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SAATTEEKSI – PREFACE

Käsillä oleva teos kokoaa 13 esseetä ajankohtaisista julkisen talouden ja ta-
louspolitiikan aiheista. Kirjassa esitellään lukijalle keskustelua ja analyysiä 
muun muassa Suomen vasta voimaan tulleesta yritys- ja pääomatulovero-
uudistuksesta, neutraalin yritysverotuksen toteuttamisesta, verorasituksen 
mittaamisesta ja muuttoliikkeestä.  Myös työ- ja rahoitusmarkkinat sekä 
talouden ennustaminen ja mallintaminen saavat oman huomionsa. Haluan 
kiittää teoksen kirjoittajia ja toimittajia ansiokkaasta työstä.    

Kirja juhlistaa samalla 60 vuotta täyttävän professori Jouko Ylä-Lieden-
pohjan merkkipäivää. Tampereen Yliopiston opetustyönsä ohessa päivän-
sankari on tehnyt useiden vuosien ajan yhteistyötä VATT:n tutkijoiden, eri-
tyisesti Seppo Karin kanssa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt julkaisuja 
kotimaassa ja ulkomailla. Tällä teoksella artikkelien kirjoittajat haluavat 
onnitella opettajaansa ja kollegaansa professori Jouko Ylä-Liedenpohjaa 
tämän 60-vuotissyntymäpäivänä.   

***

This book contains 13 essays covering several topical public fi nance and 
economic policy themes. There is discussion and analysis of the recent 
Finnish capital income tax reform, the principles of a neutral corporate tax 
system, ways to measure the tax burden and immigration issues. Aspects of 
the labour and fi nancial markets and economic forecasting and modelling 
are also discussed. I gratefully acknowledge the contribution of the authors 
and editors of the book. 

This book of essays has been written in honour of the 60th birthday of 
Professor Jouko Ylä-Liedenpohja. Whilst teaching at the University of 
Tampere, Professor Ylä-Liedenpohja has for many years worked with the 
researchers at VATT, especially Seppo Kari. This co-operation has resulted 
in publications, both in Finland and elsewhere. By means of this volume, the 
contributors would like to convey their congratulations to their colleague 
and mentor Jouko Ylä-Liedenpohja on his 60th birthday.

 Reino Hjerppe 
 Ylijohtaja
 Director General
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1JOUKO YLÄ-LIEDENPOHJA 
HERÄTTÄVÄNÄ VEROTUKSEN 

TUTKIJANA

Reino Hjerppe
Vesa Kanniainen

Seppo Kari

Suomalaisessa kansantaloustieteessä fi nanssiopin ja fi nanssipolitii-
kan tutkimuksella on ollut vahvat perinteet 1900-luvulla. Verotusta 
ja julkisen talouden kysymyksiä on kuitenkin analysoitu varhemmin 
lähinnä osana makrotaloudellista stabiilisuusongelmaa, siis osana 
kysymystä kansantalouden vakauden ja valtion budjetin keskinäi-
sestä suhteesta. Kansainvälinen public fi nance -koulukunta, jonka 
uranuurtajia olivat mm. A.C. Pigou ja Richard Musgrave, kuitenkin 
tutki myös toisenlaista lähtökohtaa. Se asetti tehtäväkseen ymmär-
tää, miten veropolitiikka vaikuttaa yksityisten kansalaisten ja muiden 
taloussubjektien käyttäytymiseen kansantaloudessa. Ts. kysyttiin, 
mitkä ovat verotuksen allokatiiviset ja hyvinvointivaikutukset. Kään-
teentekevän työn tällä alalla suorittivat James Mirrlees Oxfordissa ja 
Peter Diamond MIT:ssa 1970-luvun alussa käsitellessään hyvin spe-
sifi oitujen mallien avulla optimaalisen verotuksen ongelmaa. NBER 
Yhdysvalloissa oli tutkimuslaitos, jossa uuden veroteorian kysy-
mykset nousivat vahvasti esiin. Martin Fellsteinin, Joseph Stiglitz 
ja britti Mervyn King tuottivat sen piirissä perustavaa laatua olevat 
tuloksensa. Anthony Atkinson, Nicholas Stern ja pohjoismaita edus-
taen Agnar Sandmo Bergenistä olivat myös keskeisiä tutkimussuun-
nan kehittäjiä. Suomessa tämän tutkimusalueen pioneeriksi nousi 
1970-luvulla nuori Helsingin kauppakorkeakoulun kasvatti Jouko 
Ylä-Liedenpohja. Seuraavalla vuosikymmenellä kotimainen tutkija-
kaarti alkoi täydentyä mm. Mirrleesin oppilaan Matti Tuomalan lii-
tyttyä joukkoon.
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Ylä-Liedenpohja edusti vuonna 1976 valmistuneella väitöskirjallaan 
On optimal fi nancing, dividends, and investment of the fi rm ja sitä 
seuranneilla töillään public fi nance -tutkimuksen analyyttista suun-
tausta. Tutkimustehtävänä hänellä oli sen valottaminen, miten pää-
omatulojen ja yritysten verotus vaikuttavat yritysten investointi- ja 
rahoituspäätöksiin (ks. esim. Ylä-Liedenpohja 1976, 1978, 1984). 
Tämä oli tyystin uutta Suomessa. Tutkimusote dynaamisine opti-
mointimalleineen poikkesi varsin radikaalisti sen aikaisesta pehme-
ästä ei-kvantitatiivisesta lähestymisestä yritysten päätösongelmiin. 
Ylä-Liedenpohja lähtikin pohjalaisella tulisielullaan tavoittelemaan 
täsmällisiä teoreettisia tuloksia. Ulkomaisista tutkijoista häneen vai-
kutti merkittävimmin Mervyn King, nykyinen Englannin keskuspan-
kin pääjohtaja. Kingin kontribuutiot 1970-luvun alkupuolelta lähtien 
olivat alan pioneeritöitä. Etenkin hänen näkemyksensä omistajien 
intressien ajamisesta sisään yritysten käyttäytymistä kuvaavaan teo-
riaan ovat olleet pysyviä. 

Kingin innovaatiot loivat pohjan yritys- ja pääomaverotusta käsit-
televälle tutkimussuuntaukselle, josta hieman myöhemmin alettiin 
käyttää nimityksiä ”trapped equity view” ja ”new view” of dividend 
taxation. Toki muutkin tähän teoriaan kontribuoivat. Mainittakoon 
vain nimet Alan Auerbach, David Bradford ja Ruotsissa Villy Berg-
ström ja Jan Södersten. Poiketen vallitsevasta ajattelusta teoria esitti 
osinkoveron kapitalisoituvan pääomamarkkinoilla osakkeiden hin-
toihin, mutta kohtelevan – ja juuri tästä syystä – neutraalisti osakeyh-
tiön investointeja. Jonkin verran myöhemmin Hans-Werner Sinn 
täydensi kuvaa osinkoverotuksen vaikutuksista osoittamalla Kingin 
uraa uurtavien tulosten koskevan kypsää yritystä. Alkavan ja kasva-
van yrityksen päätöksiin osinkoverotuksella sen sijaan olisi vääristä-
vä vaikutus. 

Mervyn Kingin teos Public Policy and the Corporation muodostui 
Jouko Ylä-Liedenpohjalle ”Raamatuksi”, jos asian näin rohkenee il-
maista. Vähintäänkin vaikutus oli tunnustuksellinen. Tämä vaikutus 
näkyy jo merkittävänä hänen tyylikkäässä artikkelissaan arvoval-
taisen Scandinavian Journal of Economics -aikakauskirjan lehdillä 
vuonna 1978 (Ylä-Liedenpohja 1978). Siinä Ylä-Liedenpohja integ-
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roi Kingin ”verodiskriminaatiomuuttujan” yrityksen investointeja ja 
kasvua kuvaavaan dynaamiseen teoriaan. Myöhemminkin hän säilyi 
uskollisena trapped equity -kehikolle olipa sitten kyse Suomen mo-
nimutkaista verotusta koskevasta soveltavasta analyysistä tai vero-
tuksen neutraliteettiperiaatteen akateemisesta erittelystä asioista vä-
hemmän perillä oleville tahoille (esim. Ylä-Liedenpohja 1984, 1986, 
1993).1

Sydämen asiaksi Ylä-Liedenpohjalle nousi eritoten unelma tehok-
kaan verojärjestelmän luomisesta maassa, jossa niin runsaasti voi-
mavaroja näytti sitoutuvan verokikkailuun ja virheinvestointeihin 
1990-luvun alun suureen verouudistukseen saakka. Tuota aikaa on 
sittemmin sattumoisin kutsuttu tehottoman pääoman aikakaudeksi 
mm. makrotalouden tutkijan, Matti Pohjolan toimesta. Siinä missä 
esim. alan kansainvälinen auktoriteetti Mervyn King otti maltillisem-
man näkemyksen mahdollisuuksiin toteuttaa menovero käytännös-
sä, Ylä-Liedenpohja nosti välillä kiivaastikin tämän mallin hyötyjä 
keskustelun piiriin. Menovero oli valloittanut hänen pohjalaisen sy-
dämensä. Hänen raporttinsa Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitok-
sen sarjassa Menovero tehokkuusnäkökulmasta on tänäkin päivänä 
kaunista analyysia, joissa heijastuu syvällinen tehokkuusperiaatteen 
tuntemus ja popularisointi (Ylä-Liedenpohja 1982). Suomalaisista 
taloustieteilijöistä menoveron periaatteita tekivät omilla tahoillaan 
tunnetuksi myös Reino Hjerppe ja Pentti Kouri. Yritysverotuksen 
suunnalla tämä veromalli tunnettiin kassavirtaverona. Sittemmin täl-
le mallille tuli kuitenkin seinä vastaan. Jälkikäteen arvioiden tämä 
ilmeisesti johtui kahdesta syystä. Järjestelmä olisi ensiksikin edel-
lyttänyt sekä mittavia siirtymäaikajärjesteltyjä että myös ihmisten 
varallisuusaseman kirjanpitoa. Toisaalta maailmantalouden globa-
lisoituminen olisi vaatinut sitä, että ko. järjestelmään olisi siirrytty 
kaikissa maissa yhtä aikaa. Muutoin veroarbitraasi olisi muodostunut 
järjestelmän kestävyydelle kohtalokkaaksi. Näihin johtopäätöksiin 
oli etenkin tultu ruotsalaisten ekonomistien keskuudessa tehdyssä 

1 Mervyn King ilmoitti, että Englannin Pankin pääjohtajan tehtävät sitovat häntä sen verran 
että hän ei ehdi mukaan tähän kirjaan kirjoittajaksi. Pitkään harkittuaan kirjan toimittajat 
hyväksyivät tämän selityksen pois jäämisen perusteeksi.
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selvityksessä. Ruotsissa nimittäin tehtiin vakavaa arviotyötä mahdol-
lisesta siirtymisestä menoverotukseen. 

Tilanteen menoverorintamalla näin rauhoituttua amerikkalainen Da-
vid Bradford kehitti ajatusta ns. X-verosta. Tämä oli läheistä sukua 
menoverolle. Ehdotuksen kohtalona oli kuitenkin kaatua niin ikään 
siirtymäaikaa koskeviin vaikeuksiin. Hans-Werner Sinn, nykyinen 
CESifo:n johtaja ja eurooppalaisen public fi nance -koulukunnan 
johtavia tähtiä oivalsi, että X-verotuksen kohtaloksi muodostuisi-
vat odotukset sen asteittaisesta sisäänajosta. Unelma neutraalista ja 
yksinkertaisesta yritysten verotuksesta kuitenkin jäi elämään. Kana-
dalaiset Robin Boadway ja Neil Bruce olivat jo aikaisemmin oival-
taneet, että tuloverotuksesta ei ole tarve luopua. Veropohja vain on 
osattava rakentaa sellaiseksi, että verolla ei ole vaikutusta yritysten 
investointipäätöksiin. Idea neutraalista tuloverotukseen perustuvas-
ta ACE-verosta oli tämän myötä nähnyt päivänvalon.2 Boadwayn ja 
Brucen malli on varsin nerokas. Se esitellään tässä kirjassa Vesa Kan-
niaisen ja Seppo Karin artikkelissa. 

Pohjoismaissa yritysten verotuksella on aina ollut omat erikoispiir-
teensä. Niinpä 1990-luvulle saakka yhtiöiden kulukirjausmahdol-
lisuudet olivat suhteellisen vapaat. Niiden seurauksena yhtiöiden 
veropohja oli kapea ja altis manipuloinneille. Liberaali vähennys-
järjestelmä johti myös siihen, että ennen 1990-luvun alun suurta ve-
rouudistusta suomalaiset pörssiyhtiöt eivät juuri maksaneet veroja 
huolimatta korkeasta muodollisesta verokannasta. Vaikka tämä oli 
huoli kulloinkin vastuussa olleille valtiovarainministereille, Ylä-
Liedenpohja oivalsi, että käyttämätön kuluvaranto itse asiassa täyt-
tää sen ominaisuuden, että verotus ei investointipäätöksiä vääristä. 
Hänen kirjoituksensa Financing and investment under unutilized tax 
allowances Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen Raportteja ja 
artikkeleita -sarjassa pyrki teoreettisesti todistamaan tämän tuloksen 
pätevyyden (Ylä-Liedenpohja 1983). Tätä näkemystä työstivät sit-
temmin edelleen Vesa Kanniainen ja Jan Södersten pohjoismaisessa 

2 ACE-malli on IFS-tutkimuslaitoksen myöhemmin käyttöönottama nimi Boadwayn ja 
Brucen ”imputed income” -menetelmästä ja se tulee sanoista ”an Allowance for Corporate 
Equity”.
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veroprojektissa. He osoittivat Journal of Public Economics -lehden 
artikkeleissaan vuosina 1994 ja 1995, miten neutraalisuustulos syn-
tyy vieraan pääoman hyötyjen ja kustannusten ja yritysten tuloksen 
raportointijärjestelmän yhteisvaikutuksen kautta. 

Talouden globalisoituminen ja monikansallisten yritysten merkityk-
sen kasvu nostivat monia kansainvälisen verotuksen kysymyksiä jul-
kisen talouden tutkimuksen kohteiksi 1990-luvulla. Suomessa Jouko 
Ylä-Liedenpohja oli pian uusien kysymysten äärellä. Kun suljetussa 
taloudessa investointien ja säästämisen yhtäsuuruus takaisi sen, että 
myös säästämisen verotuksella on merkitystä kansantaloudessa to-
teutuvien investointien kannalta, avotaloudessa tämä yhteys katoaa. 
Avotaloudessa vain yritysvero on relevantti kotimaisten investointien 
kannalta. Toisaalta ympäristössä, jossa tuotannontekijät ja hyödyk-
keet liikkuvat yli rajojen, verotuksella on ulkoisvaikutuksia eri mai-
den veropohjiin ja tuotantomahdollisuuksiin. Rajojen avautuminen ja 
talouden toimijoiden liikkuvuuden lisääntyminen asettavat veropoli-
tiikalle aivan uusia vaatimuksia. 

Monikansallisten yritysten investointipäätökset ja verosuunnittelu 
nousivat tässä vaiheessa myös Jouko Ylä-Liedenpohjan kiinnostuk-
sen kohteiksi. ”Trapped equity view” teki paluun, nyt kuitenkin uu-
dessa sovellusympäristössä ja Hans-Werner Sinnin, David Hartma-
nin ja monien muiden jalostamana ja tulkitsemana. Kun suljetun ta-
louden analyysissä oppirakennelma kytkeytyi omistajan verotuksen 
vaikutukseen yrityksen päätöksiin, avotaloudessa sama teoria osoitti 
voimansa myös kansainvälisen konsernin sisäisten voitonjakovirto-
jen verotuksen analyysissä. 

Rajat ylittävän osakkeenomistuksen tapauksessa yrityksen omistaja-
kunta on vääjäämättä heterogeeninen verotuksen suhteen. Keitä ovat 
siis ne omistajat, joiden veroasteita yrityksen päätöksenteko heijas-
taa? Ylä-Liedenpohjan vastaus tähän oli, ettei ole yhtä ns. marginaa-
lisijoittajaa, jolla olisi tämä rooli, vaan kaikki omistajat vaikuttavat 
osakkeiden markkina-arvoihin ja tätä kautta yrityksen päätöksiin 
(Kari ja Ylä-Liedenpohja 2002). Idea tähän verokirjallisuuden totu-
tuista ajatuskuluista poikkeavaan väittämään tuli Ylä-Liedenpohjan 
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hyvin tuntemasta corporate fi nance -kirjallisuudesta. Samassa artik-
kelissa arvioidaan myös yhtiöveron hyvitysjärjestelmää ja Suomen 
täydennysveroa. Analyysi kiteytyy väittämään, jonka mukaan kan-
sainvälisessä ympäristössä yhtiöveron hyvitysjärjestelmä lähestyy 
kannustinominaisuuksiltaan klassista kahdenkertaista yhtiöveroa, 
eikä näin onnistu poistamaan Arnold Harbergerin 1960-luvulla osoit-
tamaa erillisen osakeyhtiöveron synnyttämää allokatiivista vääristy-
mää.   

2000-luvun alkuvuosina Jouko Ylä-Liedenpohja on edennyt pohti-
maan myös mm. monikansallisten yritysten veroarbitraasijärjestelyjä 
(Kari ja Ylä-Liedenpohja 2003), Suomen osinkoverotuksen toimin-
taa kansainvälisessä ympäristössä (Kari ja Ylä-Liedenpohja 2005) ja 
Viron yritysverotuksen synnyttämiä kannustimia suomalaiselle in-
vestoijalle (Kari ja Ylä-Liedenpohja 2004). Aivan viime aikoina Ylä-
Liedenpohjaa on askarruttanut mm. eräiden tutkijoiden esiin nostama 
kysymys siitä, pysyykö väittämä osinkoveron vaikutuksesta markki-
na-arvoihin voimassa kansainvälisessä ympäristössä. Kysymys on ts. 
siitä, ovatko voittovarat todella osinkoveron synnyttämässä loukussa 
tilanteessa, jossa monikansallisilla yrityksillä on käytettävänään ko-
konainen valikoima erilaisia veroarbitraasistrategioita. Tässä voim-
me viitata mm. Grubertin tuoreeseen työhön.   

Viime vuosikymmenen lopulla kiihtyi Euroopan tasolla keskustelu 
1990-luvun pohjoismaisesta verojärjestelmäinnovaatiosta, duaali-
verosta. Tässä veromallissa ansiotulo on progressiivisen verotuksen 
piirissä, kun taas pääomatulojen verotus rakentuu suhteellisen vero-
tuksen varaan. Seppo Kari oli jo väitöskirjassaan vuodelta 1999 joh-
tanut monet duaaliverotuksen perustulokset. Ylä-Liedenpohja kävi 
yhdessä Vesa Kanniaisen ja Seppo Karin kanssa jatkamaan tätä työ-
tä.  Lähtökohtana oli malli, joka tarkastelee niin yritysten syntymistä, 
selviämistä kuin yrityksen kasvua kypsien yritysten harvalukuiseen 
sarjaan. Tätä kirjoitettaessa on jo mahdollista sanoa, että tämä tut-
kimusidea on ollut hedelmällinen tarjoten hyödyllisen näkökulman 
pienyritysten verotuksen ohjausvaikutuksiin (Kanniainen et al. 2003, 
2005).
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Jouko Ylä-Liedenpohjan väitöskirja valmistui vuonna 1976. Sen tun-
nettuja taustavoimia olivat professorit Aarni Nyberg ja Ilari Tyrni, 
edellinen ekonometrisesti orientoitunut ja jälkimmäinen menetelmi-
en vahvuuksia korostanut. ASLA-stipendiaattina Ylä-Liedenpohja oli 
vieraillut vuosina 1968–69 arvostetussa Indianan yliopistossa, jossa 
häntä opasti dynaamisten menetelmien maailmaan maineikas nuori 
professori Michael Magill. Näin hankitut valmiudet antoivat hänelle 
metodisen ponnistuslaudan juuri optimointimallien rakentamiseen ja 
ratkaisemiseen. 

Myöhemmin Ylä-Liedenpohja vieraili useissa tunnetuissa yliopis-
toissa. Näitä olivat Harvardin yliopisto 1983–84, University of 
California San Diego 1984 ja Oxfordin yliopisto 1992. Suomessa 
hän on toiminut opettajana ja professorina Vaasan kauppakorkea-
koulussa (1977–79), Jyväskylän yliopistossa (1980–87), Helsingin 
yliopistossa (1982), Helsingin kauppakorkeakoulussa (1984–87) ja 
viimeiseksi pitkälti toistakymmentä vuotta Tampereen yliopistossa 
(1987–2004). 

Opetustoimiensa ohella Ylä-Liedenpohja on ollut räiskyvä julkinen 
keskustelija. Julkisuuteen päässeet epäanalyyttiset taloudelliset kan-
nanotot ovat saaneet häneltä tylyn tuomion. Hän ei ole milloinkaan 
epäröinyt tarttua kynään, kun on nähnyt siihen aihetta olleen. 

Jouko Ylä-Liedenpohjan panos opettajana ja opinnäytteiden ohjaaja-
na on ollut merkittävä. Hän johdatti melkoisen joukon opiskelijoita 
julkisen talouden ja yritysrahoituksen tutkimusalueille. Tämän kir-
jan kirjoittajista mm. Kimmo Virolainen, Pasi Sorjonen, Matti Kuk-
konen, Seppo Kari, Tarmo Valkonen ja Jari Järvinen ovat päässeet 
nauttimaan hänen tutkimusohjauksestaan. Tuloksena on ollut joukko 
ansiokkaita väitöskirjoja. 1990-luvun alussa hän toimi valtakunnalli-
sen jatkokoulutusohjelman (KAVA) johtajana (1989–1991). Hieman 
myöhemmin hän julkaisi kansantaloustieteen mikrotaloudellisia pe-
rusteita korostavan oppikirjan Taloustiede tänään. Ylä-Liedenpohja 
myös näki, että Suomesta puuttui kansainväliset standardit täyttävä 
tutkimustuloksia julkaiseva aikakauslehti. Hän oli kantavana voima-
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na prosessissa, jossa Finnish Economic Papers -lehti näki päivänva-
lonsa. 

Tämän katsauksen tarkoituksena on ollut valottaa lukijalle professo-
ri Jouko Ylä-Liedenpohjan tutkijanuraa ja sitä kiehtovaa maailmaa, 
joka tutkijalle avautuu yritysrahoituksen ja -verotuksen tutkimuksen 
kentillä. Tällä kirjoituksella haluamme onnitella 60 vuotta täyttävää 
ystäväämme ja kollegaamme, jolla on ollut onni saada toimia alansa 
pioneerina Suomessa.

 Unelma neutraalista verotuksesta

Näki unta tuo tutkija luova, näin aprikoi, oli syntynyt neutraali vero.

Nyt kulkevi konkaavi kulku, huipulle Hamiltonin,
      teille maan murheisille, tuo tiedon uuden, on se juurilta jumaluuden.

Ilo kansalle kaikelle kuuluen kaikaa, vero arvoon vain kapitalisoituvi,
      Siksi neutraaliksi se hoituvi.

Te elätte keskellä viisauden merta, tuhatkertaista tiedon raitaa.
      Vaan tietäkää: silti, verot neutraalit unimaailmaan ne jäädä taitaa.

Jo nouseva aamu unelmat murskata voi,
      Tuloveron tahdissa aurinko nousee, kun koittavi päivän uusi koi.  

     Vesa Kanniainen

      Kulutuksen veropohjaksi kun valikoi, oli lainlaatija taitava, melkeinpä nero.
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2INCOME SPLITTING AND RISK-TAKING 
IN A SIMPLE PORTFOLIO MODEL

Jan Södersten

2.1 Introduction

Following the major tax reforms in the beginning of the 1990’s, the 
Nordic countries abandoned the conventional global income tax 
in favor of a so-called dual income tax (Sørensen 1994). Under a 
global income tax, a single progressive tax schedule is applied to 
the sum of the taxpayer’s income from all sources. A dual income 
tax system, as used in the Nordic countries today, instead combines 
progressive taxation of labor income with a fl at rate of tax on capital 
income. There were several reasons for the introduction of the dual 
income tax system, including a desire to reduce the distorting effects 
of progressive income taxation in an infl ationary environment, to 
strengthen private savings incentives, and generally to limit the scope 
for tax arbitrage1. 

Under the Nordic dual income tax, the total (corporate and personal) tax 
rate on capital income is lower than the top marginal rates (including 
payroll taxes) levied on labor income. This has created new room 
for tax avoidance, especially for owners of small business fi rms who 
are able to lower tax payments by reporting labor income as income 
from capital. Indeed, small business fi rms, where labor and capital 
incomes accrue jointly, have been judged to be the “Achilles heel” of 
the dual income tax (Sørensen 1994, cf. also Cnossen 1997). 

To combat tax avoidance in small business fi rms, the Nordic 
governments have therefore introduced complicated methods of 
income splitting, applicable to closely held corporations (CHC) and 

1 Hagen and Sørensen (1998), pp. 57 and Agell, Englund and Södersten (1996), pp. 645. 
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sole proprietorships (SP). Though the design of these methods vary 
between the Nordic countries, the basic and common approach is to 
impute capital income, and treat the residual business earnings as 
labour income. The various methods of income splitting have attracted 
some interest in Nordic research. Recent contributions include Hagen 
and Sørensen’s (1998) penetrating, but largely general and verbal 
analysis of the problem of taxing small businesses and papers by 
Kari (1999) and Lindhe, Södersten and Öberg (2002, 2004) who use 
standard corporate tax models to examine the economic effects of 
income splitting. 

An interesting and potentially important property of the income-
splitting models is that the tax levied on the imputed returns to capital 
is lower than the tax on excess (residual) returns – which are taxed 
as labour income. Hagen and Sørensen (ibid.) point out that such a 
differential tax treatment in combination with full loss offset may in 
fact be benefi cial to risk-taking, the well-known reason being that the 
higher marginal tax rate on the uncertain residual return provides a 
higher degree of income insurance to the investor. 

This short article explores the implications of this mechanism. We 
use a simplifi ed version of the mean-variance model developed by 
Apel and Södersten (1999). Apel and Södersten (A-S) investigate 
the effects of personal taxes on the cost of capital in a small open 
economy. In their model, investors are assumed to hold three assets, 
i.e. risk-free bonds, shares in large fi rms and shares in small fi rms. 
Shares in large corporations are traded in the international stock 
market, implying that the (pre-personal tax) rates of return are 
exogenously given to the national economy. Small company shares, 
in contrast, are traded only domestically and the authors’ problem is 
to determine the impact of taxation on the required (pre-personal tax) 
rate of return on these shares, that is, the cost of capital. In the present 
analysis, we let the small companies of the A-S model be closely 
held corporations (CHC), subject to income splitting. We examine 
the  impact of income splitting and uncertainty on the cost of capital 
and on the representative investor’s demand for risky assets. 
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2.2  The model

To focus on the key mechanisms, we analyse a highly simplifi ed tax 
system, where income from capital is taxed at the rate cτ , and income 
from labour at the rate wτ , wτ  > cτ . We follow A-S and assume that the 
risk-free interest rate, , and the expected return on large company 
shares,  ( )LE π  , are exogenously determined. The expected return on 
(small company) CHC shares is  ( )sE π . CHC shares are domestically 
owned (by the representative investor), and amount to a constant 
proportion  Sα  of the investor’s wealth. The portfolio problem is then 
to determine  ( )sE π  and how much to invest in large company shares
 Lα   and in risk-free bonds (with portfolio share 1–  Lα –  Sα ). 

With ρ  as the imputed rate of return, taxed as income from capital 
under the CHC income splitting system, and residual income 

( )SE π ρ− , taxed as income from labour, the shareholder’s expected 
after-tax return on CHC shares is defi ned as 

(1) � � � �� � � �( ) ( ) 1S c w S S w w cE E E� � � � � � � � � � �� � � � � � � ,

whereas the expected after-tax rate of return on large company shares, 
taxed as income from capital, is simply � �� �1L cE � �� . 

We next set up a simple portfolio model, which covers two periods. 
In period 1, the representative investor is assumed to maximize his 
expected utility of wealth in period 2

(2) 
	 


� �	 
 2

, ,
max 1

2f S L

cE U W r r
� � �

��  �� �� � ,

subject to 
i) � � � � � �(1 ) (1 ) (1 )f f c L L c S S w w cr R E E� � � � � � � � � � �� � � � � � � �� �� �
ii) 1f L S� � �� � � .

In (2), W is initial wealth, c is Arrow-Pratt’s measure of relative 
risk aversion, and  the after-tax expected return on the investor’s 
portfolio. αj is the portfolio share of asset j (j = f, S, L; where f 
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represents bonds, S shares in small closely held (CHC) fi rms, and L 
shares in large fi rms), is the risk-free return on bonds, and � �jE �  
is the expected pre-tax return on asset j=S, L. The tax rates cτ  and wτ  
are defi ned above. The portfolio variance in (2) equals 

(3) 2 2 2 2 2 2 2(1 ) (1 ) 2 (1 )(1 )L c L S w S L S c w SL� � � � � � � � � � � �� � � � � � �

where jh�  is the covariance between the pre-tax returns on asset j and 
h. The fi rst-order conditions for the portfolio allocation problem (2) 
gives the expected after-tax returns on CHC shares

(4) � �� � � �
2 2

1

(1 ) (1 ) (1 )(1 ) ,
S w w c

f c S S w L SL c w

E

R c

� � � � �

� � � � � � � �

� � � �

� �� � � � � �� �

  

where the fi rst term on the right-hand side is the risk-free return on 
bonds taxed at the capital income tax rate cτ , and the second term 
is the risk-premium. The size of this risk-premium depends on the 
investor’s risk tolerance, measured by c, multiplied by the amount of 
risk that the CHC-shares add to the investor’s portfolio. This amount 
is expressed as a weighted average of the variance of the return on 
the CHC-shares, 2 2(1 )S w� �� , and the co-variance between the returns 
on CHC-shares and large company shares, (1 )(1 )SL c w� � �� � . The 
weights are the portfolio shares,  Sα  and  Lα . The before-tax expected 
rate of return (the cost of capital) on CHC shares is hence   

(5) � �

� �

2

2

1 (1 ) (1 )
1 1

(1 ) (1 ) .
1

c w c
S f S S w L SL c

w w

w c
f f S S w L SL c

w

E R c

R R c

� � �� � � � � � � �
� �

� �� � � � � � �
�

� � � �� � � �� � � � � �� � � � � �� �� � � �

� �� � �� � � � � � �� � � ��� �

 

The expected before-tax return on large company shares is

(6) � � 2 (1 ) (1 ) .L f L L c S SL wE R c� � � � � � �� �� � � � �� �   
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As explained, we treat � �LE �  and  Sα  as exogenous. The investor’s 
remaining problem is hence to determine the amount to be invested 
in large company shares,  Lα . We derive from (6) that

(7) � �
2

(1 )
.

(1 )
L f S w SL

L
c L

E R c
c

� � � �
�

� �
� � �

�
�

   

The intuitively clear answer given by the model is that the portfolio 
share for large companies,  Lα  is larger (the share of risk-free bonds 
smaller) the higher is the expected return on large company shares. A 
high variance 2

L�  for the return on large company shares and a large 
covariance SL�  between the returns on large and small company 
shares has the opposite effect. In case the covariance is negative 
( SL� < 0), investing more in large company shares reduces risk. With 
a positive covariance,  Lα  is larger, the higher is the labor income tax. 
We may conclude, in this case, that income splitting (with w c� �� ) 
induces the investor to hold a larger share of risky assets ( Lα + Sα ) in 
his portfolio.

From (5), it is immediately clear that the higher is the imputed return 
ρ , the lower is the cost of capital of CHC. Using (7), it is also 
straight-forward to show that the risk-premium component of the 
cost of capital, which is captured by the last term of (5), is smaller, 
the higher is the labor income tax2. This negative impact on the cost 
of capital is reinforced by the second term of the right hand side of 
(5), provided that the imputed return is set above the risk-free interest 
rate, fR� � . This latter condition is clearly met in the tax code of the 
Nordic countries (see e.g. Lindhe, Södersten and Öberg, 2004). 

2.3  Concluding comments

The special income splitting rules for closely held corporations 
(CHC), used by the Nordic governments to combat the incentives 
for tax avoidance under the Nordic Dual Income Tax, affect both the 
portfolio holdings of investors and the cost of capital. Drawing on 
2 This assumes that the returns on CHC and large company shares are less than perfectly 

correlated, 2 1.SL� �
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a simple portfolio model, our analysis  suggests that the differential 
tax treatment of CHC reduces the cost of capital and is benefi cial 
to risk-taking. The reason for this is that labor income taxation of 
the uncertain residual return provides a higher degree of income 
insurance to the investor, but also that the imputed rate of return used 
for income splitting is set above the risk-free interest rate. 

An obvious limitation of the portfolio model presented above is the 
implicit assumption  that gains and losses are treated symmetrically 
by the tax system. Though real world tax systems – including those 
of the Nordic countries – would be expected to fall short of this norm, 
the extent of tax asymmetries and their implications is unclear, and 
would obviously be an interesting question for further research. 
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3MARGINAL, AVERAGE AND RELATED 
EFFECTIVE TAX RATE CONCEPTS1

Marcel Gerard
Fernando Ruiz

By sharing some refl ections on marginal, average and related 
effective tax rate concepts, we are especially pleased to contribute 
to this book in honour of Jouko Ylä-Liedenpohja, at the occasion of 
his 60th birthday. The theme, effective tax rate on investment income, 
since it relates public economic issues like the size of the tax burden, 
and private fi nance topics like the impact of taxation on the cost of 
capital, is especially designed to celebrate our colleague and friend.

3.1  Introduction

The main problem when carrying out an empirical study on 
international taxation is the selection of an appropriate measure for 
the tax. A priori we could work with the statutory tax rates, but given 
the multiple provisions of the tax codes affecting the tax base, they 
do not represent a good approximation of the tax burden, implying 
usually an overestimation of the tax liabilities actually supported by 
the taxpayer. To overcome that complexity and to obtain a summary 
measure that can be comparable and usable in an econometric 
analysis, economists have developed, for more than 20 years now, a 
set of tools called effective tax rates. Furthermore, these measures are 
important for political debates.

We can defi ne an effective tax rate, ETR, as a measure intended to 
estimate the actual tax burden imposed on an economic activity. 

1 This paper is based on a chapter of Fernando Ruiz doctoral research and on works 
previously conducted within ARPEGE.
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Several estimates have been constructed in order to assess the “true” 
effective tax rate. This contribution aims to propose an overview of 
that set of tools and to shed some light on their pros and cons of each 
of them.

The different measures can be grouped in various ways, depending on 
what they assess or what kind of information they use: Marginal ETR 
vs Average ETR and backward-looking ETR vs forward-looking ETR. 
This classifi cation is illustrated in the following diagram, although 
some approaches might be included in more than one branch2.

Diagram 3.1
 

ETRs 

Forward-looking ETRs 

Backward-looking ETRs 

Marginal ETRs 

Average ETRs 

Marginal ETRs 

Average ETRs 
Micro data 

Macro data 

3.2  Forward-looking ETR’s

The forward-looking indicators intend to summarize the various 
provisions of the tax codes in a single measure, which assess the real 
tax burden on a hypothetical project. Given the complexity of the 
tax systems, a central question is whether we can obtain an accurate 
estimate. Before attempting to answer that question, let us see how 
the statistics are constructed.

2 Some authors name the forward-looking tax rate an effective tax rate and the backward-
looking tax rate an implicit tax rate.
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3.2.1  Marginal ETR and the seminal King-Fullerton work

In the early eighties, Mervyn King and Don Fullerton (King and 
Fullerton, 1984) paved the way by proposing a methodology which 
aimed at summarising all the complexity of a domestic tax code 
in a single statistic. Their contribution consisted of a book which 
presented their method and applied it to four countries.

Basically, consider an investor who maximises the value of his 
investment, given market and institutional parameters, like prices, 
interest rates and tax parameters. He will invest up to the point where 
the return on an extra unit of investment will equal the cost of that 
unit of investment. That point determines the marginal investment. If 
you compute the return on that marginal investment in two settings, 
a benchmark setting without any taxation – thus producing a pre-tax 
real rate of return – and a realistic setting where taxation is at work 
– the post-tax real rate of return – and if you evaluate the difference 
between those returns, you obtain a tax wedge; if you further divide 
that wedge by the benchmark return, you obtain a tax rate on the 
marginal investment. Since that tax rate encompasses the effect of 
not only the corporate income tax rate, but also the personal tax rate 
that the investor needs to pay, and various tax shield elements that 
affect the cost of capital like depreciation allowances and various 
forms of government subsidies, it can be called effective.

Moreover, since the method assumes that the investor maximises the 
value of the investment, before deciding to invest but considering 
all the returns and costs that will occur in the future, the obtained 
marginal effective tax rate (METR) is forward-looking.

Finally, since the marginal investment is basically the outcome of a 
maximisation conducted in a classical competitive framework, the 
statistic obtained is an equilibrium concept.

Formally, denoting by p the pre-tax real rate of return on a marginal 
investment – which is also an internal rate of return since it is 
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computed at equilibrium – and by s the post-tax real rate of return for 
the investor, we have3

(1) METR � p�s
p

One can show that

(2) p � �1�A�
1��

�� � � � �� � �

where � stands for the corporate income tax rate, �, �  and � stand for 
the discount rate, the rate of economic depreciation and the rate of 
infl ation respectively, and A summarises the tax shield. Similarly, 

(3) s � �1 � m��r � �� � � � wp

where m is the marginal personal tax rate on interest income, r is 
the real rate of interest and wp is the marginal personal tax rate on 
wealth. The A parameter includes standard depreciation allowances, 
deductibility of some expenses like interest and tax credits, so that

(4) A � f1 Ad � f2� � f3 g

where f1  is the proportion of the cost of an asset subject to the standard 
depreciation allowances (Ad ), f2  is the proportion of the cost of funds 
qualifying for deduction from the corporate tax base, and f3  denotes 
the proportion of the marginal investment qualifying for grants at the 
rate of grant g .

After King and Fullerton published their book, many applications 
have been performed and to various countries. Some of them are 
especially known like OECD (1991) and the Ruding Report (1992). 
A more recently published work is Devereux, Griffi th and Klemm 
(2002).

3 Another measure presented in the King and Fullerton book divides the tax wedge by the 
net return for the investor, s.
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3.2.2  Criticisms of the K-F METR

The King-Fullerton marginal effective tax rate is subject to a series 
of criticism. Some are well known and have been encountered in the 
literature.

3.2.2.1 The (neo-)classical competitive assumption: from METR 
to AETR

Unlike the King-Fullerton approach, the literature on investment, 
especially the econometric one, recognises that actual investor is not 
so neo-classically minded. He can face quantitative constraints and 
investment can be a source of rents, even on its marginal unit. That 
criticism is extensively developed in Gerard (1993) who suggests 
a larger concept of METR which encompasses the King-Fullerton 
METR, as well as other statistics including the average effective tax 
rate (AETR).

Recognising the existence of rents is also one of the characteristics 
of the AETR, proposed by Devereux and Griffi th (1998). They want 
to capture in a single statistic the overall levy on an investment, no 
longer that on the marginal unit. Notice that the AETR4 is usually 
interpreted as deemed to infl uence the investment decision while the 
METR determines the optimal level of investment assuming the type 
of investment already chosen. In this way, now the tax will drive a 
wedge between the net present value before tax (NPV*) and the net 
present value after tax (NPV). Then 

 AETR � 1 � NPV
NPV�

The net present value of the tax liabilities can still be written as

 �
0

�
��p � ��e��������tdt � A � ��p���

����� � A

4 Our presentation of the Devereux-Griffi th AETR is based on Sørensen (2004a) and 
abstracts from debt fi nance.
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Then

 NPV � � �
0

� pe��������tdt � p
�����

so that

(5) AETR � ���A�����������p�����
p .

Devereux-Griffi th and Sørensen (2004a) show the properties 
exhibited by the AETR, especially its relations with the METR and 
the corporate statutory tax rate: The AETR on a marginal investment 
is equal to the METR in the absence of personal taxes and, again in 
the absence of personal taxes, the AETR approaches the statutory tax 
rate for high rates of return.

Notice that the method of Devereux and Griffi th is not the only one 
to calculate an ex-ante AETR. The Centre for European Economic 
Research and the University of Mannheim have developed the so-
called European Tax Analyser, which allows to include more complex 
and realistic conditions. They have constructed a model-fi rm approach 
based on industry-specifi c mix of assets and liabilities, including a 
large number of accounting items. Although the model derives the 
pre-tax and post-tax value of the fi rm in a more sophisticated way, 
making assumptions about the activities of the fi rm during a ten year 
period, the notion of the AETR remains the same (see Jacobs and 
Spengel, 1999).

