muutosta koskevat laskelmat investointien
kustannusjoustoja koskeviin estimaatteihin, voidaan arvioida verokannan alen-
nuksen vaikutusta investointien kysyntään. Käyttämällä pääomakustannusjoustoa
-0.2 (Mäkelä et al, 1995, Tossavainen, 1998) voidaan päätellä, että viiden pro-
senttiyksikön lasku yhteisöverokannassa aiheuttaa keskimäärin vajaan puolen
prosentin lisäyksen investointien kysyntään (taulu 4.1). Koska uudempi tutkimus
antaa olettaa, että pääomakustannusjousto on itseisarvoltaan suurempi kuin esi-
merkissämme, arviota voidaan pitää vähimmäisvaikutuksena. Arvio koskee ensi-
sijaisesti  suomalaisten yritysten investointeja. Yhteisöverokannan alentamisen
voidaan olettaa vaikuttavan positiivisesti myös ulkomaisten yritysten suoriin si-
joituksiin Suomessa.
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Seuraavaksi tarkastelemme veropoistoasteen, d, kasvattamista. Tämä muutos
alentaa investoinnin efektiivistä hankintahintaa kohottamalla poistojen nyky-
arvoa, A. Efektiivisen hankintahinnan välityksellä muutos laskee pääoma-
kustannusta.

Uuden likvideettirajoitteita koskevan tutkimuksen valossa yritysverotuksella on
vaikutusta yrityssektorin investointeihin myös tulorahoituskanavan kautta. Tämä
toteutuu siten, että yhtiöverokannan nousu ja vastaavasti veropoistoasteen alene-
minen pienentävät yrityksen investointien rahoittamiseen käytettävissä olevaa
tulorahoitusvirtaa ja vähentävät rahoitusrajoitteisten yritysten investointeja.

Pääomatulojen verotuksen vaikutukset

Pääomatulojen verotuksen vaikutusta pääomakustannukseen on hankala arvioida.
Vaikutuksen esiintymiseen ja suuntaan vaikuttaa mm. se, mikä taho voidaan tul-
kita yrityksen marginaalirahoittajaksi. Vaikka rajauduttaisiin tarkastelemaan vain
kotimaisia rahoittajia, on meillä tarjolla useita vaihtoehtoja verovapaista sääti-
öistä yksityishenkilöihin. Kotimaisen pääomaverotuksen muutoksen vaikutus
yrityksen pääomakustannukseen on vahvasti riippuvainen siitä, kuinka suureksi
oletamme eri rahoittajien merkityksen. Jos taas on syytä olettaa, että marginaali-
rahoituksen kustannus määräytyy suurelta osin ulkomaisten sijoittajien mukaan,
ei kotimaisen pääomaverotuksen muutoksilla ole juuri vaikutusta pääomakustan-
nukseen.

Yhtälöiden (4.1) ja (4.2) valossa kotimaisen pääomaverotuksen alentaminen voi
vaikuttaa pääomaverotukseen lähinnä kahden kanavan kautta. Jos pääomien liik-
kuvuus yli rajojen on vähäistä, pääomaverotuksen alentaminen voi välittyä pää-
omakustannukseen ja investointeihin korkotason laskun kautta.

Toinen vaikutuskanava on tulorahoituksen kustannus, jota voidaan tarkastella
kaavan (4.2) avulla. Annetulla korolla, laskettaessa pääomatulojen veroastetta, tp,
velan ja osakerahoituksen kustannukset pysyvät ennallaan, mutta tulorahoituksen
kustannus nousee. Pääomatulojen veroasteen  laskiessa myös efektiivinen pää-
omavoittojen veroaste, tm, laskee, mutta tp:tä vähemmän. Tästä seuraa, että koron
vaikutus rahoituskustannukseen kasvaa (lausekkeen 4.2 kolmas termi). Kiinteällä
korkotasolla siis tulorahoituksen vaihtoehtoiskustannus nousee pääomatulojen
verotuksen alentamisen seurauksena.

Verotuksen kiristämisen kokonaisvaikutus rahoituskustannukseen ja edelleen
pääomakustannukseen on keskeisesti riippuvainen siitä, missä määrin verojen
alennus siirtyy rahoituksen käyttäjille ja missä määräin rahoituksen tarjoajille. On
esitetty arvioita, että kohtaanto voisi  jakaantua tasan, ts. puolet alennuksesta
siirtyisi rahoituksen käyttäjille ja puolet säästäjille (ks. Takala, 1995).
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5 Verotus ja taloudellinen kasvu

Talouden kasvu on monien  tekijöiden yhteisvaikutuksesta riippuva ilmiö, jonka
selittämiseksi ei ole löydetty kiistattomia teorioita. Näin ollen myös verotuksen
kasvuvaikutuksista on vaikea todeta yleisiä lainalaisuuksia. Verotuksen vaikutuk-
sia kokonaistuotantoon voidaan kuitenkin arvioida, mikäli hyväksytään suoravii-
vainen tuotantofunktiolähestymistapa ja johdetaan kasvuvaikutukset keskeisten
tuotantopanosten, työllisyyden ja pääomakannan kehityksestä. Tällöin edellisissä
jaksoissa hahmotellut verotuksen negatiiviset työllisyys- ja investointivaikutukset
heikentävät myös talouskasvua. Tuotannollisten investointien ja työllisyyden li-
säksi verotuksella on vaikutusta myös inhimilliseen pääomaan tehtäviin inves-
tointeihin ja sitä kautta taloudelliseen kasvuun.