3.2.2.2 Evaluation vs distribution of the tax burden

The statistics introduced so far enable to evaluate the tax burden on an 
investment. Especially the METR allows us to measure the tax wedge 
on the marginal investment, and thus the effi ciency loss generated by 
the tax system. However neither the AETR nor the METR tell us 
something about how the tax burden is shared between the supplier 
and the demander of investment funds. This is a serious limitation 
for using those statistics to highlight e.g. cross border allocation of 
resources.
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To illustrate that issue, let us follow McKenzie, Mintz and Scharf 
(1997). Start at equilibrium on the investment market, denoting the 
quantity by x  and the METR by t� . Then, using superscripts d and s  
for demand and supply respectively, 

 x d�p� � x s�s�

with s � �1 � t��p , and differentiating both sides of that equation, we 
have, when an element t i  of t�  changes, 

 �xd

�p
�p
�t i

� �xs

�s �p �t�
�t i

� �1 � t� � �p
�t i

or,  �xd

�p � �1 � t� � �xs

�s
�p
�t i

� �p �xs

�s
�t�
�t i

Defi ning the elasticity of demand, 

 �d � �xd

�p
p
x

and similarly the elasticity of supply, 

 �s � �xs

�s
s
x

and rearranging, we obtain, 

(6) 
�p
�t i

� � p
1�t�

� s

� d�� s
�t�
�t i

Since s � �1 � t�p, we also have that, 

(7) �s
�t i

� �p �d

�d��s
�t
�t i

For illustrative purposes, consider the table hereunder where the 
elasticity of demand is somewhere between 0 and �� , say -1. One 
can justify that by the existence of an actual cost to move a factory 
from one jurisdiction to another. Then,
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Elasticity of supply
Tax change supported by �s � 0 �s � 1 �s � �

    the user
1
p �

�p �

�t i

�t i
�t      0

1
2

1
1 � t

1
1 � t

    the supplier 1
p �

�s
�t i

�t i
�t     -1 � 1

2
     0

3.2.2.3 More than a single factor: from (M)ETR to (M)EVAT

So far capital is regarded as the single factor playing a role in the 
production process. However, for sure, other factors play a role, 
including labour and possibly energy. Gerard et al. (1997) and 
McKenzie, Mintz and Scharf (1997) have attempted to extend METR 
concept to more than one factor. The developments hereunder are 
based on the former contribution.

We derive our statistics as a generalisation of the King-Fullerton 
seminal work to levies on the value added generated by a marginal 
investment, thus to both capital and labour, and call it MEVAT for 
Marginal Effective Value Added Tax. Since labour is usually regarded 
as closely associated with capital, in that derivation it is supposed to 
be incremented by investment. But fi rst of all we examine a pure 
competitive economy i.e. a framework where there is no tax nor 
any other distortion with respect to social optimum, and, of course, 
where private and social equilibria coincide. That provides us with a 
useful benchmark. In such a framework we assume a representative 
individual – the only one after all – and consider him successively in 
his capacity of stockholder, worker and corporate decision maker.

If, in the benchmark framework, the investor buys on the market, for 
one monetary unit, an asset which provides him with a perpetuity at 
yearly nominal rate i, he will obtain a discounted fl ow of returns in 
real terms 

 �
0

� ie������u du � 1
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assuming � is his rate of time preference and � the infl ation rate. 
That discounted fl ow needs to be not smaller than unity, other-
wise he doesn’t buy the asset. Moreover he requires i such that 
i � � � � , i.e. that the nominal rate of interest at least offsets the pure 
real discounting rate grossed up with infl ation. For the marginal unit 
of saving that requirement holds as an equality. Accordingly the fl ow 
of interest payments that the fi rm will serve him for that marginal unit 
will be 1. Furthermore, the internal rate of return in real terms, for 
him, on that saving, is sk � i � � � � .

Now look at him as a worker. He will accept to give up a fl ow of 
leisure or equivalently a fl ow of compensations at reservation wage 
sl , for a fl ow of work if and only if that decision does not cause him a 
welfare loss. Formally he requires, assuming the wage rate w is going 
up with infl ation, that 

 �
0

� we��udu � �
0

� sle��udu

Again at the margin, that expression holds as an equality and the 
effective wage rate will equal the reservation wage.

Finally turn to him as the corporate decision maker. He will accept the 
marginal unit of saving and undertake the corresponding investment 
if and only if 

(8) �
0

�
�f k

� � �f l
��e������udu � 1 � �

0

�
�we������udu

thus if and only if 

(9) f k
� � �f l

� � � � � � �w

where f k
�  and f l

�  stand for the marginal productivity of capital and 
labour respectively, p is the internal rate of return of the project in 
real terms, �  is the rate of capital decay and � is the number of labour 
units incremented by the marginal investment, 

 � � dl
dk , dk � 1
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Note that f k
� , f l

�  and the wage rate are deemed to go up with infl ation 
while � is supposed to decrease with the rate of decay � .

Moreover the left hand side of (8) can still be regarded as the value 
added generated by the investment.

If the unit of investment is the marginal one, (8) holds as an equality, 
and we name the corresponding value added as the marginal value 
added. Then one can compute the internal rate of return in real terms,  
p, using equation (10)

(10) 
�

0

�
�f k

� � �f l
��e��p���udu � �

0

�
�f k

� � �f l
��e������udu � 1 � �

0

�
�sle������udu

Solving that integral we get 

(11) f k
� ��f l

�

p�� �
f k
� ��f l

�

��� � 1 � �sl
���

and a solution to that equation is provided by usual equilibrium 
equalities, so that, 

 f k
� � � � � � i � � � � � s � �

on the one hand, and, 

 f l
� � sl

on the other.

Then, still by (11), the internal rate of return in real terms is 

 p � � � i � � � sk

Moreover the marginal value added, net of deterioration, produced 
by the marginal investment at social equilibrium, can usefully be 
defi ned and written as 
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 p� � p � �w

while the marginal value added, net of deterioration, received by the 
supplier of the factors implied by the marginal investment, at social 
equilibrium, is 

 s� � sk � �sl .

Then we defi ne (M)EVAT as the difference between these two conceps 
of value added, divided by the fi rst one. Thus, 

(12) t � p��s�

p� � p��w�sk��sl
p�

which is clearly zero at social equilibrium since p � sk  and 
w � sl .

To complete let us observe that (12) can still be written as

(13) t � t kp��t lw
p��w

if we defi ne 

 tk � p�sk
p

and  t l �
w�sl

w .

Let us now assume that statutory charges on labour consist of two 
elements. On the one hand it is a payroll tax computed as a fraction c 
of statutory wage – the one in the labour contract – ws  so that 

 
ws � w �

1�c

with w�  now interpreted as the wage cost for the employer; that 
payroll tax is usually a contribution to social security to be paid by 
the employer. On the other hand it is a labour income levy mwws  
paid by the employee, which is possibly withheld at source by the 
employer. Most usually that levy combines employee’s contribution 
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to social security and labour income tax stricto sensu. The net wage 
rate for the employee is then sl � �1 � mw�ws  or 

(14) sl �
1�mw
1�c ws

Then we obtain 

(15) pf
�� �

��f������1�Af�

1�� � � 1�c���1�c�
�1����1�mw �

sl � �

which is the minimal value added required to serve sk , yearly, to the 
owner of the capital, and sl  to each supplier of labour.

Then we can compute the tax wedge on the value added created by 
the marginal project, using 

(16) tw
� � p �� � sk � �sl

and the MEVAT statistics, 

(17) t� � p���sk��sl

p��

in terms of the producer value added.

Consider as an example an economy where investment is fi nanced 
by debt, actually perpetuities. Then, using the equations above, (17) 
becomes, 

 t2
� �

��1���i������1�A�
�1��� �� 1�c���1�c�

�1����1�c� w ������1�m2�i�����sl

��1���i������1�A�
�1��� �� 1�c���1�c�

�1����1�c� w ���

If we further assume no depreciation nor infl ation, that latter 
expression can be rewritten,

 t2
� �

m2 � A
1 � m2

sk � � c � mw
1 � mw

sl

m2 � A
1 � m2

sk � � 1 � c
1 � mw

sl

� t2ksk � t l�sl
p2
�
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where the denominator is the value added before tax generated by the 
marginal unit of investment and sk  and sl  are the net interest rate and 
the net wage rate respectively.

3.2.2.4 Too many provisions in tax codes and existence of non-tax 
distortions

Finally, there are so many provisions in tax codes, and government 
aids to investment are sometimes so local, that any attempt to 
summarise all the tax material within a single statistic, necessarily 
fails to be complete. Moreover, agreements with the administration 
can also reduce the effect of some legal provisions.

Therefore the question of using another strategy to capture the 
effect of taxation on investment is relevant. Backward-looking 
ETR, popularised by Mendoza, Razin and Tesar (1994) is such an 
alternative strategy adopted by a series of scholars.

Before going to that topic, let us add a fi nal remark on forward-
looking measures. The methodology discussed above can be applied 
to evaluate non-tax distortions as well, especially those due to the 
existence of forms of market power or of externalities – a tentative 
introduction of those market failures is presented in Gerard et al. 
(1997) – or due to some aspects of risk or of technological progress 
as Ruiz attempts to show in his own work.

As an example, consider the case of a monopoly. In case of a monopoly 
we can defi ne a marginal levy on social welfare and denote it by 
tM , such that, 

 tM � pM�MR
pM

where pM  and MR  stand for the price under monopoly conditions 
and the Marginal Revenue respectively. That levy can still be spread 
into two terms, the ineffi ciency supported by the buyer and the one 
supported by the seller. If we note p the competitive price, then the 
equation becomes, 
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 tM � �pM�p���p�MR�
pM

and the fi rst term on the numerator is the monopoly tax supported by 
the seller while the second one is the tax supported by the buyer. The 
distribution of the burden between the two agents obviously depends 
on demand and supply elasticities.

3.3 Backward-looking ETRs

In this approach one uses data on tax liabilities actually paid on 
income generated by previous investments, and hence, the fi gures are 
not necessarily related to future tax payments on new investments. 
However, unlike those of the forward-looking approach, the fi gures 
are now complete. But they possibly channel non-tax information 
like the effects of the ups and downs of the economic cycle.

3.3.1 The AETR: micro vs. macro data

According to this methodology a ratio is computed between capital 
income tax paid, T, and a measure of the pre-tax income from capital. 
This ratio can be interpreted as an AETR. Moreover, Sørensen 
(2004a) has shown that under some assumptions that ratio is equal to 
the forward-looking AETR.

Defi ne the pre-tax total income from capital as ptKt , where pt  is the 
average pre-tax rate of return and Kt  is capital stock. The backward-
looking AETR can be written as

(18) AETRB � Tt
ptKt

The total tax paid is equal to taxable income multiplied by the statutory 
tax rate. Under constant return to scale (using (2)) we can write

(19) Tt � � t�pt � ��Kt � AIt
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Assuming that the economy has followed a “golden rule” path where 
capital stock has grown at a constant rate equal to the real interest rate 
so that rKt � It � �Kt , we can substitute this expression in (19) to 
obtain

(20) Tt � ��� � A��r � �� � ��p � r��Kt

Finally, replacing this in (18) we fi nd the equality between the 
backward-looking and forward-looking AETR  

 AETRB � ���A��r������p�r�
p � AETRF

It is important to highlight that this equality holds while the tax rules 
have remained constant over time (at � at�1 �. . . ) and the economy 
has followed a “golden rule” path. It is straightforward to show that 
under constant return to scale this is also equal to the METR.

In the backward AETR framework, two approaches can be  
distinguished depending on the source of data used for the tax 
paid and the pre-tax income from capital. They are the micro or 
accounting fi rm-specifi c data and the macro or aggregated economic 
data approach.

3.3.1.1 Micro data

Generating an effective tax from micro data uses the tax liabilities and 
profi ts from the fi nancial statements of companies. The advantages 
of this method are that it can show the actual tax burden supported 
by companies and it can estimate an effective ex-post tax rate for 
different economic sectors and company sizes. Nevertheless, it has 
the shortcomings of being infl uenced by economic fl uctuations, 
sectoral shocks and does not allow to isolate features of the tax 
systems. Additionally, the taxation of shareholders is completely 
omitted and the tax liability may contain tax payments or foreign 
source income from other locations where the company operates, 
producing a mismatch between the numerator and the denominator.
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A number of studies have produced with micro AETR. Among them, 
let us mention Grubert and Mutti (2000) and Nicodème (2001).

3.3.1.2 Macro data

The macro approach uses aggregate macroeconomic data from tax 
revenue statistics and national accounts in order to compute the 
effective tax. One method uses corporate tax revenue as a percentage 
of GDP; among the studies exploiting that method are Slemrod (2004) 
and Quinn (1997). In spite of its simplicity and of the availability 
of information, the outcome of that method is not the production 
of effective corporate tax rates series since GDP is the sum of all 
factor incomes. Mendoza, Razin and Tesar (1994) propose to use as a 
measure of the effective capital tax paid, the corporate tax revenue plus 
an estimation of the revenue from individual capital income tax, and 
to divide that amount by the total operating surplus of the economy, 
deemed to be a measure of the tax base. The main problem with that 
method is the assumption that households pay the same effective tax 
rates on capital and labour incomes, while some governments apply 
different statutory tax rates to income from different sources (see 
Haan and Volkerink, 2000).

Martinez-Mongay (2000) adapted the method using data available at 
the European Commission and the OECD, but he still considers that 
household income pays the same average tax rate regardless of the 
source of such income, whether labour or capital.

Carey and Tchilinguirian (2000) observe that and other problems, like 
the assumption that all self-employed income is assigned to capital 
and the lack of harmonisation among the national accounts of the 
countries. They refi ne the estimates of Mendoza et al. obtaining a 
somewhat higher effective tax rate on capital, although in general, 
this change in level does not affect the evolution of the series over 
time or the cross-country comparison. Another work that applies an 
equivalent methodology is EU Commission’s (2003) Structures of 
the Taxation Systems in the European Union.
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Overall, the main advantages of this method are the ease of 
computation, the availability of the data and its exhaustivity: implicitly 
it takes into account all the elements of taxation. On the other hand, 
the measure of the effective tax is affected by movements in the 
business cycle, which generates a high degree of variability among 
the estimates of ETR’s, with a direct consequence the diffi culty to 
link the effective tax rates to changes in the tax policies. Nevertheless, 
Mendoza, Razin and Tesar argue that this problem is attenuated by the 
fact that tax revenues and tax bases tend to move together, although 
this observation does not account for the possibility to carryforward 
and carryback losses, which causes a de-synchronisation with the 
cycle.

3.3.2 Marginal ETR

Recently, Gordon, Kalambokidis and Slemrod (2004) proposed a 
marginal effective tax rate which may be estimated with ex-post data 
of tax revenue and income. For them, a difference exists between how 
much is raised under the actual tax system and how much should be 
collected under a hypothetical cash fl ow tax5 (so-called R-base tax, 
where R stands for real) that excludes fi nancial income and replaces 
depreciation allowances by expensing for new investment. Given 
that a cash fl ow tax imposes a zero tax on the marginal investment, 
due to the non-distinction between current and capital expenditures, 
the method computes, per unit of current capital stock, the additional 
tax revenue from the actual income tax minus a cash fl ow tax, which 
does not distort capital investment. This per unit of capital difference 
imposed by the income tax is then divided by the income from 
capital

(21) METRB � �T�E�/K
�T�E�/K�r�1���

5 A cash fl ow tax estimates the tax burden on cash-in cash-out basis. If a company buys 
a machine using equity in year 0 for $10, and it generates a cash infl ow of $15 in year 
1, the taxable income would be -$10 in year 0 and +$15 in year 1. This is equivalent to 
full immediate write off. In other words, a cash fl ow tax is CFT � ��F�K� � I� , which under 
similar assumptions as in (20), simplifi es to CFT � ��p � r�K , equal to E.
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where E is the tax that would be collected under a cash fl ow tax, and 
the other variables have been previously defi ned.

Sørensen (2004a) shows that this backward-looking METR is equal 
to the forward-looking METR under the assumptions used to obtain 
(20). From that expression we know that due to the full deductibility 
against the corporate tax base operated by a cash fl ow tax system 

 E � ��p � r�K

Therefore, the numerator of (21) is 

 T�E
K � �� � A��r � ��

3.4  Questions and Conclusion

After reviewing that set of tools, questions arise about the adequacy 
and relevance of those statistics, their meaning in a globalising world 
as well as their future in a European Union possibly moving to 
Formulary Apportionment.

3.4.1 Pros and cons of the different ETRs

The forward-looking approach of King and Fullerton (1984) 
and Devereux and Griffi th (1998), may need a number of endless 
adjustments as long as a careful effort is made to incorporate all 
provisions of the tax codes and all ways that fi rms and individuals 
can respond to them. In this contribution, we have presented and 
developed some of those extensions. On the other hand, the backward-
looking measures may take all complications implicitly into account, 
since they work with ex-post collected revenue data. Nevertheless, 
the real decisions whether or not to invest can be dominated by the 
current and expected tax rules. This suggests that a forward-looking 
indicator is the appropriate measure to assess incentives to invest. At 
this stage we have the choice between working with an incomplete, 
always perfectible forward-looking measure, or with a sometimes 
misleading and biased backward-looking effective tax rate. The 
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decision is not easy and the trade-off between completeness and bias 
is not clear. Both approaches can be justifi ed or dismissed on different 
grounds. Therefore, we can state that none of the estimates can claim 
to be accurate. They can only indicate general trends as any economic 
variable. The fi nal choice will depend on the particular phenomenon 
the researcher wants to study, although in the observation of general 
trends none of the methods should be disregarded.

Figure 3.1 illustrates the differences among the statistics: EATR 
fi gures come from Devereux, Griffi th and Klemm (2002) forward-
looking average effective tax rates series while the other fi gures 
are typically backward-looking. SBACH is based on micro data 
and computed using the same methodology as in Nicodème (2001), 
MM refers to Martinez-Mongay (2000) series based on macro data 
– the EU Commission Ameco data base – and SGDP is simply the 
ratio between the 1200 item “Corporate taxes on income, profi ts and 
capital gains” and GDP in the OECD statistics on tax revenue.

Figure 3.1  Alternative measures of the Average Effective Tax Rate
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The selection of a marginal vs an average tax can have a more clear-
cut outcome. For Devereux and Griffi th the average tax infl uences 
the choice between mutually exclusive investments while the 
determination of the optimal level of investment depends on the 
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marginal tax. Furthermore, the properties of these statistics allows 
to build up different models – see e.g. Devereux, Lockwood and 
Redoano (2002). However, in a competitive market, economic rents 
are not expected to last and both taxes could be interchangeably 
used.

3.4.2 In a globalising world: indirect fl ows and StratETR

The extension of METR to international investment is primarily 
due to Alworth (1988). However, when considering international 
investment, both METR and AETR exercises usually assume direct 
fl ows. That means that investment and investment income are deemed 
to be channelled from one country to another without any detour 
through other jurisdictions. Since multinational fi rms know that 
detours are often profi table, taking them into account can certainly 
improve the methodology. Gerard and Gillard (2004) have attempted 
to do so, introducing intermodal fi nance, by which they mean that 
a parent company can invest in shares in a subsidiary located in an 
intermediate country, which in turn will invest the money in another 
subsidiary located in the target company, possibly by providing that 
latter company with a loan.

It turns out from that way of modelling the METR and from an 
empirical exercise too, that usual statistics actually overestimate true 
effective tax rates. StratETR, standing for ETR with strategic detour, 
is often smaller than the usual ETR.

Anyway that set forth how, in the present state of the international tax 
system, primarily based on tax treaties between sovereign governments, 
multinational companies can reduce their tax liabilities and take profi t 
from all the opportunities offered by fi scal mechanisms.

3.4.3 The move to Formulary Apportionment

At the end of 2001, the European Commission released an important 
document (European Commission, 2001) suggesting a radical change 
in the taxation of multinational companies operating on the territory 
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of the European Union: leaving the separate taxation of separated 
subsidiaries operating in different countries, and moving to the 
computation of a consolidated tax base and its further allocation, 
or apportionment, among the concerned countries according to a 
given formula. Such a move notably implies the disappearance of 
many tax shifting strategies, since they become irrelevant, and the 
compensation of losses across border (see e.g. Sørensen, 2004b).

At given statutory tax rates, such change will put an end to downward 
move of the StratETR. Moreover, the tax liabilities supported by a 
marginal investment, or by a local entity of a company in average, 
will now possibly become contingent to the overall interjurisdictional 
distribution of the activities of the fi rm and then to the statutory tax 
rates applied by various countries. In that sense, ETR statistics will 
become fi rm-specifi c making their use for international comparison 
purposes much more diffi cult.

As a conclusion, various versions of ETR are certainly useful tools 
but their interpretation is not at all straightforward.
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4ACE-MALLI – TULEVAISUUDEN 
YRITYSVEROJÄRJESTELMÄ?

Vesa Kanniainen
Seppo Kari

4.1 Johdanto

4.1.1  Yritysten verotus ja neutraalisuus

Julkisen talouden tutkimusalueella on pitkään vallinnut käsitys, että 
yritysten verotuksen tulisi mahdollisimman vähän vaikuttaa yritys-
ten käyttäytymiseen. Tämä asenne on lähtenyt siitä tilannearviosta, 
että veropolitiikalla on peräti vaikeata ajatella esim. suhdanteiden 
mukaan ohjailtavan yritysten investointeja. Vain selvissä tapauksis-
sa, kuten ympäristövaikutusten hallitsemisessa, on verotukselle ase-
tettavissa selkeä ohjaustavoite ts. sellaisten teknologiainvestointien 
suosiminen, jotka vähentävät ympäristöpäästöjä. Jos selkeitä haitalli-
siin tai myönteisiin ulkoisvaikutuksiin perustuvia argumentteja ei ole 
esitettävissä, on perusteltua tavoitella neutraalia yritysten verotusta. 
Alan kirjallisuus tunteekin kaksi pääasiallista tapaa rakentaa verotus 
niin, että se ei vääristä yritysten investointipäätöksiä. Ratkaisevaa on 
osata määritellä veropohja oikealla tavalla. Toinen tapaus rakentuu 
tuloverotukselle, toinen ns. rahavirtaverolle.

Vero, joka vaikuttaa säästämisen tuottoon tai investointikustannuk-
seen, on vääristävä. Säästämisen tuottoon kohdistuva tuloverotus oh-
jaa säästämis- ja kulutuspäätöksiä. Vapaa-ajan verottamisen vaikeus 
puolestaan aikaansaa sen, että työn tarjontapäätös vääristyy. Meno-
verotus edustaa kulutetun tulonosan verottamista ja on neutraali toi-
sin kuin tulovero. 
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Yrityksen tuloveron neutraalisuus toteutuu, jos vero lankeaa yrityk-
sen puhtaalle voitolle. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisen taloudel-
lisen kulumisen ohella investoinnin rahoitukseen liittyvä kustannus 
tulee vähennettyä, ennen kuin verottaja vie omansa. Säästämispäätös 
toki on säästäjän tuloveron johdosta vääristynyt, mikä suljetussa talo-
udessa vaikuttaa myös investointien määrään, vaikka itse yritysvero 
olisi yritystasolla neutraali. 

Rahoituskustannuksen arviointi vieraan pääoman osalta on suora-
viivaista. Se koostuu vieraan pääoman korkokustannuksista. Oman 
pääoman osalta arviointi on vaikeampaa. Omaa pääomaa yrityksen 
rahoitukseen kanavoituu sekä osakeantien että jakamattomien voit-
tovarojen muodossa. Oman pääoman tuottovaatimus on sijoittajille 
subjektiivinen ja sen uskotaan sisältävän tietynasteisen riskipree-
mion. Rahoituskustannusten lisäksi haastavaa on ollut myös oikean 
taloudellisen poiston arviointi. Onhan pääoman taloudellisen arvon 
kehittyminen ts. taloudellinen kuluminen vaikeata etukäteen ennus-
taa ja edes jälkikäteen laskea ellei pääomaa realisoida sen jälkimark-
kinoilla. Oikein rakennetun tuloverotuksen aikaansaaminen asettaa 
siten kovin vahvoja informaatiovaatimuksia verottajalle.

Yritykselle lankeava tulovero on neutraali myös, kun kyseessä on 
ns. kassavirtavero, menoveron vastine yrityksillä. Se pitää sisällään 
ominaisuuden, että vero lankeaa viime kädessä yrityksestä ulos mak-
setulle osingolle. Kassavirtavero tavallaan tekee verottajasta yrittäjän 
partnerin. Verottaja ts. sijoittaa yrityksen investointiprojektiin vero-
asteen suhteessa yrityksen investoidessa ja taas projektin tuottaessa 
verottaja vie osan voitosta tuottona sijoitukselleen. Sama ominaisuus 
liittyy tuloverotukseen, jos tappioiden vähennysoikeus on täydellistä, 
mitä se kuitenkaan käytännössä ei voi olla. Vaikka kassavirtaverolle 
perustuvassa järjestelmässä tuloverotukselle tyypillisiä informaatio-
ongelmia ei ole, verottaja tuskin pitää ajatuksesta, että sen tulisi mak-
saa yritykselle rahaa silloin, kun yrittäjä investoi.

Kirjallisuus myös tuntee ns. Johansson-Samuelson veron. Siinä aja-
tellaan säästäjällä olevan pääomamarkkinoille sijoittamisen vaihto-
ehtona sijoitus projektiin, jonka arvo ajassa muuttuu esim. tuotanto-
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välineiden kuluessa ja jälleenmyyntiarvon tästä syystä laskiessa. Jos 
verottaja käy verottamaan tällaisen projektin tuottoa samalla vero-
asteella kuin on säästäjän vaihtoehtoiskustannus, verotus ei vääris-
tä, edellyttäen, että säästäjä saa vähentää projektinsa verotettavasta 
tuotosta tuotantovälineen todellisen arvonalennuksen. Johansson-
Samuelson teoreeman vaatimus säästäjän veron ja yrityksen tulove-
ron yhtäläistymisestä ei monissakaan verojärjestelmissä kuitenkaan 
täyty. Silti yrityksen tulovero voi yrityksen päätösten suhteen olla 
neutraali. Nämä ovat juuri yllä käsitellyt kaksi tapausta, ts. puhtaiden 
voittojen verotus ja hankintamenon välittömän vähentämisen salli-
va kassavirtavero. Verotuksen neutraalisuus on siis aikaansaatavissa 
myös tilanteessa, jossa yritys tosiasiassa maksaa veroja. Intuitio on 
seuraava: vero lankeaa yrityksen puhtaille voitoille eikä näin vääristä 
tuotantopanosten varjohintoja. 

Boadway ja Bruce kehittivät Journal of Public Economics -lehdes-
sä vuonna 1984 julkaistussa artikkelissaan oivallisen idean vero-
pohjan määrittelemisestä niin, että se toteuttaa vaatimuksen voitto-
veron neutraalisuudesta. Kysymys on ns. ACE-mallista, joka sallii 
pääoman vaihtoehtoiskustannuksen vähentämisen verotettavaa tuloa 
laskettaessa ja – kuten voidaan havaita – toteuttaa yli ajan tarkasteltu-
na kassavirtaveron ominaisuudet. Heidän mallinsa edustaa siten yllä 
todettujen neutraalien veromallien yleistystä.  

Lontoolainen Institute for Fiscal Studies -tutkimuslaitos (IFS) teki 
Boadwayn ja Brucen  idean pohjalta ehdotuksen Britannian yritys- 
ja pääomaverotuksen reformoimiseksi. Juuri IFS otti käyttöön ter-
min ACE, joka tulee sanoista ”An Allowance for Corporate Equity”. 
IFS:n malli poikkeaa alkuperäisestä siinä, että laskennallisen rahoi-
tuskustannuksen vähentäminen koskee omaa pääomaa. Velan kus-
tannukset vähennetään realisoituneiden todellisten kustannusten mu-
kaan. On osoitettavissa, että tämä täsmennys ei kuitenkaan vaikuta 
ACE-mallin neutraalisuusominaisuuksiin. 

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme ACE-mallia, sekä eräitä muita 
yritysverojärjestelmiä. Osoitamme, että ne muodostavat kaikki loo-
gisen kokonaisuuden, ikään kuin kaaren, joka kattaa kaikki yritysten 
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verotusta käsitelleet teemakokonaisuudet. Kiintoisaa on, että tekni-
sesti ns. pohjoismainen duaalivero muistuttaa ACE-mallia. Sen ve-
rovaikutusten arvioimiseksi onkin hyödyllistä pitää mielessä tässä 
kirjoituksessa raportoidut tulokset muiden verojärjestelmien osalta.

4.1.2 Boadwayn and Brucen malli

Asetetaan kysymys, kuinka paljon yrityksen kannattaa investoida an-
nettuna markkinat, hinnat ja verotusjärjestelmä. Ts. kuinka suuri pää-
omayksikkö (tuotantolaitos) sen kannattaa rakentaa ja millä vauhdil-
la sitä kannattaa kasvattaa? Ajatellaan yrityksen johdon tavoittelevan 
yrityksen markkina-arvon (omistajien varallisuuden) maksimointia 
ts., että johdolla on tähän viittaavat kannustimet. Mallin rakentami-
sessa on syytä tehdä koko joukko yksinkertaistavia olettamuksia. 
Helpointa on ajatella, että yritys toimii kilpailullisilla markkinoilla 
eli on hinnanottaja. 

Otetaan käyttöön seuraavia muuttujia. Olkoon

= yrityksen (fyysinen) pääoma (joka tuotannossa kuluu vauhdilla 
δ )

bruttoinvestoinnit periodilla t
tuotantofunktio (aidosti konkaavi)

yrityksen valmistaman tuotteen markkinahinta
yrityksen velka

velan nimelliskorko
=ρ yrityksen omistajien tuottovaatimus

yrityksen maksamat verot.

Yritysjohdon tehtävänä on toteuttaa investointiohjelma, joka maksi-
moi yrityksen markkina-arvon

(1) 
 

dsTiBdsdBIKFPeV ssssss
ts

ts
t )/)(()( −−+−= −−

∞

=
∫ ρ .

Tekniseltä kannalta kyseessä on kontrolliongelma, jossa ohjausmuut-
tujana on ja tilamuuttujina ovat  Velkaisuusasteen aikauran 
osalta oletetaan, että velan ja oman pääoman suhde pidetään vakaa-
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na,  Alan kirjallisuudessa on tunnettua, että yllä esitetty 
maksimointiongelma voidaan ilmaista ekvivalentissa muodossa, jos-
sa rahoitukseen liittyvät kassavirrat on eliminoitu ja jossa diskont-
tokorkona toimii oman ja vieraan pääoman kustannuksen painotettu 
keskiarvo, , ts.

(2) max 
 
∫
∞

=

− −−
0

))((
t

tttt
tr dtTIKFPe t .

Yrityksen tilaa kullakin jaksolla kuvaa sen tase. Taseessa arvostetaan 
yrityksen pääoma. Olkoon pääoman tasearvo  Jos kirjanpidon 
poistoa merkitään symbolilla α , yrityksen pääoman kirjanpitoarvo 
kehittyy yhtälön

(3) 
 

ttt
t AI

t
A α−=
∂
∂

mukaisesti. Investointi ts. kasvattaa pääoman tasearvoa ja kirjanpi-
don poisto sitä alentaa. Huomautettakoon siitä, että kirjanpidon pois-
toprosentti α  voi periaatteessa olla ajasta riippuvainen. Näin mal-
linnettuna poistojärjestelmä vastaa hankintahinnan poistoa vauhdilla 
 .sα

Siirrymme Boadwayn ja Brucen nerokkaaseen ideaan yritysverosta. 
Siinä veropohjaksi valitaan ttttt ArKFP )()( α+− , jossa muuttuja  
siis edustaa nimellistä rahoituskustannusta ts. oman ja vieraan pää-
oman kustannusten painotettua keskiarvoa. Tämän mallin ominaisuus 
on, että riippumatta siitä, mikä aikaura veropoistolle tα  valitaan, ve-
rotus on neutraali ts. ei vääristä yrityksen investointikannustimia. 
Yrityksen maksamien verojen määräksi saadaan

(4) ),)()(( tttttt ArKFPuT α+−=

jossa yritysverokantaa on merkitty symbolilla  Jos yrityksellä 
on muita kustannuksia, kuten työvoimaan ym. liittyviä, ne tietenkin 
vähennetään välittömästi. Ym. veropohja voi olla negatiivinen. Boad-
way-Bruce -malli siten sisältää ajatuksen tappioiden välittömästä vä-
hentämisestä. Yrityskaupan muodossa markkinoilta poistuvan yrityk-
sen tapauksessa taas myyntihinta  on mukana ko. veropohjassa.



ACE-malli – tulevaisuuden yritysverojärjestelmä?

46

ACE-mallin ominaisuus on, että riippumatta siitä, mikä aikaura ve-
ropoistolle tα  valitaan, vero on neutraali. Siirrymme tämän tuloksen 
todistamiseen.  Sijoittamalla verolauseke  maksimoitavaan funkti-
oon yllä saadaan

(5)  max 
 
∫
∞

=

− +−−−−
0

)))(()1)()(((
t

ttttttt
rt dtArIuuIKFPe α .

Nyt jälkimmäinen termi voidaan sijoituksen jälkeen integroida ja se 
on yksinkertaisesti  0uA− . Tässä  on vakio, joka voidaan valita 
mielivaltaisesti. Siksi sen arvo ei vaikuta yrityksen optimaaliseen in-
vestointiohjelmaan, joka typistyy muotoon

(6) .)))((()1(
0
∫
∞

=

− −−
t

ttt
rt dtIKFPeu

Tästä näkyy Boadway-Bruce -veron huima ominaisuus: tuloveroksi 
ajateltu yritysvero toteuttaa ns. reaalisen rahavirtaveron ominaisuu-
den ts. sallii investointimenojen  välittömän vähentämisen vero-
pohjasta. Muodostamalla Hamiltonin funktio on helppo nähdä, että 
optimaalinen investointi puolestaan toteuttaa ehdon pääoman raja-
tuottavuuden arvon ja pääomakustannuksen yhtäsuuruudesta

(7)  )./)(/1()(' dtdqqrKFP ttttttt −+−= δπ

Saadaksemme reaalikorkovaikutuksen esille, olemme merkinneet  
 ,)/)(/1()/)(/1( ttttt dtdQQdtdqq π−=  jossa  =tπ  yleinen infl aatio-
vauhti. 

Boadway-Brucen ACE-veron juhlittu ominaisuus on pääomakustan-
nuksen ja siten investointikannustimien riippumattomuus verojär-
jestelmästä ja infl aatiovauhdista (edellyttäen, että reaalikorko  ttr π−  
on infl aatiovauhdista riippumaton). ACE-vero samalla yleistää joh-
dannossa kuvatut tuloveron ja rahavirtaveron neutraalisuusominai-
suudet. Käytännössä se voidaan implementoida vähentämällä yri-
tyksen veropohjasta todellinen nimellinen pääomakustannus ja itse 
asiassa mielivaltainen veropoisto, tt Aα . Yrityksen kirjanpitoarvon 

 aikaura huolehtii siitä, että veropohja toimii oikein. Näin vero-
tuksen neutraalisuusominaisuudet säilyvät myös tapauksessa, jossa 
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yritys tekee suuren alkuvähennyksen tai jossa se käyttää kiihdytettyä 
poistoa. ACE-veron informaatiovaatimukset ovat verottajan kannalta 
minimaaliset. Mm. ACE-vähennyksen pääomapohja löytyy yritysten 
kirjanpidosta. Ainoa tarkempaa harkintaa vaativa muuttuja veropoh-
jassa on vaadittava tieto nimellisestä rahoituskustannuksesta, . Ku-
ten jäljempänä tuomme esiin, sen voi kuitenkin riittävällä tarkkuu-
della estimoida markkinakorkosarjoista. 

4.1.3  Poistoneutraalisuuden selitys ACE-mallissa 

Poistoneutraalisuustuloksen taustalla olevia tekijöitä voidaan valaista 
seuraavalla tarkastelulla. Asetetaan yksinkertaisuuden vuoksi Boad-
wayn ja Brucen edellä käsitellyssä mallissa lopputuotteen ja pää-
omaesineiden hinnat ykkösiksi ja merkitään ACE-verojärjestelmän 
vähennyskelpoista rahoituskustannusta muuttujalla  ε . Yrityksen 
diskonttokorkoa merkitään edelleen muuttujalla r. Tarkastellaan ta-
pausta, joissa ne ovat vakioita. Tulkintojen helpottamiseksi oletetaan 
lisäksi, että verotuksen poistoaste ylittää pääoman kulumisasteen eli 
α –δ > 0 (kiihdytetty veropoisto). Yrityksen pääomakustannukseksi 
saadaan nyt:

(8) .1
1

)()(
1

)(' ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
+

−
−
−

−−
−

−+=
α
αεδαεδ

ru
ur

u
urKF t

Pääomakustannuksen lauseke koostuu neutraalin verojärjestelmän 
pääomakustannuksesta r + δ  ja kahdesta korjaustermistä. Ensim-
mäinen korjaustermi liittyy laskennallisen rahoituskustannuksen 
vähentämiseen ACE-verojärjestelmässä ja jälkimmäinen puolestaan 
poistovähennykseen. Asetettaessa ACE-mallin laskennallinen korko 
 ε  yrityksen diskonttokoron suuruiseksi  ε = r, molemmat korjauster-
mit häviävät ja jäljelle jää Boadwayn ja Brucen poistoneutraalisuus-
tuloksen mukaisesti neutraalin verojärjestelmän pääomakustannus 
r + δ .

Poistovähennykseen liittyvä kaavan (8) oikean puolen neljäs termi 
voidaan myös kirjoittaa seuraavassa muodossa
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missä hakasulkujen sisässä olevan ensimmäisen termin u(α –δ )voi-
daan tulkita kuvaavan kiihdytetyn veropoiston vähentämisestä saa-
tavaa verosäästöä. Hakasulkujen jälkimmäinen termi puolestaan 
kuvaa menetystä, joka syntyy kun kiihdytetyt veropoistot pienentä-
vät myöhempien ACE-vähennysten perustana olevaa pääoman kir-
ja-arvoa A. Toisessa termissä -u( ε +α ) on menetetyn ACE-vähen-
nyksen verovaikutus yhden rahayksikön kirjapääomalle laskettuna. 
(α –δ )/(r +α ) on puolestaan kiihdytetyn poiston synnyttämä kirja-
arvon keskimääräinen poikkeama pääomakannan jälleenhankinta-
hinnasta investoinnin pitoaikana (Södersten 1982, Kanniainen and 
Södersten 1995).

ACE-järjestelmässä veropoistot vaikuttavat siis yrityksen veroihin 
kahdella tavalla. Ne pienentävät yrityksen verotettavaa voittoa ja ve-
roja niiden vähentämishetkellä, mutta ne myös syövät yrityksen kir-
japääomaa ja tähän perustuvia tulevia ACE-vähennyksiä synnyttäen 
vastakkaissuuntaisen verovaikutuksen. Kun ACE-korko  ε  asetetaan 
yhtä suureksi yrityksen diskonttokoron r kanssa, kaavan 2 hakasul-
kujen toisen termin kuvaama menetettyjen ACE-vähennysten syn-
nyttämä verotappio on nykyarvoltaan yhtä suuri kuin kiihdytetystä 
poistosta saatava välitön verosäästö. 

4.1.4  Neutraalisuus ja ACE-korko epävarmuuden vallitessa 

Boadway ja Bruce (1984) osoittavat ACE-veron toimivan neutraa-
listi tilanteessa, jossa yrityksillä on sama diskonttokorko. Kirjoittajat 
tunnustavat järjestelmän yhdeksi mahdolliseksi ongelmaksi sen, että 
investoinnin rahoituskustannus vaihtelee yrityskohtaisesti riippuen 
oman ja vieraan pääoman osuuksista yrityksen rahoitusrakenteessa. 
Taustalla on ajatus oman pääoman kustannukseen sisältyvästä pree-
miosta, jota yleensä selitetään oman pääoman riskillisyydellä. Järjes-
telmä ei siten näyttäisi tarjoavan mahdollisuutta täydelliseen neut-
raalisuuteen. Myös oikean korkokannan löytäminen vähennettävän 
rahoituskustannuksen laskemiseksi saattaisi olla hankalaa.  