Vedettäessä johtopäätöksiä verotuksen vaikutuksesta kasvuun koko talouden ta-
solla, on muistettava, että myös julkisilla menoilla on merkittäviä kasvuvaikutuk-
sia. Pitkällä aikavälillä, mikäli veroja lasketaan, myös julkisia menoja on
leikattava. Tällöin veroleikkauksien lopulliset  kasvuvaikutukset riippuvat siitä,
mitä julkisia menoja karsitaan ja miten yksityinen sektori allokoi julkiselta sekto-
rilta vapautuvat resurssit.

Yksi lähestymistapa verotuksen kasvuvaikutusten  arviointiin on rajautua pelkäs-
tään substituutiovaikutukseen. Tällöin päädytään verotuksen aiheuttamien tehok-
kuustappioiden kartoittamiseen ja verotuksen suunnitteluun siten, että nuo tappiot
jäävät mahdollisimman pieniksi. Esimerkiksi OECD:n raportin (Leibfritz et al,
1997) mukaan korkea verotus aiheuttaa makrotasolla tehottomuutta, vähentää
säästämistä ja investointeja sekä alentaa työnteon kannustimia. Nämä tekijät yh-
dessä tai erikseen vaikuttavat negatiivisesti taloudelliseen kasvuun.

Valtaosa verotuksen ja talouskasvun välisen yhteyttä koskevista tuloksista pe-
rustuvat empiiriseen tutkimukseen. Useimmissa tutkimuksissa on löydetty nega-
tiivinen yhteys talouskasvun ja erilaisten verotuksen kireyttä koskevien
muuttujien välillä. Kuviossa 5.1 on esitetty kansainvälisestä aineistosta laskettu
korrelaatio henkeä kohti laskettujen verotulojen ja bkt:n kasvun välillä. Tämän-
kaltaiset tulokset antavat syyn olettaa, että verotuksen negatiiviset kasvuvaikutuk-
set ylittävät julkisten menojen positiiviset vaikutukset. Empiiriset tutkimukset
tukevat myös investointien ja kasvun välistä positiivista yhteyttä.



28

Kuvio 5.1 Verotus ja taloudellinen kasvu eräissä maissa (luvut vuosilta 1970 -
1993 laskettuja keskiarvoja)

DNK
GBR

IRL

NOR

AUTITA
ISR BEL

NLD
FRA

NZL

GRC
FIN

ESPCHL

MAR

PHL
CMR

MEX
CAN

PRY
IND

TUR

EGY

IDN
MYS

MLT
SGP

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Verotulot/BKT

B
K

T
/a

su
ka

s 
ka

sv
u

Lähde: Ikonen, Kari ja Virén ,1998

5.1 Verotuksen aiheuttamat tehokkuustappiot

Suhteellisen yleinen käsitys on, että erityisesti pääomaverotus vääristää talouden
rakenteista kaikkien eniten. Esimerkiksi USA:n tapauksessa on arvioitu, että
poistamalla pääomaverotus kokonaan (korvaamalla pääomaverotus työn verotta-
misella) voitaisiin kokonaistuotantoa kasvattaa pitkällä aikavälillä jopa 10 %:n
luokkaa olevalla määrällä (ks. Summers (1981) ja Lucas (1990)). Summersin las-
kelmien pohjana on tavanomainen elinkaarimalli, ja siihen sisältyvät verotuksen
negatiiviset säästämis- ja investointivaikutukset (joita on edelläkin lyhyesti esi-
telty). Lucasin mallissa negatiiviset hyvinvointivaikutukset syntyvät sitä kautta,
että pääomaverotus on diskriminoivaa uuden ja olemassaolevan pääoman suh-
teen.

Yksinkertainen tulkinta tälle ongelmalle on, että pääomatulojen verottaminen
edustaa kaksinkertaista verotusta: tuloja ja niillä tehtyjen säästöjen tuottoja mo-
lempia verotetaan, joten kulutusta kannattaa siirtää lähemmäs nykyhetkeä, mikä
tietenkin tarkoittaa pienemää halukkuutta säästää ja investoida. Pääomavero on
tehokkuusnäkökulmasta sikäli hankala verotusmuoto, että verotulot ovat on suh-
teellisen pienet, mutta verotuksen makrotaloudelliset vaikutukset ovat suuria ja
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yleensä pelkästään kielteisiä. Näin on erityisesti pienten avointen talouksien tapa-
uksessa (joiden ei periaatteessa kannattaisi lainkaan asettaa pääomatuloille veroa
(ks. esim. Gordon and Bovenberg (1997))34. Pääomaverotuksen tuottojen samoin
kuin verotuksen vaikutusten ennakointi on sekin tavattoman vaikeaa. Pääomave-
rotus on enemmänkin poliittinen ongelma siinä mielessä, että työtulojen verotuk-
sen ollessa ankaraa, pääomaverotus koetaan itsestään selvänä tasa-
arvokysymyksenä.

5.2 Empiirisen kasvututkimuksen tuloksia

Kasvun ja investointien välinen yhteys

Arvioitaessa kasvuvaikutuksia empiirisesti voidaan yksinkertaisimmillaan tu-
keutua ns. pääomakertoimeen (pääomakanta/BKT).  Jos se on vakio, voidaan
päätellä, että alentuneista investoinneista seuraa väistämättä kokonaistuotannon
tason lasku. Laskelmat viittaavat siihen, että näin saattaa hyvinkin olla. Kreikkaa
ja Portugalia lukuun ottamatta EU-maiden pääomakertoimet ovat pysyneet sa-
malla tasolla 37 vuoden ajan, mitä voi pitää todella merkittävänä.35  EU-maita
koskevat pääomakertoimet ajanjaksolta 1960-1996 on esitetty liitteessä 1.

                                             
34 Itse asiassa pienten avotalouksien kannattaisi subventoida pääoman tuontia.

35 Hukkisen ja Virénin (1996) tutkimuksessa todettiin, että pääomakertoimet muuttuivat hyvin vähän,
vaikka aikajännettä kasvatettiin jopa 150 vuoteen!
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Taulu 5.1 Bruttokansantuotteen kasvua selittävien mallien estimointi-
tuloksia

Vakio t-arvo Trendi t-arvo IGV/GDPV t-arvo R2 DW

USA 0.04 5.09 -0.0003 - 1.37 2.14 6.37 0.57 1.32

Kanada 0.07 7.38 -0.0011 -3.56 1.15 3.79 0.47 1.80

Australia 0.01 0.75 0.0003 0.75 0.26 0.74 0.23 1.91

Japani 0.12 14.08 -0.0022 -8.12 1.45 6.70 0.81 1.33

Uusi-Seelanti 0.04 2.64 -0.0006 -1.10 0.90 3.29 0.25 2.59

Itävalta 0.06 7.04 -0.0009 -3.29 0.90 3.42 0.40 1.94

Belgia 0.06 7.23 -0.0010 -3.83 1.02 3.86 0.50 2.02

Tanska 0.05 6.98 -0.0006 -2.82 1.37 7.85 0.71 2.25

Suomi 0.07 5.30 -0.0010 -2.53 1.13 5.36 0.56 1.69

Ranska 0.07 10.14 -0.0011 -5.28 1.18 3.94 0.68 1.87

Saksa 0.05 5.55 -0.0007 -2.25 1.35 4.68 0.45 1.67

Kreikka 0.11 7.76 -0.0022 -4.96 0.58 2.84 0.55 2.80

Islanti 0.09 4.17 -0.0014 -2.20 0.55 2.20 0.20 1.21

Irlanti 0.03 2.52 0.0003 0.83 0.59 2.54 0.12 2.35

Italia 0.08 8.75 -0.0013 -4.63 1.22 4.69 0.60 2.16

Hollanti 0.06 5.75 -0.0010 -2.94 0.27 0.76 0.19 1.58

Norja 0.06 5.90 -0.0007 -2.16 0.04 0.35 0.08 1.47

Portugali 0.09 5.40 -0.0015 -3.03 0.30 1.16 0.22 1.87

Espanja 0.10 9.16 -0.0018 -5.43 1.15 4.20 0.65 1.14

Ruotsi 0.06 7.18 -0.0012 -4.25 0.83 2.85 0.51 1.70

Sveitsi 0.05 6.27 -0.0010 -3.62 1.34 7.28 0.69 1.78

Iso-Britannia 0.02 2.53 0.0000 0.06 1.45 4.74 0.40 1.78

Lähde: Hukkinen ja Virén, 1996

Vähemmän yllättävää sitten on, että jos kokonaistuotannon kasvua selitetään in-
vestointiasteen kasvulla, päädytään siihen, että investointiastella on erittäin selvä
ja systemaattinen vaikutus kasvuun (ks. Taulu 5.1). Voidaan siis argumentoida,
että (fyysisiin) investointeihin vaikuttavat tekijät ovat yhä,  uudenkin kasvuteori-
an valossa,  kasvun pääasialliset moottorit.

Kasvun ja veroasteen välinen yhteys

Ikonen, Kari ja Viren (1998) ovat estimoineet Solow:n kasvumalliin perustuen
taloudellista kasvua kuvaavan  yhtälön, jossa  selittäjinä ovat mm. reaali-
investoinnit, investoinnit inhimilliseen pääomaan ja tekninen kehitys sekä koko-
naisveroaste. Kolmenkymmenen maan paneeliaineistosta ajanjaksolla 1970-1993
estimoitu malli tuottaa negatiivisen yhteyden kokonaisveroasteen ja talouskasvun
välille. Malli ja yksityiskohtaiset estimointitulokset on esitetty liitteessä 2.
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Barro ja Sala-i-Martin (1995) ovat ajaneet Solow:n kasvumalliin perustuvia reg-
ressioita, joissa on eräänä selittävänä muuttujana käytetty valtion kulutuksen
(vähennettynä koulutus- ja puolustusmenoilla) ja BKT:n välistä suhdetta. Tämä
muuttuja mittaa tuottamattomien julkisten investointien ja verotuksen vaikutuk-
sia. He saavat sille merkitsevän negatiivisen kertoimen. VATT:ssa tehty Hiddin-
kin (1996) tutkimus löytää Barron regressioihin perustuvassa mallissa
merkittävän negatiivisen kertoimen muuttujalle verotulot. Tutkimuksen aineisto
kattaa kaikki OECD-maat.