Fane (1987) ja Bond ja Devereux (1995, 2003) osoittivat kuitenkin 
Boadwayn ja Brucen löytämien ACE-veron neutraalisuusominai-
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suuksien säilyvän myös tilanteessa, jossa vallitsee epävarmuutta 
investoinnin tuotoista eli yrityksen kassavirrasta.1 Neutraalisuus on 
voimassa edellyttäen, että verojärjestelmä kohtelee symmetrisesti 
verotettavaa voittoa ja tappiota ja että yhtiöverokanta tunnetaan var-
muudella.2 Tärkeä oli Fanen havainto, jonka mukaan neutraalisuus 
voidaan saavuttaa asettamalla ACE-järjestelmän rahoituskustannus-
vähennyksen perusteeksi riskitön nimelliskorko. Tulos on merkittävä 
paitsi teoreettisesti myös käytännön veropolitiikan kannalta, koska 
riskitöntä korkoa voidaan approksimoida helposti esimerkiksi val-
tion joukkovelkakirjojen korolla. Koron asettamiseen ei siten liittyisi 
ACE-veron käytännön toteutuksessa hankalia informaatio-ongel-
mia.

Osakemarkkinoilla oman pääoman ehtoisilta sijoituksilta voimme 
havaita vaadittavan tuottoa, joka ylittää tuntuvasti velkavaateiden 
tuoton. Miksi neutraalisuuden takaava ACE-korko  ε  ei sitten sisäl-
lä riskipreemiota? Fanen (1987) tulosta voidaan arvioida seuraavas-
ti hyödyntäen verokirjallisuudessa tunnettua tulosta, jonka mukaan 
kassavirtavero on neutraali investointien suhteen myös riskin sisäl-
tävässä ympäristössä. Symmetrinen kassavirtavero tekee julkisesta 
vallasta tavallaan äänettömän yhtiömiehen, joka kantaa osuutensa 
niin voitoista kuin tappioistakin. Kassavirtavero sallii investoinnin, 
K0, välittömän kirjaamisen kuluksi vähentäen veroja investointihet-
kellä määrällä uK0. ACE-mallissa taas yritys saa vähentää kaikkina 
tulevina periodeina pääoman vaihtoehtoiskustannuksen (α + ε ) yri-
tyksen kirja-arvoon A suhteutettuna. Jos yritys saa veroedun näistä 
tulevista verovähennyksistä varmuudella, niiden nykyarvo määräy-
tyy riskittömän koron i perusteella.3 ACE-vähennysten synnyttämien 
riskittömien verosäästöjen nykyarvo on siis

(10) 
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1 Rahoituskustannuksen imputoimista epävarmuuden vallitessa käsittelee myös Jan 
Södersten artikkelissaan tässä kirjassa.
2 Veroasteen tulevien muutosten epävarmuuden vaikutuksista ks. Alvarez, Kanniainen and 
Södersten (1998).
3 Merkitään riskitöntä markkinakorkoa i. Boadwayn ja Brucen mallissa i kuvaa tästä hieman 
poiketen yrityksen velkarahoituksen kustannusta.
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Asetettaessa ACE-korko,  ε , yhtä suureksi kuin riskitön nimelliskor-
ko, i, kaavan (10) murtolauseke häviää ja verosäästöjen nykyarvoksi 
saadaan uK0,4 joka on sama kuin investoinnin K0 tuottama verosääs-
tö kassavirtaveron tapauksessa. Tämä osoittaa sen, että ACE-koron 
asettaminen riskittömäksi nimelliskoroksi varmistaa ekvivalenssin 
neutraalin kassavirtaveron kanssa, vaikka investointiin liittyviin 
muihin kassavirtoihin liittyisikin epävarmuutta. Vero lankeaa vain 
puhtaille voitoille eikä vääristä marginaalista investointiprojektia 
koskevaa päätöstä. Olennainen osa tätä päättelyä on vähennysten ve-
rovaikutuksiin liittyvä varmuus. Jos esim. puutteellisen tappiontasa-
uksen takia verosäästöihin liittyy epävarmuutta, ACE-korkoon tulee 
sisällyttää riskipreemio.  

4.2. Norjan verouudistusehdotus 2003

Norjassa vuonna 2003 mietintönsä jättänyt ns. Skauge-komitea tar-
kasteli Norjan eriytettyyn tuloverotukseen perustuvan yhteisövero-
tuksen perusteellista uudistamista (Skatteutvalget 2003). Komitea 
torjui perinteiset uudistamisvaihtoehdot ja haki ratkaisua ongelmiin 
ACE-verosta ja sitä lähellä olevista ratkaisuista, joissa yhteisenä piir-
teenä oli verotuksen kohdistaminen puhtaaseen voittoon. Komitea 
kuitenkin luopui ACE-verosta syistä, jotka ovat olleet esillä myös 
aiemmassa tästä verosta käydyssä keskustelussa. Ensimmäinen syy 
liittyy ACE-mallin progressiivisen luonteen vaikutuksiin kansainvä-
lisessä toimintaympäristössä. ACE-mallissa pääoman vaihtoehtois-
tuotto on verosta vapaa ja sen ylittävää tuottoa verotetaan yhtiöve-
rokannalla, joka joudutaan asettamaan suhteellisen korkeaksi, mikäli 
reformilta vaaditaan budjettineutraalisuutta. Britanniassa budjetti-
neutraali ACE-yhtiöverokanta arvioitiin 45 prosentiksi normaalin 
yhtiöverokannan ollessa samaan aikaan 35 prosenttia (Isaac 1997). 
Korkea verokanta saattaisi vähentää erityisesti keskimääräistä pa-
remmin kannattavien monikansallisten yritysten sijoittumista ACE-
veron valinneeseen maahan (Isaac 1997, Bond 2000). Myös kannus-

 
4 Investointihetkellä investoinnin kirja-arvo vastaa investointimenoa eli A0=K0.



Vesa Kanniainen – Seppo Kari

51

timet siirtää voittoja matalamman verokannan maihin siirtohinnoitte-
lun keinoin kasvaisivat.

Toinen Skauge-komitean perustelu tarkasteli Norjasta ulkomaille 
maksettavan osingon verotusta tilanteessa, jossa vastaanottajan ko-
timaa soveltaa hyvitysmenettelyä. Komitean arvion mukaan osingon 
saajamaan hyvitysmenettely eliminoisi ACE-vähennyksen investoin-
teja stimuloivan vaikutuksen ja siksi ACE-vähennys merkitsisi käy-
tännössä vain verotulojen siirtoa Norjasta ulkomaille.     

Näistä kansainväliseen verotukseen ja verokilpailuun liittyvistä syis-
tä Skauge-komitea torjui alkuperäisen ACE-mallin. Komitea asetti 
tavoitteeksi kuitenkin rakentaa verotus, joka ei vääristäisi yritysten 
oman pääoman ehtoisia investointeja. Komitea päätyi kehittämään 
”imputed income” -ideaan perustuvan verojärjestelmän (RRA-mal-
li), joka välttäisi ACE-malliin kansainvälisessä ympäristössä liitty-
viä ongelmia, mutta toteuttaisi mahdollisimman pitkälle ACE-mallin 
neutraalisuusominaisuuksia. 

Skauge-komitean RRA-mallissa pääoman vaihtoehtoiskustannuk-
sen vähentäminen toteutetaan osakkeenomistajan verotukseen. Vä-
hennys lasketaan yrityksen oman pääoman perusteella ja se tehdään 
osakkeenomistajan saamista osingoista ja myyntivoitoista. Komitean 
ehdotuksessa vähennys lasketaan korjatusta osakkeen hankintahin-
nasta, ei siis yhtiön oman pääoman osakaskohtaisesta tasearvosta, 
joka oli yksi komitean tarkastelema vaihtoehto. Komitean arvion 
mukaan tasearvoon perustuva järjestelmä olisi ollut informaatiovaa-
timuksiltaan vaikeasti toteutettavissa erityisesti tapauksissa, joissa 
norjalainen osakkeenomistaja saa osinkoja ulkomaiselta yhtiöltä.  
Päätyminen hankintamenopohjaiseen järjestelyyn merkitsi samalla 
luopumista poistoneutraalisuuden tavoittelemisesta. Tämä neutraali-
suusominaisuus olisi sisältynyt tasearvopohjaiseen RRA-malliin. 

Norjan RRA-veroa voidaan kuvata seuraavasti: Olkoon vähennyksen 
pääomapohja N ja vähennyskelpoinen oman pääoman vaihtoehtois-
kustannus RRA, osinkotulo D ja realisoitunut pääomavoitto G. 
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Osakesijoituksen tuoton verot periodilla t ovat :

(11) Tt = τd[Dt + Gt – RRAt]

Vähennettävissä olevan vaihtoehtoiskustannuksen (enimmäis)määrä 
RRAt lasketaan seuraavasti:

(12) 
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missä  ε  on vähennyksen laskennassa sovellettava korko, RRAs
N 

on se osa aiempien vuosien vähennyskelpoisesta vaihtoehtoiskus-
tannuksesta RRAt, jota ei ole vähennetty realisoituneesta tulosta 
(RRA-ylijäämä). Vähennyksen pääomapohja on siis aiempien vuosi-
en käyttämättömillä vähennyksillä korjattu osakkeen hankintameno. 

Osakkeen hankintamenon korjaaminen RRA-ylijäämällä merkitsee 
efektiivisesti korolla  ε  indeksoitua pääomavoittoverotusta. Tämä 
voidaan nähdä seuraavasti tarkastelemalla hetkellä t=0 tehtävää uu-
della osake-annilla rahoitettavaa investointia, jonka tuotto nostetaan 
kokonaisuudessaan pääomavoittona s vuoden kuluttua.

Ensimmäisen periodin RRA-vähennys on  ε N0, missä N0 on osak-
keen emissiohinta. Koska osinkoa ei jaeta, vähennys jää käyttämättä 
ja lisätään pääomapohjaan. Toisen periodin alussa pääomapohja on 
N1= N0+RRA1=(1+ ε )N0. Vastaavasti realisointihetkellä pääomapoh-
ja on   Ns=(1+ ε )sN0. Realisoitaessa tuotto myymällä osake omistajan 
vero on  

(13) Ts = τd[Gs-(1+ ε )sN0]  

Kaavasta (13) nähdään, että pääomavoittovero kohdistuu vain siihen 
osaan arvonnousua, joka ylittää koron  ε . Sörensenin (2003) mukaan 
järjestely takaa useita kiintoisia neutraalisuusominaisuuksia. 

Ensiksikin se tekee pääomaverotuksesta neutraalin rahoitusmuodon 
valinnan ja investointipäätöksen suhteen. Oletetaan, että veropoistot 
vastaavat pääoman kulumista. Investointi rahoitetaan uudella osake-
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pääomalla tai pidätetyillä voittovaroilla. Yrityksen pääomakustan-
nukseksi saadaan tällöin

(14)  
 

δτ
+

−
−
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u

F c
K 1

1 ,

missä τc on vaihtoehtoistuoton veroaste. Pääomakustannus vastaa 
näin ollen neutraalin järjestelmän pääomakustannusta, kun yhtiö- ja 
pääomaverokannat on asetettu yhtä suuriksi u = τc.

Järjestelmä poistaa myös osakkeiden pääomavoittoverotuksen luki-
tusvaikutuksen. Viimeksi mainittu piirre seuraa edellä kuvatusta han-
kintamenon epäsuorasta indeksoinnista. Lopuksi voidaan todeta vie-
lä, että RRA-järjestelmän neutraalisuusominaisuudet säilyvät myös 
varsin hyvin tarkasteltaessa järjestelmää epävarmuutta sisältävässä 
ympäristössä. Fanen (1987) ensimmäisenä esittämä tulos, jonka mu-
kaan neutraalisuuden takaa vähennettävän koron  ε  asettaminen ris-
kittömän markkinakoron tasolle, näyttäisi pätevän ACE-veron tavoin 
myös Skauge-komitean RRA-järjestelmässä (Sörensen 2003). 

4.3 Pohjoismaisen duaaliveron ja ACE-veron 
yhteys?

Institute for Fiscal Studies -tutkimuslaitoksen ACE-veromallin ja 
Norjan Skauge-komitean RRA-mallin yhteinen piirre on oman pää-
oman vaihtoehtoistuoton vapauttaminen verosta. Vero lankeaa täl-
löin puhtaille voitoille eikä vääristä investointipäätöstä. ACE-malli 
toteuttaa tämän yhtiön verotuksessa oman pääoman kirja-arvoon pe-
rustuen kun taas RRA-vähennys myönnetään omistajan verotuksessa 
oman pääoman markkina-arvoon perustuen. Kummallakin mallilla 
on edellä kuvatun mukaisesti huikeita neutraalisuusominaisuuksia. 

Pohjoismaisessa eriytetyssä tuloverotuksessa (dual income tax, 
DIT) yrittäjän yrityksestään nostama tulo jaetaan ansio- ja pää-
omatulo-osuuksiin määrittämällä yritykseen sijoitetulle pääomalle 
laskennallinen vaihtoehtoistuotto. Tämä tulo verotetaan suhteelli-
sella pääomaverokannalla ja kokonaistulon ylittävä osa ansiotulona 
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progressiivisella asteikolla. Siten ACE- ja RRA-mallin tavoin myös 
Pohjoismaisessa duaalimallissa imputoidaan vaihtoehtoistuotto yri-
tyksen pääomalle.5 DIT-järjestelmässä imputointi ei kuitenkaan liity 
puhtaiden voittojen verottamiseen. Yrittäjän tulon kaavamaisen jaon 
tavoitteena on pikemminkin ollut kahlita ansio- ja pääomatulojen 
veroperusteiden eriyttämisen synnyttämiä kannustimia ansiotulon 
muuntamiseen pääomatuloksi. Pohjoismaista duaalimallia koskevas-
sa tutkimuksissa yksi tärkeä näkökulma kuitenkin on ollut se, miten 
ko. järjestelmät täyttävät vaatimuksen yrityksen rahoitus- ja inves-
tointipäätösten neutraalista kohtelusta. Tutkimuksissa on osoitettu, 
että neutraalisuus toteutuu vaihtelevalla tavalla. Norjassa vuoden 
1992 uudistuksessa käyttöönotettu järjestelmä näyttäisi olevan suun-
niteltu neutraalisuutta tavoitteena korostaen. Näissä tutkimuksissa 
pääoman laskennallisen tuoton merkitys on tullut selvästi esiin. Sen 
sijaan Suomen eriytetty tuloverotus on ehkä muotoutunut enemmän 
hallinnollisten näkökohtien perusteella ja siksi poikkeamat neutraali-
suudesta näyttävät suurilta. 

ACE-veron ja DIT-veron yhteyksien oivaltaminen avaa kiinnostavia 
visioita. Yksi tällainen kytkeytyy ACE-mallista olemassa olevaan 
laajahkoon taloustieteelliseen debattiin, jota edellä on selostettu. Sen 
tunteminen voi olla hyödyllistä DIT-mallin vaikutusten ymmärtämi-
seksi. Yksi konkreettinen kysymys liittyy imputointikoron asettami-
seen. ACE-mallikeskustelu on painottanut erityisesti Fanen kontri-
buutiosta lähtien, että korko tulisi asettaa riskittömän markkinakoron 
tasolle. Pohjoismaissa käytännön veropoliittisessa keskustelussa on 
lähdetty ajatuksesta, jonka mukaan koron tulisi sisältää riskipreemio. 
Niinpä imputointikorko on asetettu Pohjoismaissa markkinakorko-
ja selvästi suuremmiksi. Ääritapauksena voidaan mainita Suomessa 
vuoden 2005 alusta voimassa oleva henkilöyhtiön ja yksityisliikkeen 
voiton verotuksessa sovellettava korko, joka on 20 %, eli n. 5–6 ker-
tainen markkinakorkoihin verrattuna.        

5 Norjan nykyisessä järjestelmässä tuoton imputointi tehdään yrityksen bruttopääomalle 
kuten Boadwayn ja Brucen hahmottelemassa mallissakin. Sen sijaan Suomessa ja Ruotsissa 
imputoidaan vaihtoehtoistuotto omalle pääomalle IFS-tutkimuslaitoksen ACE-veron ja 
Skauge-komitean RRA-mallin tavoin (ks. Hagen ja Sörensen 1998, Lindhe et al. 2004).
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4.4 Lopuksi

Tässä kirjoituksessa olemme arvioineet verotuksen vaikutuksia in-
vestointikannustimiin pääomakustannuksen avulla. Olemme esi-
telleet ns. ACE-mallin, joka toteuttaa kohtuullisen yksinkertaisella 
tavalla verotuksen neutraalisuusvaatimuksen. Samalla, kun olemme 
verranneet ACE-mallia muihin veromalleihin, olemme raportoineet 
sen käytännön sovellusarviosta. Erityisen kiintoisaksi nousi lopussa 
esiin nostamamme kysymys ACE-mallin ja pohjoismaisen duaalive-
romallin välisestä yhteydestä. Niiden tavoitteet ovat jonkin verran 
poikkeavat, mutta osoittautui mahdolliseksi arvioida niitä samassa 
teoreettisessa kehikossa.

Summary: The ACE model: A tax system for the future? 

The article discusses desirability of neutrality as a tax policy goal and 
presents several variants of neutral tax systems. It focuses on the ACE 
model developed by Boadway and Bruce (1984) and the IFS (1991), 
which allows deducting the opportunity cost on the fi rm’s capital and 
thus levies a tax only on economic rents. This model is shown to 
be neutral and have several common features with a cash fl ow tax. 
The tax system should also be easy to implement. In an international 
environment the ACE model may have some drawbacks however. 
The so called RRA model developed by the Skauge committee in 
Norway has common principles with the ACE model (Skatteutvalget 
2003), but may be easier to implement in an international context.  
Under the RRA model the deduction of the imputed cost of capital is 
given in yhe shareholders’ taxation. The research on the ACE model 
and the RRA model may have interesting implications in the analysis 
of the Nordic dual income tax.  
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5YHTEISÖ- JA PÄÄOMAVEROUUDISTUS 
JA YRITTÄJÄKSI RYHTYMISEN 

TALOUDELLINEN KANNUSTAVUUS

Pasi Holm

5.1  Pk-yritysten merkitys kasvaa

Yrittäjyyden ja pk-yritysten arvostus on Suomessa noussut nopeasti 
1990-luvun aikana. Yksi keskeinen syy tähän on ollut 1990-luvun 
alun syvä taloudellinen lama. Taloudellisesta lamasta toipuminen 
ja työllisyyden paraneminen on tapahtunut Nokian kasvun ohella 
pk-yritysten toimesta. Markkinoiden globalisoituminen ja syvenevä 
Euroopan taloudellinen integraatio merkitsevät yrittäjyyden ja pk-
yritysten yhteiskunnallisen roolin kasvua. 

Markkinoiden globalisoituminen lisää suuryritysten tarvetta keskit-
tää toimintojaan ydinalueilleen. Tämä merkitsee yritysosien ulkoista-
mista ja uusien pk-yritysten syntymistä. Suuryritysten Pohjoismais-
ten fuusioiden jatkuminen ja yritysten eurooppalaisten fuusioiden 
lisääntyminen jättävät paikallisille pk-yrityksille markkinoita. Tut-
kimusten mukaan toimiva pk-yritysten muodostama alihankinta-
verkosto vaikuttaa myös keskeisesti suuryritysten tuotantolaitosten 
sijoittamispäätöksiin. Yksityistä liike-elämää palveleva toiminta on 
jo usean vuoden ajan kasvanut keskimääräistä kasvua nopeammin. 
Tämä kehitystrendi jatkuu.  

Euroopan taloudellisen integraation myötä verokilpailu ja verotuk-
sen harmonisointipaineet merkitsevät julkisen sektorin kansantuote-
osuuden pienenemistä. Julkisen sektorin palvelutuotanto korvautuu 
enenevässä määrin yksityisen sektorin palvelutuotannolla. Lisään-
tyvä ja aikaisempaa huomattavasti varakkaampi ja parempituloinen 
eläkeläisväestö lisäävät henkilökohtaisten palvelujen markkinoita. 
Yksityisen sektorin osuus henkilökohtaisten terveys- ja sosiaalipal-
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velujen markkinoista on vielä tällä hetkellä kansainvälisesti erittäin 
alhainen. 

Taloudellisten kehitystrendien perusteella pk-yritysten markkinat 
kasvavat tulevina vuosina. Se, pystyvätkö suomalaiset yritykset kas-
vamaan markkinoiden myötä ja syntyykö uusia yrityksiä, on kes-
keistä työllisyyden ja taloudellisen kasvun kannalta. Kansainvälisen 
vertailun perusteella Suomessa on suhteellisen vähän pk-yrityksiä. 
Suomen kansantaloudessa on ilmeisesti rakenteita, jotka pitävät yri-
tysten määrää alhaisena ja jotka hidastavat pk-yritysten kasvua. 

5.2  Yrittäjyys Suomessa

Vuonna 2002 Suomessa oli 226 600 yritystä. Mikroyritysten, joiden 
työntekijöiden lukumäärä on yhdestä yhdeksään, osuus yrityksistä 
oli 92,3 prosenttia. Yritykset työllistivät 1 315 000 työntekijää. Alle 
250 henkeä työllistävien pk-yritysten osuus työntekijöistä oli 61,5 
prosenttia. 

Pk-yritykset työllistivät vuonna 2002 noin 809 000 työntekijää ja yli 
250 henkeä työllistävät suuryritykset noin 506 000 henkeä (kuvio 
5.1). Viime vuosikymmenen laman pohjasta 1994 lähtien pk-yritysten 
työllisyys on lisääntynyt noin 210 000 hengellä. Vastaavana aikana 
suurten yritysten työllisyys on lisääntynyt noin 57 000 työpaikalla. 

Suomen noin 220 000 yrittäjästä (pl. maatalousyrittäjät) noin 55 pro-
senttia on työnantajayrittäjiä, jotka työllistävät ainakin yhden per-
heen ulkopuolisen työntekijän, ja noin 45 prosenttia on yksinyrittäjiä. 
Naisia kaikista yrittäjistä on noin kolmannes ja työnantajayrittäjistä 
noin neljännes.

Euroopan unionin kansalaisten työolotutkimuksen mukaan 9 pro-
senttia Suomen työvoimasta on yksinyrittäjiä (katso taulukko 5.1). 
Suomessa yksinyrittäjien osuus on 4 prosenttiyksikköä alhaisempi 
kuin Euroopan unionin 15 jäsenmaassa sekä Norjassa keskimäärin. 
Kaikkein suurinta yksinyrittäjien osuus on Välimeren maissa, Iso-
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Britanniassa ja Irlannissa. Alhaisinta yksinyrittäjien osuus on Poh-
joismaissa ja Ranskassa.

Kuvio 5.1  Työllisyyden kehitys yrityksissä
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Lähde: Yritysrekisteri, Tilastokeskus.

Euroopan unionin kansalaisten työolotutkimuksessa kysyttiin kan-
salaisten toiveita omaan yrit tä jyy teen. Työntekijöistä keskimäärin 
18 prosenttia toivoi työllistävänsä itsensä ja ei-työssä olevista kes-
ki määrin 21 prosenttia toivoi työllistävänsä itsensä. Kaikkein mata-
lin toive yksinyrittäjyyteen työn tekijöiden joukossa on Suomessa ja 
Belgiassa. Korkeinta yksinyrittäjyyshalukkuus työn te ki jöiden jou-
kossa on Kreikassa ja Irlannissa. Ei-työssä olevien joukossa yksin-
yrittäjyystoive on korkeinta Ita liassa ja Portugalissa. Italiassa, Portu-
galissa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Itävallassa ja Suomessa yksin-
yrittäjyystoive oli suurempaa ei-työssä olevien kuin työntekijöiden 
joukossa.
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Taulukko 5.1  Yksinyrittäjät: nyt ja toiveet

Maa Nyt, 
%

Työntekijöiden toiveet, 
%

Ei-työssä olevien toiveet, 
%

Kreikka 41 38 29
Italia 20 15 32
Portugali 17 23 35
Irlanti 16 34 27
Espanja 15 15 17
Iso-Britannia 15 15 24
Itävalta 12 17 18
Hollanti 11 22 18
Belgia 10 12 12
Saksa 10 18 16
Luxemburg 9 17 12
Norja 9 16 10
Suomi 9 12 17
Ruotsi 8 21 20
Ranska 6 23 11
Tanska 6 19 10
EU15 + Norja 13 18 21

Lähde: Euroopan unionin kansalaisten työolotutkimus, julkaisematon (Kauppinen), 
elokuu 1999.

5.3  Mitkä tekijät vaikuttavat yrittäjäksi 
ryhtymiseen?

Tutkimusten mukaan yrittäjäksi ryhtymisen taloudelliset kannusti-
met, yrittäjän psykologiset ominaisuudet ja kansantaloudelliset teki-
jät vaikuttavat yrittäjäksi ryhtymiseen.

Mitä suurempi on yksilön ja/tai hänen vanhempiensa varallisuus, sitä 
todennäköisemmin ryhdytään yrittäjäksi, sitä kauemmin yrittäjyys 
jatkuu ja sitä vähemmän luovutaan omasta yrityksestä. Varallisuuden 
tärkeys voidaan tulkita heijastavan yrityksen korkeita perustamis-
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kustannuksia ja toiminnan rahoituksen hintaa. Varallisuus parantaa 
myös yrittäjän sopeutumiskykyä kansantaloudellisia häiriöitä vas-
taan. (Katso Johansson 1999a ja Uusitalo 1999.) 

Palkansaajat ryhtyvät yrittäjiksi selvästi työttömiä vähemmän. Mitä 
korkeampi on vaihtoehtoisen työsuhteen palkka, sitä vähemmän 
ryhdytään yrittäjäksi ja sitä lyhyempi aika ollaan yrittäjinä. Korkea 
koulutustaso ja alhainen alueellinen työttömyysaste vähentää yrittä-
jyyttä. Kansantalouden tuloerojen kasvu lisää yrittäjyyttä, koska kan-
nustimet ryhtyä yrittäjäksi paranevat. (Johansson 1999a).

Kuvio 5.2  Yrittäjyyden kannalta tärkeimmät asiat vaalikauden 
2003–2007 aikana 
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Lähde: Pk-yritysbarometri syksy 2002, Finnvera ja Suomen Yrittäjät.

Kaikista ei kuitenkaan ole yrittäjiksi. Yksilön psykologiset ominai-
suudet, kuten johtamisominaisuuden ja aktiivisuuden korostuminen 
lisäävät, kun taas huolellisuus- ja varovaisuusominaisuuksien koros-
tuminen vähentävät yrittäjyyttä. Yrittäjäksi myös opitaan. Yrittäjä-
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perheen lapset perustavat muita useammin oman yrityksen. (Uusitalo 
1999).

Yrityksen kasvuun näyttää vaikuttavan keskeisesti yrityksen toimiala 
ja alueelliset markkinat. Yrittäjän iällä oli myös keskeinen vaikutus 
kasvuun. Kaikkein kasvuhalukkaimpia ovat 35–52 vuotiaat yrittäjät. 
(Kangasharju 1998).

Yrittäjien mielestä kolme tärkeintä yrittäjyyteen vaikuttavaa tekijää 
(meneillään olevalla vaalikaudella) ovat verotus, työvoimakustan-
nukset ja sosiaaliturva (kuvio 5.2). Liikevaihdoltaan pienten yritys-
ten mielestä tärkein parannusta kaipaava tekijä on sosiaaliturva. 

5.4  Yhteisö ja pääomaverouudistus 

Vuoden 2005 alussa voimaantulleessa yhteisö- ja pääomaverouudis-
tuksessa yrittäjän omistajanäkökulma tunnistettiin. Verotusta uudis-
tettiin siten, että valtaosalla yrittäjistä yrityksen ja yrittäjän yhteen-
laskettu verotus ei kiristy. Uudistuksessa yhteisö- ja pääomaverokan-
nat eriytyvät. Yhteisöverokanta laskee 29 prosentista 26 prosenttiin. 
Pääomaverokanta laskee prosenttiyksikön 28 prosenttiin. Samalla 
yhtiöveronhyvitysjärjestelmästä luovutaan. 

Osinkoverotus kiristyy. Pörssiyhtiöiden osingot ovat 70-prosenttises-
ti verollisia. Verollisia osinkoja verotetaan pääomaverokannalla. Lis-
taamattomien osakeyhtiöiden osinkoja voidaan maksaa verovapaasti 
määrä, joka vastaa 9 prosenttia yhtiön nettovarallisuudesta. Jos osin-
koja maksetaan yli 9 prosenttia nettovarallisuudesta, ylimenevästä 
osingosta 70 % on verollista. Verokanta määräytyy ansiotuloverotuk-
sen mukaan. Verovapauden maksimi on 90 000 euroa vuodessa osin-
gonsaajaa kohti. Ylimenevästä osasta 70 % verotetaan pääomavero-
kannalla. Verouudistukseen liittyy myös muita yksityiskohtia (katso 
liite 5.1). 

Valtaosa suomalaisista yrittäjistä toimii listaamattomissa osakeyhti-
öissä. Kuviossa 5.3 tarkastellaan verouudistuksen vaikutuksia yrit-
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täjän verotukseen silloin, kun sekä yrittäjän että yrityksen verotus 
otetaan huomioon. Jotta yrittäjän ja yrityksen verotusta voidaan arvi-
oida samanaikaisesti, oletetaan yrittäjän tulouttavan yrityksen koko 
vuoden tuloksensa osinkoina. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty 
yrittäjän mahdollisuus nostaa yrittäjätuloa palkkana.

Kuvio 5.3  Yrittäjän ja yrityksen yhteenlaskettu veroaste  
listaamattomassa yrityksessä vanhassa 
verojärjestelmässä ja vuoden 2005 alusta 
voimaantulleessa verojärjestelmässä 
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Yrittäjän ja yrityksen yhteenlaskettu veroaste oli 29 prosenttia siihen 
määrään asti, kunnes osinkojen suhde nettovarallisuuteen on 9,6 %. 
Ylimeneviä osinkoja verotettiin ansiotuloverotuksen  marginaali-
veron perusteella (katkoviiva). Uudistuksen jälkeen yrittäjän ja yri-
tyksen yhteenlaskettu veroaste on 26 prosenttia siihen määrään asti, 
kunnes osinkojen suhde nettovarallisuuteen on 9 prosenttia, ellei 
90 000 euron raja nosta veroastetta. Ylimeneviä osinkoja verotetaan 
ansiotuloverotuksen mukaan. 

Noin 97 prosenttia listaamattomissa osakeyhtiöissä toimivista yrittä-
jistä nostaa osinkoja vuodessa alle 90 000 euron rajan. Kuten kuvasta 
näkee, yrittäjän ja yrityksen yhteenlaskettu verotus kevenee niissä 
yrityksissä, joissa on riittävästi nettovarallisuutta, joissa osinkojen 
suhde nettovarallisuuteen on alle 9 prosenttia ja jotka maksavat osa-
kasta kohden alle 90 000 euroa osinkoja vuodessa. Verotus kevenee 
myös niillä, jotka maksavat korkeita marginaaliveroja ansiotulo-
osingoistaan. 

5.5  Mallilaskelma yrittäjäksi ryhtymisen 
taloudellisista kannustimista  

Yksilön tehdessä päätöksiä työmarkkina-asemastaan (jos hänellä on 
mahdollisuus vapaaseen valintaan) hän vertailee eri työmarkkina-
asemien tuottamia hyötyjä. Hän pyrkii valitsemaan sen työmarkkina-
aseman, joka tuottaa hänelle eniten hyötyä tai toisin sanoen hyvin-
vointia. Hyötyyn ja ihmisten valintoihin vaikuttavat tietysti lukuisat 
eri tekijät. Taloudellisten kannustinvaikutusten arvioinnin kannalta 
kaksi keskeisesti yksilön hyötyyn vaikuttavaa tekijää ovat hänen saa-
mansa tulot ja käytettävissä oleva vapaa-aika. Mitä suuremmat ovat 
tulot ja mitä enemmän on vapaa-aikaa käytettävissä, sitä korkeampi 
on yksilön hyöty tai hyvinvointi. 

Työnteon ja joutenolon välistä kannustinvaikutusta voidaan kuvata 
seuraavasti. Yksilö valitsee työnteon, jos hän arvostaa työstä saatua 
lisäansiota enemmän kuin menetettyä vapaa-aikaansa. Työnteosta 
maksetaan palkkaa menetetyn vapaa-ajan korvauksena.
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Työnteon ja työttömänä olon valintaa on havainnollistettu ns. kyn-
nyspalkkalaskelmien avulla (katso esimerkiksi Niinivaara 1999). 
Kynnyspalkka määritellään palkkana, joka tuottaa verojen ja sosi-
aaliturvan jälkeen työntekijälle saman käytettävissä olevan tulon 
kuin työttömyys- ja muu sosiaaliturva hänen ollessaan työttömänä.1 
Työnteon ja työttömyyden välisissä kynnyspalkkalaskelmissa aika-
horisontti on yleensä kuukauden mittainen. Kynnyspalkka lasketaan 
yhden kuukauden työttömyysaikaisten tulojen perusteella. Joskus 
kynnyspalkat lasketaan vuosiansioiden avulla.

Valintaa yrittäjyyden ja palkkatyön välillä on monimutkaisempaa 
arvioida kuin palkkatyön ja työttömyyden välistä valintaa. Yrittä-
jyyteen liittyy sekä ylimääräisiä kustannuksia että mahdollisuuksia 
hyvin suuriin tuottoihin palkkatyöhön verrattuna. Yrittäjäksi ryhty-
minen edellyttää usein yrityksen perustamiskustannuksia, jotka joh-
tuvat esimerkiksi tuotantovälineiden ja tilojen hankkimisesta. Lisäksi 
yrittäjyyteen liittyy yrittäjäriski. Sekä yrittäjyyteen että palkkatyöhön 
liittyy myös työttömyysriski. Riskejä ja tuottoja voidaan arvioida 
odotettuun hyötyyn perustuvan mallikehikon avulla.

Yrittäjäriskiä voidaan arvioida konkurssitodennäköisyyden ja onnis-
tumistodennäköisyyden avulla. Suomessa noin puolet perustetuista 
yrityksistä on toiminnassa viisi vuotta perustamisensa jälkeen. Koska 
osa yrittäjistä luopuu yrityksestään vapaaehtoisesti ilman konkurssia, 
konkurssitodennäköisyyden voidaan arvioida viiden vuoden aikajän-
teellä olevan noin 35 prosenttia. Konkurssissa yritys menettää usein 
ainakin yrityksen perustamispääoman, joka on sidottuna tuotantovä-
lineisiin. 

Jotkut yritykset onnistuvat toiminnassaan niin hyvin, että yrityksen 
omaisuuden arvo kasvaa toiminnan aikana. Noin 10 prosenttia uusis-
ta yrityksistä oletetaan pystyvän 10 toimintavuoden aikana kasvatta-
maan yrityksensä arvoa. Täten noin 55 prosenttia yrityksistä pystyy 
toiminnallaan tuottamaan yrittäjälle yrittäjäkorvauksen siten, että 

1 Kynnyspalkka on riippuvainen työttömyys- ja sosiaaliturvan tasosta, verotuksesta ja 
kotitalouden rakenteesta. Kotitalouden rakenne vaikuttaa kynnyspalkkoihin sen vuoksi, että 
useat tulonsiirrot ovat riippuvaisia esimerkiksi lasten lukumäärästä ja puolison tuloista.
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yrityksen arvo 10 toimintavuoden jälkeen vastaa suuruusluokaltaan 
yrityksen perustamiskustannuksia. 

Kannustimia yrittäjyyteen arvioitaessa on siis otettava kantaa ih-
misten suhtautumiseen riskeihin. Seuraavissa laskelmissa yrittäjik-
si aikovien ajatellaan olevan ns. riskineutraaleja. Riskineutraalisuus 
tarkoittaa sitä, että konkurssiriskin ja onnistumistodennäköisyyden 
samanaikainen lisääntyminen ei vaikuta yrittäjäksi ryhtymiseen, jos 
yrittäjäksi ryhtymisen odotettu tuotto ei muutu.

Yrittäjyyden ja palkansaajan välistä valintaa voidaan arvioida yrittä-
jyyden kynnysansion avulla. Yrittäjyyden kynnysansio määritellään 
sellaisena tasasuuruisena bruttovuosiansiona, joka takaa yrittäjälle 
saman odotetun tulovirran tarkasteluhorisontin aikana kuin hänen ol-
lessaan palkansaajana. Tarkasteluhorisontilla on keskeinen merkitys. 
Milloin konkurssin oletetaan tapahtuvan? Milloin menestyvän yri-
tyksen oletetaan realisoivan tai muuten arvioivan yrityksen arvon? 
Mikä on ylipäätään aikahorisontti, jolla yrityksen perustamisen kan-
nattavuutta pitäisi arvioida? Mallilaskelmassa aikahorisontin olete-
taan olevan 10 vuotta. Aikahorisontin puolivälissä palkansaajalla on 
riski joutua työttömäksi ja yrittäjällä riski päätyä konkurssiin.

Yrittäjyyden vuotuisen kynnysansion laskeminen edellyttää 1) vero-
tuksen, 2) työttömyysturvan, 3) nettotulojen ja vapaa-ajan yhteismi-
tallistamisen, 4) yrityksen perustamiskustannusten, 5) myyntivoit-
tojen, 6) yrityksen konkurssi- ja onnistumistodennäköisyyksien, 7) 
palkansaajien irtisanomistodennäköisyyksien, 8) yrittäjäksi ryhty-
misen suunnitteluhorisontin ja 9) riskiin suhtautumisen analysoin-
tia. Mallilaskelma on esitetty lähemmin tutkimuksessa ”Yrittäjäksi 
ryhtymisen taloudelliset kannustimet” (katso Holm 2000 ja liite 5.2) 
Teoreettisen tarkastelun yhdessä ekonometrisen sovelluksen kanssa 
ovat tehneet Ilmakunnas ja Kanniainen (2001).    
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5.6  Yhteisö- ja pääomaverouudistus ja yrittäjäksi 
ryhtymisen kannustimet 

Yhteisö- ja pääomaverouudistus vaikuttaa yrittäjäksi ryhtymisen 
kannustimiin kahdella tavalla (taulukko 5.2). Ensiksi, yrittäjätulon 
keskimääräinen veroaste, kun otetaan huomioon sekä yrityksen että 
yrittäjän verotus, muuttuu. Se kevenee useimmilla yrittäjillä. Se kiris-
tyy niillä yrittäjillä, jotka saavat osinkoja yli 90 000 euroa vuodessa, 
ja niillä yrittäjillä, jotka nostavat huomattavasti ansiotulo-osinkoja. 
Toiseksi, niiden yrittäjien, jotka onnistuvat kasvattamaan yrityksen 
arvoa yrittäjäuran aikana ja jotka realisoivat yrityskaupalla yrityksen 
arvonnousun, myyntivoittoverotus kevenee prosenttiyksiköllä.        

Taulukko 5.2 Työntekijän ja yrittäjän veroasteet eri tulotasoilla

Vuositulot, euroa
Vertailupalkka 20 000 40 000
Keskimääräinen veroaste, työntekijät 30,0 % 35,0 %
Keskimääräinen veroaste, työttömät 28,8 % 34,4 %
Marginaaliveroaste, työntekijät ja työttömät 40 % 40 %
Yrittäjän kynnysansio 29 800 52 900
Keskimääräinen veroaste vuonna 2004* 30,1 % 29,1 %
Keskimääräinen veroaste vuonna 2005* 29,8 % 27,9 %
Pääomaveroaste 2004 29,0 % 29,0 %
Pääomaveroaste 2005 28,0 % 28,0 %

* Yrittäjän keskimääräinen veroaste on laskettu palkansaajan vertailupalkkaa vastaavan 
yrittäjän kynnysansion mukaisesti. Yrittäjän oletetaan saavan osan tuloistaan pääomatulo-
osinkoina ja osan tuloistaan ansiotulo-osinkoina.   

Mallilaskelmassa vertailupalkkana pidetään joko 20 000 euroa vuo-
dessa tai 40 000 euroa vuodessa. Työmarkkina-aseman ollessa pal-
kansaaja keskimääräisen veroasteen arvioidaan olevan 30 prosenttia 
alhaisemmalla palkkatasolla ja 35 prosenttia korkeammalla palkka-
tasolla. Työttömän veroasteet ovat hieman pienemmät vertailupalkan 
mukaan määräytyvällä ansiosidonnaisella työttömyysturvalla. 
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Yrittäjän keskimääräiset veroasteet on arvioitu vertailupalkkaa vas-
taavalla yrittäjän kynnysansiolla. Yrittäjän keskimääräinen veroaste 
laskee yrittäjän tulojen kasvaessa, koska tulojen pääomatulo-osuu-
den oletetaan kasvavan. Korkeampituloisilla yrittäjillä on paremmat 
edellytykset kasvattaa yrityksen nettovarallisuutta ja näin vaikuttaa 
verotukseensa. Yhteisö- ja pääomaverotuksen muutoksen seurauk-
sena yrittäjän keskimääräinen veroaste laskee 0,3 prosenttiyksikköä 
29 800 euron vuosituloilla ja 1,1 prosenttiyksikköä 52 900 euron 
vuosituloilla.