OECD:n raportti (Leibfritz et al, 1997) on koonnut yhteen joukon muita empiiri-
siä tuloksia verotuksen vaikutuksesta taloudelliseen kasvuun.  Esimerkiksi Plos-
ser (1992) on todennut, että tulo- ja voittoverotuksen taso osuutena BKT:sta on
merkittävästi ja negatiivisesti korreloitunut BKT:n (asukasta kohti) kasvun kans-
sa. Samankaltaiseen tulokseen pääsevät Easterly ja Rebelo (1993) mutta vain tu-
loverotuksen osalta. Koesterin ja Kormendin (1989) regressioissa rajaveroaste saa
merkittävän negatiivisen kertoimen, kun selitettävänä muuttujana on BKT asu-
kasta kohti tasona mutta ei silloin kun selitettävänä muuttujana on henkeä kohti
lasketun BKT:n kasvu ja BKT:n alkutaso on otettu huomioon. Sen sijaan Slemrod
(1995) löytää positiivisen, negatiivisen tai nollakorrelaation verotuksen ja BKT:n
asukasta kohti välille riippuen siitä, miten mallin parametrit on spesifioitu tai
mitkä maat ovat regressioissa mukana.
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6 Yhteenveto

Verot ovat nykyaikaisen hyvinvointivaltion tärkein tapa rahoittaa julkisia menoja.
Suomessa kokonaisveroaste eli verokertymän suhde bruttokansantuotteeseen on
kasvanut jonkin verran nopeammin kuin EU-maissa keskimäärin. Veroja on
meillä kerätty entistä enemmän nimenomaan sosiaalivakuutusmaksujen muodos-
sa. Henkilökohtaisten tuloverojen osuus verokertymästä on Suomessa suhteelli-
sen korkea ja yritysverojen osuus suhteellisen alhainen.

Verotuksella sinällään on etupäässä haitallisia vaikutuksia kansantalouden toi-
mintaan. Verotus muuttaa resurssien allokaatiota ja aiheuttaa tehokkuustappioita.
Tässä selvityksessä on  tarkasteltu verotuksen vaikutuksia työllisyyteen ja inves-
tointeihin sekä arvioitu verotuksen yhteyttä talouden pitkän ajan kasvuun.

6.1 Verotus ja työllisyys

Verotuksen työllisyysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltava erikseen  verotuk-
sen vaikutuksia kotitalouksien tekemiin tarjontapäätöksiin ja yritysten tekemiin
työvoiman kysyntäpäätöksiin. Kotitalouksien työn tarjontapäätökset voidaan ja-
kaa kahteen luokkaan: toisaalta työllisten halukkuuteen lisätä työtuntejaan  ja toi-
saalta työttömien päätökseen hakeutua töihin.

Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että nettopalkan lisäys nostaa vain vähän
työllisten työtuntien tarjontaa. Näin ollen merkittävilläkin tuloveroasteen alen-
nuksilla on vain vähäinen positiivinen vaikutus työn tarjontaan. Työttömien kan-
nustimet hakea töitä riippuvat vero- ja tulonsiirtojärjestelmien yhteisvaiku-
tuksesta. Tuloveroasteen alentaminen ei olennaisesti vaikuta työllistyessä odotet-
tavissa olevien tulojen ja työttömyysaikaisten tulojen suhteeseen. Näin ollen ve-
roasteen alentamista tehokkaampi tapa purkaa ns. työttömyysloukkuja on kehittää
tulonsiirtoja ja julkisten palvelujen hinnoittelua kannustavampaan suuntaan.

Useiden tutkimustulosten mukaan massatyöttömyyden oloissa työvoiman kysyn-
tätekijöillä on huomattavasti suurempi vaikutus työllisyyteen kuin työvoiman
tarjontatekijöillä. Kysyntätekijöiden merkitys korostuu korporatiivisilla työmark-
kinoilla, joilla palkat määräytyvät pitkälti työmarkkinaosapuolten välisissä neu-
votteluissa. Työvoiman kysynnän osalta keskeinen tekijä on työvoiman
kokonaiskustannus, johon verotus vaikuttaa sekä suoraan, että välillisesti pal-
kanmuodostuksen kautta.

Tutkimusten mukaan työvoiman kokonaiskustannuksen jousto ns. verokiilan
suhteen on noin puoli. Toisin sanoen verokiilan lasku kymmenellä prosentilla
laskee työvoiman kokonaiskustannusta noin viidellä prosentilla. Kun otetaan
huomioon työvoiman kysynnän hintajousto, voidaan arvioida, että kymmenen
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prosentin leikkaus verokiilassa lisää työvoiman kysyntää kahdella ja puolella pro-
sentilla.

6.2 Verotus ja investoinnit

Työmarkkinavaikutusten kansantalouden kannalta tärkeä kysymys on, miten ve-
rotus vaikuttaa säästämiseen ja sitä kautta investointeihin. Investoinnit  määritte-
levät keskeisellä tavalla kansantalouden pitkän aikavälin kasvua ja kehitystä.
Pienetkin verotuksen vaikutukset kasvuun kumuloituvat ja voivat saada aikaan
erittäin suuria vaikutuksia työllisyyteen, kasvuun ja hyvinvointiin.