Mallilaskelmassa on huomioitu ainoastaan yhteisö- ja pääomavero-
tuksen vaikutus. Ansiotuloverotuksen mahdollisesti vuonna 2005 ta-
pahtuvat muutokset on rajattu keskustelun ulkopuolelle.

Yrittäjätoimintaan kuuluu keskeisenä yrittäjäriski. Taloudellista ris-
kiä havainnollistetaan konkurssitodennäköisyyden ja onnistumisto-
dennäköisyyden avulla. Mitä suurempi on konkurssiriski, sitä kor-
keampi yrittäjyyden kynnysansion pitää olla, jotta yrittäjäura on 
taloudellisesti kannattavaa. Mitä suurempi on puolestaan onnistu-
mistodennäköisyys (eli yrityksen arvonnousun todennäköisyys), sitä 
paremmat ovat yrittäjäuran taloudelliset kannustimet. Yrittäjäuran 
taloudelliset kannustimet ovat riippuvaisia yhtäältä konkurssin ai-
heuttamien taloudellisten menetysten suuruudesta ja toisaalta myyn-
tihetkellä realisoituvasta yrityksen arvonnousun suuruudesta. Mitä 
suuremmat ovat konkurssin aiheuttamat taloudelliset menetykset, 
sitä houkuttelevampi yrittäjäura on taloudellisesti. Mitä suuremmat 
ovat yrityksen arvonnousuodotukset, sitä paremmat ovat yrittäjäuran 
taloudelliset kannustimet. 

Koska yhteisö- ja pääomaverouudistuksessa myyntivoittojen verotus 
kevenee pääomaveroasteen laskiessa, tarkastellaan seuraavassa yrittä-
jän kynnysansion ja vertailupalkan suhdetta myyntivoiton tuottavilla 
erilaisilla onnistumistodennäköisyyksillä ja eri vertailupalkkatasoilla 
kuviossa 5.4.2 Jos yritys pystyy kolminkertaistamaan yrityksen arvon 
10 toimintavuoden aikana 10 prosentin todennäköisyydellä, yrittä-
jyyden kynnysansio on noin 35 prosenttia suurempi kuin vertailu-
palkka vertailupalkan ollessa 40 000 euroa vuodessa. Vertailupalkan 
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ollessa 20 000 euroa vuodessa yrittäjyyden kynnysansio on noin 50 
prosenttia suurempi kuin vertailupalkka.

Kuvio 5.4  Vuotuisen yrittäjyyden kynnysansion suhde 
vertailupalkkatasoon nykyisessä  ja vuoden 2005 
verojärjestelmässä eri vertailupalkkatasoilla. 
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Onnistumistodennäköisyyden ollessa 10 prosenttia yrittäjän vuosian-
sioiden pitäisi siis olla noin 50 prosenttia suuremmat kuin palkan-
saajan, jonka vuosiansio on 20 000 euroa, jotta yrittäjyyden odotettu 
taloudellinen hyöty 10 vuoden aikahorisontilla olisi yhtä suuri kuin 
10 vuoden työuran. Mitä alhaisempi vaihtoehtoispalkka, sitä suhteel-
lisesti suurempi on yrittäjyyden kynnysansio. Yrittäjän kynnysansi-
on ja vertailupalkan suhteen pieneneminen vertailupalkan kasvaessa 

2 Verouudistuksen seurauksena hankintameno-olettama laskee 50 prosentista 40 prosenttiin. 
Tämä tietysti kiristää verotusta, koska verotettava myyntivoitto kasvaa. Jos kuitenkin ottaa 
huomioon infl aation hidastumisen, verotettava myyntivoitto pienenee. Vielä 1990-luvulla 
keskimääräinen infl aatio oli noin 3–5 prosenttia. Infl aatio on viime vuosina ollut noin 1–2 
prosenttia. Nykyisen tason oletetaan  säilyvän, koska Euroopan keskuspankin infl aatiotavoite 
on noin 2 prosenttia.    
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johtuu siitä, että palkkatyön verotus kiristyy tulojen kasvaessa ja yrit-
täjän tulojen verotus kevenee, jos ja kun yrittäjä pystyy kerryttämään 
nettovarallisuuttaan.    

Yrityksen onnistumistodennäköisyyden eli myyntivoittojen saantito-
dennäköisyyden kasvu 10 prosentista 35 prosenttiin laskee yrittäjyy-
den kynnysansion suhdetta vertailupalkkaan selvästi. Vertailupalkan 
ollessa 40 000 euroa vuodessa yrittäjyyden kynnysansion suhde ver-
tailupalkkaan laskee noin 1,35:stä 1,15:een onnistumistodennäköi-
syyden kasvaessa 10 prosentista 35 prosenttiin. Yrittäjyyden onnis-
tumistodennäköisyyden kasvu lisää odotettua myyntivoittoa ja täten 
yrittäjäuran taloudellista houkuttelevuutta. 

Vuonna 2005 voimaan tuleva yhteisö- ja pääomaverouudistus laskee 
yrittäjyyden kynnysansiota. Vertailupalkan ollessa 40 000 euroa vuo-
dessa yrittäjyyden kynnysansion suhde vertailupalkkaan laskee noin 
4 prosenttiyksikköä. Onnistumistodennäköisyyden ollessa 10 pro-
senttia yrittäjyyden kynnysansio on noin 37 prosenttia suurempi kuin 
vertailupalkka nykyisen verojärjestelmän vallitessa. Vuoden 2005 
verojärjestelmässä yrittäjyyden kynnysansio on noin 33 prosenttia 
suurempi kuin vertailupalkka. 

Verouudistus laskee yrittäjyyden kynnysansiota vertailupalkkaan 
prosenttiyksiköissä sitä enemmän, mitä suurempi on yrittäjäuran on-
nistumistodennäköisyys. Mitä suurempi on onnistumistodennäköi-
syys, sitä enemmän yrittäjä hyötyy taloudellisesti myyntivoittojen 
verotuksen alentumisesta.

Mitä alhaisempi on vertailupalkka, sitä vähemmän verouudistus las-
kee yrittäjyyden kynnysansiota. Yrittäjätulon vähetessä ansiotulona 
verotettavan yrittäjätulon osuus kasvaa ja täten hyöty yhteisövero-
tuksen alentumisesta pienenee.    

Esimerkkilaskelmien mukaan yrittäjyyden kynnysansio on varo-
vaisesti arvioituna noin 30–50 prosenttia vaihtoehtoisen työsuhteen 
palkkaa suurempi. Mitä korkeammat  ovat yritysten perustamiskus-
tannukset, mitä suurempi on konkurssitodennäköisyys ja mitä pie-
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nempi on onnistumistodennäköisyys myyntivoittoihin, sitä korkeam-
pi on yrittäjyyden kynnysansio. Laskentakehikko kaiken lisäksi ali-
arvioi yrittäjyyden kynnysansiota. Mitä enemmän yksilöt kaihtavat 
riskiä (laskelmissa on oletettu riskineutraalisuus) ja mitä korkeampi 
on korkotaso (laskelmissa on korko nolla prosenttia), sitä korkeampi 
on yrittäjyyden kynnysansio.    

Verouudistuksen vaikutuksia yrittäjäksi ryhtymisen kannustimiin on 
tarkasteltu varioimalla myyntivoittojen saantitodennäköisyyttä eli 
onnistumistodennäköisyyttä. Vastaavalla tavalla voitaisiin arvioida 
verouudistuksen vaikutuksen herkkyyttä muiden muuttujien suh-
teen.    

Summary: The recent Finnish tax reform and entrepreneurial 
occupational choice 

The paper initially discusses the role of entrepreneurs and SMEs in the 
Finnish economy. It then proceeds with a model of the occupational 
choice of an entrepreneur. The paper estimates the reservation earnings 
of an entrepreneur to be 30–50 percent higher than the opportunity 
wage. In addition, the paper evaluates the effects of the recent Finnish 
corporate tax reform on the incentives of career choice. The reform 
lowers the tax rate of most entrepreneurs. Due to this it is estimated 
that the reservation earnings are lowered by 4 percent.    
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Liite 5.1  Yritys- ja pääomaverouudistuksen keskeisimmät kohdat

Yhteisö- ja pääomaverokannat eriytyvät ja alenevat

Vanha yhteisö- ja pääomaverokanta 29 %
Uusi yhteisöverokanta 26 %, uusi pääomaverokanta 28 %

Osinkoverotus kiristyy

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovutaan 
Pörssiyhtiöiden osingot: 
–  30 % verovapaata
–  70 % pääomatulona
Muut yhtiöt: 
Nettovarallisuudesta
–  9 % verovapaata
–  yli 9 %:n osalta 70 % ansiotulona
–  verovapauden maksimi 90 000 euroa, ylimenevästä osasta 70 % 

pääomatulona

Varallisuusvero kevenee

–  verotettavan omaisuuden alaraja nousee 185 000 � 250 000 eu-
roon

–  verokanta alenee 0,9 % � 0,8 %
–  listaamattomien yhtiöiden osingoista 90 000 euron ylittävältä 

osalta menevä pääomaverotulo vähennetään varallisuusverosta
–  vuonna 2006 varallisuusvero poistuu kokonaan

Pienyrittäjille huojennuksia

–  ansiotuloina verotettavista osingoista myönnetään kunnallisvero-
tuksen ansiotulovähennys

–  elinkeinonharjoittajan ja henkilöyhtiön verotuksessa pääomatulo-
osuus nousee 18 % � 20 %

Tuloverotukseen pieniä muutoksia

–  vähintään kymmenen vuotta omistetun omaisuuden hankintame-
no-olettama alenee 50 % � 40 %

–  enintään 1000 euron luovutuksista syntyvät voitot muuttuvat ve-
rovapaiksi. 
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Liite 5.2  Mallin muuttujien arvot  

Yksilön valinta yrittäjäuran ja työsuhteen välillä tapahtuu vertaamal-
la uravaihtoehtojen odotettuja hyötyjä. Yrittäjyyden kynnysansio on 
se yrittäjätulo, joka tuottaa saman odotetun hyödyn palkkatyöuran 
kanssa. Yksilö on riskineutraali. Laskelmassa oletetaan lisäksi, että 
korko ja infl aatio on nolla kuten myös yksilön aikahorisontti. Yrittä-
jyyden kynnysansion laskentakehikko on esitetty yksityiskohtaisesti 
tutkimuksessa (Holm 2000).

Parametrit
Vapaa-ajan ja nettotulojen arvostus 0,8
Palkansaajan irtisanomistodennäköisyys 0,1
Tarkasteluperiodi 10 vuotta
Työmarkkinatilan muutosajankohta 5 vuotta

Vakioiset muuttujat
Ansiotuloveroaste 0,4
Työllisen ansiotulovähennys 5 046 euroa/vuosi
Työttömän ansiotulovähennys 3 364 euroa/vuosi
Pääomatuloveroaste 0,29
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
korvaussuhde

0,6

Peruspäiväraha 5 046 euroa/vuosi
Laskennallinen vuosityöaika 2 400 tuntia/vuosi
Yrittäjän vuosityöaika 1 992 tuntia/vuosi
Työntekijän vuosityöaika 1 778 tuntia/vuosi
Työttömän työnetsintäaika 240 tuntia/vuosi
Myyntivoiton ja alkupääoman suhde 3
Yrittäjätulon pääomatulo-osuus 0,2–0,5

Muuttuvat muuttujat
Työsuhteen palkka 20 000 tai 40 000 euroa/vuosi
Yrityksen konkurssitodennäköisyys 0,35
Yrityksen perustamiskustannus 33 600 euroa
Yrityksen onnistumistodennäköisyys 0,0–0,35
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6ON ATTITUDES TOWARDS MIGRATION 
Migration, redistribution and national interest

Sinikka Hämäläinen

6.1  Introduction

During the past few decades, the world has witnessed a very signifi cant 
easing of restrictions in the exchange of both goods and services. 
This has also been evidenced in the fl ow of capital. Nevertheless, the 
movement of people is still subject to quite signifi cant restrictions. 

Western countries have disapproved of emigration restrictions more 
than of immigration restrictions. The immigration of individuals has 
been subject to strict control everywhere. However, this is not true 
of emigration. Any restriction of the freedom to emigrate is often 
considered to be an infringement of human rights.1 Also, even though 
the existing association agreements within the EU as well as within 
the Nordic countries2 proscribe any interference with the fl ow of 
people across state boundaries, immigration from outside the area, 
i.e. from third countries, is controlled.3 Immigration fl ows have been 
regulated to minimize social, ethnic and economic side effects of 
uncontrolled migration. 

The immigration policies of permanent labour-importing countries 
have become more selective. Quality as well as quantity restrictions 

1 Emigration is a basic human right established by the United Nations Universal Declaration 
of Human Rights: “Everyone has the right to leave any country, including its own, and to 
return to his country”. The right of immigration, however, is not recognized by international 
law. 
2 In the Nordic countries citizens have enjoyed complete freedom of movement since 1954.
3 The regulation has caused asylum seeking to become one of the principal means of 
immigration into the EU. A big issue is how to distinguish genuine asylum-seekers from 
purely “economic” migrants.
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have been set. The volume of immigration is often determined purely 
by the national interest: employing migrant workers should make 
a positive contribution to the well-being of the industrial countries 
admitting immigrants. A large number of immigrants are recruited 
to satisfy specifi c labour market requirements.4 Some immigration 
systems, however, are ostensibly run on non-economic principles as 
the present control system5 in the United States. 

The decision to admit immigrants lies with the government of the 
country concerned. Control of migration may be direct, such as by 
imposing quotas, or indirect in that the government infl uences the 
parameters determining movement. Work permit regulations as well 
as “tax/transfer” options have been used.6

Migration can be encouraged or discouraged by increasing or 
diminishing the advantages it offers. However, an observable fact is 
that despite the identical material advantages that emigration offers to 
some group of people, not all of them will decide to leave their home 
country. People visualize the advantages in quite different ways and 
their reactions to the same material incentives may also differ. To be 
successful the objectives of migration policy have to meet the needs 
and aspirations of a large part of the migrant workers. 

But why is immigration more likely to be restricted than emigration? 
Who is against immigration? This important policy issue has been 
neglected in the literature. Nevertheless, explanations have been 
given for the resistance to low-skill immigration.7 Labour market 
concerns, welfare concerns and racial attitudes are suggested to be 
the three main factors which shape individual preferences for further 
immigration. The fi ndings of Dustmann and Preston (2000 and 2003) 

4 Lately, in many European countries special programmes have been implemented to attract 
immigrants with specifi c skills. See OECD (1992) and Martin – Widgren (2002, 10, 32).
5 There are four major categories of immigrant: relatives of U.S. residents, employment-based 
immigrants, refugees (and asylees) and diversity immigrants (selected from a lottery).
6 OECD (1978,20), Martin – Widgren (2002, 19).
7 See, for instance, Razin – Sadka (1996), Müller (2000).
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establish that both economic and racial factors appear to matter, but 
suggest that race is the dominant underlying issue. Mayda (2004) 
identifi es a strong empirical regularity concerning the relationship 
between individual skill and attitudes toward immigrants. Non-
economic variables also appear to be correlated with immigration 
attitudes but they do not seem to signifi cantly alter the results in 
the economic explanations. This paper considers the problem from 
the perspective of national interest using a variant of the Mirrlees 
(1982) model. But is the nationalistic welfare function able to give 
the answer? The plan of the paper is as follows. Sections 6.2–6.3 
briefl y review the conceptual issues of the model and introduce the 
welfare criterion. In section 6.4 we characterize the optimal income 
tax (redistribution) policy of the country and evaluate the desirability 
of migration. Section 6.5 concludes.

6.2  Conceptual issues

Following the model of optimal income taxation under migration 
in a simple two-country case8 we assume a world with two types 
of people classed by productivity. Let there be 2,1iNi  people 
in each category in the world which is composed of a home 
country (country h ) and a foreign country (country ). Denote by 

� �2,1�imi  the equilibrium number of -individuals at home. Thus, 
the domestic production function can be written as  
which, for simplicity, is assumed to have constant returns to scale. 
Denote marginal products by  and consumption levels for the two 
classes by ijx  (  for consumer type,  for country; fhji ,;2,1 �� ). 
Everyone is assumed to have the same utility function: ( )ijxuu = .

We assume that  ( )dvvgi  people of type  regard living in country 
h  as worth utility  more than living in country  at the same 
consumption level. Naturally,  may be positive or negative. Let  

8 Hämäläinen (1991).
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be the distribution function. Consequently, � �vGi  people of type  
think country h  worth at least  more than country :

 � � � �%
&

�
v

ii dvvgvG .

Then, in equilibrium under free migration the number of people of 
type  in country h  is 

(1) � � � �' * � �
� � � �
%
&

�

���
ihif xuxu
iihifii dvvgxuxuGm .

6.3  The welfare of nationals

According to Mirrlees (1982) three different welfare criteria occur 
to people thinking about migration, depending on the group whose 
welfare is to count. One could restrict the group to those who do not 
migrate, to nationals or to all humans in the world. Depending on the 
migration question under consideration one might wish to defi ne the 
population concerned in different ways. In this paper we will take the 
national welfare point of view. We try to formulate a welfare function 
with which it is possible to explain why countries disapprove of 
emigration restrictions more than of immigration restrictions. One 
way of dealing with this is to assume that an initially existing national 
population within a country will approve of increased or reduced 
migration if that increases the total utility of the initial population. 
Then there is an equilibrium – a kind of optimum – when the existing 
population desires no changes in consumption levels.

Denote by � �2,1* �imi  the number of initial population in country
h . Suppose that initially consumption levels are  *

ihx . Consider, for 
the welfare above, the utility of the existing class one consumers. If 
there were an increase in , its total utility denoted by  would 
be

(2) ( ) ( )
( ) ( )

∫
∞

−

+=
*
11

11
*
11

hf xuxu
h dvvvgxumW .
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If there were a reduction in , total utility would be

(3) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]{ } ( )fhfhhf xuxuxuGmxuxuxuGW 1111
*
111111 −−+−=

 ( )
( ) ( )

∫
∞

−

+
hf xuxu

dvvvg
11

1 .

For (2) we have

 ( )h
h

xum
x
W

1
*
1

1

1 '=
∂
∂

and for (3) we have

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )hhhf
h

xumxuxuxuG
x
W

1
*
11111

1

1 '' =−=
∂
∂

in the initial position. Similarly, we could consider total utility of 
existing consumers of class 2. 

6.4  Labour mobility and redistribution

6.4.1  Optimal Tax Formula

There are no explicit restrictions on immigration or emigration. 
Migration is regulated by means of tax policy, not by explicit 
migration regulations. The home government imposes taxes on the 
incomes of all residents in the country but is unable to tax emigrants. 
In this case there is only one resource constraint:

(4) 
 
∑
=

=
2

1
21 ),(

i
ihi mmFxm .

Thus, country h , in choosing hx1  and hx2 , does not worry about the 
resource constraint of country . There will, of course, be changes 
in  ifx  as a result of changes in migration, but at the margin these can 
be ignored by the home country.
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The government is assumed to have perfect information regarding 
the characteristics of the individuals and its objective is to maximize 
the total utility of the initially existing domestic population subject to 
its own budget constraint. The fi nal number of people in the economy 
may be higher or lower than the initial number. No tax discrimination 
is allowed between people of type ; i.e. every individual of type  in 
the country will receive the same after-tax income.9 Thus, immigrants 
are given zero welfare weight in the measurement of social welfare10 
but they will be paid and taxed as original nationals.

The optimization problem can now be set as maximizing the Lagrange 
function

(5) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−+= ∑∑

==

TxmmmFWL
i

ihi
i

i

2

1
21

2

1
,λ ,

where  is the predetermined level of taxes to be collected by the 
government and ,  is the Lagrange multiplier of the tax revenue 
constraint.

From (5) we can calculate the FOCs for  2,1; =ixih :

(6) 
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where  
i

i m
FF

.
.

� .

Here, the fi rst term can be interpreted as the utility gain and the 
second term as the value of the tax revenue change. The impact on 
total utility owing to a small change in ihx  is ( ) ihihi dxxum '*  and the 
impact of ihdx  on tax revenue in the domestic economy, assuming 
that marginal productivities do not change, is to change it by 

9 In OECD countries, by law, migrants must be paid the same wages as others for the same 
hours worked.
10 The assumption that immigrants are not integrated into the welfare criteria of the country 
is justifi ed by the fact that only full-fl edged citizens can participate in the political process 
and, in general, a migrant does not become a citizen right away. Thus, the maximization of 
the welfare of the original nationals seems to me a reasonable one to address.
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( ) ihiihihi
ih

i dxmdxxF
x
m
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. Information about propensities to migrate 
can be expressed by the elasticity *

*

i
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i
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x
x
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∂
∂

= . With this notation, 
(6) can be rewritten as the modifi ed Ramsey rule for every :

(7) 
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The left hand side of (7) is the tax as a proportion of after-tax income. 
The rule is not an explicit formula for the optimal tax, since  as 
well as  is a function of  ihx .11

6.4.2  Emigration versus Immigration

Turning now to the details of the tax structure the analysis is simplifi ed 
to better understand the results and the nature of the problem. We 
focus on the case with just one group mobile at a time, either skilled or 
less-skilled workers but not both at the same time. Furthermore, since 
the specifi cation of the welfare function depends on the direction of 
migration, the cases will be analysed separately. Taxation is assumed 
to be purely redistributive. 

Consider fi rst the case of emigration. Let the people in category 2 
be immobile. The number of people in category 1 who remain in 
the economy is [ )()( 11 hf xuxu � ], a decreasing function of [

)()( 11 hf xuxu � ]. A small change in hx1 , hdx1 (<0), induces a few 
people of type 1 to emigrate, and the impact on welfare 

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]{ } ( ) ( )
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11 See formula (6) in Mirrlees (1982).
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(8)  
=

hdx
dW
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Now, totally differentiating the resource constraint (4) keeping  
constant yields a change in hx2  that would arise in response to a small 
change in hx1 :

(9) ( )[ ])(1
11111*

21

2
hh

h

h xugFxm
mdx

dx ′−−−= .

For optimality 

(10) 0
1

=
hdx

dW .

Hence, using (8), (9), (10) and the fact that  we obtain the 
solution:

(11) [ ] )()()()()( 21111211 hhhhh xuxugFxxuxum ′⋅′⋅⋅−=′−′⋅ .

From this it is easily seen that under emigration transfer recipients, 
whether they are type 1 people (potential emigrants) or not, will 
always have lower disposable incomes.12

To examine the case of immigration we have to study the effects 
using the objective function
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This implies the result

12 For transfer receiving emigrants (individuals of type 1) the right hand side of the 
optimality condition (11) is negative, implying that [ ] 0)()( 21 <′−′ hh xuxu . Consequently, 

hh xx 21 < . If emigrants are taxpayers, the right hand side of (11) turns out to be positive 
which gives hh xx 21 > . Accordingly, transfer recipients, whether potential emigrants or 
not, will have lower disposable incomes.
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Substituting (9) into (12) we fi nd that
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Consequently, when there is immigration of taxpayers, we have

 
*
1

1

2

1

)(
)(

m
m

xu
xu

h

h <
′
′ . 

Now, since 0
)(
)(

2

1 �
0
0

h

h

xu
xu

 and , we can deduce that hh xx 21

�

�
� . 

This means that under immigration of taxpayers there are situations 
where taxpayers will have lower after-tax incomes than transfer 
recipients. If, instead, transfer recipients are those who immigrate, 
optimal redistribution is conventional, i.e. transfer recipients will 
have lower disposable incomes.13

An approving attitude towards emigration is easy to understand from 
the migrant’s point of view. He decides his residence according to 
the place where utility is highest. If we evaluate emigration from 
the perspective of national interest, the reasoning is no longer so 
straightforward. We cannot restrict the group whose welfare demands 
consideration to those who migrate; the welfare of those left behind 
also matters. However, it is self-evident here that under low-skill 
emigration those who do not migrate also gain, since economic 
resources (income) per individual will rise. If the emigrants are 
skilled, resources per person at home tend to decline. Nevertheless, 
emigrants themselves gain and welfare in total (assumed to depend 
on the utility of all natives, whether working in the country or not) is 
maximised. 

13 See Leite-Monteiro (1997).
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Immigrants do not become full members of the country. They are paid 
and taxed as original nationals, but their well-being is not taken into 
account; they are excluded from the welfare criterion. Desirability 
of immigration is evaluated from the viewpoint of total utility of the 
initial population. Low-skill immigration makes redistribution more 
costly, explaining the negative attitudes towards it. Immigration of 
high-skill individuals makes the country richer in the sense that the 
proportion of high income individuals increases. This increases the 
possibilities for redistribution, which is hardly opposed by any national 
transfer recipient. However, as shown above, a high proportion of 
skilled individuals may imply excessive redistribution with lower 
after-tax incomes for taxpayers than for transfer recipients. Among 
high-skill nationals this can be considered as if not a loss, at least a 
kind of unfairness.

Our way of dealing with the question why countries disapprove 
emigration restrictions more than of immigration restriction based on 
the assumption that an initially existing national population within 
a country will approve of increased or reduced migration if that 
increases the total utility of the initial population. Consequently, the 
solution above is an equilibrium – a kind of optimum – when the 
existing population desires no changes in consumption levels.

6.5  Concluding comments

It seems to be a diffi cult task to apply economic modelling to justify 
the reasons why governments disapprove of emigration restrictions 
more than of immigration restrictions. This paper used a variant of the 
model of optimal income taxation under migration to seek a rationale 
for the prevalent asymmetric attitude. Optimal policies were derived 
through maximization of the welfare of the original population. That 
is a target with which the country does not try to keep people merely 
because they are contented, and does not try to lose them because 
they are miserable.
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Low-skill immigration leads to losses to the native-born population, 
whereas under out-migration of low-skill natives the country stands 
to gain. Emigration of high-skill nationals entails losses to those left 
behind, but generates gains to the migrants. Immigration of high-
skill individuals, instead, is benefi cial in tending to increase the 
consumption of the native-born residents. On the other hand, the 
tax policy may lead to excessive redistribution, indicating lower 
disposable incomes for taxpayers, which can be regarded as an unfair 
result from the perspective of taxpaying natives. 

With a simple nationalistic model we have sought an economic 
explanation for the asymmetric attitude towards emigration and 
immigration. However, the explanation achieved is not complete. 
The issue needs to be more closely examined. Stronger analytical 
results are likely to be obtained by introducing some constraints into 
the original framework.14

Taxation and redistribution policy could be determined at political 
economy equilibrium by a balance between those who gain and those 
who lose. In practice, however, it is not the whole population but a 
minority who decides on immigration and emigration. The obvious 
political reason for asymmetry is that immigration involves giving 
a concession to outsiders, whereas restricting emigration would 
involve restricting insiders. To put it another way, people prefer to 
put restrictions on other people than on themselves. If people value 
national homogeneity, we have an immediate explanation of the 
asymmetric attitude to immigration and emigration: a country does 
not become less homogeneous if some people leave the country but it 

14 The results of a numerical version of the model show that disposable incomes for skilled 
individuals will be higher under emigration than under immigration, when the utility level 
abroad of less-skilled ones is given. The same result holds true for less-skilled people, when 
the utility level abroad of skilled ones is fi xed. However, in both cases the outcome has 
been obtained to some extent at the expense of the other group, whose domestic disposable 
income varies reversely. Moreover, the fi nding that there seem to be limit values for domestic 
optimal after tax incomes when the tax policy abroad is fully redistributive is interesting. 
Equalized after-tax incomes abroad, however, do not imply equalized after-tax incomes at 
home. The fi gures also demonstrate that there are indeed situations where excessive income 
redistribution occurs. (Hämäläinen 2003, 15.)
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does if a similar number of foreigners come in. This could, perhaps, 
be captured by introducing congested public goods and assuming that 
foreigners congest more than original population. Presumably then, 
if there are diseconomies of scale in providing public goods one can 
rationalize the opposite preference for emigration and immigration. 
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7ONKO OSAKKEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN 
TUOTTO-ODOTUS MUUTTUNUT?

Jari Järvinen

7.1  Johdanto

Vuosituhannen vaihteessa koettiin eräs aikamme suurimmista pörssi-
kuplista. Kuplan taustalla olivat Yhdysvaltain talouden ennätyspitkä 
nousukausi, jolloin puhuttiin ns. uudesta taloudesta. Uuden talouden 
käsite tarkoitti tilannetta, jossa talous voisi kasvaa nopeammin ilman, 
että infl aatio kiihtyisi. Kasvu perustui uusiin teknologisiin innovaa-
tioihin ja internetin hyväksikäyttöön, jotka paransivat tuottavuutta. 
Samalla myös talouksien suhdannevaihtelut pienenivät, mikä lisäsi 
vakautta. Näiden ajatusten siivittämänä pörssikurssit nousivat voi-
makkaasti erityisesti 90-luvun lopulla, koska sijoittajat olivat val-
miita maksamaan osakkeista lähes mitä tahansa. Osakkeiden hinnat 
irtaantuivat niiden perustekijöistä ja seurauksena oli kupla, joka sit-
ten lopulta puhkesi keväällä 2000. Tämän jälkeen osakkeiden hinnat 
kääntyivät teknologiavetoiseen laskuun ensin Yhdysvalloissa ja sit-
ten Euroopassa. Vajaassa kolmessa vuodessa markkina-arvoista oli 
pyyhitty pois Yhdysvalloissa keskimäärin 45 prosenttia ja Euroopas-
sa keskimäärin 55 prosenttia laajoilla indekseillä mitattuna. Tekno-
logiapörssi Nasdaqin markkina-arvosta oli samaan aikaan hävinnyt 
jopa yli 80 prosenttia.

Kurssilasku on ollut suurempi kuin kertaakaan sitten toisen maail-
mansodan ja vaikka vuodet 2003 ja 2004 ovat olleet kohtalaisen hy-
viä vuosia osakesijoittajille, pörssikurssit ovat edelleen selvästi alle 
vuosituhannen vaihteen huipputasojen. Tämä on herättänyt kysymyk-
sen siitä, onko osakkeiden pitkän aikavälin tuotto-odotus muuttunut? 
Sijoitusrahastoesitteissä muistutetaan jatkuvasti, että historiallinen 
tuotto ei ole tae tulevista tuotoista, mutta tällä hetkellä tuo lause on 
ajankohtaisempi kuin koskaan. Kokonaisuudessaan viime vuosisata 
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oli osakkeiden kulta-aikaa. Osakkeet tuottivat Yhdysvalloissa nimel-
lisesti keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, mikä ylitti selvästi vaihto-
ehtoisten sijoituskohteiden tuotot. Näinhän asian pitäisikin olla, että 
tuotto ja riski liittyvät toisiinsa aivan kuten rahoitusteoria opettaa.

Mitä osakkeilta sitten voidaan perustellusti odottaa tulevaisuudessa? 
Alhaisempia, samanlaisia vai korkeampia tuottoja kuin viime vuo-
sisadalla? Vastauksella on suuri merkitys esimerkiksi nykyisen elä-
keturvajärjestelmän rahoitusta silmälläpitäen. Väestön ikääntyminen 
kasvattaa eläkemenoja tulevaisuudessa ja osakkeiden varaan on las-
kettu paljon. Toisaalta, myös tavalliset kotitaloudet ovat viime vuo-
sina yhä enenevässä määrin sijoittaneet osakkeisiin joko suoraan tai 
epäsuorasti rahastojen kautta, joten kysymys koskettaa myös heitä.

Entä jos osakkeet eivät tuotakaan jatkossa sitä, mitä ne historiassa 
ovat tuottaneet? Tarkastelen tässä yhteydessä neljää keskeistä teki-
jää, jotka vaikuttavat osakemarkkinoiden pitkän aikavälin näkymiin. 
Nämä neljä tekijää viittaavat siihen, että osakemarkkinoiden pitkän 
aikavälin tuotto-odotus on pudonnut siitä, mitä se joskus on ollut. 
Kannattaa huomata, että edelleen monet näyttävät ajattelevan, että 
osakemarkkinoiden tuotto-odotus on tuo historiallinen 10 prosenttia 
ja viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen huonoja vuosia. Näin 
voi toki olla, mutta nämä neljä tekijää antavat perustellun syyn epäil-
lä, että pitkän aikavälin tuotto-odotus on laskenut.

7.2  Riskitekijät

Ensimmäinen riski liittyy Yhdysvaltain talouden epätasapainoon. Vii-
me vuosikymmenen velkavetoisen kasvun seurauksena vaihtotaseen 
vaje on noussut jo lähes kuuteen prosenttiin kansantuotteesta. Taso 
on pidemmän päälle kestämätön ja jossain vaiheessa velkaongelman 
täytyy korjaantua joko dollarin heikkenemisen ja/tai talouskasvun 
hidastumisen kautta. Dollarin heikkenemisestä on viime vuosina saa-
tu näyttöjä, mutta mikäli vaihtotaseen tasapainottuminen tapahtuisi 
puhtaasti dollarin heikkenemisen kautta, dollarin pitäisi heiketä vie-
lä selvästi enemmän – eikä ainoastaan euroa ja jeniä vastaan, vaan 
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myös Kiinan valuuttaa vastaan, sillä ongelma ja sen ratkaisut löyty-
vät Kiinasta.

Yhdysvaltain talouskasvun hidastuminen olisi nopeampi ja tehok-
kaampi sopeutumiskeino, mutta Yhdysvaltain talouden notkahdus 
heijastuisi nopeasti ympäri maailmaa kasvun hidastumisena. Osa-
kemarkkinoiden näkökulmasta molemmat sopeutumismekanismit 
ovat huonoja vaihtoehtoja. Heikompi dollari kiihdyttäisi infl aatiota 
ja nostaisi sitä kautta nimelliskorkoja. Yhdysvaltain keskuspankki 
FED joutuisi tässä tilanteessa kiristämään rahapolitiikkaa odotettua 
enemmän, mikä olisi myrkkyä velkaisille kotitalouksille. Toisaalta, 
talouden ajautuminen alle potentiaalisen kasvu-uransa puolestaan hi-
dastaisi yritysten tulosten kasvua, jolloin myös osakemarkkinoiden 
tuotot jäisivät alle pitkän aikavälin keskiarvojensa.

Kuvio 7.1 USA:n osakemarkkinoiden arvostus ja osinkotuotto
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Toinen riski liittyy alhaiseen osinkotuottoon. Osinkotuotto on ollut 
laskussa 80-luvulta lähtien ja yhä suurempi osa sijoitusten tuotos-
ta tulee jatkossa arvonnoususta (kuvio 7.1). Alhaista osinkotuottoa 
perustellaan usein yritysten parantuneilla kasvunäkymillä, jolloin 
yritysjohdon kannattaa käyttää rahat yrityksen arvoa lisääviin uusiin 
investointeihin. Alhainen osinkotuotto ei kuitenkaan automaattisesti 
tarkoita suurempaa arvonnousua tulevaisuudessa. Arvonnousu liittyy 
yritysten tuloskasvuun, mikä puolestaan liittyy talouden kasvuun ja 
erityisesti talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin. Mikäli ar-
vonnousu ei ole tulevaisuudessa nopeampaa, nykyisellä osinkotuo-
tolla tuotto-odotukseksi saadaan noin 7 prosenttia, mikä on alle his-
toriallisen toteutuneen tuoton. Pitkällä aikavälillä tämä on kuitenkin 
merkittävä ero aikaisempaan verrattuna korkoa korolle periaatteella 
laskettuna.

Toisaalta osinkotuotto voisi nousta myös pörssikurssien laskun kautta. 
Tämä tarkoittaisi kuitenkin hyvin voimakasta kurssilaskua nykyisten 
omistajien kustannuksella. Pörssikurssien lasku vuosina 2000–2002 
ei kuitenkaan nostanut osinkotuottoa. Ei ole myöskään mitään takei-
ta siitä, että yritysjohto todella investoisi varat uusiin kannattaviin 
projekteihin, joiden nettonykyarvo on positiivinen. Rahalle on myös 
lukuisia vaihtoehtoisia kohteita, kuten omien osakkeiden ostot, yri-
tysostot ja fuusiot. Lisäksi uusien investointien rajatuotto on aleneva, 
jolloin uuden investoinnin tuotto on alhaisempi kuin edellisen. 

Osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että omien osakkeiden ostot 
korvaavat osinkotuoton laskun. Verotus muuttui Yhdysvalloissa 
1980-luvun alussa siten, että omien osakkeiden osto tuli osinkoja 
edullisemmaksi voitonjaon muodoksi. Omien osakkeiden ostojen on 
arvioitu olevan noin 0,5–1 prosenttiyksikköä, joten tätäkin kautta las-
kettuna osinkotuotto jää selvästi alle historiallisen keskiarvonsa, joka 
on ollut keskimäärin 4,5 prosenttia. Viittaako alhaisempi osinkotuotto 
alhaisempiin tuottoihin tulevaisuudessa? Dimson, Marsh ja Staunton 
(2004) osoittivat tutkimuksessaan, että osinkotuotto ennustaa osak-
keiden pitkän aikavälin tuottoja. Kokonaistuoton kannalta arvonnou-
su on ollut dominoiva komponentti. Yhdysvaltain osakemarkkinoilla 
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reaalinen arvonnousu on ollut keskimäärin noin 4,2 prosenttia (kuvio 
7.2).

Kuvio 7.2 Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kehitys 
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Kolmas riski liittyy osakemarkkinoiden korkeaan arvostukseen. 
Vuosituhannen vaihteen jälkeen yritysten tulokset ja pörssikurssit 
kääntyivät laskuun. Tästä huolimatta arvostustasot pysyivät edelleen 
P/E-mittarilla tarkasteltuna korkealla, kun hinnat suhteutettiin edel-
listen 10 vuoden tulosten liukuvaan keskiarvoon (kuvio 7.1). Vuosien 
2003–2004 kurssinousu pahensi tilannetta ja normalisoitu P/E-luku 
Yhdysvaltain osakemarkkinoille on 26. Campbell ja Shiller (1988) 
osoittivat, että historiallisesti osakesijoitukset näillä arvostustasoilla 
ovat tuottaneet vaatimattomasti jopa 10-vuoden tarkastelujaksoilla. 
Asness (2001) laski 10-vuotistuottoja sen mukaan, millä P/E-luvulla 
ne oli tehty. Tulokset osoittivat selvästi sen, että kalliilla ostetut osak-
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keet tuottavat heikosti ja edullisesti ostetut osakkeet tuottavat hyvin 
10-vuoden jaksoilla (taulukko 7.1).

Arvostus riippuu keskeisesti siitä, miten P/E-luku lasketaan. Mikäli 
käytetään pankkiiriliikkeiden tulosennusteita, arvostus muuttuu hou-
kuttelevaksi. Ongelma on siinä, että tällä tavalla laskettuna osake-
markkinat näyttävät lähes aina edullisilta tai hyvin edullisilta. Käy-
täntö on kuitenkin osoittanut, että yritysten tulosten ennustaminen 
on kaikkea muuta kuin helppo tehtävä. Tästä syystä arvostukset on 
myös syytä laskea toteutuneilla tai normalisoiduilla tuloksilla, jotka 
antavat luotettavamman kuvan osakkeiden hintatasosta. 

Taulukko 7.1 10-vuotisen osakesijoituksen tuotto sen mukaan,   
 millä P/E tasolla se on tehty

Ostohetken P/E 10-vuotisen osakesijoituksen mediaanituotto, %/v
1926–
  5,2–10,1 10,6
10,1–11,7 9,8
11,7–14,1 9,7
14,1–16,7 8,5
16,7–19,0 5,3
19,0–31,7 -0,2
31,7–45,0 ei aiempaa kokemusta

Lähde: Clifford Asness / AQR Capital Management.

Neljäs riski liittyy vuosituhannen vaihteen pörssikuplaan ja sitä 
seuranneeseen romahdukseen. Historiallisesti kuplan puhkeamisen 
jälkeen markkinat ovat tuottaneet heikosti jopa kymmenen vuoden 
tarkastelujaksoilla. Kuvioon 7.3 on piirretty Yhdysvaltain ja Japanin 
osakemarkkinoiden romahdukset vuosina 1929 ja 1990 mainitussa 
järjestyksessä. Kuviosta nähdään, että markkinat ovat noudattaneet 
hyvin samanlaista kehityskulkua: aluksi hinnat nousevat voimak-
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kaasti, jonka jälkeen kupla puhkeaa ja kurssit laskevat voimakkaasti. 
Pahin lasku on takana noin kolmen vuoden kuluttua kuplan puhkea-
misesta. Kestävää nousua on turha odottaa vielä vuosiin, vaan kup-
lan puhkeamisen jälkeen hinnat sahaavat voimakkaasti ylös ja alas 
ilman selvää suuntaa. Erityisesti viides vuosi kuplan jälkeen on ollut 
hyvin haastava ja näinä vuosina pörssikurssit ovat yleensä laskeneet. 
Kuplan jälkeinen sijoitusympäristö on pahin mahdollinen perinteisen 
osta-ja-pidä – sijoittajan näkökulmasta.