Kansainvälisten  pääomamarkkinoiden tehostumisesta huolimatta kotimaisen
säästämisen ja investointien välillä näyttäisi yhä vallitsevan positiivinen riippu-
vuus. Näin ollen verotuksen säästämistä vähentävät vaikutukset heijastuvat myös
investointeihin. Verotus vaikuttaa investointeihin myös suoraan, yritysten koh-
taaman pääomakustannuksen kautta.  Perinteisesti pääomakustannuksen vaikutus
investointiasteeseen on arvioitu suhteellisen vähäiseksi. Uusimmat tutkimustu-
lokset antavat kuitenkin olettaa, että pääomakustannuksen ja siten yritysverojen
negatiivinen vaikutus investointeihin on aiemmin oletettua suurempi.

Pääomakustannuksen jousto yritysveroasteen suhteen riippuu mm. investointi-
kohteesta ja investoinnin tulorahoitusosuudesta. Laskelmien mukaan viiden pro-
senttiyksikön alennus yhteisöverokannassa laskee pääomakustannusta alle
viidellä prosentilla. Kun otetaan huomioon investointien kysynnän jousto pää-
omakustannuksen suhteen, voidaan arvioida, että yhteisöverokannan viiden pro-
senttiyksikön leikkaus lisää investointien kysyntää vajaalla puolella prosentilla.
Arvio perustuu suhteellisen alhaiseen pääomakustannusjouston estimaattiin. Uu-
demmissa kansainvälisissä tutkimuksissa havaittuja joustoarvoja käyttäen inves-
toinnit lisääntyisivät yhdestä kahteen prosentilla.

6.3 Verotus ja kasvu

Talouden kasvu on monien  tekijöiden yhteisvaikutuksesta riippuva ilmiö, jonka
kuvaamiseksi ei ole löydetty kiistattomia teorioita. Yleisesti lähdetään siitä, että
investoinnit ovat  ensisijainen pitkän ajan kasvua selittävä tekijä. Näin ollen ve-
rotuksen investointeja vähentävä vaikutus heijastuu ennen pitkää myös tuotannon
kasvua alentavasti. Tuotannollisten investointien ja työllisyyden lisäksi verotuk-
sella on vaikutusta myös inhimilliseen pääomaan tehtäviin investointeihin ja sitä
kautta taloudelliseen kasvuun.

Vedettäessä johtopäätöksiä verotuksen vaikutuksesta kasvuun koko talouden ta-
solla, on muistettava, että myös julkisilla menoilla on merkittäviä kasvuvaikutuk-
sia. Pitkällä aikavälillä, mikäli veroja lasketaan, myös julkisia menoja on
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leikattava. Tällöin veroleikkauksien lopulliset  kasvuvaikutukset riippuvat siitä,
mitä julkisia menoja karsitaan ja miten yksityinen sektori allokoi julkiselta sekto-
rilta vapautuvat resurssit.

Useimmissa empiirisissä tutkimuksissa on löydetty negatiivinen yhteys talous-
kasvun ja erilaisten verotuksen kireyttä koskevien muuttujien välillä. Tämänkal-
taiset tulokset antavat syyn olettaa, että verotuksen negatiiviset kasvuvaikutukset
ylittävät julkisten menojen positiiviset vaikutukset.
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Liite 1

Kuvio 2.1 Veroasteen (verokertymä/BKT) kehitys Suomessa, Yhdysvalloissa
ja Euroopan unionissa keskimäärin (EU15) vuosina 1965 - 1996

Table 3

Total tax revenue as percentage of GDP

Suomi USA EU15

1965 30,3 24,3 28,2

1966 31,5 24,6 29

1967 32,4 25,7 29,9

1968 32,8 25,1 30,5

1969 31,3 27,6 30,9

1970 32,5 27,4 31,6

1971 34,1 25,8 32,3

1972 34,6 26,6 32,5

1973 35,5 26,6 32,4

1974 34,7 27,1 33,2

1975 37,7 26,7 34,5

1976 41,7 26 35,8

1977 41,9 26,7 36,6

1978 38,2 26,6 36,6

1979 36,7 26,5 36,4
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1980 36,9 26,9 37,4

1981 38,9 27,3 38,2

1982 37,8 27,1 38,9

1983 37,6 25,5 39,7

1984 39,2 25,5 40

1985 40,8 26 40,2

1986 42,4 25,8 40,8

1987 40,1 27,1 41,2

1988 43,3 26,9 41,3

1989 43,4 27 40,8

1990 45,4 26,7 41

1991 46,9 26,8 41,5

1992 46,8 26,7 41,8

1993 45,4 27 41,9

1994 47,6 27,5 42,3

1995 46,5 27,9 41,8

Lähde: OECD
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Kuvio 2.2 Sosiaalivakuutusmaksut suhteessa bruttokansantuotteeseen Suo-
messa, Yhdysvalloissa ja EU-maissa keskimäärin

Table 3 - Table 4
Social security contribution as percentage of
GDP

Suomi USA EC
1965 2 3,2 6,4
1970 2,9 4,4 7,4
1975 5,7 5,4 9,4
1980 7,1 5,9 10,6
1985 7,1 6,5 11,4
1990 9,9 6,9 11,5
1992 10,8 7 12,1
1993 12 6,9 12,3
1994 12,6 7 12,3
1995 12,9 7 12,2