Kuvio 7.3 Historialliset pörssikuplat
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Tarkastellaan vielä lyhyesti, mitä edellisen kuplan vuodelta 1929 
jälkeen tapahtui markkinoilla. Analyysi saattaa antaa viitteitä siitä, 
mitä tuleman pitää. Esimerkiksi jos sijoitti osakkeisiin Yhdysval-
loissa vuonna 1929, joutui odottamaan vuoteen 1960 saakka, kunnes 
oli reaalisesti vasta omillaan. Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi laski 
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noin 86 prosenttia 1929–1932 välisenä aikana. Mikäli sijoitti vuon-
na 1968 osakkeisiin, joutui odottamaan 25 vuotta ennen kuin pääsi 
reaalisesti omilleen. Sijoittaja, joka sijoitti vuonna 1929 osakkeisiin 
osakemarkkinoiden 10 prosentin pitkän aikavälin tuotto-odotuksella, 
joutui odottamaan lähes 69 vuotta elokuuhun 1998 saakka, jotta tuot-
to-odotus toteutuisi. Nämä esimerkit ovat luonnollisesti ääritapauk-
sia, mutta osoittavat kuitenkin, että pitkä aikaväli saattaa todellakin 
olla selvästi yli 10 vuotta.

Vaikka osakkeet ovat tällä hetkellä kalliita absoluuttisesti tarkastel-
tuna, niin suhteellisesti korkoihin verrattuna, osakkeiden arvostus on 
houkutteleva. Korot ovat viimeiset 25 vuotta olleet laskevalla tren-
dillä ja tämänhetkiset tasot eivät välttämättä tarjoa houkuttelevaa 
vaihtoehtoa. Viimeisen 75 vuoden aikana osakkeet ovat tuottaneet 
keskimäärin viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin valtion joukko-
lainat. Tämän seurauksena monet ovat valmiita veikkaamaan, että 
näin on myös tulevaisuudessa. Kuitenkin, kun tarkastellaan hieman 
pidemmälle taaksepäin meneviä aikasarjoja, havaitaan, että esimer-
kiksi ajanjaksoilla 1802–1860 ja 1873–1933 joukkolainat tuottivat 
osakkeita enemmän. Tämän tarkastelun perusteella voidaan päätel-
lä, että viimeiset 75 vuotta voivatkin itsessään olla poikkeuksellinen 
ajanjakso, joka ei välttämättä toistu tulevaisuudessa.

Kaukainen historia on juuri nyt erityisen mielenkiintoista, koska 
monet seikat ovat tänä päivänä samansuuntaisia kuin 1800-luvulla, 
jolloin joukkolainat tuottivat osakkeita enemmän. Näistä tekijöistä 
mainittakoon esimerkiksi nopea teknologinen kehitys, teknologia-
osakkeiden kupla (rautatieyhtiöiden osakkeiden yliarvostus) ja sitä 
seurannut konkurssiaalto (vrt. vuosituhannen vaihteen internet-yh-
tiöt). Lisäksi elettiin alhaisen infl aation ja infl aatio-odotusten aikaa, 
mikä on korkosijoittajan kannalta hyvä ympäristö. Vaihtoehtoisten 
sijoituskohteiden, kuten käteisen ja joukkolainojen, tuotto-odotukset 
pysynevät kuitenkin vielä pitkään historiallisen alhaisina. Taustalla 
ovat globaalin talouden rakennemuutos sekä työvoiman ja pääoman 
ylitarjonta.
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7.3  Päätelmät

Nykyinen sijoitusympäristö, jossa osakemarkkinoiden keskimääräi-
nen arvostustaso normalisoidulla P/E-mittarilla on korkea, osinko-
tuotto alhainen ja yritysten voittojen kasvunäkymät ovat aikaisempaa 
heikommat, osakkeiden tuottopotentiaali on rajallinen. Vaikka osa-
kemarkkinoiden pitkän aikavälin tuotto-odotus on pudonnut selvästi, 
ei se kuitenkaan tarkoita sitä, ettei osakkeisiin kannattaisi sijoittaa. 
Päinvastoin. Kun osakkeiden tulostuottoa (P/E-luvun käänteisluku) 
vertaa valtion pitkien joukkolainojen tämänhetkisiin tasoihin, osak-
keiden suhteellinen arvostus on edelleen kohtuullinen. Alhainen in-
fl aatio, globaalin talouden rakennemuutos, alhaiset kapasiteetin käyt-
töasteet ja korkea työttömyys pitävät korot alhaisena myös lähivuosi-
na, jolloin myös korkosijoitusten tuotot painuvat alle pitkän aikavälin 
keskiarvojensa.

Tässä alhaisten tuottojen ympäristössä osakkeet tuottanevat kuiten-
kin edelleen tulevaisuudessa hieman enemmän kuin pitkät korkosi-
joitukset, mutta selvästi vähemmän kuin viime vuosisadalla. Käytän-
nössä riskilisän kutistuminen tarkoittaa riskipitoisten yrityslainojen 
ja muiden vaihtoehtoisten sijoituskohteiden osuuden kasvua sijoitta-
jien salkuissa. Lisäksi sijoittajien ja viranomaisten on syytä korjata 
odotuksiaan osakkeiden tuottopotentiaalista realistisemmalle tasolle. 
Esimerkiksi 25 vuoden tarkastelujaksolla säästöt kasvavat seitsemän 
prosentin tuotto-odotuksella ainoastaan puoleen siitä, mitä kymme-
nen prosentin tuotto-odotuksella tehdyt laskelmat osoittavat.  

Tässä kirjoituksessa tarkasteltiin osakkeiden pitkän aikavälin tuot-
to-odotusta pääosin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden näkökulmasta. 
Tämä siksi, että sieltä on saatavissa riittävän pitkiä ja laadukkaita 
aikasarjoja. Toisaalta kansainvälisten osakemarkkinoiden väliset 
keskinäiset riippuvuudet ovat kasvaneet selvästi viimeisten kahden-
kymmenen vuoden aikana, mikä on vähentänyt kansainvälisen ha-
jauttamisen mukanaan tuomia hyötyjä. Käytännössä rahoitusmark-
kinoiden integraatio tarkoittaa sitä, että mikäli Yhdysvalloissa tuotot 
jäävät historiallisista keskiarvoista, heijastuu se myös Helsingin ja 
muiden Euroopan valtapörssien kehitykseen.
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Summary: Have the expected long-term stock market yields 
changed?

The essay examines whether the long-term expected equity yields 
have fallen in recent years, especially in the US stock markets. Due to 
the increased integration of the international capital markets the US 
developments have an important impact globally. The author fi nds 
four factors which speak for a decline of the stock yields compared 
to the average level over the last century. The fi rst is the imbalances 
in the US economy, especially the current account defi cit. The second 
is the lowering of the dividend yield, which has lasted for 20 years. 
The third are the still high stock market values, measured by the P/E 
ratio. Finally, the fourth factor is the stock market crash of 2000 and 
its repercussions, which may, based on historical evidence, affect the 
markets for several years.  
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8LUOVUTUSVOITTOVEROTUKSEN 
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA 

VEROUUDISTUS

Matti Kukkonen

8.1  Johdantoa

Omaisuuden arvonmuutosten henkilöverotuksella on useita kes-
keisiä taloudellisia vaikutuksia. Tässä artikkelissa käsittelen omien 
tutkimusintressieni puitteissa lähinnä vain realisointiperusteisen ar-
vonnousuverotuksen eli luovutusvoittoverotuksen1 aiheuttamaa lu-
kitusvaikutusta (lock-in effect) sekä jakamattoman osakeyhtiövoiton 
kahdenkertaista verotuksen ongelmaa (double taxation of corporate 
income) eli tilannetta, jossa osakeyhtiöön kertyneiden verotettujen 
voittovarojen realisointi osakekaupan muodossa johtaa voittojen ve-
rotukseen myös omistajan tulona. Amerikkalaisessa verotaloudelli-
sessa tutkimuksessa on vanhastaan tutkittu hyvinkin laajalti nimen-
omaan luovutusvoittoverotuksen taloudellisia käyttäytymisvaikutuk-
sia. Tässä esityksessä on tarkoitus tehdä lyhyehkö yleiskatsaus tämän 
alueen kysymyksenasetteluihin Suomen näkökulmasta. Kysymys on 
tärkeästä arvonnousuverotuksen taloustieteellisen analyysin ja vero-
juridiikan solmukohdasta. 

Katsauksen teko on nyt hyvin ajankohtaista erityisesti siinä mielessä, 
että vuoden 2005 alusta on astunut voimaan uusi osinkoverojärjes-
telmä, jossa ei enää myönnetä osakkaille yhtiöveron hyvitystä. Tämä 
uusi, semiklassinen hybridiveromalli verottaa osinkoja yhtiötasolla 
ja osittain myös osakastasolla. Osakeyhtiön jaetun voiton verotus 
on siis mullistunut. Jakamattoman voiton verotuksen eli osakkeiden 
luovutusvoittoverotuksen osalta verouudistuksessa alennettiin pää-
omaverokantaa yhdellä prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin, mutta sa-

1 Taloustieteilijät puhuvat tässä yhteydessä usein pääomavoitoista (capital gains). 
Verojuristit taas käyttävät termiä luovutusvoitto tai myös myyntivoitto.
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malla verotusta kiristettiin supistamalla verotettavan luovutusvoiton 
laskennassa käytettävää hankintameno-olettamaa 50 prosentista 40 
prosenttiin.2 

Jouko Ylä-Liedenpohja on omassa tutkimustuotannossaan pohtinut 
laajasti erityisesti osakeyhtiön jaetun ja jakamattoman voiton kah-
denkertaista verotusta ja sen taloudellisia vaikutuksia. Hän on myös 
käsitellyt useissa julkaisuissaan luovutusvoittoverotuksen erilaisia 
neutraalisuusongelmia. Olen itse analysoinut väitöskirjatyössäni rea-
lisointiperusteisen arvonnousuverotuksen konkreettisia taloudellisia 
käyttäytymisvaikutuksia Suomen empiirisellä aineistolla (Kukko-
nen, 2000). Jouko Ylä-Liedenpohja toimi professori Erkki Koskelan 
kanssa useita vuosia väitöstutkimukseni väsymättömänä ohjaajana 
ja kannustajana. Hänellä on Suomen oloissa harvinainen monitietei-
nen kompetenssi sekä verotuksen taloustieteen että verojuridiikan eli 
vero-oikeuden alueella. Tässä suhteessa voitaneenkin puhua talou-
dellisen verotutkimuksen pioneerista Suomessa.

Jatkossa tarkastellaan ensin lähemmin lukitusvaikutusilmiön perus-
muotoja ja niiden ilmenemistä Suomessa. Tämän jälkeen tarkastel-
laan jakamattoman voiton kahdenkertaista verotusta verouudistuksen 
jälkeisessä tilanteessa. Lopuksi tehdään joitakin päätelmiä verouu-
distuksen neutraalisuusongelmista ja luovutusvoittoverotuksen talo-
udellisten käyttäytymisvaikutuksien merkityksestä veroteoriassa ja 
käytännössä.

8.2  Luovutusvoittoveron lukitusvaikutuksista

Ns. laajan tulokäsitteen (Haig-Simons –tulokäsitteen) mukaisessa teo-
reettisessa ideaalitilanteessa omaisuuden arvonmuutoksia verotetaan 
niiden syntyhetkellä kertymäperusteisesti (accrual taxation). Käytän-
nön tasolla arvonmuutosten verotus perustuu kuitenkin jokseenkin 
kaikkialla ja myös Suomessa realisointiperusteeseen eli verotukseen 
sen vuoden tulona, jonka aikana omistaja omaisuuttaan myy tai rea-

2 Verouudistuksesta yleisesti ks. Heikki Niskakangas (2004), Janne Juusela (2004) sekä 
Matti Kukkonen (2004).
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lisoi muulla tavoin. Realisointiperusteisesta arvonnousuverotukses-
ta eli luovutusvoittoverotuksesta aiheutuu kuitenkin veronmaksun 
lykkääntyminen arvonnousun ajankohdasta aina realisointihetkeen 
saakka. Lykkääntymisaika voi olla 5 vuotta tai 50 vuotta. Teoreetti-
seen ideaaliin verrattuna tämä lykkäys antaa omistajalle korkoedun, 
joka lieventää arvonnousun todellista verorasitusta.3 Koska korkoetu 
kasvaa realisoinnin lykkääntyessä, realisointiperusteisuus synnyttää 
kannusteen lykätä omaisuuden luovuttamista, ellei siihen ole jotakin 
ulkopuolista pakottavaa syytä. Tätä vanhaan omistukseen lukittu-
mista kutsutaan lukitusvaikutukseksi. Talousteorian näkökulmasta se 
heikentää sijoitusten vaihdantaa ja vähentää pääoman uudelleenkoh-
distumista. Lukitusvaikutus voi myös vääristää kulutus- ja rahoitus-
valintoja.

Lukitusvaikutuksessa voidaan itse asiassa erottaa kolme toisiinsa si-
doksissa olevaa muotoa:

1) Peruslukitusvaikutus, joka siis syntyy lykkäysedusta sinänsä.
2) Omistusaikavaikutus, joka syntyy siitä, että useissa maissa pitkä-

aikaisen omaisuuden luovutusvoitot ovat lievemmin verotettuja. 
Siten kannattaa odottaa aikarajan täyttymistä. Tämä lukitusvaiku-
tus on tilapäinen.

3) Ikuinen lukitusvaikutus. Jos omistaja pitää omaisuutensa kuole-
maansa saakka, luovutusvoittovero vältetään kokonaan. Perilliset 
maksavat kylläkin perintöveroa, mutta se ei yleensä ole lähisuku-
laisille yhtä ankara kuin luovutusvoittovero. Pienet perinnöt saat-
tavat myös olla kokonaan verovapaita.

Amerikkalaisessa tutkimusperinteessä on 1980- ja 1990-luvuilla tut-
kittu varsin laajasti lukitusvaikutuksen empiriaa erityyppisillä ve-
rotusaineistoilla (katsauksena näihin tuloksiin ks. Kukkonen, 2000, 
luku 2). Suomen osalta lukitusvaikutuksen konkreettista ilmene-
mistä on tarkasteltu omassa väitöstutkimuksessani, jonka aineisto-
na oli ainutlaatuinen, itse verolomakkeilta koottu ja helsinkiläisten 
varakkaiden yksityisomistajien kaikki verotiedot sisältävä panee-

3 Analoginen lykkääntymisetu on Suomessa syntynyt myös vapaaehtoisten eläkevakuutusten 
verotuksessa. Vähennykset on tehty nyt ja veroa maksetaan joskus tulevaisuudessa.
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lidata (Kukkonen, 2000). Empiirisissä estimoinneissa oli mukana 
kaikkiaan 2 200 henkilöä vuosilta 1985–95. Tutkimuksessa saatiin 
esiin lukitusvaikutuksen kaikki ilmenemismuodot. Paneeliin kuulu-
vat henkilöt näyttivät käyttävän hyödykseen omistusaikavaikutusta 
eli realisoivat omaisuuttaan vasta kun se oli verotuksellisesti edulli-
sinta. Ikuinen lukitusvaikutus tuli esiin siten, että realisointialttius oli 
kaikkein pienin vanhimmilla henkilöillä. Oheisessa taulukossa 8.1 on 
esitetty tutkimukseni kokonaistulokset verojoustoina.4 

Taulukko 8.1  Lukitusvaikutus yleistasolla Suomessa vuosina 
 1986-95 (kaksitasoestimointi keskimääräisillä
  muuttujilla)

Verojousto Kaikki pitkäaikaisvoitot Osakeluovutusvoitot
Pysyvä jousto -1,1 -1,0
Tilapäisjousto -4,6 -4,0

Luovutusvoittoverotuksen aiheuttaman lukittumisen voimakkuus 
on sidoksissa omistajan ikään, informaatiotasoon, varakkuuteen ja 
omistusaikaan. Kuten taulukko 8.1 osoittaa, lukittuminen on pitkäl-
lä aikavälillä lievempää kuin hetkellisesti. Tutkimusaineisto osoittaa 
selvästi myös sen, että kaikkein sofi stikoiduimmat arvonnousukoh-
teiden omistajat pystyvät ja haluavat hyödyntää myös verojärjestel-
män suomia veroarbitraasimahdollisuuksia (voittojen kuittaus tappi-
oilla). Tässä tapauksessa lukitusvaikutuksen merkitys on pienempi 
tai jopa nolla. 

Lukitusvaikutuksen negatiivinen joustoefekti vaihteli tutkimuksessa-
ni myös verojärjestelmäkohtaisesti. Tutkimusperiodiin (1986–95) si-
sältyi sinällään siirtymä nykyiseen, eriytettyyn tuloverojärjestelmään 
ja myös 3 vuoden ajanjakso uuden systeemin alaisuudessa (kaikki 
luovutusvoitot lähtökohtaisesti verollisia). Vuosien 1993–95 osal-
ta verojousto oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi kuin vuosina 
1986–92. Siten eriytetty verojärjestelmä lienee alentanut kynnystä 

4 Joustoluvut kuvaavat sitä, miten prosentin verotason lisäys tai alennus vaikuttaa arvon-
nousurealisointeihin. 
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myydä arvonnousukohteita. Vuoden 2005 alusta toteutettu verouudis-
tus alensi periaatteessa luovutusvoiton suoraa, nimellistä verotasoa 
yhdellä prosenttiyksiköllä. Tässä suhteessa omaisuuden realisointi-
halukkuuden voisi siis olettaa kasvavan hiukan. Toisaalta hankinta-
meno-olettama vähintään 10 vuotta omistetulle omaisuudelle alen-
nettiin 40 prosenttiin luovutushinnasta. Tämä merkitsee tosiasiallista 
pitkäaikaisvoittojen verotuksen kiristymistä. Kokonaisvaikutuksen 
pitänee siten olla negatiivinen ja realisointeja ehkäisevä. Tässä suh-
teessa on myös muistettava erottelu sijoittajaomistajien ja pitkäai-
kaisomistajien välillä. Pysyvä lukitusvaikutus on voimakkaimmil-
laan viimeksi mainittujen omistajien ”kerran elämässä” –tyyppisissä 
luovutuksissa. Ammattimaiset sijoittajaomistajat myyvät ja ostavat 
osakkeita ja muutakin pääomavarallisuutta jatkuvasti. Tällaiselle rea-
lisoijalle pysyvä lukittuminen ei useinkaan ole todellinen vaihtoehto. 
Sen sijaan lyhyellä aikavälillä sijoittajaomistaja saattaa reagoida voi-
makkaastikin. Omassa tutkimusaineistossani tämä heijastui vuoden 
1993 verouudistuksen ennakointina, kun lyhytaikaisten voittojen rea-
lisoijien kannatti odottaa suhteelliseen verotukseen siirtymistä.

Lukitusvaikutustutkimusten perusongelmana on ollut ja on edelleen 
teoreettisen perusmallin puuttuminen empirian taustalta. Kaikissa 
tutkimuksissa testattavien hypoteesien johtaminen on tapahtunut osit-
tain ad hoc –tyyppisellä tarkastelulla. Arvonnoususijoittajan käyttäy-
tymisen luotettava mallintaminen on ilmeisesti varsin vaikeaa, kun 
mallissa on mukana niin monia muuttuvia elementtejä. Teoriataustan 
ongelmallisuus ei kuitenkaan ole esteenä sille tosiasialle, että lukkiu-
tumisilmiö on hyvin reaalinen ja se tulisi ottaa huomioon luovutus-
voittoverotusta ja yleisemmin pääomaverotusta uudistettaessa. Nyt 
toteutetusta verouudistuksesta käydyssä debatissa luovutusvoittove-
rotuksen pitkäaikaisvoittojen verotusta kiristävä muutos hautautui 
kuitenkin lähes kokonaan osinkoverokeskustelun jalkoihin. 
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8.3  Jakamattoman voiton kahdenkertainen verotus 
ja efektiivinen luovutusvoittoverotaso

8.3.1 Nimellinen jakamattoman voiton verotus

Osakeyhtiön osakas voi realisoida yhtiöön kasautunutta tuloa il-
man osingonjakoa tai muuta juoksevaa voitonjakoa myymällä osak-
keensa joko osittain tai kokonaan. Yhtiön luovuttamiseen rinnastuu 
osakkaan verotuksessa myös yhtiön purkaminen ja jako-osan saan-
ti yhtiöstä. Jakamatonta voittoa ei ole tietenkään pakko jakaa edes 
osakeluovutuksen muodossa. Siltä osin kuin voitto jää yhtiöön, se 
nostaa osakkeiden arvoa ja kasvattaa yhtiön nettovarallisuuspohjaa 
ja yhtiön osakkeista ehkä myöhemmin saatavaa luovutusvoittoa. On-
gelmallinen kysymys tässä yhteydessä on se, miten paljon yhtiöön jä-
tetty euro kasvattaa osakkeen hintaa.5 Maksimissaan yhtiön osakkeen 
arvo nousee koko yhtiöön jätetyllä voitolla. Minimissään arvonnou-
su heijastaa yhtiöön jätetyn nettovoiton ja odotetun, tulevaisuudessa 
realisoituvan voitonjakoveron (osinkoveron) erotusta. Hintavaikutus 
voi periaatteessa olla välillä 0–100 prosenttia. Käytännön tilanteessa 
kaikki riippuu osakkeiden ostajan arvostuksista. 

Myyjän näkökulmasta jakamattoman voiton arvostustaso on 100 pro-
senttia, jos oletetaan, että se voidaan jatkossa jakaa ulos verovapaana 
osinkona. Ostajan kannalta tilanne on periaatteessa sama. Yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmän poistuttua vuoden 2005 alusta mahdollisten van-
hojen voittojen jakaminen ei enää aiheuta täydennysveron maksua, 
vaikka veroylijäämät olisivatkin hävinneet osake-enemmistön kau-
passa. Jos osakeluovutus tapahtuu EVL:n mukaisena yritysjärjes-
telynä, luovutuksessa ei välittömästi realisoidu verotusta. Myyjä ei 
myöskään tällöin vielä saa käyttöönsä jakamatonta voittoa.

Ostajan arvostustason ja jakamattomaan voittoon kohdistuvan ns. 
piilevän verovelan näkökulmasta osakeyhtiöön sijoitettu pääoma on 
mahdollista jakaa ainakin kolmeen eri osaan:

5 Jakamattoman osakeyhtiövoiton kahdenkertaisesta verotuksesta ks. Kanniainen (1991), 
Ylä-Liedenpohja (1992) ja Kukkonen (1994, 2004).
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1) Osakepääoma. Arvostus 100 %.
2) Verotettu jakamaton voitto. Arvostus 100 % tai alle riippuen siitä, 

onko tulevaa osinkoverotusta (diskontattua verovelkaa) vai ei (ve-
rovapaa osinko).

3) Realisoimattomat yhtiön varallisuuden yliarvot ja verovapaat voi-
tot. Ylipoistot ja varaukset tuloutuvat yleensä omaisuusluovutuk-
sessa, tältä osin arvostus alle 100 %. Uudessa osinkoverojärjestel-
mässä arvostus 100 %, jos voidaan jakaa ulos verotta. Alle 100 %, 
jos verotusta.

Siltä osin kuin yhtiötä ei hyväksytä omistajastaan tai omistajistaan 
erilliseksi (sivuuttamistilanne), mitään osakeyhtiöverokannalla yhti-
öön jätettyä voittoa ei tietenkään synny. On myös mahdollista, että 
osakekauppa tulkitaan ns. sisäiseksi osakekaupaksi, jolloin osakeluo-
vutukseen sovelletaan veronkiertosäännöksiä. Näiden erityistilantei-
den ulkopuolella jakamattoman osakeyhtiövoiton nimelliseksi koko-
naisverorasituskaavaksi tulee (olettaen 100 prosentin arvostus):

T = yhtiöverokanta + luovutusvoittoverokanta x (1 – yhtiöverokanta)

Jakamaton voitto on nykyisellään pääsääntöisesti kahdenkertaises-
ti verotettua. Tältä osin on siis olemassa epäneutraali verotustilan-
ne suhteessa joko kokonaan tai osittain yhdenkertaisesti verotettuun 
osinkotuloon. Numerotietojen sijoittaminen edellä esitettyyn kaa-
vaan antaa vuonna 2005 yhtäältä 1) normaalitilanteessa ja 2) verova-
paan sukupolvenvaihdosluovutuksen tai käyttöomaisuusosakkeiden 
myynnin tilanteessa seuraavat (nimelliset) kokonaisverotasot:6

1) T1 = 0,26 + 0,28 x (1 – 0,26) = 0,47.
2) T2 = 0,26 + 0 x (1 – 0,26) = = 0,26.

Kokonaisverorasitus on siis uudessa järjestelmässä yleensä 47 %. 
Vuonna 2004 sama luku oli 50 %. Yhtiöverokannan ja pääomatulo-
verokannan laskeminen on itse asiassa alentanut jakamattoman voi-
ton tuplaverotusta hiukan. Jos osakkaan luovutusvoitto on verovapaa 

6 Oletuksena se, että yhtiö on maksanut veroa 26 % voitosta.
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(sukulaiskauppa tai kysymyksessä EVL:n 6 b §:n mukainen vero-
vapaa vuoden omistettujen osakeyhtiön käyttöomaisuusosakkeiden 
luovutus), kokonaisverotasoksi tulee 26 % (ennen uudistusta vero-
tasona 29 %). 

Yhtiötasolla jakamattoman voiton verotus riippuu tietenkin siitä, 
mitä tuloa voitto sisältää. Vanhojen verovapaiden voittojen veroaste 
on nolla (ennen vuotta 1993 syntyneet käyttöomaisuuden luovutus-
voitot) samaten kuin vuonna 1993 voimaan tulleessa järjestelmässä 
syntyneiden verovapaiden tulojen eli esimerkiksi käyttöomaisuus-
osakkeiden luovutusvoittojen (tytäryhtiön osakkeiden myynti). Täl-
löin kokonaisverotukseksi tulee joko 28 % tai nolla yhtiön osakkaan 
tekemän osakekaupan verokohtelusta riippuen. Osakeyhtiön efektii-
vistä veroastetta voidaan ei-kriittisessä tilinpäätöksessä lähtökohtai-
sesti muokata myös joidenkin tuloksentasauskeinojen avulla. Tältä 
osin suurimmat vaikutusmahdollisuudet poistuivat jo edellisessä 
verouudistuksessa vuonna 1993. Osakeyhtiöllä on kuitenkin kulu-
varastona käytössä poistot, konserniavustus sekä mahdolliset vanhat 
tappiot. Toimitilojen osalta on myös jälleenhankintavarausmahdol-
lisuus. Näitä tulokseen vaikuttavia tekijöitä on esitelty jo aiemmin. 
Niiden hyödyntämisellä yhtiön efektiivinen verotaso voi laskea jon-
kin verran alle 26 prosentin.

Edellä on tarkasteltu luovutusvoittoverotusta todellisen voiton ve-
rotuksena. Nykyisellään omaisuusluovutuksen hankintamenona 
voidaan käyttää todellisen hankintahinnan sijasta myös hankintame-
no-olettamaa. Olettama on joko 20 % tai 40 % (50 % vuoteen 2004). 
Olettaman myötä osakkaan luovutusvoittoveroaste on itse asiassa 
normaali verotaso 28 % x (1–0,2/0,5). Tällöin luovutusvoittoveroa 
menee vuonna 2005 joko 16,8 tai 22,4 % (aiemmin joko 14,5 tai 
23,2 %) luovutushinnasta. Luovutusvoittoverotusta on näin kiristetty 
pitkäaikaisen omaisuuden myynnin osalta.

Omistajalle jäävästä nettotulosta eri osakeluovutustilanteissa voidaan 
muodostaa seuraava yhteenvetotaulukko. Siinä on tehty 3 eri oletusta 
jakamattoman voiton arvostuksesta. Mukaan on otettu myös vaih-
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toehdot, joissa joko yhtiövoitto tai luovutusvoitto taikka molemmat 
ovat verovapaita.

Taulukko 8.2 Jakamattoman voiton kokonaisverorasitus eri   
 oletuksilla vuonna 20057

Osakkaan
luovutusvoitto 
verovapaa, 
arvostus 
100 %

Yhtiö jakaa 
verovapaata 
tuloa, arvostus 
100 %

Normaaali-
tilanne, 
arvostus 
100 %

Normaali-
tilanne, 
arvostus 70 %

Verovapaa 
voitto, 
luovutus 
verovapaa 
osakkaalle

Bruttotulo 100 100 100 100 100

Yhtiövero 26 0 26 26 0

Nettovoitto 74 100 74 74 100

Luovutusvoitto 74 100 74 51,8 100

Verotettava 
pääomatulo

0 100 74 51,8 0

Omistajan vero 0 26 0,28x74=20,7 14,5 0

Nettotulo 74 74 53,3 59,5 100

8.3.2  Reaalinen ja efektiivinen jakamattoman voiton verotus

Edellisessä jaksossa tarkasteltiin nimellistä luovutusvoittoverotusta ja 
nimellisen luovutusvoittoverotuksen vaikutusta osakeyhtiön jakamat-
toman voiton kokonaisverorasitukseen. Luovutusvoittojen efektiivi-
nen verotus on kuitenkin aina implisiittisesti omistusaikariippuvaista 
siinä mielessä, että omistusajan piteneminen alentaa luovutusvoitto-
veron nykyarvoa. Tämä realisointiperusteisen arvonnousuverotuksen 
lykkäysetu syntyy vanhaan omistukseen lukkiutumisesta. Edun suu-
ruus voidaan laskea suhteessa teoreettiseen kertymäperusteiseen luo-
vutusvoiton verotukseen, jossa oletetaan osakkeiden luovutusvoittoja 
verotettavan vuosittain jatkuvaperusteisesti.8 Kertymäperusteiseksi 
muunnettu nimellinen 28 prosentin luovutusvoittoveroaste voi saada 

7 Veronalaiset luovutusvoitot laskettuna ilman olettamaa.
8 Asiaa käsitellään väitöskirjassani Kukkonen (2000).
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hyvin erilaisia arvoja riippuen korkotasosta, pitoajasta ja siitä, onko 
kyse reaalisesta vai nimellisestä efektiivisestä veroasteesta.9

Jakamattoman voiton efektiivinen kokonaisverorasitus voi näin ollen 
olla edellä esitettyjä peruslähtökohtia alhaisempi myös sitä kautta, 
että luovutusvoittoveroasteena käytetään kertymäperusteista veroas-
tetta. Toisaalta tällöin on kuitenkin myös otettava vastatekijänä huo-
mioon myös infl aatio eli on laskettava, mikä on reaalitasolla efek-
tiivinen veroaste. Taloudellisessa mielessä arvonnousun verotuksen 
tulee tietenkin kohdistua ainoastaan reaaliseen voittoon eli infl aation 
ylittävään voittoon. Tuloverojärjestelmät ovat kuitenkin yleensä aina 
nimellisiä. Suomessa infl aatiokomponenttia ”hyvitetään” erillisellä 
pääomatuloverokannalla ja hankintameno-olettamalla. 

Yhtiössä syntynyt voitto voi olla osin tai kokonaan infl atorinen. Jos 
sitä verotetaan sekä yhtiötasolla että osakastasolla syntyy jakamat-
toman infl aatiovoiton eli täysin ei-reaalisen voiton kahdenkertaisen 
verotuksen ongelma.10 Nykyisillä alhaisilla infl aatiotasoilla arvon-
nousun infl aatiokomponentti on usein suhteellisen pieni. Toisaalta on 
muistettava, että 1960- ja 1970-luvuilla infl aatio saattoi olla kaksinu-
meroinen. Tältä ajalta periytyvä perheyrityksen arvonnousu on siis 
ehkä vain pieneksi osaksi todellista ja reaalista voittoa. 

 Oletetaan, että A Oy saa 100 000 euron veronalaisen luovutusvoi-
ton käyttöomaisuushyödykkeensä myynnistä. Oletetaan lisäksi, 
että yhtiön saama reaalinen voitto suhteessa nimellisvoittoon on 
a) 100 %, b)50 % c) 26 % ja d) 0 %. Tällöin substanssimyynnin 
reaaliseksi veroasteeksi tulee a) 26 %, b) 52 % (100 x 26/50) tai 
c) 100 % (100 x 26/26) ja d) ääretön. Viimeisessä vaihtoehdossa 
reaalivoittoa ei ole lainkaan. Jos tämä voitto sitten realisoidaan 
osakastasolla myymällä osakkeet, syntyy kahdenkertaista infl aa-
tioverotusta. Oletetaan, että jakamaton voitto arvostetaan 100 

9 Esim. Hietala et al. (2004) ja Hietala (2004) käyttää rahoituskustannuslaskelmissaan 
luovutusvoiton nimellisenä efektiivisenä veroasteena vanhassa järjestelmässä 12 prosenttia 
ja uudessa 14 prosenttia.
10 Ks. myös Kukkonen (1994), s. 462 s.
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prosenttiin. Nyt omistaja maksaa normaalitilanteessa 74 euron 
nimellisvoitosta (ilman olettamaa) veroa pyöristettynä 21 euroa 
eli kokonaisverorasitus on nimellisesti 47 euroa. Siten reaaliseksi 
kokonaisverorasitukseksi tulee eri oletuksilla a) 26 % + 0,26 x 74 
= 47 %, b) 100 x 47/50 = 94 %, c) 100 x 47/26 = 181 % ja d) ääre-
tön. 

Varakkaissa pienyhtiöissä infl aatiovoittojen kahdenkertainen verotus 
estyy jakamalla voitot ulos verovapaina osinkoina veronalaisten luo-
vutusvoittojen sijaan. Tällöinkin reaalinen verotus (yhtiöveron huo-
mioonotto) voi olla ankaraa. Ääritapauksessa jo kaikkia veroja edel-
tävää reaalista arvonalentumista tai pelkästään infl atorista voittoa 
verotetaan ensin yhtiössä 26 prosentin verokannalla ja tämän jälkeen 
osakastasolla 28 prosentin verokannalla luovutusvoittona tai osittain 
ansiotulona 70-prosenttisella marginaaliveroasteella. 

8.3.3 Luovutusvoittovero ja rahoitusmuotoneutraliteetti 
verouudistuksessa

Osakeyhtiön eri voitonjakomuotojen verotus vaikuttaa suoraan yhti-
ön tekemien investointien rahoituksen kustannuksiin. Taulukossa 8.3 
on kuvattu osakeyhtiön tekemän uusinvestoinnin tuottovaatimusta 
vanhassa ja uudessa osinkoverojärjestelmässä, kun rahoitusmuoto, 
osinkoveromalli ja yrittäjän ansiotuloverotaso vaihtelevat.11 Taulu-
kossa on oletettu jakamattoman voiton vähentävän yrittäjän margi-
naalista korvausmuotoa, joka on pääomatulo-osinko jos koko osinko 
on pääomatuloa ja muutoin ansiotulo-osinko tai palkka sen mukaan 
kumpaa yrittäjä suosii. Taulukossa on siis mukana ansiotulo-osingon 
korvaaminen palkalla. Tämä toteutuu uudessa järjestelmässä pienillä 
ja keskisuurilla marginaaliverotasoilla. 

Uusi verojärjestelmä alentaa useimmissa tilanteissa pidätetyillä voit-
tovaroilla rahoitettujen investointien pääomakustannusta.12 Tämä 

11 Taulukon tiedot löytyvät VATT:n tekemästä yritys- ja pääomatuloverouudistuksen 
taloudellisia vaikutuksia luodanneesta selvityksestä, Hietala et al. (2004), taulukko 4.2, 
s. 18. Oletuksena 7 prosentin tuotto sijoitukselle ennen veroja. Laskennassa on oletettu 
luovutusvoiton efektiiviseksi (kertymäperusteiseksi) veroasteeksi 12 % vanhassa ja 14 % 
uudessa verojärjestelmässä. Suhteelliset verot 18,33 % ja sava-maksu 1,5 %. Sotu-maksuna 
maksimi eli 6,05 %. Infl aatio on nolla. 
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merkitsee sitä että uudistus suosii tulorahoitusta rahoitusmuotona. 
Ansiotulokynnyksen ylittyessä (osinko yli 9 % nettovaroista) pää-
omakustannus on varsinkin korkeilla veroasteilla hyvin alhainen. 
Tältä osin syntyy investointikannustin. Neutraalissa verotilanteessa 
verotuksella ei ole vaikutusta yhtiön eri rahoitusmuotojen (pidätetty 
voitto, osakeantirahoitus tai velan otto) keskinäiseen edullisuuteen. 
Suomen vanhassa järjestelmässä osakeanti- ja velkarahoituksen vero-
tus oli neutraalia (yhdenkertaista). Jakamattomien voittovarojen osal-
ta oli sen sijaan voimassa nimellinen kahdenkertainen verotus, jonka 
efektiivistä tasoa realisointiperusteinen verotus alentaa (ks. edellä ja-
kamattoman voiton kahdenkertaista verotusta koskeva osuus).

Taulukko 8.3 Uusinvestoinnin tuottovaatimus 2004 ja 2006.   
 Neutraalissa tilanteessa tuotto 7 %.13

Järjestelmä NO<9 % NO>9 %
veroaste 
31,8 %

NO>9 %
veroaste 
41,8 %

NO>9 %
veroaste 
54,8 %

Jakamaton 
voitto

2006:
osinko < 90 000

7,9 6,1 3,7 0,34

2006:
osinko > 90 000

7,9 8,8 6,9 4,2

2004 8,0 7,4 5,0 0,23
Osakeanti 2006:

osinko < 90 000
6,8 6,0 4,9 3,5

2006:
osinko > 90 000

8,5 8,8 8,2 7,3

2004 7,0 6,7 5,6 3,3
Velka 2006 7,0 7,0 7,0 7,0

2004 7,0 7,0 7,0 7,0

Uudessa järjestelmässä velkarahoitus on aina yhteen kertaan verotet-
tua. Korkomenon vähennyskelpoisuuden myötä yhtiön pääomakus-

12 Rahoitusmuotoneutraalisuutta koskevasta taloustieteellisestä tutkimuksesta ks. esim. 
Kari (1999) ja Lindhe et al. (2004).
13 Ansiotulokorvaus on palkkaa, kun veroaste 31,8 % tai 41,8 % vuonna 2006.
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tannus vastaa markkinakorkoa. Osakeantirahoituksessa verotustilan-
ne riippuu nettovaroista ja osingonjakopolitiikasta. Pääomakustannus 
on korkea jos 90 000 euron kynnys ylittyy. Jos pysytään verovapaan 
osingon puitteissa, osakeannin rahoituskustannus pysyy suunnilleen 
nykyisellä tasolla tai alenee. Jakamattoman voiton osalta ollaan edel-
leen kahdenkertaisessa verotuksessa, joka kuitenkin lieventyi enti-
seen nähden kokonaistasolla hiukan.

Verouudistus näyttää siten vahvistavan jo toimivien pienyhtiöiden 
kasvukannustimia. Toisaalta ulkoinen oma pääoma saattaa jatkossa 
olla kallis rahoitusvaihtoehto erityisesti 90 000 euron osinkokynnyk-
sen ylittyessä. Pääomien lukkiutuminen nykyisiin yhtiöihin voi myös 
olla ongelma aloittavien yrittäjien ja rahoittajien näkökulmasta. Uusi 
järjestelmä synnyttää kannustimen investoida omaan yhtiöön. Ylei-
semmällä tasolla osingonjaon nettovarallisuus- ja verovaikutukset 
ohjaavat todennäköisesti yhä enemmän yhtiöiden ja niiden omista-
jien taloudellista päätöksentekoa. Hyvin pienen nettovarallisuuden 
yhtiöissä ei välttämättä ole mahdollisuuksia käyttää tulosta nettova-
rojen lisäämiseen kun yrittäjän ja tämän perheen on myös elettävä. 
Kokonaisuutena rahoitusneutraalisuustulokset riippuvat yhtiön va-
rallisuusasemasta, omistusrakenteesta, yrittäjän muista tuloista (mar-
ginaaliverotasosta) ja eri voitonjakovaihtoehtojen välisen optimoin-
nin hyödyntämismahdollisuuksista.

8.4  Luovutusvoittoverotuksen neutraalisuus-
ongelmat ja Suomen pääomatuloverotuksen 
kehitys

Edellä on jo sivuttu Suomen luovutusvoittoverotuksen ongelmalli-
suutta suhteessa omistusaikaneutraalisuuteen, infl aationeutraalisuu-
teen, voitonjakoneutraalisuuteen ja rahoitusmuotoneutraalisuuteen.14 
Verouudistuksen myötä pääomaverojärjestelmän epäneutraalisuudet 
ovat nyt siis laajenemassa. Eri yritysmuotojen verotuksessa pienosa-
keyhtiöiden veroedullisuuden vähentyminen johtanee henkilöyhtiöi-

14 Verotuksen neutraalisuuden monikäsitteisyydestä ks. Ylä-Liedenpohja (1992).
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den ja ehkä myös pienosuuskuntien uusrenessanssiin. Tässä suhtees-
sa siis myös eri yritysmuotojen veroneutraliteetti muuttuu.

Luovutusvoittoverotuksen näkökulmasta pitkäaikaisten voittojen ni-
mellisen ja reaalisen verorasituksen kasvu merkinnee samalla peri-
aatteessa lukitusvaikutuksen kasvua siitäkin huolimatta, että luovu-
tusvoittoverokanta on nimellisesti alentunut yhden prosenttiyksikön. 
Toisaalta oman väitöskirjani empiiriset tulokset viittaavat siihen, että 
lukkiutumisilmiön merkitys on eriytetyssä tuloverojärjestelmässä 
ainakin pitkällä aikavälillä vähäisempi kuin yhtenäisverojärjestel-
missä. Tilanne muuttuu, jos pääomaverokanta nousee merkittävästi 
(esimerkiksi 35–40 prosentin tasoon) marginaalisten ansiotulovero-
kantojen samaan aikaan alentuessa. Tässä tilanteessa efektiivinen ja 
reaalinen arvonnousuveroaste voi olla hyvin korkea, jos pitkäaikaisia 
luovutusvoittoja ei keskieurooppalaiseen tyyliin vapauteta verosta. 
Tämäntyyppinen järjestelmähän meillä oli Suomessa vuoteen 1985 
saakka. Tällöin jakamatonta voittoa verotettiin vain yhteen kertaan, 
kunhan osakkeet oli myytäessä omistettu vähintään 5 vuotta.

8.5  Lopuksi

Edellä kuvatut luovutusvoittojen verotuksen taloustiedettä koskevat 
tutkimustulokset ja näkökulmat osoittavat, että omaisuuden arvon-
muutosten verotuksessa on monia yhä enemmän tai vähemmän avoi-
mia kysymyksiä. Realisointiperusteisen verotuksen aiheuttaman lu-
kitusvaikutuksen eri muodoista ei ole olemassa mitään yksiselitteistä 
teoreettista mallia tai kehikkoa. Monimutkaistuneista ja syvällisem-
mistä empiirisistä paneelitutkimuksista huolimatta pääomavoittove-
rotuksen pitkän aikavälin käyttäytymisvaikutuksia on hankala ennus-
taa. Epäselvää on myös se, miten suuri haitta vanhaan kohteeseen 
lukkiutumisesta lopulta syntyy. Samaten on vaikea todentaa, miten 
ongelmallista epäneutraali jakamattoman voiton kahdenkertainen 
verotus on ja mitkä ovat sen mahdolliset negatiiviset vaikutukset 
esimerkiksi yrittäjän uranvalinta- ja investointipäätöksiin tai voiton-
jakovaihtoehtojen valintaan. Pääomaverotuksen neutraalisuusongel-
mat ovat joka tapauksessa lisääntyneet, kun eri pääomatulotyyppien 
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verotus pirstaloitui vuoden 2005 alusta voimaan tulleessa osinko- ja 
yritysverouudistuksessa. 

Luovutusvoittoverotuksen kehittämisessä olisi jatkossa muistettava 
entistä paremmin se, että nimellisen pääomaverokannan suhteellinen 
alhaisuus ei ole sama asia kuin lievä efektiivinen reaalisen arvonnou-
sun verotus. Jos nimellisvoitosta eliminoidaan infl aation osuus, reaa-
liveroaste voi olla hyvin huomattava, vaikka nimellisveroaste olisikin 
alle 30 prosenttia (vrt. esimerkki edellä). Tässä suhteessa Suomessa 
käytetty hankintameno-olettama on hyvin karkea infl aation huomioi-
mismekanismi, jota lisäksi nyt on heikennetty 20 prosentilla (alennus 
50:stä 40:een). 

Osakeluovutusvoitto koostuu myös yleensä ainakin osaksi yhtiöön 
keräytyneistä verotetuista voitoista. Tältä osin luovutusvoittoverotus 
on toiseen kertaan verottamista. Jos osakkeita omistavalla henkilöllä 
on 100 euroa luovutusvoittoa (josta sitten menee vielä luovutusvoit-
tovero 28 euroa, netto 72 euroa), tämä voitto heijastaa (perustilan-
teessa) sitä, että osakeyhtiö on pidättynyt osingonjaosta ja investoinut 
itseensä omistajan voitot. Näin ollen 100 euron luovutusvoitto ennen 
omistajan veroa on tosiasiassa syntynyt (vuodesta 2005 eteenpäin) 
135 euron bruttovoitosta, josta 35 euroa on osakeyhtiöveroa (26 %), 
jota omistaja ei saa laskea hyväkseen hyvityksenä luovutusvoittove-
rosta. Luovutusvoiton tosiasiallinen veroaste ei siten tosiasiassa ole 
”vain” se nimellinen 28 prosenttia.15 Infl aatioelementti ja jakamat-
toman osakeyhtiövoiton kahdenkertainen verotus kasvattavat luovu-
tusvoiton tosiasiallista kokonaisverorasitusta. Toisaalta teoreettinen 
kertymäperusteinen verotaso alenee lukitusvaikutuksen lykkäysedun 
myötä. 

15 Modifi oin tässä itse asiassa euromuotoon ja nykytilanteeseen Jouko Ylä-Liedenpohjan 
alun perin  hahmottaman esimerkin.
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Summary: Capital gains taxation and the recent Finnish tax 
reform

The essay provides a survey on the economic effects of capital gains 
taxation, especially on its lock-in effect. It also deals with the implicit 
double taxation of retained earnings of a corporation generated by 
the corporation tax on retained profi ts and the capital gains tax on the 
proceeds from a sale of shares. Furthermore, it evaluates the effects 
of the recent Finnish tax reform on the effective tax rate on capital 
gains and on the tax burden and investment incentives of small and 
medium size fi rms. The reform raises the effective tax rate on cpaital 
gains but seems, however, to improve investment incentives. The 
latter effect is associated with some structural features of the Finnish 
dual income tax. It is triggered by the increase in the effective tax 
rate differential between earned income and capital income in the 
reform.    
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9EFFECTS OF A TAX-TRANSFER SCHEME 
ON MIGRATION

Hannu Laurila

9.1  Introduction

In the literature of regional and urban economics, the classic theory 
on inter-regional migration is based on the analysis of the interplay 
of local labour markets. In the model, perfectly free and costless 
migration is motivated by inter-regional differences in real wages. 
Migration equalises the differences between localities and ends up to 
a market equilibrium, where nobody can benefi t from relocation. In 
the equilibrium, the spatial allocation of labour is effi cient. 

The literature of tax competition stresses that any local policy 
measures that affect the welfare comparisons between localities 
must have infl uence on migration, which in turn yields constraints to 
policy variations. Particularly, labour income taxation in one locality 
should induce workers to migrate out from that locality, which makes 
the policy unsustainable in the longer run. However, in the spirit of 
the classic real wage model, a reasonable argument is that if taxes 
are fully compensated so that the real wage remains unaffected, there 
should be no effects on migration. 

This paper investigates the effects of local policy on migration in a 
general equilibrium elaboration of the classic labour market model. 
A simple scheme of wage taxes and consumption price subsidies is 
introduced, and its effects on local labour market conditions, migration 
and the sustainability of the policy are studied. In deriving the main 
results, an application of the neo-Keynesian Adaptive Expectations 
Hypothesis is utilised concerning the fairness of the scheme. The 
results match to the above basic intuition, but also shed some further 
light into the issue especially from a long-term viewpoint.
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The paper proceeds as follows. Chapter 9.2 presents the basic model 
to illustrate the local labour market circumstances under autarky and 
free migration in an economically determined market area, which is 
henceforth called a locality. Chapter 9.3 constructs the tax-transfer 
scheme, and studies the effects of the scheme on the local market 
equilibrium. The short-term and long-term migration effects of the 
scheme are examined in chapter 9.4. Chapter 9.5 concludes the 
fi ndings.

9.2  The model

The model is an elaboration of a basic neoclassical macroeconomic 
model (for more conventional presentations see e.g. Brown & Jackson, 
1978, p. 286–294; Heijdra and van der Ploeg, 2002, p. 8–12). In the 
model, production is given by the production function 

(1) q = f(L,K),

where the capital stock, K, is constant in the short term. Therefore, 
production depends on the amount of labour, L, measured in terms of 
labour time units. The standard neoclassical assumptions concerning 
the production function are made, namely constant returns to scale 
and f1 > 0, f11, f22 < 0, f12  = f21 > 0, where the subscripts refer to fi rst 
and second derivatives of the function with respect to its arguments 
in order of appearance in function (1).

Defi ne the short-run profi ts in the fi rm sector of the economy as
π  = pq – wL, where p is the market price and w is the market reward 
for labour time. Recalling (1), competitive profi t maximisation with 
respect to labour use then yields

(2) w = pf1

for the demand for labour in the economy, written in terms of 
nominal wages. By equation (2) the demand for labour input equals 
the physical marginal product of the input and, following from the 
assumption of diminishing marginal product of labour, the demand 
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curve is unambiguously downwards sloping. The nominal price level 
and the marginal product of labour together determine labour demand 
in the economy. 

The household sector maximises utility U(q,1–L) subject to the budget 
constraint wL = pq. Under the assumption of perfect foresight, the 
supply of the labour input derived from the optimal time use decisions 
of the households then reads

(3) w = pg(L),

where g(L) describes the valuation of time respective to its opportunity 
cost. It is henceforth assumed that the marginal cost of labour 
time is, on the aggregate, positive, g’ > 0, which is to say that the 
substitution effects dominate the income effects in supplying labour 
time. The labour supply function (3) is therefore upwards sloping by 
assumption.  

Given that the capital stock is constant, the production function 
together with the labour market conditions determine the equilibrium 
output, that is the aggregate supply of the economy, through the price 
adjustment mechanism in goods and labour markets. In the long term, 
aggregate supply is invariant to the price level in the economy. That 
is, the aggregate supply curve of the economy is vertical in p-q space. 
Exogenous changes in the capital stock shifts the vertical aggregate 
supply curve horizontally. 

For a simple introduction of migration to the model, assume that the 
local capital stock is fi xed and immobile and that there is no trade 
between localities, but allow for labour migration in response to inter-
locality differences in real wages. Assume that people are perfectly 
capable to monitor the real wage differentials, and that migration is 
costless. Assume also that the considered locality is of atomistic size 
in the economy so that migration does not change the circumstances 
in the competitive economy-wide labour market. 
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Given that capital is immobile, there may exist inter-locality 
differences in initial factor endowments. This provokes differences 
in local productivity of labour and in real wages. Suppose that 
the real wage is lower in the considered locality than in the outer 
economy. Opening up the possibility of free migration implies not 
only emigration from the low wage locality but also adjustment of the 
local markets to the market conditions in the rest of the economy. 

Figure 9.1 illustrates the market equilibrium of the basic model. The 
fi gure consists of four quadrants, the labour market in the northeast 
quadrant, the production function in the southeast quadrant, the 
aggregate goods market in the southwest quadrant and the real wage 
in the northwest quadrant. 

Figure 9.1  The local market equilibrium
 w 

L p 

q 

f(L,K) 

 e0 

ω0 

ω* 

w0 

w1 

p0 L0 L1 L’ 

q0 

q1 

AS0 

AS1 

S0 

D0 

 e1 

ε0 

ε1 



Hannu Laurila

121

In Figure 9.1, at the autarky labour market equilibrium e0, nominal 
wages and prices are w0 and p0, respectively, which give w0 /p0 = ω0 
for the equilibrium real wage. Labour use is L0 and production is q0. 
Since the aggregate supply schedule is invariant to the price level 
around the equilibrium point, it can be presented by the vertical graph 
AS0 in the southwest quadrant of the fi gure. The relevant goods market 
equilibrium is presented by point 0ε on the AS0 curve. 

The simultaneous e0- 0ε  equilibrium is sustainable given that the 
goods market is in equilibrium. That is, the aggregate supply that 
results from the above analysis must equal aggregate demand at the 
equilibrium point. The derivation of the aggregate demand curve from 
the relevant IS-LM setting of the economy is ignored for simplicity, 
and the goods market equilibrium is henceforth simply assumed to 
hold. 

In Figure 9.1 the market real wage of the outer economy is presented 
by the slope ω*, which is steeper than that of the local real wage line 
ω0. Under perfect mobility this fact must be taken as given in the 
local labour market, where labour demand and supply must adjust 
accordingly. To examine the market adjustment take the simplest 
experiment and set the local price level fi xed to p0. Facing the market 
real wage line ω* and reading at p0, the adjustment must be carried 
out fully by the rise of the local nominal wage to w1. At this nominal 
wage, local employment falls to L1 and production falls consequently 
to q1. The aggregate supply curve shifts inwards from AS0 to AS1, 
along which the new goods market equilibrium occurs at 1ε . The 
induced emigration amounts to L’–L1, measured in terms of labour 
time units.  

The adjustment could be tracked out also by taking the nominal wage 
w0 as fi xed. From this point of view, adoption to ω* necessitates a 
fall in prices, which induces labour demand to decrease, and labour 
supply to increase. The result is essentially the same as above: local 
employment and production are L1 and q1, respectively, the aggregate 
supply curve shifts to AS1, and the amount of emigration is L’–L1. 
Adjustment in both prices and nominal wages could be allowed as 
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well. As both adjust simultaneously as response to emigration from 
the locality, nominal wages rise because of the fall in labour supply, 
and prices fall because of the decrease of demand for local goods 
and services. Under perfect foresight, the result is again the same as 
above: emigration is L’–L1. (For details, see Laurila, 2004.)

To conclude, the fact that there exist real wage differences in the 
economy motors up migration and induces adjustment in the local 
labour and goods markets. In the setting of Figure 9.1 the initial 
welfare gap is unfavourable to the considered locality, and the market 
adjustment results in emigration and a fall of production, but also in 
higher real wages for those who stay put in the locality. The effects 
are reversed in a locality that confronts lower real wages in the outer 
economy. 

9.3  The tax-transfer scheme 

To introduce public policy in the considered locality, let the locality 
implement a tax-transfer scheme which imposes a tax on labour 
income, and uses the tax revenue to support a transfer program. The 
tax rate is t, 0 < t < 1, issued on nominal wages. The respective 
transfers are given in the form of a price subsidy of rate s, 0 < s <1. 
The net nominal wage for the workers then is (1–t)w, and the net 
consumption price level is (1–s)p. 

The tax-transfer program changes the situation in the local labour 
market somewhat. Since the program does not concern the fi rms the 
labour demand function (2) remains unaltered. The labour supply 
function (3) is, however, affected by the scheme and reads now

(3’) w = αpg(L),

where α = (1–s)/(1–t) > 0 is the inverse of the implicit rate of return 
of the scheme. Under a fair system, where the taxes are fully repaid 
to the taxpayers, t = s and α = 1, which is to say that the workers’ 
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real wage, ω  = (1–t)w/(1–s)p remains unaffected. The implicit rate of 
return of the system is one-to-one. 

If t > s, that is α > 1, the implicit rate of return of the tax-transfer 
scheme falls below one-to-one. This is to say that the scheme is unfair 
or, in particular, sub-fair. This may happen for several reasons. First, 
the scheme may be intentionally sub-fair because of other policy 
goals. Second, the scheme may end sub-fair because of administrative 
transaction costs, or due to ineffi ciencies in the public sector. And 
third, people may be myopic and have adaptive-like expectations 
concerning the working of the system (about AEH, see Heijdra – van 
der Ploeg, 2002, p. 31–35). 

If s > t, and α < 1, the implicit rate of return of the scheme becomes 
higher than one-to-one. This kind of a scheme can be labelled 
super-fair. In the present static model a super-fair program might be 
reasoned by referring to over-optimistic expectations concerning the 
working of the system. However, this kind of an interpretation is not 
very appealing in practice, and even the original AEH presentations 
seldom refer to these kinds of adaptation paths. 

To study the comparative static properties of the model, use functions 
(2) and (3’), totally differentiate and manipulate. Evaluate at α = 1, 
dK = 0 and have 

(4)  ,0'
)(

11
<= −∂

∂
gf

LgL
α

which says that a fall in the implicit rate of return of the scheme 
(a rise in α) makes the labour market equilibrium shift backwards 
along the labour supply curve. The respective effect on production 
reads, after totally differentiating function (1), solving for dL and 
substituting in (2) and (3’)

(5)   .0'
)(

1 11
<= −∂

∂
gf

Lgq fα

The result simply states that the induced change in production is 
the fall in labour supply given by expression (4) times the marginal 
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product of labour. That is, for a given capital stock, the smaller is the 
implicit rate of return of the program (the higher is α) the lower is the 
equilibrium output of the economy

The change in the real wage faced by the employers can be derived 
by totally differentiating (2) and (3’), and substituting for dL from the 
latter to the former. After manipulation, 

(6)  ,0'
)(

11 11
>= −gf

Lg
d
d fα
ω

saying that the employers face a rise in the real wages because of 
the fall in labour supply given by expression (4). The respective real 
wage faced on the supply side can be derived by defi ning the workers’ 
real wage as ϖ = ω/α and substituting the defi nition into (2) and (3’). 
The effect reads

(7)  ,0'
'

1 11
<= −∂

∂
gf

gfα
ϖ

which states the fact that the workers’ real wage is reduced if the 
repayment rate from the scheme falls below one-to-one. 

Figure 9.2 illustrates the comparative static properties of the model 
outlined by the above expressions (4)–(7). The fi gure considers only 
effects of fair and sub-fair programs. A super-fair program is not 
presented because of its minor practical relevance. 

In Figure 9.2, the initial autarky equilibrium of the local labour 
market occurs at the intersection point e0 of the labour demand and 
labour supply schedules D0 and S0. The equilibrium real wage being 
ω0, employment is L0, production is q0, and the corresponding goods 
market equilibrium is at point 0ε along the AS0 curve in the southwest 
quadrant of the fi gure.

The implementation of the wage tax t imposes a tax wedge tw in 
the labour market, and results in a split of the labour demand curve 
into two curves D0 and D0’. The former is the gross wage curve 
encountered by the fi rms. Since the tax-transfer scheme does not 
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affect the fi rms, the demand side remains to be determined by the 
initial marginal physical product of the labour input described by D0. 
The latter curve is the net wage curve encountered by the workers. 
The D0’ curve is fl atter than the D0 curve because the constancy of 
the tax rate t implies that the tax wedge tw is a constant proportion of 
the available gross wage, given by D0. Therefore, the tax wedge gets 
narrower in absolute terms as L increases.

Figure 9.2  Effects of a tax-transfer scheme on the autarky    
equilibrium
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The new autarky equilibrium now depends on the reaction of labour 
supply. Under a fair tax-transfer scheme, α = 1, the taxes are fully 
compensated in the form of price subsidies. Therefore, the real wage 
of the workers remains unaltered at ω0. As a response to the inwards 
shift of the perceived labour demand curve D0’, the labour supply 
curve shifts outwards to S0’ so that the new autarky equilibrium 
occurs at e0’ horizontally below e0. Employment and production 
remain at L0 and q0, respectively. From the workers’ point of view, 
the goods market equilibrium is described by point ε 0’ on the vertical 
AS0 curve, corresponding to point E0’ along ω0 in the northwest 
quadrant of Figure 9.2. The net nominal wage is w0’ = (1–t)w0 and 
the subsidised price level is p0’ = (1–s) p0. The tax wedge is tw0 in 
terms if nominal wages and sp0 in terms of prices. The tax wedge 
separates the labour supply equilibrium e0’ from the labour demand 
equilibrium e0. However, the wedge does not create any dead weight 
loss because the separation occurs vertically around the effi cient 
labour market equilibrium. The goods market equilibrium is at point 
ε0 on the vertical AS0 curve.

The labour supply response is different if the system is sub-fair, 
α > 1. The benefi t side of the scheme falls below or is undervalued 
as compared to the tax payments. Furthermore, expressions (6) and 
(7) suggest that, in this case, the real wage perceived by the workers 
deviates from that faced by the fi rms. In particular, ϖ < ω. 

In the extreme version of a sub-fair system the tax payments remain 
totally uncompensated, that is for any t > 0, s = 0 and α = 1/(1–t). In 
Figure 9.2 this version is described by the shift of the workers’ real 
wage from ω0 to ϖ1 and by the shift of the fi rms’ real wage from ω0 
to ω1, reasoned by expressions (6) and (7), respectively. Since the 
workers do not anticipate any decline in prices, the labour supply 
curve does not shift. The labour supply equilibrium thus shifts from e0 
to e1’, and the corresponding labour demand equilibrium shifts from e0 
to e1 in the northeast quadrant of the fi gure. According to expressions 
(4) and (5), employment falls to L1, and production decreases to q1. 
The workers’ goods market equilibrium shifts to ε1, which implies 
that the AS1 curve is not properly determined – the fi rms’ and the 
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workers’ decisions deviate horizontally in this case. The tax wedge 
is now tw1 > tw0. The market distortion causes a welfare loss that can 
be measured by the area e1’e1e0, or inversely by the area e1’ e0 e0” 
(compare to Hansen – Nielsen, 1997, p. 68).

The case of partially perceived repayments, t > s > 0, 1 < α < 1/(1–t) 
is presented by the real wage pair ϖ2 for workers and ω2 for fi rms in 
the northwest quadrant of Figure 9.2. Perceiving net prices p2, and 
anticipating a fall in real wages induces the workers to work less than 
under a fair system, but more than without any repayments. Their 
labour supply curve settles to S1, the workers’ equilibrium is described 
by points e2’ and E2’, and the fi rms’ equilibrium is described by e2 and 
E2. As a result, employment is L2, and production is q2. The respective 
workers’ goods market equilibrium is at ε 2, which means that the 
(short-term) aggregate supply curve AS2 is not properly determined 
– the fi rms’ and the workers’ decisions deviate along an upwards-
sloping line in p–q space. The tax wedge is now tw2, tw1 > tw2> tw0. 
The induced welfare loss can be inversely measured by that part of 
the area e1’ e0 e0”, which remains rightwards from the L2e2 line in the 
northeast quadrant of the fi gure. 

However, provided that the tax-transfer scheme is actually fair, the 
above two solutions concerning the sub-fair case are short-term in 
nature. Because the budget of the tax-transfer scheme is, by defi nition, 
in balance in the fair case, a sub-fair system runs a budget surplus. In 
the extreme version, where the prices are totally unsubsidised, s = 0, 
the system runs a surplus of tw1, and in the case of partial repayments 
the surplus is tw2 – (p0–p2) > 0. Supposing that the tax revenue is not 
used to promote other policy goals or to cover transaction costs and 
ineffi ciencies, accumulation of the budget surplus gives the workers 
reason to change their perceptions concerning the system. By the AEH 
interpretation of the model, workers adapt towards a fair system. In 
the long term, labour supply and production increase towards L0 and 
q0, respectively. The aggregate supply curve eventually converges to 
the vertical AS0 schedule.
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9.4 Effects on migration

To complete the analysis, allow for free migration in the economy, and 
examine the effects of the local tax-transfer scheme on emigration. 
Figure 9.3 represents the situation of an atomistic locality, in which the 
equilibrium real wage is lower than that in the rest of the economy.

Figure 9.3  Effects of a tax-transfer scheme on emigration
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In Figure 9.3, all emigrants from the locality can fi nd work elsewhere 
for the constant real wage ω*. To give a benchmark for migration 
responses, the pre-policy situation is presented by the autarky 
equilibrium point e0 in the labour market and by the corresponding 
point E0 in the northwest quadrant of the fi gure. Local employment 
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is L0 and local production is q0. In the absence of local policy, the 
migration response to the real wage difference ω* - ω0 can be read 
at p0 as a vertical shift from E0 to F. Horizontally, this amounts to 
emigration measured by the length of the line segment ab in the 
northeast quadrant of the fi gure. Local employment falls from L0 to 
La, local production falls from q0  to qa and the vertical aggregate 
supply curve shifts from  AS0 to ASa. The free migration equilibrium 
is effi cient.

Now, consider the migration response under a tax-transfer scheme. 
Under a fair system, α = 1, the local real wage ω0 remains unchanged. 
The net wage for workers is given by D0’, and the respective the 
labour supply is given by S0’ in Figure 9.3. The workers’ equilibrium 
e0’ is vertically separated from the fi rms equilibrium e0 in the northeast 
quadrant, and the respective equilibrium point E0’ is separated from 
E0 along ω0 in the northwest quadrant of the fi gure. 

Taking the workers’ perspective and reading at p0’, free migration 
implies adjustment from ω0 to ω*, that is from E0’ to F’ in the northwest 
quadrant of Figure 9.3, which amounts to emigration measured by 
the line segment a’b’ in the northeast quadrant. The respective fi rms’ 
optimum is at point a. Points a and a’ are vertically one upon the 
other, and both the workers and the fi rms face the same equilibrium 
real wage ω*. The tax wedge is the vertical distance between points 
a and a’, and the budget balance holds at the real wage ω*. Since 
a’b’ = ab, neither local employment and production nor migration 
are affected by the scheme. The conclusion is that a fair tax-transfer 
scheme does not distort the effi cient free migration equilibrium.

The result is somewhat different under a sub-fair system. The extreme 
case, where α = 1/(1–t), is represented in Figure 9.3 by the workers’ 
equilibrium e1’ in the labour market, and by the corresponding point 
E1’ on the real wage line ϖ1. Under these circumstances, reading at 
p0, adjustment to the market real wage ω* implies a shift from E1’ 
to F. The respective solution on the fi rms’ side (not drawn in the 
fi gure) is on D0 at the employment level Lc, which implies that their 
real wage line is steeper than ω*. Thus, the short-term equilibrium 
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is distorted. The consequent amount of emigration is measured by 
the line segment cb in the northeast quadrant of the fi gure. Quite 
unambiguously, cb > ab, which says that a pure tax system accelerates 
emigration in the short run. 

The above fi nding that an increase in the local tax rate accelerates 
emigration corresponds to the basic intuition. Yet, since the scheme 
actually runs a surplus, AEH type adjustment towards the above 
long-term equilibrium is induced. Responding to the accumulation 
of the surplus, the workers’ gradually increase their work effort. The 
migration effect is eventually dampened, and the long-term effect 
converges to that of a fair system, namely zero. 

Under a sub-fair system of partial repayments, 1 < α < 1/(1–t), the 
workers’ equilibrium in the labour market is, say, e2’ in the northeast 
quadrant, and the respective point along the real wage line ϖ2 is E2’ 
in the northwest quadrant of Figure 9.3. Reading at the relevant 
price level p2, the adjustment leads from E2’ to F”, and the resulting 
emigration is measured by the line segment df in the northeast 
quadrant. The fi rms’ solution is again based on a real wage line steeper 
than ω* (not drawn in the northwest quadrant). It is quite evident 
that ab < df < cb, which says that this kind of a system accelerates 
emigration, but less than a pure tax system. The result is intuitive. 

The above solution is again both distorted and short-term in nature. 
The budget of the scheme runs a surplus, which again induces AEH 
type adjustment towards the effi cient long-term solution. If the 
workers’ are actually fully compensated, they are also induced to 
gradually increase their work effort. The adjustment path leads to the 
long-term solution, where the migration effect is reduced to zero. 

9.5  Conclusions

The paper provides a simple and illustrative model for the analysis 
of the effects of local policy on inter-locality migration. A local 
tax-transfer scheme of wage taxes and consumption price subsidies 
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is introduced. The effects of the scheme are shown to depend on 
whether the scheme is fair or unfair, which again depends on if taxes 
are expected to be fully repaid in terms of subsidies or not. Even an 
actually fair scheme may be anticipated sub-fair in the short term, 
during AEH type adaptation towards the long-term equilibrium. The 
paper investigates only emigration and discusses fair and sub-fair 
programs, but the results hold as reversed also as to immigration and 
super-fair programs. 

The main lesson from the analysis is three-fold. First, a fair and 
correctly perceived tax-transfer scheme does not affect migration, 
because this kind of a system leaves the local real wage unchanged 
and thus has no effects on inter-locality welfare comparisons. The 
free migration equilibrium is effi cient. This comparative-static result 
holds in a perfect foresight type world, around a market solution that 
is long-term in nature. 

Second, a sub-fair tax-transfer scheme has a short-term effect that 
encourages emigration. The effect is the stronger the farther away 
is the initial short-term equilibrium from the long-term one. A pure 
tax system with no (anticipated) repayments quite intuitively has the 
strongest effect. Even partial(ly anticipated) repayments from the 
system weaken the motives to emigrate. The short-term migration 
equilibrium is distorted because the real wage faced by the workers 
deviates from that faced by the fi rms.

And third, under the sub-fair tax-transfer scheme, the short-term 
effects of the scheme are eventually dampened in the longer term, 
provided that the tax revenue is not used to other purposes which do 
not benefi t the workers. This is because continuing accumulation of 
the budget surplus of the scheme promotes AEH type adjustment in 
the supply of labour, and leads to convergence towards the effi cient 
long-term equilibrium.  
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10VOIKO TALOUTTA ENNUSTAA?

Pasi Sorjonen

Talousennusteet saavat tiedotusvälineissä paljon huomiota. Kiinnos-
tus ennusteita kohtaan kasvaa yleensä silloin, kun talouden näkymät 
ovat heikkenemässä tai tuntuvat jostain syystä tavanomaista epävar-
memmilta. Vahvan noususuhdanteen aikana kiinnostus vastaavasti 
laimenee. Ennusteiden mittavasta esilläolosta huolimatta luultavasti 
verraten harva kuitenkaan tietää, mitä pohjimmiltaan tarkoittaa ta-
louden ennustaminen, miten talousennusteita laaditaan ja mitä oike-
astaan ennustetaan silloin, kun ennustetaan talouden kehitystä. Siitä 
huolimatta ennusteiden tuottajia arvostellaan aika ajoin – ja välillä 
täysin oikeutetusti – pieleen menneistä ennusteista.

Mitä talousennusteet siis ovat, mitä ne sisältävät ja miksi ne ovat niin 
usein pielessä? Kuka tarvitsee pieleen meneviä ennusteita? Voiko ta-
loutta ylipäätään ennustaa? Ja mitä tarkoittaa se, että taloutta voi tai 
ei voi ennustaa? Jos ennusteet ovat epäluotettavia, miten niitä pitää 
lukea?

10.1  Tarina on aina tärkeämpi kuin numerot

Talousennustajan tehtävä on ennustaa Kansantalouden tilinpito -ti-
lastojulkaisun luvut sellaisten käsitteiden ja laskuperiaatteiden mu-
kaisina, joita maan tilastoviranomainen – Suomessa Tilastokeskus 
– käyttää. Pohjimmiltaan tavoitteena on ennustaa parin seuraavan 
vuoden tilastojulkaisujen keskeinen sisältö etukäteen. Talousennuste 
on siten paljon enemmän kuin pelkkä bruttokansantuotteen kasvuar-
vio, joka julkisuudessa saa eniten huomiota.

Talousennuste sisältää johdonmukaisen – ja vain yhden – arvion ta-
louden kehityksestä, jota ennustaja pitää kaikista mahdollisista vaih-
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toehdoista kaikkein todennäköisimpänä. Tämän arvion esittämiseen 
tarvitaan suuri joukko ennustelukuja. Lisäksi ennusteessa saatetaan 
tarkastella muutamaa muuta riittävän todennäköiseksi arvioitua vaih-
toehtoa, joista on apua riskien arvioimisessa. Vaihtoehtoja haetaan 
esimerkiksi vaihtamalla oletuksia valuuttakurssien ja raaka-öljyn 
hinnan kehityksestä tai vaikkapa talouspolitiikan linjauksista.

Kansantalouden tilinpito kuvaa talouden kehitystä vain oman maan 
rajojen sisäpuolella. Tämä pätee tietysti myös toimialoihin. Niinpä 
sellaisetkin talousennusteet, jotka eivät varsinaisesti toimialaennus-
teita sisällä, ottavat ainakin implisiittisesti kantaa toimialojen kehi-
tykseen kotimaassa. Tällaiset kansantalouden tilinpidon mukaiset 
toimialaennusteet poikkeavat ratkaisevasti esimerkiksi pankkiiriliik-
keiden toimialaennusteista, joissa maantieteellisiä rajoja ei ole tar-
peen käyttää. Toimialojen kotimaisen tuotannon ennustaminen on 
monestakin syystä hankalaa. Ei tiedetä, missä määrin eri toimialat 
lisäävät tuotantoaan ulkomailla Suomen sijasta. Esimerkiksi Nokia 
ei edes kerro tuotantomääriään eri maissa.

Jokainen ennustaja tietää, että hän on hyvin suurella todennäköisyy-
dellä ainakin vähän väärässä. Hyvä ennustaja voi olla pidemmällä 
aikavälillä keskimäärin oikeassa, mutta silti lähes joka kerta ainakin 
hieman pielessä. Tämä johtuu siitä, että ennuste sisältää vain yhden 
vaihtoehdon valtavasta toteutumiskelpoisten vaihtoehtojen joukosta. 
Televisiossa tai muissa viestimissä itsevarmasti ennustettaan esittele-
vä asiantuntija tietää varmasti oman erehtyväisyytensä.

Koska erehtymisen vaara on ilmeinen – syistä, joita käsittelen jäljem-
pänä – on tärkeää, että ennustenumeroihin ei kiinnitetä liikaa huo-
miota. Mielekäs tarina on paljon hyödyllisempi kuin numerot. Niinpä 
talousennusteisiin tutustuttaessa pitäisi kiinnittää huomiota sellaisiin 
seikkoihin kuten, miten talouden nykytilaa luonnehditaan, mihin ta-
louden uskotaan olevan menossa ja mistä talouskasvun odotetaan 
tulevan. Sen ohella kannattaa pohtia arvioita riskeistä ja tulevista on-
gelmista sekä mahdollisesti esitettyjä talouspolitiikkasuosituksia.
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10.2  Laadukas tilastotuotanto on ennustamisen 
edellytys

Talouden seuraaminen ja ennustaminen edellyttävät sitä, että käytet-
tävissä on kunnollisia tilastoja. Sekä käsitys nykyhetken taloustilan-
teesta että ennusteet perustuvat aina tilastojen kuvaamaan historiaan. 
Oikea tilannearvio, talouspolitiikan ajoittaminen tai sitä koskevat 
suositukset sekä hyvät ennusteet edellyttävät kaikki luotettavia ti-
lastoja. Vastaavasti uudet tilastot antavat ne oikeat vastaukset, jotka 
ennustajan olisi pitänyt kyetä löytämään. Samalla ne päivittävät his-
torian uusien ennusteiden laatimista varten. 

Talousennustajan näkökulmasta ehdottomasti tärkein tilasto on kan-
santalouden tilinpito, koska juuri sen mukaisia lukuja ennustetaan. 
Valitettavasti siitä saadaan tietoja kuitenkin vain neljännesvuosittain 
ja vuosittain. Apuna on käytettävä muita useammin ilmestyviä tilas-
toja, joiden sisältö ei kuitenkaan välttämättä vastaa kansantalouden 
tilinpitoa. Eroavaisuuksista on hyvä olla selvillä.

Esimerkkejä seurannan ja ennusteiden laadinnan apuna käytetyistä 
lukuisista kuukausitilastoista ovat Tilastokeskuksen tuottamat ko-
konaistuotannon kuukausikuvaaja, teollisuustuotannon volyymi-in-
deksi ja kuluttajahintaindeksi sekä Tullin tuottamat ulkomaankaupan 
kuukausitilastot. Taloudenpitäjien lähiajan odotuksia kuvaavat muun 
muassa Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri, Tilasto-
keskuksen kuluttajabarometri sekä suuri joukko fi nanssimarkkinoilta 
saatavaa informaatiota. Mittareita on toki paljon enemmänkin.

10.3  Miten ennusteen tekeminen etenee?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) neljä kertaa vuodessa 
julkaisema ennuste on yksityiskohtaisin Suomessa. Se sisältää val-
tavan määrän informaatiota. Lähtökohtana on aina huolellinen arvio 
kansainvälisen talouden näkymistä, jotka määräävät pitkälti Suomen 
viennin kehityksen. Suomen osalta ennustettavien asioiden lista on 
pitkä: huoltotaseen erien ohella arvioidaan, mitä tapahtuu hinnoille, 
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palkoille, koroille, kilpailukyvylle, työllisyydelle, vaihtotaseelle, tu-
lonjaolle ja monille muille asioille. Huoltotaseen eristä ETLA arvioi 
sekä hintojen että määrien kehityksen. Vienti ja tuotanto ennustetaan 
myös toimialoittain. Tuonti ja kulutus ennustetaan hyödykeryhmit-
täin, investoinnit sekä hyödykeryhmittäin että toimialoittain.

Bkt:n kasvua ei varsinaisesti ennusteta, vaan se syntyy automaatti-
sesti muiden huoltotaseen erien (vienti, kulutus, investoinnit, tuonti) 
ennusteiden kautta. Periaatteessa kuka tahansa voisi tuottaa mielek-
käältä kuulostavan arvion talouskasvulle vaikka noppaa heittämällä. 
Ymmärrys ja uskottava tarina talouden kehityksestä jäisivät kuiten-
kin puuttumaan.

ETLAn ennustejärjestelmässä tuotanto määräytyy kysyntäerien kaut-
ta. Teollisuuden tuotanto menee kulutukseen, investointeihin tai vien-
tiin, kun taas palveluiden ja rakentamisen tuotanto riippuu yritysten 
– varsinkin teollisuuden – ja kotitalouksien kysynnästä. Kysyntäerien 
ennusteet (vienti, investoinnit, kulutus) ohjataan panos-tuotos-mallin 
avulla eri toimialojen tuotannoksi (tietysti myös muuta informaatiota 
käytetään). Panos-tuotos-mallin avulla saadaan myös arvio tuotanto-
panoksien käytölle eri toimialoilla. Sen avulla voidaan lisäksi tarkas-
tella tuotannon kasvun kerrannaisvaikutuksia eri toimialoilla.

Lopuksi toimialoittainen tarkastelu – teollisuuden ja palveluiden ala-
toimialat sekä rakentaminen – auttaa näkemään, sopivatko ennusteen 
palaset yhteen. Onko kokonaisuus johdonmukainen ja ennustettu ke-
hitys toimialan näkökulmasta järkevän toiminnan tulosta? Läpi käy-
dään kunkin toimialan vienti ja tuotanto, panoskäyttö, kapasiteetin 
käyttöaste, tuottavuuden kehitys, yksikkötyökustannukset sekä hin-
takehitys ja kannattavuus. Jos palaset eivät sovi yhteen, muutetaan 
toimialan numeroita, suhdanne-ennustetta tai molempia.

Vakiintunut tapa on, että ennusteet kerrotaan prosenttimuutoksina 
edellisestä vuodesta. Prosenttiluvut voivat kuitenkin johtaa harhaan. 
Esimerkiksi sama vuotuinen viennin prosenttimuutos voi tilanteesta 
riippuen edellyttää sitä, että vuoden kuluessa vienti supistuu, lisään-
tyy tai pysyy ennallaan. Sen vuoksi keskeisille muuttujille mietitään 
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ETLAssa ennusteen toteuttavat, kauniisti käyttäytyvät neljännesvuo-
sittaiset polut, joita myöten talouden odotetaan kulkevan. Tällä ta-
voin pyritään varmistamaan, että ennustetut prosenttimuutokset ovat 
mielekkäitä. Neljännesvuosiurat myös auttavat ennustajaa mieltä-
mään paremmin oman ennusteen sisältämän tarinan. Talousennuste 
on todellakin paljon enemmän kuin bkt:n kasvuarvio.

10.4  Miksi ennusteet ovat usein väärässä?

Vuoden 2000 jälkeinen heikko talouskehitys yllätti ennustajat joka 
puolella maailmaa uudelleen ja uudelleen, minkä seurauksena talous-
ennusteita korjattiin monta kertaa peräkkäin alaspäin. Tämä herättää 
väistämättä monia kysymyksiä. Ovatko ennusteet jostain syystä aina 
pielessä? Ovatko ennustajat taitamattomia?