Lähde: OECD

Kuvio 2.3 Eri verotyyppien osuus kokonaiskertymästä Suomessa vuosina
1965 - 1995

Table 11 Table 13 Table 15 Table 25 Table 23
Henkilökoh-
taiset tulove-

rot

Yritys-
verot

Sosiaali-
vakuutus-
maksut

Hyödyke-
verot

Omaisuus-
verot

Muut verot

1965 33,4 7,9 6,8 42,6 4 5,3
1970 39,3 5,2 8,9 39,7 2,2 4,7
1975 44,2 3,9 15,1 32,4 1,9 2,5
1980 38,8 3,9 19,4 35,7 1,9 0,3
1985 41,7 3,5 17,4 34 2,7 0,7
1990 38,5 4,6 21,7 32,6 2,4 0,2
1995 34,8 5,3 27,6 29,7 2,3 0,3

Lähde: OECD

Kuvio 2.4 Työlliset Suomessa vuosina 1989-1998, tuhatta henkeä36

OBS LE
1989/01 2435
1989/02 2438
1989/03 2424
1989/04 2477
1989/05 2524

                                             
36 Kuviossa on esitetty…
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1989/06 2688
1989/07 2683
1989/08 2520
1989/09 2476
1989/10 2492
1989/11 2463
1989/12 2468
1990/01 2463
1990/02 2469
1990/03 2441
1990/04 2466
1990/05 2525
1990/06 2687
1990/07 2685
1990/08 2498
1990/09 2489
1990/10 2465
1990/11 2417
1990/12 2447
1991/01 2400
1991/02 2355
1991/03 2391
1991/04 2386
1991/05 2400
1991/06 2533
1991/07 2530
1991/08 2374
1991/09 2317
1991/10 2292
1991/11 2256
1991/12 2264
1992/01 2216
1992/02 2183
1992/03 2212
1992/04 2188
1992/05 2228
1992/06 2370
1992/07 2346
1992/08 2215
1992/09 2162
1992/10 2146
1992/11 2115
1992/12 2095
1993/01 2072
1993/02 2035
1993/03 2038
1993/04 2049
1993/05 2092
1993/06 2175
1993/07 2195
1993/08 2100
1993/09 2036
1993/10 2024
1993/11 2027
1993/12 2012
1994/01 1942
1994/02 2010
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1994/03 1992
1994/04 1979
1994/05 2058
1994/06 2198
1994/07 2166
1994/08 2094
1994/09 2069
1994/10 2056
1994/11 2035
1994/12 2053
1995/01 1992
1995/02 2019
1995/03 2057
1995/04 2050
1995/05 2109
1995/06 2249
1995/07 2246
1995/08 2120
1995/09 2101
1995/10 2108
1995/11 2073
1995/12 2059
1996/01 2053
1996/02 2051
1996/03 2068
1996/04 2108
1996/05 2129
1996/06 2237
1996/07 2261
1996/08 2167
1996/09 2106
1996/10 2124
1996/11 2121
1996/12 2098
1997/01 2051
1997/02 2094
1997/03 2107
1997/04 2125
1997/05 2183
1997/06 2319
1997/07 2301
1997/08 2210
1997/09 2159
1997/10 2155
1997/11 2160
1997/12 2177
1998/01 2119

Lähde: Tilastokeskus



43

Kuviot 2.5 - 2.6 Investoinnit suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomes sa
vuosina 1965 - 1996

OBS Koko talous Teollisuus/bkt Teollisuus/arvonlisäys
1960 28,6 4,8 21,2
1961 28,0 5,8 25,5
1962 27,7 5,4 24,3
1963 25,7 4,4 20,0
1964 25,3 4,6 21,1
1965 26,4 4,7 22,3
1966 26,5 4,7 22,4
1967 25,2 3,8 18,5
1968 23,2 3,8 17,9
1969 24,0 4,2 18,1
1970 26,3 5,5 23,0
1971 27,6 6,0 26,0
1972 28,0 5,5 23,2
1973 28,9 4,8 19,8
1974 29,9 6,2 23,4
1975 31,5 6,3 25,7
1976 28,1 5,4 22,1
1977 27,2 4,6 19,4
1978 24,1 3,4 14,0
1979 23,3 3,5 13,8
1980 25,4 4,6 18,0
1981 25,3 4,8 19,5
1982 25,3 4,6 19,7
1983 25,6 4,0 17,2
1984 24,0 3,9 16,6
1985 23,9 4,0 17,5
1986 23,4 4,0 18,0
1987 23,9 4,6 20,3
1988 25,2 3,5 16,0
1989 28,0 4,5 20,7
1990 27,0 4,2 20,7
1991 22,4 3,2 17,7
1992 18,4 3,0 15,3
1993 14,8 2,6 12,5
1994 14,5 2,8 12,5
1995 15,5 3,4 14,6
1996 16,0 3,7 16,7

Lähde: Tilastokeskus
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Liite 2: EU-maiden pääomakertoimet