Ennusteiden epätarkkuuteen on monia syitä. Eräs tärkeimmistä on se, 
että ennustemallit ovat puutteellisia. Taloudelliset mallit eivät kyke-
ne kokonaan selittämään edes toteutunutta kehitystä, saati sitten en-
nustamaan aina oikein. Hyvässä tapauksessa mallit selittävät 90–95 
prosenttia muuttujan toteutuneesta vaihtelusta, huonossa tapauksessa 
paljon vähemmän. Esimerkiksi yksityisen kulutuksen muutokset kye-
tään selittämään ostovoimalla ja eräillä muilla tekijöillä verraten hy-
vin, kun taas investointien selittäminen on jo paljon hankalampaa.

Ennusteiden osuvuutta heikentää myös se, että niiden pohjana olevat 
oletukset eivät toteudu. Jokainen voi mielessään arvioida, mitä ovat 
euron dollarihinta tai raakaöljyn tynnyrihinta keskimäärin tänä ja 
ensi vuonna. Molempien suhteen on helppo erehtyä rutkasti suuntaan 
tai toiseen, mutta talousennusteeseen tarvitaan arvio kummastakin. 
Joskus ennusteiden pohjana olevat oletukset talouspolitiikasta ja sen 
ajoituksesta eivät osu oikeaan. Huolellinen ennuste edellyttää kuiten-
kin käsitystä siitä, mitä tapahtuu koroille, verotukselle ja julkisille 
menoille.

Aina silloin tällöin ennusteiden osuvuutta nakertavat tilasto-ongel-
mat. Tilastot valmistuvat viipeellä, jonka vuoksi nykyhetkenkään ti-
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lannetta ei täysin tunneta. Paljon vakavampi ongelma on kuitenkin 
se, että jo julkaistu tilastohistoria korjaantuu jälkeenpäin. Pahimmas-
sa tapauksessa tilastokorjauksen vuoksi vanhat ennusteet voi heittää 
saman tien romukoppaan, koska käsitys ennusteen laatimishetkellä 
vallitsevasta tilanteesta muuttuu. Pelkkä tilastohistorian korjaus voi 
siis johtaa ennustelukujen huomattavaan muuttumiseen. Näin on 
käynyt parin viime vuoden aikana jo ainakin kahdesti kone- ja lai-
teinvestointien kehitystä kuvanneiden aikasarjojen muuttuessa (katso 
laatikko 10.1). Valitettavasti tilastokorjaukset ovat väistämättömiä. 
Ennakkotiedot saadaan nopeasta tietolähteestä, joka ei aina ole yhtä 
kattava tai edes sama lähde kuin lopullinen.

Huonossa tapauksessa historiatietojen muuttuminen saattaa muuttaa 
käsityksiämme järkevästä talouspolitiikasta. Mikä vanhojen tietojen 
perusteella näytti järkevältä, ei ehkä ollutkaan sitä enää uusien tieto-
jen valossa. Luotettavien ennusteiden ja talouspoliittisten suositusten 
vaatimus asettaa kovat vaatimukset myös tilastojen tuotannolle.

10.5  Voiko talouden kehitystä ylipäätään ennustaa?

Olen edellä väittänyt, että aivan luonnollisista syistä talousennusteet 
ovat yleensä enemmän tai vähemmän pielessä. Voiko taloutta ylipää-
tään ennustaa?

Otetaan esimerkiksi bruttokansantuote, vaikka sen ennustaminen ei 
olekaan aivan sama asia kuin talouden ennustaminen. Siinä tapauk-
sessa, että bkt:ta ei voi ennustaa, paras arvio tämän vuoden bkt:lle on 
viime vuoden bkt. Paras arvaus on siis, että bkt:n ei odoteta kasva-
van lainkaan. Tällöin talouskasvun poikkeama nollasta on satunnai-
nen. Negatiivisen talouskasvun eli laman todennäköisyys olisi aina 
50 prosenttia. Tiedämme historian perusteella, että tämä ei voi pitää 
paikkaansa. Väite, että bkt:ta ei voi ennustaa, on siis puppua.

Totuus on, että taloutta kyetään ennustamaan, mutta sitä on vaikea 
ennustaa aivan oikein. Pitkän aikavälin keskikasvu (vakio) on yksin-
kertaisin ennuste BKT:n kasvulle. Sitä käytettäessä tosin ennustetaan 
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vain keskimäärin oikein, mutta melkein aina väärin. Tällaisen en-
nusteen voi tuottaa kuka muu tahansa paitsi ammattiennustaja. Hän 
ei voi työpaikkaansa menettämättä ennustaa neljästi vuodessa joka 
vuosi, että sekä kuluvan vuoden että kaikkien seuraavienkin vuosien 
talouskasvu on sama, vaikkapa 2,8 prosenttia. Työkseen taloutta en-
nustavat pyrkivät aina tuottamaan keskikasvua tarkemman ja ajassa 
vaihtuvan ennusteen. Siitä huolimatta he yleensä aliarvioivat talous-
kasvun hyvinä aikoina ja yliarvioivat sen huonoina aikoina (katso 
laatikko 10.2).

10.6  Kuka kaipaa epätarkkoja ennusteita?

Inhimillinen toiminta ja suunnittelu edellyttävät tulevaisuuden poh-
diskelua. Niinpä jokainen tekee jatkuvasti tiedostamattaan ennustei-
ta tulevasta – ja välillä erehtyy. Sataakohan tänään, tarvitsenko sa-
teenvarjon? Ehdinkö piipahtaa ostoksilla ennen iltapäivän kokousta? 
Onko pomo hyvällä tuulella, uskallanko pyytää palkankorotusta?

Monet tarvitsevat työssään arvioita talouden kehityksestä. Talouske-
hityksen tarkka ennustaminen on kuitenkin mahdotonta. Epävarmuu-
desta ei koskaan pääse eroon. Tämän vuoksi on tärkeää, että päätök-
sentekijät tuntevat ennusteiden luotettavuusongelmat ja ymmärtävät, 
että toimintaa ei voi perustaa epätarkkojen piste-ennusteiden varaan. 
Heidän on pakko miettiä, mitä tapahtuu silloin kun ennusteet eivät 
toteudu. Epävarmuutta voidaan yrittää hallita varautumalla. Moderni 
yhteiskunta varautuu monin tavoin, esimerkiksi vakuutuksilla onnet-
tomuuksiin, maanpuolustuksella sotiin ja palokunnalla tulipaloihin.

Kun ennusteet ovat lähtökohtaisesti epätarkkoja, niitä on osattava 
lukea oikein. Tiedotusvälineet puhuvat paljon bkt:n kasvuarvioista, 
mutta niihin ei pidä kiinnittää liikaa huomiota. Kannattaa ennemmin-
kin pohtia ennusteen takana olevaa tarinaa. Mitkä tekijät vauhdittavat 
talouskasvua? Onko kasvu viennin vai kotimaisen kysynnän varassa 
vai kummankin? Miten eri toimialat kehittyvät? Mitä ajatellaan ris-
keistä, koroista, valuuttakursseista ja talouspolitiikasta? Ovatko ole-
tukset järkeviä ja miten ennuste muuttuu, jos oletuksia muokataan? 
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Summary: Can economic forecasting be accurate?

The essay deals with economic forecasts both from the point of 
view of the forecaster and the forecast user. It discusses the eternal 
problems of forecasting and describes a typical forecasting process.  
The paper analyses the accuracy of forecasts by comparing forecasted 
with realized fi gures. It also gives several examples in which false 
preliminary offi cial statistics have strongly misled the forecasters. 
The user of forecasts should not concentrate on single fi gures on 
forecasted GDP but focus on the economic developments surrounding 
the fi gures.      
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Laatikko 10.1

Kuvio 10.1 esittää kone- ja laiteinvestointien kehityksen neljännesvuosittain 
helmikuussa 2003 ja heinäkuussa 2003 julkistettujen kansantalouden tilin-
pidon lukujen mukaan. Tilastot antavat täysin erilaisen käsityksen kone- ja 
laiteinvestointien kehityksestä vuosina 2001 ja 2002. Heinäkuun tilaston 
mukaan investointimäärä oli vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä perä-
ti 17 prosenttia aiemmin luultua pienempi. Asetutaan ennustajan asemaan 
ja oletetaan yksinkertaisesti, että investointien määrä pysyy kaikilla vuo-
den 2003 vuosineljänneksillä yhtä suurena kuin vuoden 2002 viimeisellä 
neljänneksellä. Helmikuun tilaston perusteella nämä investoinnit ovat yhtä 
suuret kuin vuonna 2002, kun taas heinäkuun tilaston perusteella ne näyt-
täisivät supistuvan runsaat 4 prosenttia. Uusi tilasto muutti siten lähtökoh-
dan vuoden 2003 ennustamiselle aivan erilaiseksi. Niinpä monet ennustajat 
alensivatkin roimasti arvioitaan investointien kasvutahdista. 

Samankaltainen tilastokorjaus koettiin vuonna 2004 (katso kuvio 10.2). 
Vielä syyskuun alussa luultiin heinäkuussa julkaistun tilaston perusteella, 
että kone- ja laiteinvestointien jo kolme vuotta kestänyt lasku edelleen jat-
kui. Syyskuussa julkaistu uusi tilasto muutti tämän käsityksen. Kone- ja 
laiteinvestoinnit olivatkin olleet nousussa jo vuoden ajan.

Investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin (kiintein vuoden 
2000 hinnoin, 2000=100)
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Laatikko 10.2

ETLA julkaisee suhdanne-ennusteen kuluvalle ja seuraavalle vuodelle nel-
jä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Jokaisen vuoden 
talouskehitystä ennustetaan siten kaikkiaan kahdeksan kertaa. Kuvio 10.3 
pystytolpat kertovat, miten ennusteet ovat tarkentuneet ajan kuluessa ja 
vaakatolpat kertovat toteutuneet luvut. Esimerkiksi vuoden 2003 ensim-
mäinen tolppa kertoo maaliskuussa 2002 ja viimeinen tolppa joulukuussa 
2003 julkaistun ennusteen. Vaakatolpan ja pystytolpan välinen pystysuora 
ero mittaa ennustevirheen. Kuvio ei kerro sitä, että ennusteiden ohella myös 
tilastojen antama oikea vastaus muuttuu ajan mittaan melko tavalla. Esi-
merkiksi Tilastokeskuksen julkaisema lopullinen bkt:n kasvuluku poikkeaa 
ensimmäisestä ennakkotiedosta keskimäärin puoli prosenttiyksikköä.

Kuvio 10.3 Ennusteiden tarkentuminen (ETLA)
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ESTIMATION OF EMPLOYER 
WAGE DIFFERENCES 

Jari Vainiomäki

11.1  Introduction 

This paper reviews methods for analysing the variation of earnings 
across individuals and to obtain the contributions of employer 
(establishment) differentials, individual observable characteristics, 
and individual unobservable (residual) factors to the total earnings 
variation. Second, we apply some of these methods to individual 
level earnings data for one industry. The purpose of this exercise is 
to gain some empirical information about the relative importance of 
employer vs. individual differentials in earnings dispersion in the 
case of Finland using the simplest methods available. 

Several studies have examined the importance of employer wage 
differentials in explaining the total wage dispersion across individuals 
using U.S and French data. Some studies have found that the 
between plant/establishment components (employer differentials) 
are important (eg. Davis and Haltiwanger, 1991, Groshen, 1986, 
1989 and 1991), whereas some others have found person-effects 
(observable and unobservable) to be more important than fi rm-
effects (eg. Abowd, Kramarz and Margolis, 1994 and Abowd, 1994). 
Our analysis is motivated by scarcity of research on this issue using 
Finnish data. The centralized bargaining structure in Finland may 
dampen employer wage differentials, although fi rm effects may arise 
from local bargaining, which is a source of ‘wage-drift’ that has been 
an important factor in wage determination in many years. Kettunen 
(1993) presents some results for the effects of industry, establishment 
and individual components on the variation of hourly wages. Using 
analysis of variance he fi nds that the share of establishment effects 
has grown from 16 % in 1980 to 26  % in 1990 for manual workers, 

11
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but this share has been zero in all years for non-manual workers. 
His data is for manufacturing establishments that are members of the 
Confederation of Employers. In contrast, our data is for service sector 
establishments that are not members of the employer organization, 
and thereby our results provide an interesting comparison to the above 
results. We also compare our results with similar analyses for US.

11.2  Methods of analysing the sources of earnings 
variation 

11.2.1  The variance decomposition technique 

Consider a situation where one has cross-section observations on 
earnings (or wages) in different establishments or fi rms stratifi ed by 
some characteristic,  jkw  , where j identifi es the establishment and k is 
a stratifi cation indicator (eg. skilled/unskilled, occupation, education). 
Alternatively k may identify the kth individual in establishment j, and 
 jkw  is this individual’s earnings.1 The total variance of earnings 
can then be decomposed into between establishment and within 
establishment components of total variance as follows,
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  jkH  = number of workers in establishment j, class k of   
  the stratifi cation indicator.
1 See Davis and Haltiwanger (1991) for details of this decomposition technique. In some 
applications they take k to indicate the kth hour of work in plant j.



Jari Vainiomäki

147

The within component of total variance  WEV  is the weighted average of 
the variances of earnings within each establishment, jV . The between 
component is the weighted variance of average earnings,  jw , across 
establishments. This decomposition holds also for the weighted 
variance, when jV ,  jw  and  w  are appropriately weighted.

11.2.2 ANOVA and a technique for partitioning the total sum of 
squares 

Next consider a situation that one has cross section observations on 
earnings of a large number of individuals together with information 
on their employer (establishment) and on some back-ground 
characteristics of individuals related to their human capital (eg. 
occupation, education). Then one may understand individual earnings 
(or wages) for individual i working in establishment j in occupation 
k, as the sum of a series of wage differentials as follows

(2)  ijkjkjkijkw εγβαµ ++++=

where    

  µ  = overall mean earnings (or wage), 

 kα  = occupation differentials, refl ecting occupation k’s 
deviation from mean earnings across all establishments, presumably 
due to productivity (human capital) and compensating differences 
among occupations,

 jβ  = establishment differentials, refl ecting employer j’s 
deviation from mean earnings across all occupations, presumably due 
to employer size, industry, unionization, and other factors suggested 
to create employer wage variation,

 
 jkγ  = work-group (job-cell) differentials paid to individuals 

working in the same occupation for the same employer above the 
overall occupation and establishment differentials, refl ecting different 
internal wage structures among employers, and
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  ijkε  = individual differentials or the residual deviation from 
the mean for an occupation in an establishment, refl ecting omitted 
variables (eg. tenure) and unobservable factors (eg. individual 
productivity) for individual i.

If the above differentials are mutually independent, an analysis of 
variance (ANOVA) would partition the total variance of earnings into 
variance components corresponding to wage differentials as follows

(3) 
22222
εγβα σσσσσ +++=w

However, application of ANOVA faces complications if the data 
are unbalanced. For unbalanced data the columns for establishment 
and occupation dummies in the design matrix would be correlated, 
preventing a simple separation of the impacts of establishment and 
occupation on earnings.2 Essentially the problem in an unbalanced 
design is that, if an establishment employs an unproportionately large 
number of individuals in some occupation, one cannot distinguish 
whether their earnings differential is due to their employer or to their 
occupation.

Due to the above problem in applying the ANOVA to estimate 
variance components, Groshen (1991, 1989, 1986) suggests using 
a technique to decompose the total sum of squares of earnings to 
proportions corresponding to components in equations (2) and (3). 
This technique uses changes in the coeffi cient of determination 
(sum of squares explained as a proportion of the total sum of 
squares) from a series of OLS regressions to partition the total sum 
of squares (TSS) into its components. In terms of equation (2), the 
technique assigns to the establishment and occupation a proportion 
of the TSS obtained as the increase in  2R  when establishment or 
occupation dummies are included into a model already including the 
dummies for the other factor (see Table 11.2 below for more details). 
This marginal contribution of a factor to the Main Effects model 
(including both establishment and occupation dummies) measures 
2 See Groshen (1989) and Groshen (1986) for more details.
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the minimum portion of earnings variation explained unambiguously 
by the particular factor. The shortcoming of this technique is that 
there remains a ‘Joint’ (or collinear, or ambiguous) portion of TSS, 
which cannot be associated unambiguously to either factor. The 
contribution of work-group (job-cell) differentials is measured as 
the further increase in  2R , when work-group dummies are added to 
the Main Effects model to obtain the Full (interactive) model. The 
individual component is the earnings variation unexplained by the 
Full model, that is, the residual sum of squares relative to TSS from 
the Full model.

11.2.3 A method based on earnings equation from panel data 

It is obvious that the methods above cannot identify both individual 
heterogeneity and fi rm heterogeneity in earnings determination. This 
is clear from a more general earnings equation, which includes both 
individual-specifi c and fi rm-specifi c effects,

(4) itittijiitit Xw εθβ +Ψ++= ),(

where  itX  include the time-varying individual specifi c characteristics 
affecting wages, ( β  are their returns),  iθ  is time-invariant individual 
specifi c (fi xed) effect, and  ittij ),(Ψ  is the fi rm specifi c effect for 
individual i working in fi rm j in period t.3

Given the presence of both individual and fi rm heterogeneity it is 
impossible to separate their effects from cross section data for 
one point in time. The problem is that the high (low) earnings of 
an individual may be due to his/her individual specifi c factor, or to 
the fi rm specifi c effect associated with the particular fi rm he/she 
happened to work for. Even if the data is longitudinal in fi rms and 
there are many individuals observed in each fi rm, but the individual 
heterogeneity is not accounted for in estimation, the estimated fi rm 
effects may be biased by the correlation between fi rm and individual 

3 See Abowd, Kramarz and Margolis (1994) and Abowd (1994) for more details of this 
model and its estimation.
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effects. A high-wage fi rm may be such because of a high fi rm effect, 
or because it employs more workers with high individual specifi c 
effects.

Specifi c type of longitudinal (or panel) worker-fi rm data is required 
to identify separately both individual and fi rm effects. In general, 
individual effects are identifi ed by repeated observations on the same 
individual (when no fi rm effects are present), and fi rm effects are 
identifi ed by observing many individuals in the same fi rm (when no 
individual effects are present). However, when both effects are present, 
data requirements are even more compelling. It is necessary to have 
repeated observations (at least two) on individuals in many fi rms that 
employ also other individuals in the sample. That is, movement of 
individuals among the fi rms facilitates the separate identifi cation of 
person and fi rm effects. 

Abowd, Kramarz and Margolis (1994) have suggested a method 
to decompose individual earnings into components associated 
with observable characteristics, individual heterogeneity, fi rm 
heterogeneity, and residual variation using longitudinal worker-fi rm 
data. This method also allows for arbitrary correlation structure among 
all the effects. They assume the basic compensation equation is as in 
equation (4), and that the individual and fi rm effects are defi ned as 
follows

(5) ηαθ iii u+=

(6) ),(),(),(),( tijittijtijittij s γφ +=Ψ

where iα  denotes the unobserved individual specifi c (fi xed) effect,  
 ηiu  denotes the observable time-invariant individual specifi c effect 
(e.g. education) and its return, ),( tijφ  is the unobserved fi rm specifi c 
effect,  ),(),( tijittijs γ  denotes characteristics of individual i at t in fi rm 
j(i,t) (e.g. seniority) and their returns.
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Abowd, Kramarz and Margolis have proposed a method for estimation 
of the above model in three stages. In the fi rst stage fi rm effects are 
projected onto a vector of fi rm and person characteristics,

(7)  [ ][ ] ittijitittijiittijtitjtijittijtijittij vzvXsfs ),(),(),()(),(),(),(),(   1 +=+⊗⊗=+=Ψ λλγφ

where titjf )(  includes time-varying fi rm characteristics (eg. size),  
 

iX denotes individual specifi c averages (over time) of  itX  (e.g. 
experience and its square), and ittijv ),(  is the error term. 

Substituting (7) to the basic compensation equation (4) gives 

(8) ittijitiititit vzXw ),(++++= εθλβ

Applying least-squares to deviations from individual averages to 
equation (8) yields (i) consistent estimates of β  and  λ , and (ii) least-
squares estimates of individual effects as 

(9) ,34 ˆˆˆ
iiiti zXw ���

which are not consistent, but the fi rm averages of i4̂  can be 
consistently estimated.

To recover iα  and  ηiu  components of the individual specifi c effect, 
the following equation is estimated by generalized least squares in 
the second stage

(10) 5�4 iii u��ˆ

This gives (i) a consistent estimate of η , and (ii) estimates of 
unobserved individual effects as 54� ˆˆˆ iii u�� .

Finally, to obtain the parameters of the fi rm specifi c effect (equation 
(6)), the following equation is estimated for each fi rm by least 
squares

(11)  { } { } { }jjjjj sw ζγφ ++=ˆ
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where {j} is the index set including all individual-year observations 
(i,t) for fi rm j (j=1...F), and { } { } { }βθ ˆˆˆ jjjj Xww −−=  is the adjusted 
wage purged of the (estimated) observed and unobserved individual 
effects. The estimation of these gives consistent estimates of the fi rm 
specifi c parameters  jφ  and jγ . 

All of the parameters of the basic compensation equation are 
now estimated (with associated variances). As stated earlier, the 
identifi cation of person and fi rm effects occurs for all individuals 
with at least two observations whenever they work at least once in 
a fi rm that has at some point employed a person who has changed 
employer. It should be noted that the person need not have moved 
him/herself. This is because the identifi cation of  jφ  is based on the 
earnings of movers, but all the stayers can be assigned this same fi rm 
effect.

11.2.4 An application: Inter-employer earnings differences in 
Finland  

In this section we present the variance and sum of squares 
decompositions using the methods of sections 11.2.1 and 11.2.2 
above. The data used is a cross section of about 14,000 individuals 
in about 700 establishments. The data pertains to one industry in the 
private service sector for the year 1991. Since there is no longitudinal 
aspect in this data, it is not possible to control for both individual 
and fi rm heterogeneity using the method of section 11.2.3 in our 
analysis. The information available for the individuals is their regular 
earnings per month, an identifi er of their employer (establishment), 
their occupation, gender, part-time status, region, and sub-industry. 
The sample is based on a stratifi ed random sample of fi rms, which 
do not belong to the employer confederation of this industry. From 
each fi rm sampled, information for all of its employees in all of its 
establishments is obtained.  

Table 11.1 gives our results from two decompositions of the total 
variance of earnings as in equation (1). The fi rst column is a 
decomposition of the total (unweighted) variance of individual 
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log(earnings) into between establishment and within establishment 
components. This analysis of individual level earnings indicates that 
0.076/0.177 = 43 % of the variance is between establishments, and the 
remaining 57 % of the variation within establishments across workers. 
The second column presents the decomposition using the occupational 
average wages by establishment. That is, we fi rst obtain occupational 
average wages for each occupation in each establishment, and then 
treat these as our earnings ‘observations’ in the decomposition.  
The decomposition indicates that 0.076/0.132 = 58 % of the total 
weighted variance of earnings is between establishments, and 42 % is 
within establishments across occupations. The proportion of between 
establishment variance is greater, because the total variance is smaller 
due to some earnings variation being ‘lost’ in the averaging procedure 
to obtain earnings by occupation.

Table 11.1  Between and within employer decompositions of   
earnings variance 

Component Unweighted variance of 
Individual earnings

Weighted variance of 
Occupation averages

Between employer       0.076 (43.0)      0.076 (57.8)
Within employer      0.101 (57.0)      0.056 (42.2)
Total      0.177      0.132

Note: Shares of components from total variance in parentheses.

In Table 11.2 we present our results from the Groshen type 
decomposition of the total sum of squares of earnings into 
proportions associated with establishment, occupation and work-
group differentials as in equations (2) and (3). The main fi nding from 
this analysis is that in the data used the percent of TSS associated 
unambiguously with employer (establishment) is fairly small at 
9.9 %. Almost three times the establishment proportion is associated 
with Occupation (28.1 %), which includes the effects of all individual 
characteristics: occupation, gender, part-time status and region. This 
sparse set of individual characteristics may however pick up to a large 
extent the individual earnings variation associated with differences 
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in human capital, as argued by Groshen (1991). The work-group 
differentials add only 6.4 % to the total sum of squares explained 
by the Full model, which is 77.5 %. This leaves 22.5 % variation in 
individual earnings that cannot be explained by the few variables 
used in this analysis. 

Knowing only the identity of the individual’s employer, his/her 
occupation, gender, part-time status and region seems to result into a 
fairly large proportion of the variation in earnings being ‘explained’.  
This is however to some extent illusory. The largest category of the 
sources of earnings variation in this analysis is the Joint Occupation 
and Establishment category (33.1 %), which cannot be associated 
unambiguously to neither establishment nor occupation differentials.  
This result is perhaps best taken to indicate the unsatisfactory 
nature of the decomposition technique: the inadequacy in treating 
the possible correlation structures among the different sources of 
earnings differentials.

In Table 11.3 we present some further characteristics of the  
establishment and other differentials from the above analysis. The fi rst 
column presents suggested standard deviations of earnings related to 
each source. These are simply the category proportions of TSS in Table 
11.2 rescaled to the observed standard deviation of earnings in the 
sample. Columns two to four provide some measures  of variation 
among the estimated establishment, occupation and work-group 
differentials. The weighted standard deviations of the estimated 
differentials for establishment and occupation are fairly close to the 
suggested standard deviations. The range of minimum and maximum 
differentials is -66/+67 % for establishments and -34/+65 % for 
occupations. For work-group differentials, however, the estimated 
differentials give an impression of much greater earnings variation 
than the suggested standard deviation (proportion of TSS). The 
reason for this is likely to be the existence of a few ‘outlier’ work-
groups, which is probably caused by the existence of many small 
work-groups in the data used.
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Table 11.2  Analysis of Sources of Earnings variation 

Source of variation Degrees of 
freedom

Percent of 
Total Sum of 

Squares

F-stat.

1. Occupation       19  28.1 681.1
2. Joint Occupation and Employer         -  33.1       -
3. Employer     671   9.9    6.8
4. Total main effects     690  71.1  47.4
5. Work-group (job-cell)   1526   6.4   2.2
6. Total between work-groups   2216  77.5  18.2
7. Individual  11768  22.5      -
8. Total  13984 100.0

Note: Results in the table are based on the following technique for partitioning the Sum of 
Squares. First a series of regression models including employer (establishment) indicators  
 jY and occupation indicators  kX  (including all individual characteristics) are estimated 

A. Occupation only: ijkkijk Xw εαµ ++=
B. Establishment only: ijkjijk Yw εβµ ++=
C. Main Effects:  ijkjkijk YXw εβαµ +++=
D. Full Model:   ijkjkjkijk YXYXw εγβαµ ++++=

Based on the coeffi cients of determination from these models the contributions are obtained 
as follows

Source of variation    Percent of Total 
     Sum of Squares   
1. Occupation (controlling for Establishment) 

22
BC RR −

2. Joint Occupation and Establishment  
222
CBA RRR −+

3. Establishment (controlling for Occupation) 22
AC RR −

4. Total main effects    2
CR

5. Work-group (job-cell) interactions   
controlling for Occupation and Establishment)  22

CD RR −
6. Total between work-groups (job-cells)  2

DR
7. Individual    2100 DR−
8. Total     100
The subscripts on the coeffi cient of determination correspond to the regression models listed 
above. Occupation, gender, region and part-time status are listed as Occupation for ease of 
exposition. Work-group (job-cell) effect includes only the interaction of occupation with 
establishment.
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Table 11.3  Characteristics of Estimated Employer and Human 
Capital Differentials 

Source Suggested Std. 
dev.

Range of Diff’s Std.dev. of 
Estim. Diff

Low High
Employer .132 -.662 +.669 .155 (.185)
Occupation .223 -.335 +.648 .225 (.270)
Joint Contribution .242 - - -
Work-group .106 -2.11 +1.65 .304 (.359)
Individual .200 - - -
Total .421

Notes: Suggested standard deviation = [category proportion of TSS * total variance]½. For 
Occupation the suggested standard deviation includes also the contribution of gender, region 
and part-time, but estimated differentials only occupation effects.

Estimated differentials are from the Main effects model, except the Work-group differentials 
from the Full model. Standard deviations of estimated differentials are weighted by the 
number of observations in the sample by establishment, occupation, and work-group classes 
respectively (unweighted standard deviations in parenthesis).

Table 11.4  Decomposition of Hourly Wage Variance. U.S. 
Manufacturing Sector 1975–86 

Source Percentage of total 
variance

Percentage of change in 
total variance

Between plant      51–58 % 48 %
Within plant      35–40 % 41 %
Production/non-production 
worker wage gap

     6–9 % 11 %

Notes: First column reports an average percentage of total variance accounted for by each 
source across selected years between 1975–86. Second column reports the percentage of the 
change in total variance over 1975–86 accounted for by each source. 

Data: Longitudinal Research Datafi le (LRD) for plant wages and Current Population Syrvey 
(CPS) for individual wages, 1975–86. 

Source: Davis and Haltiwanger (1991). 



Jari Vainiomäki

157

11.3  Conclusions 

To conclude, we compare our results to previous Finnish and U.S. 
results. Davis and Haltiwanger (1991) found that the between-plant 
component accounted for over 50 % of total variance of hourly 
wages in manufacturing over the period 1975–86 (see Table 11.4). 
The between establishment share of 43 % in our data is somewhat 
smaller, but considerably larger than the 16–26% shares for manual 
workers in Finnish manufacturing reported in Kettunen (1993). This 
may indicate either that the employer effects are more important 
outside the manufacturing sector in Finland, or that the employer 
effects are more important (and closer to US fi gures) for employers 
that are not members of employer confederation, and thereby more 
likely to deviate from the agreements signed by these confederations, 
although they must in principle follow the minimum conditions of 
the agreements. Comparing our results for the shares of total sum of 
squares to those of Groshen (see Table 11.5) we fi nd that the shares of 
unobservable (residual) and observable (occupation etc.) individual 
effects are quite similar using the averages for the six industries in 
Groshen (1991). However, the share of employer (establishment) 
effects of about 10 % is considerably lower than the average share 
of about 30 % in the six industries studied by Groshen. There is in 
general fairly large variation in the shares of different components 
across industries, and our employer share is about the same as the 
lowest share observed in Groshen. It should be noted however, that 
the range of highest-lowest employer differentials is quite large in 
our estimates, which indicates that in this sense wage differentials 
across employers may be considerable.

To compare our results from the two decomposition techniques 
applied, we fi rst turn the standard deviations of estimated 
differentials in the last column of Table 11.3 into variances, and think 
of these as estimates of the variance components in equation (3). 
The variance component for establishment obtained in this way is 
0.1552 = 0.024, which is 13.6 % of the total variance of earnings 
(0.177). This proportion of total variance attached to employer 
earnings differentials is notably smaller than the proportions 43 % and 
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58 % obtained for between establishment variance from the simple 
variance decompositions in Table 11.1. It is obvious that the difference 
in the importance of employer differentials is due to the human capital 
induced earnings differentials being controlled (to some extent) in 
the sum of squares decomposition technique, while no other factors 
are controlled in the simple variance decompositions. However, it is 
not clear that employer differentials account only for about 10 % of 
the earnings differences between individuals, as there remains a large 
ambiguous component in the sum of squares decomposition, which 
may be due to employer differences in earnings determination. It is 
only the application of the type of panel data analyses presented in 
section 11.2.3, which can separate the effects of both individual and 
employer heterogeneity in earnings determination, that can provide 
a clearer answers on this matter. The data requirements for such an 
analysis are overwhelming, but suitable data sources have become 
available for such an exercise for Finland in recent years. 

Table 11.5  Analysis of Sources of Wage Variance in Six Industries.  
U.S. Mid 70’s 

Source Percentage of total sum of squares Suggested std.dev.
Average Min Max

Occupation 20 11 35   .12
Joint 17  5 44   inc. in Occ.
Establishment 31 12 58   .11
Work-group 10  8 14   .06
Total between 
work-groups

78 49 96   -

Individual 22  4 51   .08
Total   .19

The fi rst and fourth columns report simple means across the six industries studied. The 
second and third columns report the minimum and maximum industry values. 

Data: BLS Industry Wage Surveys, different years around mid 70’s. 

Source: Groshen (1991).
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12USING FOG TO CLARIFY THE EFFECTS 
OF TAXATION

Tarmo Valkonen

12.1 Introduction

The use of computable general equilibrium models (CGE) in the 
analysis of taxation has already a long and successful history. The 
development of the models from simple static numerical descriptions 
of economic theory to large scale dynamic models with detailed tax 
and transfer systems has allowed new applications and more precise 
quantitative predictions. Still, one of the main contributions of the 
models is likely to be the improvement in economic thinking, so that 
good intuitive stories can be told about the effects of tax policy. This 
interpretation is in strict contradiction to the sometimes observed 
prejudice against CGE models by claiming they act as ‘black 
boxes’.

This article fi rst shortly assesses the properties of generally used 
numerical overlapping generations (OLG) models and their use in 
tax reform analysis. The second part describes the history and recent 
applications of one specifi c model, called FOG, which is calibrated 
to the Finnish economy. Finally, some discussion of the future of 
numerical OLG models is provided.

12.2 Numerical OLG models and taxation1

Numerical OLG models have a sound theoretical basis in the 
optimisation decisions of households and fi rms. This allows to 
avoid the Lucas-critique thereby giving a considerable comparative 

1 This part of the article is mainly based on Valkonen (1999).
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advantage over macro-econometric models, see Bovenberg (1989). 
On the other hand, the numerical approach allow considering the 
life-cycle of households in a much more realistic way compared to 
the use of an analytical two-period overlapping generations model. 
The household sector consists of several contemporaneously living 
age cohorts, which make utility maximising lifetime plans for 
consumption and labour supply when they enter the model. In some 
versions of the model, the fi rms also make intertemporal investment 
and fi nancing decisions2. 

In addition to describing the new equilibrium of the economy under 
the changed tax rules, the model offers many results in the form of 
adjustment paths for macroeconomic variables such as market prices, 
production, the capital stock, employment and foreign debt and for 
microeconomic variables such as generational life-cycle paths of 
incomes, consumption and labour supply. The dynamic structure 
also gives possibility to study the effects of early announcement of 
a policy experiment.  Moreover, since the households make welfare 
optimising decisions, the shifts in welfare can be calculated for the 
ultimate evaluation of the desirability of the tax reform. The results 
are typically reported as generation-specifi c changes in welfare, but 
it is also possible to describe the overall outcome after compensating 
those who are adversely impacted. The third possibility is to use a 
social welfare function to aggregate the results over birth cohorts.

Even though the numerical OLG models often include many sectors, 
such as fi rms, different levels of public sector and a foreign sector, 
the heart of the model type is household decisions. Therefore it is 
useful to compare the decision-making process of households in 
several types of models. 

Models of household behaviour can be classifi ed according to 
the planning horizon or according to the degree of altruism of the 
households. These criteria lead to similar model types when rational 

2 One way of analyzing the dynamic decision problem is to use the Tobin’s Q approach, 
in which the market value of the installed capital stock and new investment goods may 
deviate due to investment adjustment costs. 
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households behave as if they lived infi nitely or as if they were 
extremely altruistic. This model tradition implies the well-known 
Barro neutrality of fi scal policy. From the point of view of welfare, 
the results of these models are based on substitution effects which 
generate pure effi ciency changes.

The planning horizon is shortest in the Keynesian-type models, 
which assume that periodic incomes determine consumption, i.e., 
the propensities to consume and save the incomes are fi xed in time. 
There is also at least an implicit presumption that households are 
constrained in labor and capital markets, which restricts their 
possibilities to achieving an optimal amount and timing of labor 
supply and consumption. In this framework fi scal policy is most 
powerful due to the strong income effects. 

The third way is to model households as fi nite lifetime utility 
maximisers, who do not consider the welfare of their descendants. In 
this case Ricardian equivalence fails. There are several versions of the 
model. In the simplest version, overlapping household generations 
live two periods. The households typically work during the fi rst 
period and save for second-period consumption. Taxes and transfers 
generate both income and substitution effects that distort labor 
supply and saving decisions. The income changes are due to shifts 
in net tax burdens and prices. Even though this model type allows 
studying intergenerational resource transfers, it cannot describe 
the dynamic adjustment paths properly and may generate strange 
results. The problems with the short and medium-term dynamics 
are understandable when one notes that in such a model one period 
would cover more than 40 years. 

A second overlapping generations (OLG) model group, which also 
allows aggregation of the households for theoretical analysis, is based 
on the contributions of Yaari (1965), Blanchard (1985) and Weil 
(1989). In this model group the distribution of the residual lifetimes 
of the households is the same for all survivors. It encompasses the 
infi nitely living household model as a limit case. It can also be 
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adjusted to imitate the two period case by shortening the planning 
horizon and setting the lifetime labor supply to be steeply declining. 

The OLG models of the third group are often identifi ed as successors 
of the numerical model of Auerbach and Kotlikoff (1987). The number 
of overlapping generations varies from 10 to 70, and the unit period 
varies between one to fi ve years. In these models the optimization 
problem of the perfect foresight households is to maximize their 
lifetime welfare consisting of consumption of goods and leisure. The 
maximization task takes shape by choosing the optimal consumption 
and labor supply paths taking into account the lifetime budget 
constraint. From the point of view of intergenerational incidence of 
taxation it is important that in this model tradition households often 
have a hump-shaped lifetime working effi ciency profi le, so that 
smoothing lifetime consumption requires little saving when young, 
substantial saving when middle-aged and dissaving when old. The 
generated age-specifi c variation in initial wealth and in the planning 
horizon cause diverse reactions to changes in taxation. 

The advances of the Auerbach-Kotlikoff approach compared to the 
above mentioned more theoretically oriented overlapping generations 
models are largely recognized. Accurate quantitative results presume 
that it is possible to calibrate the model to a given economy and to a 
given point of time. For example, the analysis of population ageing 
is not possible without a model which describes the economy as 
currently moving along a transition path. Another point is that the 
numerical approach allows studying larger than marginal changes in 
policy variables. 

Some empirical studies on the validity of the behavioral assumptions 
of the life-cycle model are inconclusive and the predictions of at least 
the pure version are often rejected. The problem seems to be that 
current incomes explain too much of the variation in consumption 
and the reduction in wealth at old age is much less pronounced than 
predicted by the model. The explanations for the discrepancies note 
that there are real life deviations from the described simple decision-
making framework. One example is a pay-as-you-go-fi nanced public 
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pension system, which both reduces the available means for saving 
during working years and limits the need for running down private 
wealth during retirement. More fundamental issues are risk aversion, 
imperfect information and myopic behavior. These features may also 
affect policy implications, such as considering the insurance role of 
progressive taxation or effects of compulsory saving. All these issues 
can still be studied in the framework of numerical OLG models. 

The original Auerbach-Kotlikoff model has been expanded in several 
directions and applied to address many questions. Kotlikoff (1998) 
lists the topics as follows: tax reforms, tax cuts, investment incentives, 
tax progression, expansion of social security, government spending, 
monetary policy and human capital subsidies. The majority of the 
most recent studies are linked to demographic transition. Examples 
of these are political economy implications of changes in population 
structure and effects of immigration on public sector fi nances. 
Another research area where intergenerational aspects are important 
is environmental issues. 

Kotlikoff (1998) describes the experiences from tax policy analysis 
as partly expected and as partly surprising. One of the expected 
notions is that tax policy affects profoundly the long-term welfare of 
households. The results with changes in tax structure show that taxing 
consumption is most effi cient and taxing capital least effi cient, when 
compared to labor income taxation. A closer look at the transition 
paths reveals that economic transitions are sometimes very slow. In 
addition, the sign of the outcomes may reverse when moving from 
the short run to the long run. It also seems that income effects are 
more important than substitution effects if one looks at the changes 
in saving and growth induced by fi scal policies. 

Some of the old results are very relevant for the current Finnish 
tax discussion. For example, defi cit-fi nanced tax cuts raise saving, 
investment, production and employment. But the short-term gains 
are likely to be smaller than the long-term losses, since taxes must 
be eventually raised to a higher level in order to cover the interest 
payments. This result is independent from the tax used. So, public 
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expenditures must eventually be reduced, if the aim is to keep up 
with international tax competition. Another note is the impact of tax 
progression on intergenerational redistribution. When progression is 
increased in a revenue neutral manner, income is transferred from the 
high-income, middle-aged cohorts to the retired and young cohorts. 
This shift may signifi cantly affect consumption and short-term 
growth, since the propensity to consume varies with age.    

12.3 Short history of FOG

The need to develop a new type of model for analyzing long term 
fi scal policy became evident at ETLA in the beginning of 1990’s. 
At the same time the need for better equipment to assess the effects 
of demographic trends and economic growth on social expenditures 
and their fi nance became obvious at the Ministry of Social Affairs 
and Health. The persons mainly responsible for recognizing this need 
were research director Jukka Lassila from ETLA and Ministerial 
Adviser Heikki Palm from the Ministry. They agreed in autumn 1993 
on a joint effort to collect funding and start building a numerical 
overlapping generations model calibrated to the Finnish economy. 
The project started quite soon after that with initial funding from 
ETLA and the Ministry. Eija Kauppi and Tarmo Valkonen joined the 
group shortly after that. 