Taulu L1. Nettopääomakannan suhde bruttokansantuotteeseen EU-maissa
1960 - 1996

Belgia Tanska Saksa Kreik-
ka

Espan-
ja

Ranska Irlanti Italia Luxem-
burg

Hol-
lanti

Itä-
valta

Portu-
gali

Suomi Ruotsi Eng-
lanti

EU

1960 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1961 98.9 99.0 101.6 97.3 91.9 98.5 98.3 98.1 101.1 102.2 99.4 102.8 99.0 98.3 99.7 99.3

1962 97.8 98.6 103.0 103.2 86.7 96.3 99.2 98.2 103.3 103.3 101.4 104.0 102.1 97.9 101.5 99.3

1963 97.3 102.6 105.9 100.4 82.7 95.5 97.6 99.1 106.5 104.5 101.6 106.3 103.8 97.0 100.4 99.6

1964 95.1 99.5 105.2 100.9 81.2 94.0 98.4 101.5 107.0 102.2 100.4 106.6 103.9 94.8 98.5 98.9

1965 95.9 100.4 105.7 100.7 80.5 94.3 101.3 102.4 109.8 102.8 102.3 107.0 104.4 95.4 99.5 99.4

1966 97.3 103.3 108.3 103.1 79.5 94.3 104.5 100.6 114.7 106.2 101.7 112.5 107.9 97.5 101.0 100.4

1967 98.0 105.7 113.3 105.3 80.9 94.7 103.1 98.3 117.7 107.3 103.3 113.5 110.8 98.5 102.5 101.8

1968 98.0 107.0 111.9 107.1 80.6 95.7 99.3 97.1 113.8 107.6 103.1 111.3 112.6 99.1 102.3 101.4

1969 95.8 106.6 109.0 107.1 78.8 94.4 99.0 96.5 107.4 107.2 101.5 115.7 107.7 98.4 103.7 100.4

1970 94.0 110.4 109.0 107.6 80.3 94.1 101.3 96.4 108.1 107.6 99.3 115.4 105.5 96.4 104.9 100.7

1971 94.5 113.3 111.1 109.6 80.8 94.8 102.5 99.5 109.5 109.2 99.7 116.9 108.7 99.2 106.2 102.4

1972 93.4 113.7 111.7 110.5 79.4 95.7 101.8 101.3 109.0 111.1 99.7 117.1 106.4 100.7 105.8 102.8

1973 92.0 115.8 111.3 112.7 78.8 95.8 103.2 99.4 104.5 111.5 100.4 114.6 105.3 100.5 101.7 101.7

1974 92.4 122.1 114.8 123.9 79.8 97.7 104.2 98.7 104.3 112.0 102.1 122.1 107.7 100.6 106.4 103.9

1975 97.8 127.1 119.4 123.3 84.1 102.1 102.8 105.1 115.6 116.3 107.3 135.5 112.6 101.3 110.0 108.6

1976 96.6 124.2 116.5 122.1 85.8 102.0 106.7 102.1 117.4 114.4 107.4 134.1 117.7 103.4 109.7 107.3

1977 99.9 126.8 116.5 124.8 87.5 102.4 103.4 102.0 121.7 116.1 107.8 135.3 121.8 108.0 109.5 107.8

1978 101.1 129.4 116.3 123.7 89.9 102.5 101.6 101.6 120.7 117.6 112.2 139.9 122.4 108.4 108.0 107.9

1979 102.5 129.0 115.1 126.6 93.2 102.6 104.5 99.2 122.3 118.9 111.7 140.2 117.4 106.9 107.3 107.5

1980 101.9 132.8 117.5 130.6 95.2 104.3 106.7 98.9 124.5 121.7 113.0 142.3 115.2 107.5 111.6 109.4

1981 105.5 135.9 120.4 136.2 98.2 106.1 108.9 101.7 129.1 125.5 117.6 148.5 116.6 109.5 114.2 112.2

1982 106.3 134.1 124.1 140.6 99.6 106.3 111.4 104.4 133.7 129.9 119.7 154.2 116.6 110.3 113.6 113.8

1983 107.9 133.1 124.5 145.1 99.9 107.9 115.9 106.0 131.7 130.8 120.6 162.6 117.3 110.2 111.1 114.5

1984 107.6 130.2 123.4 145.8 100.3 108.6 114.8 106.0 126.9 129.6 122.2 171.9 117.3 107.8 110.2 114.2

1985 108.7 128.0 123.2 145.9 99.7 108.8 114.0 105.8 127.0 129.3 122.6 173.3 116.6 107.9 108.2 113.8

1986 109.2 127.4 122.6 147.4 99.0 108.4 112.7 105.3 123.9 129.2 124.8 172.7 117.0 107.5 105.4 112.9

1987 109.2 130.6 123.1 151.8 96.8 108.4 110.1 104.6 124.2 130.9 126.2 170.8 115.5 106.5 102.8 112.4

1988 106.7 132.2 121.1 149.2 95.6 106.4 107.5 103.3 123.5 131.0 125.1 169.2 112.5 106.5 100.7 110.6

1989 106.2 134.4 119.4 147.7 95.6 105.0 104.1 103.1 119.8 128.5 124.4 167.3 109.7 107.0 101.7 109.9

1990 106.3 135.4 115.8 154.0 96.6 105.3 99.2 103.8 122.0 126.6 123.6 168.3 113.3 108.4 104.1 109.8

1991 107.3 135.9 113.1 153.2 98.8 107.2 99.1 105.3 124.5 126.9 124.4 172.2 125.3 111.7 108.3 110.8

1992 108.5 136.0 113.8 155.9 102.0 108.2 97.3 106.9 128.6 128.3 126.4 178.3 131.5 114.5 110.8 112.3

1993 113.2 136.5 117.8 160.5 106.0 111.7 96.0 109.8 130.8 130.6 130.3 188.2 132.8 117.7 110.4 115.3

1994 113.3 132.6 117.1 162.0 106.8 110.6 91.7 108.8 133.4 130.1 131.0 193.9 127.0 115.2 108.3 114.4

1995 113.3 130.4 116.5 163.3 106.7 109.4 87.8 106.9 134.1 129.0 131.8 196.1 120.9 112.7 107.2 113.3
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1996 113.6 128.7 116.2 164.2 106.4 108.6 85.5 105.1 136.9 128.6 133.0 198.8 117.5 110.5 106.5 112.7

Luvut on indeksoitu siten, että 1960 = 100.
Lähde: EU:n komissio, Hukkinen ja Virén (1996)

Liite 3: Veroasteen kasvuvaikutuksen estimointi

Kansainvälisestä aikasarjapoikkileikkausdatasta estimoitujen regressioiden perus-
tana on seuraava täydennetyn Solow:n kasvumallin varaan rakentuva pitkän aika-
välin yhtälö:

(1) ln ln ln ln( ) ln( )y s s n g dK H
∗ =

− −
+

− −
− +

− −
+ + −α

α β
β
α β

α β
α β

γ τ
1 1 1

,

missä y∗ = [ ]
Y t

A gt L t

( )

( ) ( )0 +
,

missä t on aika (vuosia),
Y(t) on tuotannon volyymi,
L(t) työvoimapanoksen volyymi,
A(0) teknologian alkutaso (ajankohtana 0) ja
g tekninen kehitys,

α β
α β

, >
+ <

0

1

γ > 0,
sK  investoinnit kiinteään pääomaan (=säästämisaste),
sH  investoinnit inhimilliseen pääomaan,
n väestönkasvu,
g tekninen kehitys,
d poistoaste ja
τ  kokonaisveroaste.

Varsinainen regressioyhtälö on teorian mukainen konvergenssiyhtälö, jonka pe-
rusmuoto on
(2) ln( ( )) ln( ( )) [ln( ) ln( ( )]y t y t y y t− − = − −∗1 1λ ,

missä y(t) on [ ]
Y t

A gt L t

( )

( ) ( )0 +
, y∗  pitkän aikavälin y(t) ja 0 >λ > 1 ja joka voi-

daan kirjoittaa muotoon
(3) ln( ( )) ( ) ( ) ln( )y t y t y= − − + ∗1 1λ λ .

Sijoittamalla vielä (1) ln y∗ :n paikalle yhtälöön (3) päädytään taulun L2 mukai-
seen regressioyhtälöön.
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Veroasteella on taulukon 5 regressioiden mukaan negatiivinen vaikutus taloudel-
liseen kasvuun. Selitysaste regressioille on erinomainen. Durbin h -testisuureen
suuri arvo kertoo ristikorrelaatiosta eikä autokorrelaatiosta.

Taulu L2. Kasvumallin estimointitulokset

(1) (2) (3)
Painottamattomat havainnot:
Viivästetty ln(Y/L) 0.95

(0.010)
0.96
(0.0074)

0.95
(0.0087)

ln(Investoinnit/BKT) 0.035
(0.0070)

0.032
(0.0069)

0.039
(0.0075)

ln(n + g + d) -0.083
(0.020)

-0.069
(0.020)

-0.079
(0.021)

ln(Inhimillinen pääoma) 0.0093
(0.0055)

-0.0034
(0.0063)

0.012
(0.0059)

ln(Verot/BKT) -0.023
(0.0090)

-0.020
(0.0089)

-0.025
(0.0091)

R^2 1.0 1.0 1.0
Durbinin h 6.6 6.7 6.5

Havainnot painotettu BKT:lla:
Viivästetty ln(Y/L) 0.95

(0.012)
0.95
(0.0090)

0.91
(0.012)

ln(Investoinnit/BKT) 0.044
(0.0083)

0.036
(0.0082)

0.056
(0.0083)

ln(n + g + d) -0.093
(0.022)

-0.068
(0.021)

-0.077
(0.021)

ln(Inhimillinen pääoma) 0.00050
(0.0062)

0.0042
(0.0068)

0.034
(0.0069)

ln(Verot/BKT) -0.0041
(0.0089)

-0.0054
(0.0091)

-0.016
(0.0090)

R^2 1.0 1.0 1.0
Durbinin h 6.3 6.8 6.6
Inhimillinen po. studter studsec studatt
Selitettävä muuttuja on BKT per capita (Y/L). Maadummy-muuttujia ei ole tulostettu. Inhimillisen pää-
oman muuttujat tarkoittavat seuraavaa: studter on kolmannen asteen koulutuksessa olevan väestön osuus
työikäisestä väestöstä, studsec on toisen asteen koulutuksessa olevan väestön osuus työikäisestä väestöstä
ja studatt on kolmannen asteen koulutuksen suorittaneiden osuus yli 25-vuotiaista. Estimointiajanjakso on
1970-1993, otoksessa on mukana 30 maata.
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