The fastest way to obtain this planned numerical model was either 
to buy one from abroad or to build one with the help of foreign 
researchers. Domestic know-how was restricted to theoretical OLG 
models and static CGE models. The model group contacted Professor 
Keuschnigg from Austria, who sent valuable material from his model 
programmed in GAUSS. The fi rst personal meeting was in January 
1994 with the Danish model group from the research institute EPRU. 
The reception was warm, hosted by Svend Jensen, Peter Sörensen and 
Sören Nielsen. After that meeting the Finnish model group decided 
to build the model from scratch. The next target was the Dutch 
CPB, an institute well known for building high quality models. The 
meeting was held in summer 1994 as a part of a general equilibrium 
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modeling workshop in The Hague. The discussions with Peter Broer, 
Ed Westerhout and Lans Bovenberg helped both with calibrating and 
solving the model. 

At that time the model group had experimented only with separate 
model segments of households and fi rms. The autumn of 1994 was 
exciting time, since it was not obvious that the aggregate model would 
operate and converge to a dynamic general equilibrium. 

Seldom is the numerical simulation as eagerly hailed and celebrated as 
the fi rst general equilibrium result. The feelings were comparable to 
the ones of Auerbach and Kotlikoff (described in Kotlikoff, 1998).

In order to strengthen and broaden the foreign contacts, the model 
group organized in April 1995 the workshop ‘Pension Systems, 
Taxation and Public Debt in Dynamic CGE Models’ at ETLA. The 
workshop was successful with participants from the EPRU and CPB 
groups and also from France and the United Kingdom. The presented 
papers were published later in a book. Heikki Palm returned to the 
Ministry of Social Affairs and Health in 1996 taking one version of 
the FOG model with him.

Several important philosophies have been adopted in the model work. 
The practice of being open and promoting international contacts 
becomes evident in the notes above3. It is not just about aspiring to 
present the model and the results in front of a larger audience, but 
also to try from the beginning to fi nd policy questions which are 
more broadly interesting. As the importance of research performed 
in networks increasingly grows, this practice, initially dictated by 
necessity, has proven to be a virtue4. 

3 The simulation results have been presented in Argentina, Austria, Belgium, Canada, 
Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, France, Germany, Holland, Israel, Italy, 
Japan, Lithuania, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and the 
United States.
4 One example is the three-year, eight country EU-project DEMWEL, coordinated by 
Jukka Lassila.
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Another leading principle has been to aim at academic articles, which 
guarantee scientifi c quality to the work. The proven quality, besides 
being of value by itself, also provides greater opportunities to obtain 
funding for the research projects5. 

The third feature has been to establish close contacts with policy 
planners and makers, which have not only affected the choice of studied 
subjects but also guided the development of the model. Compared 
to the models often described in academic journals, FOG includes a 
much richer description of public sector receipts and expenditures. It 
also characterizes a long-term view of the future developments of the 
Finnish economy by encompassing, e.g., a scenario of the current and 
future population structure, educational structure and employment 
rates.  Each project has produced a new, more sophisticated version 
of the model. 

The model group has also expanded the limits of using numerical 
OLG models in several directions. An early example was the majority 
voting analysis of pension policy (which was likely to be the fi rst 
ever generated with a numerical OLG model). That was followed 
later by majority voting analysis of wage determination. The basic 
model structure, calibrated to local conditions, was also exploited to 
study the Lithuanian pension system and ageing problems. The most 
recent application has been to use a large amount of sample paths 
from a stochastic population forecast as inputs in the model in order 
to create a predictive distribution of model results. 

12.4 Main features of the FOG model

As described above, FOG is a numerical overlapping generations 
model, calibrated to the Finnish economy. The calibration is fi tted 
mainly to the end of 1990’s but will be updated during the year 2005. 
There are 14 overlapping household generations in the model. The 
5 The projects have been fi nanced by the Academy of Finland, Bank of Finland, ETLA, 
European Commission, The Finnish Centre for Pensions, Foundation for Municipal 
Development, The Ministry of Social Affairs and Health, Sitra, The Social Insurance 
Institution, State Auditors and the Yrjö Jahnsson Foundation.
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size of each cohort is determined by fertility, mortality and migration 
implied by the underlying population forecast. The household sector 
is divided into three educational groups. They differ from each 
other in terms of time used in education, life time effi ciency profi le, 
unemployment rate and retirement age.

Households do their rest-of-lifetime welfare maximizing labor 
supply, consumption and joy-of-giving bequest decisions under 
perfect foresight. The only exception to the perfect foresight is the 
unknown length of life, but this risk is eliminated by a generation-
specifi c pure life insurance system, which allocates the wealth of a 
deceased household to surviving members of the same generation. 
The policy reforms may be implemented either as a surprise or as 
announced in advance. 

FOG is a dynamic general equilibrium model in which time paths for 
the wage rate, price of the domestic good (and thereby terms of trade) 
and interest rate is determined in labor, goods and capital markets. 
It gives also a market value to entrepreneurial capital installed in 
the fi rms, which deviates from the repurchase price of the capital 
goods due to the investment adjustment costs and due to the fi nancial 
policy followed by the fi rm. It is an open economy macro model, in 
which foreign countries participate in goods and capital markets. The 
components of aggregate demand are private and public consumption, 
private investment and exports. Aggregate supply consists of imports 
and domestic production. 

FOG is also a growth model, in which the supply of effi cient labor 
units drives the growth. Even though the elements affecting the 
growth rate are quite complicated during the adjustment path to the 
steady state growth rate, the determinants of the fi nal growth rate 
are exogenous. The main determinants are population structure, 
educational structure and the trend growth of labor productivity.

The public sector of the model consists of the central government, local 
government, private and public pension funds and a social security 
institution. Each of these subsectors has its own expenditures, receipts 
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and budget constraint. The constraints are met through adjustments 
in the taxes and contributions either period-by-period or by allowing 
the accumulation of debt or a capital fund. 

The largest recent modeling and calibration efforts have been the 
modeling of social expenditures and their fi nancing in 2001–2002 
and the new pension system in 2002–2004. 

Eija Kauppi has programmed the model using GAUSS. The 
numerical solution of the model requires solving a group of non-
linear equations. 

12.5 Some questions and answers

The two most popular applications of numerical OLG models are 
the analysis of tax and pension reforms, either suggested or actually 
implemented. The contributions of the FOG team are no exception. 
In 1995, the group simulated the interaction of several pension policy 
options and the openness of fi nancial markets. The simulations show 
that since pension policy affects quite strongly household saving, the 
interaction is important. For example, an increase in the retirement 
age raises the demand for investment fi nance, but the extent to which 
it does depends markedly on the sensitivity of the interest rate to the 
external balance of the economy. The result may not be so interesting 
when applied solely to the small open economy of Finland, but if one 
notes that the whole EMU area is aiming at the same policy target, 
the implications are more obvious. 

The model work continued with a focus on searching for the level of 
pensions which would result from a majority voting process. The only 
limiting factor for the implied intergenerational income transfer was 
the general equilibrium impacts of the higher pension contribution. 
It turned out that allowing the capital fl ows to take place without 
interest rate reactions raised the level of the replacement rate voted 
for signifi cantly.
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The third policy question addressed the effects of the 1990–1993 
capital income tax reform in Finland. The reform amended the tax 
system to establish a dual income tax system, with equal fl at tax rates 
applied to corporate and capital incomes. Dividend taxation moved 
over to an avoir fi scal system. The simulation analysis revealed 
that investment incentives did not change as much as expected if 
one looks just at the changes in corporate income taxes. These are 
compensated by a higher interest income tax rate (bonds being the 
alternative investment option). 

Another lesson was that the change in the cost of capital depends on 
the fi nancial policy of the fi rms. If they continued to fi nance marginal 
investments with retained earnings, the cost of capital does not change 
much. The main economic impacts are driven by the appreciation of 
old capital and the disincentive to save. If fi rms started to use share 
issues to fi nance marginal investments, the cost of capital would 
decline somewhat, leading to higher investments. The overall result, 
however, is still that saving reactions dominate the overall picture. 
The study was not the fi rst to use computable CGE models to analyze 
the tax reform (see Heinonen and Ylä-Liedenpohja, 1992), but the 
static nature of the other models limited the scope for comparable 
results. 

The next studied issue was transitions between different types of taxes 
aimed to fi nance social security. A shift from labor income taxes to 
consumption taxes promotes effi ciency in labor markets. As noted 
already by Auerbach and Kotlikoff (1987), the higher consumer 
prices act as an implicit non-distortionary tax to existing wealth, if 
one believes that the measure is never re-enacted6. A shift to a capital 
stock tax (robot tax) would also reduce distortions in labor supply, 
but the higher required rate of pre-tax return on capital reduces 
investments and is harmful for employment. 

6 Ylä-Liedenpohja (1987) discusses extensively the benefi ts of taxing consumption 
compared to taxing incomes in a life time perspective. He does not assess the transition 
problem.
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There are also some interesting interactions between external shocks 
and the tax structure. In the case of prefunded pensions, the capital 
stock tax stabilizes somewhat the required rate of return on capital. 
This is because a higher interest rate lowers the pension contribution 
rate. If social security is fi nanced by a consumption tax, interest rate 
shocks cause large variation in consumption prices. 

The issue of external shocks was analyzed later in simulations in which 
the wage rate was rigid in the short term. The very simple framework 
used did not allow strong conclusions, but the macroeconomic benefi ts 
of shifting to fl exible wages were evident. A more sophisticated 
model with centralized monopoly union setting showed that a higher 
replacement rate of pensions leads to a lower voted level of wages.

The pension studies were continued by including demographic 
forecasts in the model and asking whether different types of pension 
prefunding might help to alleviate the problems of population ageing. 
In the Finnish pensions system, the increase in the pension contribution 
rate due to population ageing represents a pure tax, since it does not 
raise the future benefi ts. It turned out that a tax smoothing approach 
requires a large initial hike in the contribution rate, which might not 
be politically feasible. A more important result was the observation 
that prefunding rules can be designed to mitigate the variation in the 
contribution rate due to demographic trends also in a partially funded 
pension system. The idea is to use the fertility rate as an indicator 
of the future size of the labor force and therefore also the wage bill, 
which acts as a tax base for pension contributions. In a later study the 
benefi ts of various prefunding rules in fi nancing health and long-term 
care were simulated using a large number of sample paths from the 
stochastic population forecast for Finland (Alho, 2002) as inputs in 
the FOG model. 

The intergenerational demographic risk sharing properties of 
two other pension policy measures, i.e., wage bill indexation and 
longevity adjustment of pensions have also been studied. A transition 
to partial wage bill indexation was suggested, since it lowers both the 
expected future contributions and limits their variation. The idea is 
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to take into account the underlying size of the labor force7. A further 
application of the indexation rule to the Lithuanian pension system 
simulated the trade-off between variation in the contribution rate and 
the replacement rate in 100 population paths. The results affected 
the actual reform of the Lithuanian pension system. In the Finnish 
policy discussions the most infl uential suggestion was to introduce 
a longevity adjustment to pensions. By lowering the expected 
contribution rate and limiting its variation, the longevity adjustment 
has effects similar to those of wage bill indexation, even though the 
aimed demographic risk is different. 

The most recent application of FOG is to use it to simulate the effects 
of the private sector pension reform, decided in 2001–2002, on 
pension system variables, the macroeconomy and intergenerational 
welfare. The results show, e.g., that it is important to consider labor 
supply during an individuals whole lifetime when the labor market 
effects of a higher retirement age are studied.

One might wonder why the pension studies described have played 
such a major role in the research agenda, when the focus in the title of 
the article is taxation. There are, however, many reasons to emphasize 
the fi nancing of social security. One obvious reason is population 
ageing, which is expected to generate pressures on labor income tax 
rates. These pressures are met currently by cutting future pension 
promises and linking the benefi ts more closely to paid contributions. 
Even though the reform process is slow, it is one of the most important 
single measures to improve international tax competitiveness.

7 The virtue in fertility linked prefunding is that it notices the changes in labor force 20 
years in advance, which allows signifi cant proactive prefunding. 
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Table 12.1  Partial list of policy questions and added model 
properties 

Year Policy question Added model property or indicator
1995 – Pension policy in an open economy

– Voted level of pensions
– Endogenous interest rate, linked to
   foreign debt
– Finnish pension system
– Voting indicator

1996 – Effects of the corporate and capital
   income tax reform 
– Pension reform of 1996

– Investment fi nancing and profi t
   distribution decisions of fi rms
– Completed version of the pension
   system

1997 – Effects of external shocks on the
   tax and transfer system

– Unemployment shocks, Import price
   shocks

1998 – A shift from labor income taxes
   either to consumption taxes or to
   capital stock taxes in fi nancing
   social insurance
– Transition to a two-pillar pension
   system 

– Social insurance other than pensions:
   benefi ts and various fi nancing
   options
– Two household types
– Model calibration to Lithuania

1999 – Pension prefunding options in an
   ageing economy

– Various prefunding rules
– Population forecast
– Actuarity rate of pensions

2000 – Pension indexing and longevity
   adjustment under demographic
   uncertainty
– Wage formation by majority voting
   and the incentive effects of pensions
   and taxation 

– Various pension indexing and 
   longevity adjustment rules
– Wage formation by majority voting

2002 – Future social expenditures and their
   fi nancing in Finland
– Financing increase in social
   expenditures with a consumption
   tax

– Detailed tax and social expenditure
   system with links to demographic
   structure

2003 – The effects of demographic
   uncertainty on the sustainability of
   the Lithuanian pension system
– Prefunding rules to mitigate the
   effects of demographic uncertainty
   on taxes used to fi nance health and
   long term care expenditures 
– A shift from labor income taxes to
   wealth taxes

– Combining a stochastic population 
   forecast and a computable OLG
   model
– Calibration of age-specifi c 
   expenditures in Lithuania
– Prefunding rules, indicators of 
   goodness
– Calibration of incomes and wealth

2004 – The effects of the 2001–2002
   pension reform in private sector

– Detailed modeling of the old and the
   new system
– Endogenous retirement decisions
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12.6 Some notes on the future

The FOG model has been applied to most of the questions in which 
this type of model has a comparative advantage over theoretical 
overlapping generations models or estimated macroeconomic models. 
But the available menu of questions can be expanded markedly 
with some further model work. The issue of demographic risks and 
the sustainability of the public sector fi nances will be expanded to 
encompass other external risks by using sample paths for the interest 
rate and labor productivity growth from stochastic models.  

A natural extension would be the introduction of idiosyncratic 
income risks in the core model, as e.g. in Määttänen, 2005. It e.g. 
gives richer description to saving decisions and allows analyzing 
insurance properties of various policy options. Another interesting 
issue is to improve the short-term properties of the model in order to 
get more precise descriptions of the economy and insights into the 
impacts of fi scal policy in a time horizon encompassing the next ten 
years. A third interesting issue would be to simulate policy reactions 
under various hypotheses of household behavior8. There are already 
numerical OLG models which encompass both idiosyncratic income 
risks and hyperbolic discounting (Imrohoroglu et al. 2003). 

Selection of FOG-publications
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13STRESSITESTIT 
RAHOITUSJÄRJESTELMÄN 

VAKAUSANALYYSIN TYÖKALUNA1

Kimmo Virolainen

13.1  Johdanto

Rahoitusjärjestelmää laajasti koskettavat kriisit olivat poikkeukselli-
sen yleisiä 1900-luvun viimeisellä neljänneksellä. Niitä esiintyi sekä 
kehittyneissä teollisuusmaissa (Yhdysvaltain säästöpankkisektorin 
kriisi 1980-luvulla, Pohjoismaiden pankkikriisit 1990-luvun alus-
sa, Japanin pankkikriisi 1990-luvulla) että kehittyvissä talouksis-
sa (Latinalainen Amerikka 1980- ja 1990-luvulla, nk. Aasian kriisi 
1990-luvun lopulla). Kriisien aiheuttamia yhteiskunnallisia kustan-
nuksia (suoria ja epäsuoria) on pyritty arvioimaan useissa eri yhte-
yksissä.2 Vaikka kriisistä aiheutuneiden kustannusten täsmälliseen 
mittaamiseen liittyy ongelmia, useimmissa tapauksissa kokonaiskus-
tannusten voidaan arvioida olleen huomattavia.

Viimeisen 15 vuoden aikana rahoitusjärjestelmän vakaan toiminnan 
merkitys kokonaistaloudellisen toiminnan kannalta on jopa lisään-
tynyt. Tämä on seurausta rahoitusmarkkinoiden keskeisistä kehitys-
trendeistä. Globaalin rahoitusjärjestelmän volyymit ovat kasvaneet 
reaalitalouden kasvua selvästi nopeammin. Lisäksi eri maiden ja 
talousalueiden rahoitusjärjestelmät ovat nykyisin aiempaa voimak-
kaammin kytköksissä toisiinsa lisääntyneen maiden ja toimialojen 
välisen integraation myötä. Rahoitusteorian ja tietotekniikan voimak-
kaan kehityksen myötä rahoitusinstrumentit ovat monipuolistuneet ja 
samalla monimutkaistuneet.

1 Tässä kirjoituksessa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan henkilökohtaisia eivätkä ne 
välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa.
2 Suhteellisen tuore ja kattava tutkimus on esim. Hoggarth et. al. (2002).
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Tässä artikkelissa käsitellään julkisen vallan tehtävää ja työkaluja ra-
hoitusjärjestelmän vakauden analysoimiseksi ja kuvataan erityisesti, 
kuinka riskienhallintamenetelmien ja erityisesti nk. stressitestimeto-
dien kehittyminen on mahdollistanut aiempaa kvantitatiivisemman 
lähestymistavan myös järjestelmätason vakausanalyysissa.

13.2  Rahoitusjärjestelmän makrovakauden valvonta 
ja vakausanalyysi

Rahoitusmarkkinaviranomaisten keskeisiin tehtäviin kuuluu rahoi-
tusjärjestelmän yleisen vakauden edistäminen sääntelyn ja valvon-
nan keinoin. Viranomaissääntelyä ja -valvontaa perustellaan tyypilli-
sesti rahoitusjärjestelmän häiriötiloihin liittyvillä ulkoisvaikutuksilla 
sekä niihin läheisesti kytkeytyvillä markkinoiden toimintahäiriöillä. 
Rahoitusjärjestelmän haavoittuvuutta ja alttiutta vakaville häiriöti-
loille – systeemikriiseille – lisäävät tietyt järjestelmän erityispiirteet, 
kuten pankkien taserakenteisiin sisältyvä saatavien ja velvoitteiden 
maturiteettiepäsuhta, rahoitussopimusten intertemporaalinen luonne 
epäsymmetrisen informaation vallitessa sekä rahoituslaitosten huo-
mattavat keskinäiset riippuvuussuhteet. Häiriöt rahoitusjärjestelmän 
yhdessä osassa voivat herkästi levitä sen toisiin osiin pahimmassa 
tapauksessa lamauttaen jonkin tai useita rahoitusjärjestelmän perus-
toiminnoista – rahoituksenvälitys, omaisuuserien hinnoittelu ja mak-
sujenvälitys.

Rahoitusjärjestelmän laajuinen systeemikriisi voi periaatteessa syn-
tyä kahdella tavalla: (1) usean rahoituslaitoksen altistuminen saman-
aikaisesti samalle häiriölle (korreloituneet portfoliot) tai (2) yhden 
markkinaosapuolen idiosynkraattisen häiriön leviäminen muihin 
markkinaosapuoliin suurten keskinäisten riippuvuuksien (todellisten 
tai näennäisten) takia. Useimmissa vakavissa kriiseissä on piirteitä 
näistä molemmista mekanismeista. Systeemikriisien ennaltaehkäisyn 
kannalta oleellista on kyetä tunnistamaan erityisesti rahoitusjärjestel-
män haavoittuvuutta ja häiriöalttiutta lisäävät tekijät ja kehityssuun-
nat.
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Systemaattinen rahoitusjärjestelmän vakausanalyysi käynnistyi vas-
ta 1990-luvulla teollistuneiden maiden rahoitusmarkkinoiden laaja-
mittaisen vapauttamisen ja sitä seuranneiden epävakaiden periodien 
seurauksena. Rahoitusjärjestelmän vakausanalyysi on pitkälti ollut 
kvalitatiivista ja perustunut nk. vakausindikaattoreiden (Financial 
Stability Indicators, FSIs) säännölliseen seurantaan.3 Viime vuosi-
na aiempaa systemaattisempi, kvantitatiivisia metodeja painottava 
lähestymistapa on yleistynyt. Osaltaan tähän on vaikuttanut rahoi-
tusmarkkinoiden yleinen riskienhallinnan välineiden kehittyminen. 
Makrotaloudellisten tekijöiden ja rahoitusjärjestelmän välisten kyt-
kösten analyysin kehittämisessä myös Kansainvälisen valuuttarahas-
ton (IMF) ja Maailmanpankin yhteisesti toteuttamilla kansallisten 
rahoitussektorien arviointiohjelmilla (Financial Sector Assessment 
Program, FSAP) on ollut merkittävä rooli viimeisen viiden vuoden 
aikana (IMF and World Bank 2003). Vakausanalyysin kvantitatiivis-
ten menetelmien joukossa nk. stressitesteillä on keskeinen rooli.

13.3  Stressitestit

Stressitesteistä on tullut tärkeä osa yksittäisten rahoituslaitosten ris-
kienhallintaa. BIS:in (2000) määritelmän mukaan stressitesti-termillä 
tarkoitetaan yleisesti rahoituslaitosten soveltamia erilaisia tekniikoi-
ta, joilla arvioidaan sen altistumista poikkeuksellisille, mutta mah-
dollisille markkinakehityksille tai tapahtumille. Stressitesteillä täy-
dennetään rahoituslaitosten muita riskienhallintamalleja, kuten nk. 
Value at Risk -malleja. Vakiintuneet VaR-mallit perustuvat yleensä 
suhteellisen lyhyeen historialliseen tilastoaineistoon eivätkä ne kyke-
ne kuvaamaan rahoituslaitoksen riskejä poikkeuksellisissa markkina-
oloissa, joiden esiintymisfrekvenssi on alhainen. Stressitestien avulla 
pyritään arvioimaan jonkin poikkeuksellisen tapahtuman tai skenaa-
rion vaikutuksia mutta ei ko. tapahtuman tai skenaarion toteutumisen 
todennäköisyyttä. 

3 Kansainvälinen valuuttarahasto on mm. laatinut listan keskeisistä rahoitusjärjestelmän 
vakausindikaattoreista, ks. esim. IMF (2003).
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Stressitestien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia tekijöitä 
on monta. Ensinnäkin on päätettävä, mitä riskejä halutaan analysoida. 
Alunperin stressitestit kehitettiin pääasiassa rahoituslaitosten mark-
kinariskien analysoimiseksi ja tällä alueella niitä sovelletaan edelleen 
ahkerimmin. Stressitestejä sovelletaan nykyään laajasti myös muiden 
riskien analysoimiseen (luotto-, likviditeetti- ja toiminnalliset riskit). 
Erityisesti luottoriskeillä on tärkeä rooli analysoitaessa makrotalo-
udellisen kehityksen vaikutuksia rahoitusjärjestelmän vakauteen. 
Toiseksi on ratkaistava, analysoidaanko portfolion tai instituution 
herkkyyttä yhden riskitekijän (herkkyysanalyysi) vai usean riskite-
kijän samanaikaisen muutoksen (skenaarioanalyysi) suhteen. Yhden 
riskitekijän huomioiva herkkyysanalyysi on suhteellisen yksinkertai-
nen toteuttaa, mutta vain skenaarioanalyysilla voidaan saada kattava 
kuva instituution kokonaisriskiasemasta. Skenaarioanalyysi asettaa 
herkkyysanalyysia suurempia vaatimuksia sekä tilastoaineistolle että 
sovellettaville metodeille.

Kolmanneksi on päätettävä, minkälaisen sokin suhteen stressitesti 
halutaan suorittaa. Varallisuusesineiden osalta kyseeseen voi tulla 
esimerkiksi hinta-, volatiliteetti- tai korrelaatiosokki. Neljäs päätös-
muuttuja on analysoitavan sokin suuruus. Tältä osin on tyypillistä 
katsoa vakiintuneiden riskienhallintamallien kalibroinnissa sovel-
lettavia historia-aikasarjoja pidempiä ajanjaksoja ja olettaa sokkien 
suuruuden vastaavan esimerkiksi muuttujien historiallisia ääriarvoja 
tai äärimmäisiä muutoksia. Jos tilastoaineistoa ei ole käytettävissä 
kuin lyhyeltä ajanjaksolta, joudutaan usein turvautumaan hypoteetti-
siin sokkeihin stressitestejä suunniteltaessa.

Viides keskeinen valinta koskee stressitestianalyysin aikahorisonttia. 
Jälkimarkkinakelpoisista varallisuusesineistä koostuvan portfolion 
stressitestauksessa voidaan rajoittua suhteellisen lyhyisiin horisont-
teihin, sillä sokkien vaikutukset heijastuvat portfolion arvoon lähes 
välittömästi ja portfolion uudelleenallokointi on mahdollista toteut-
taa lyhyessä ajassa. Toisaalta esimerkiksi pankkien perinteisen lai-
nasalkun stressitestaus vaatii suhteellisen pitkän aikahorisontin, sillä 
sokkien vaikutukset heijastuvat lainasalkun arvoon tyypillisesti vasta 
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viiveellä ja lisäksi lainasalkun uudelleenallokointi on hitaampaa ja 
hankalampaa kuin arvopaperisalkun.

Stressitestit ovat nykyään jo vakiinnuttaneet paikkansa kiinteänä osa-
na rahoituslaitosten riskienhallintakokonaisuutta. Ne auttavat siten 
rahoituslaitosten riskilimiittien asettamisessa, pääomien allokoin-
nissa ja ylimmän johdon informoimisessa instituution riskipositiois-
ta. Stressitestien tärkeys on noteerattu myös pankkien sääntelyssä. 
Parhaillaan viimeisteltävänä oleva pankkien vakavaraisuussääntelyn 
laaja kansainvälinen uudistamisprosessi – nk. Basel II -prosessi – ko-
rostaa stressitestien tärkeyttä pankkien muiden riskienhallintamallien 
täydentäjänä. Basel II:n myötä pankeilta tullaan edellyttämään sään-
nöllistä stressitestausta.

13.4  Rahoitusjärjestelmän laajuinen stressitestaus

Stressitestimetodien käyttö viranomaisten työkaluna osana rahoi-
tusjärjestelmän yleistä vakausanalyysia on lisääntynyt. Luonteensa 
vuoksi stressitestit soveltuvat tähän tehtävään hyvin, sillä rahoitus-
järjestelmän kriisit ovat harvoin esiintyviä ilmiöitä ja perustuvat 
poikkeuksellisiin eksogeenisiin sokkeihin. Tiettyyn rahoituslaitos-
joukkoon tai jopa kokonaiseen rahoitussektoriin kohdistuvat stressi-
testit eroavat yksittäisten rahoituslaitosten stressitesteistä tavoitteil-
taan.4 Niillä pyritään selvittämään rahoitusjärjestelmän rakenteellisia 
heikkouksia ja yhteisiä (korreloituneita) riskipositioita, jotka voivat 
aiheuttaa järjestelmän laajuisia ongelmia. Yksittäisen rahoituslaitok-
sen näkökulmasta sen riskipositiot voivat vaikuttaa olevan hyvin hal-
linnassa, mutta jos suuri joukko instituutioita on ottanut samanlaisia 
riskipositioita, aggregaattitasolla tarkasteltuna tilanne voi olla toinen. 
Negatiivinen uutinen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa kaikki osapuo-
let yrittävät purkaa positioitaan samanaikaisesti, mikä saattaa pahim-
massa tapauksessa romahduttaa markkinoiden likviditeetin.

Aggregaattitason stressitesteistä käytetään usein synonyymina termiä 
makrostressitestit. Makrostressitesteillä tarkoitetaan erityisesti ana-
4 Blaschke et. al. (2001).
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lyysia erilaisten makrotaloudellisten tekijöiden ennakoitua huonom-
man kehityksen vaikutuksista tarkasteltavan kohdejoukon riskeihin. 
Laajasti tulkiten makrotaloudellisten tekijöiden voidaan katsoa sisäl-
tävän valtaosan rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta relevanteista 
systeemisen riskin lähteistä (bkt, korot, valuuttakurssit, varallisuus-
esineiden hinnat ym.).

Rahoitusjärjestelmän laajuisten stressitestien suunnittelussa on huo-
mioitava samat tekijät kuin yksittäisten rahoituslaitosten stressites-
teissä. Näiden lisäksi aggregaattitason stressitesteihin liittyy joukko 
erityiskysymyksiä. Keskeinen kysymys rahoitusjärjestelmän laajui-
sessa stressitestissä on, kuinka suuri joukko rahoituslaitoksia sisäl-
lytetään analyysiin. Minimissään kaikki rahoitusjärjestelmän toi-
minnan kannalta elintärkeät instituutiot – nk. systeemisesti tärkeät 
rahoituslaitokset – on otettava tarkastelussa huomioon. Pankeilla on 
rahoitusjärjestelmässä aivan erityinen rooli ja yleisesti katsotaan, että 
ne ovat avainasemassa rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta. Toi-
saalta myös muiden rahoitussektorin instituutioiden kuin pankkien 
sisällyttäminen analyysiin saattaa olla perusteltua. Vakuutussektorin 
globaali ahdinko 2000-luvun alussa osakekurssien voimakkaan las-
kun takia sekä pankki- ja vakuutussektoreiden lisääntyneet kytkennät 
ovat korostaneet pankkisektoria laajempaa näkökulmaa vakausana-
lyysiin. Vakuutussektorin keskeiset toimijat sisällytetäänkin nykyisin 
jo monessa tapauksessa aggregaattitason stressitesteihin.

Aggregaattitason stressitesteissä on periaatteessa kaksi lähestymista-
paa, nk. ’top-down’ ja ’bottom-up’ -lähestymistavat. Ensimmäisessä 
tapauksessa viranomaiset pyrkivät muodostamaan rahoitusjärjestel-
mää kokonaisuutena kuvaavan aggregaattiportfolion ja kohdistavat 
stressianalyysin tähän aggregaattiportfolioon. Jälkimmäinen lähes-
tymistapa nojaa yksittäisten rahoituslaitosten tasolla suoritettaviin 
stressitesteihin ja näistä saatujen tulosten aggregointiin. Top-down 
-lähestymistapa varmistaa johdonmukaisen stressitestimetodologian 
soveltamisen koko tarkasteltavaan joukkoon, mutta portfolioiden ag-
gregointi saattaa jättää tarkasteltavan rahoituslaitosjoukon keskinäi-
set riippuvuussuhteet hämärän peittoon. Yksittäisten rahoituslaitosten 
tasolla tehtyjen stressitestien tulosten aggregointiin perustuva lähes-
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tymistapa mahdollistaa instituutioiden välisten riippuvuuksien huo-
mioimisen mutta saattaa jättää kirjavuutta sovellettaviin metodeihin. 
Ideaalitapauksessa voidaan yhdistää molemmat lähestymistavat.

Vakausanalyysiin liittyvät aggregaattitason stressitestit käynnistetään 
identifi oimalla keskeiset tarkasteltavan rahoitusjärjestelmän haavoit-
tuvuudet.5 Tässä auttaa luonnollisesti hyvä käsitys tarkasteltavan 
talouden ja rahoitusjärjestelmän rakenteesta ja erityispiirteistä. Ra-
hoitusjärjestelmän vakausindikaattoreita (FSIs) voidaan käyttää hyö-
dyksi analyysin tässä vaiheessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
tekijöihin, joiden viimeaikainen kehitys poikkeaa selvästi historialli-
sesta kehityksestä. Rahoitusmarkkinoiden voimakas rakennemuutos 
tekee tosin ajan yli vertailun useassa tapauksessa hankalaksi.

Seuraavassa vaiheessa muodostetaan ja simuloidaan negatiivisen 
kehityksen skenaariot, joita halutaan analysoida. Ideaalitilanteessa 
tässä hyödynnetään makrotaloudellista mallia, jonka avulla kyetään 
simuloimaan sisäisesti johdonmukaisia vaihtoehtoisia taloudellisen 
kehityksen skenaarioita. Kolmannessa vaiheessa selvitetään simu-
loidun makrotaloudellisen skenaarion vaikutukset tarkasteltavaan ra-
hoituslaitosjoukkoon. Tämä saattaa olla suhteellisen yksinkertainen 
prosessi, kuten esimerkiksi arvio varallisuusesineiden hintojen ylei-
sen laskun vaikutuksista kohdejoukon portfolioiden arvoon. Toisaalta 
vaikutusten arviointi saattaa edellyttää hyvin sofi stikoitujen mallien 
soveltamista. Tavoitteena on erityisesti selvittää, ovatko tarkastelta-
van rahoituslaitosjoukon pääomapuskurit riittävän suuria kestämään 
skenaarion puitteissa estimoidut tappiot siten, että rahoitusjärjestel-
män toimintakyky ei vaarannu.

  Esimerkki: makrotaloudelliset tekijät ja yrityssektorin   
luottoriski

Pankkien perinteisestä lainanannosta aiheutuneet luottotappiot ovat 
olleet keskeinen tekijä useimmissa viime vuosikymmeninä esiinty-
neissä pankkikriiseissä. Näin oli myös Suomessa 1990-luvun alus-

5 IMF:ssä on FSAP-ohjelmien myötä paneuduttu laajasti aggregaattitason stressitestien 
metodologisiin kysymyksiin. Ks. esim. Jones et.al. (2004).
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sa koetussa pankkikriisissä: pankkien luottotappiokirjaukset ylsivät 
korkeimmillaan vuonna 1992 4,7 prosenttiin koko luottokannasta ja 
kumulatiivisesti kriisivuosina 1991–95 luottotappiot olivat yhteensä 
noin 15 % luottokannasta. Vaikka pankkien liiketoiminnan rakenne 
on useissa maissa muuttunut ja perinteiseen pankkitoimintaan liitty-
vän rahoituskatteen merkitys on pienentynyt, pankkien lainanantoon 
liittyvät luottoriskit muodostavat edelleen merkittävimmän makro-
taloudellisista sokeista kumpuavan systeemisen riskin komponentin 
kaikissa maissa. Jälkimarkkinoiden puuttuessa pankkien on lähes 
mahdoton vaikuttaa lainasalkkupositioihinsa lyhyellä aikavälillä.6

Makrotaloudellisten tekijöiden ja luottoriskin välillä voidaan olettaa 
olevan selkeä yhteys. Suuri joukko empiirisiä tutkimuksia vaikuttai-
si vahvistavan tämän oletuksen paikkansa pitävyyden, vaikka myös 
päinvastaisia tuloksia on esitetty.7 Rahoituslaitosten vakiintuneissa 
luottoriskimalleissa makrotaloudellisten tekijöiden eksplisiittinen 
mallintaminen on kuitenkin ollut yllättävän vähäistä. Tyypillises-
ti makrotalouden sykliset tekijät huomioidaan joko yksinkertaisella 
’luottosykli-indeksillä’ luottokelpoisuusluokituksiin perustuvissa 
malleissa tai johdetaan osakehintojen kautta yritystason rakenteel-
lisissa luottoriskimalleissa. Esimerkkejä luottoriskimalleista, joissa 
makrotaloudelliset tekijät on eksplisiittisesti huomioitu, ovat Pesaran 
et.al. (2003) ja Wilson (1997a ja b). Pesaran et. al. soveltaa Mertonin 
(1974) malliin pohjautuvaa yritystason rakenteellista luottoriskimal-
lia, mikä asettaa huomattavan suuria vaatimuksia mallin kalibrointiin 
tarvittavalle tilastoaineistolle. Wilsonin malli perustuu toimialakoh-
taiseen tarkasteluun ja asettaa vähemmän vaatimuksia tarvittavalle 
tilastoaineistolle. Wilsonin makrotaloudellinen luottoriskimalli voi-
daan kiteyttää seuraavan yhtälösysteemin avulla:
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6 Luottoriskien siirtomarkkinoiden voimakas kehittyminen on viime vuosina hieman 
muuttanut tätä tilannetta mutta perusasetelma on silti säilynyt ennallaan.
7 Allen & Saunders (2003) on tuore ja kattava katsaus tästä aiheesta.
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missä pj,t on tietyn toimialan j keskimääräinen konkurssiaste perio-
dilla t, yj,t on toimialakohtaisen makrotaloudellisen indeksin (havait-
sematon) arvo periodilla t, xi,t kuvaa joukkoa (i = 1, 2, … , n) havait-
tavia makrotaloudellisia tekijöitä; βj ja ki ovat joukko estimoitavia 
regressiokertoimia; υj,t ja εi,t ovat i.i.d. virhetermejä.

Mallin estimointiin tarvitaan toimialakohtaisia konkurssitietoja 
(maksukyvyttömyystietoja) sekä tilastotietoa keskeisistä makrotalou-
dellisista muuttujista. Kun mallin parametrit on estimoitu, yhtälösys-
teemin avulla voidaan Monte Carlo -simulointimetodia hyödyntäen 
tehdä arvioita yrityssektorin (toimialakohtaisten) konkurssiasteiden 
kehityksestä erilaisten makrotaloudellisten skenaarioiden puitteissa.8 
Näin saatuja toimialakohtaisia konkurssiasteurien estimaatteja voi-
daan soveltaa erilaisiin yritysluottoportfolioihin ja laskea portfolioi-
den luottotappiojakaumia ehdollisena tietylle makrotaloudelliselle 
skenaariolle.

Kuviossa 13.1 nähdään esimerkin valossa mallin perimmäinen idea.9 
Negatiiviset makrotalouden sokit siirtävät koko luottotappiojakau-
maa oikealle verrattuna makrotaloudellisen perusskenaarion puitteis-
sa simuloituun jakaumaan. Simuloiduista jakaumista voidaan laskea 

8 Monte Carlo -simulointi käynnistetään muodostamalla (j+i)×1 vektori standardoituja 
normaalijakauman satunnaismuuttujia Z~N(0,1). Tämä muunnetaan vektoriksi 
korreloituneita innovaatioita yhtälösysteemin virhetermien varianssi-kovarianssimatriisin 
Cholesky-dekomposition avulla. Näin saatujen periodin t+1 virhetermien innovaatioiden 
ja makrotaloudellisten muuttujien (periodin t) alkuarvojen avulla voidaan yhtälösysteemiä 
käyttämällä määritellä periodin t+1 simuloidut arvot makrotaloudellisille muuttujille 
ja edelleen toimialakohtaisille indekseille sekä konkurssiasteille. Prosessia toistetaan, 
kunnes saavutetaan haluttu määrä simuloituja (toimialakohtaisia) konkurssiasteita 
halutun tarkasteluajanjakson yli. Mallin avulla voidaan kätevästi analysoida erilaisia 
sokkiskenaarioita joko dynaamisesti tai staattisesti. 
9 Kuvio perustuu Suomen tilastoaineistolla kalibroidulla mallilla tehtyihin simulointeihin. 
Analyysin kohteena oleva luottoportfolio approksimoi Suomen yrityssektorin 
kokonaisluottoja pankkisektorista. Katso yksityiskohtaisemmin Virolainen (2004).
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erilaisia perinteisiin VaR-malleihin liittyviä tunnuslukuja, kuten odo-
tetut luottotappiot ja eri luottamustasoihin liittyviä VaR-lukuja.10

Makrotaloudelliset tekijät eksplisiittisesti huomioivat luottoriskimal-
lit tarjoavat mielenkiintoisen työkalun aggregaattitason makrostres-
sitestien toteuttamiseen. Analyysin ja työkalujen kehittämisessä ol-
laan tosin vasta alkuvaiheessa ja alueella on runsaasti kehitettävää. 
Seuraavassa käydään lyhyesti läpi makrostressitestien keskeisiä ke-
hittämiskohteita.

Kuvio 13.1 Simuloitu luottotappiojakauma Suomen yrityssektorista  
muodostetulle lainasalkulle perusskenaariossa (yllä)  
sekä voimakkaan bkt-sokin sisältävässä skenaariossa 
(alla), 3 vuoden aikahorisontti

Lähde: Virolainen (2004).

10 Malli laajentaa perinteisiä luottoriski-VaR-malleja ehdollistamalla tappiojakaumat 
keskeisille makrotaloudellisille muuttujille ja mahdollistaa siten myös poikkeuksellisen 
suurten makrotaloudellisten sokkien vaikutusten analyysin. Tulosten luotettavuuden 
kannalta olisi luonnollisesti toivottavaa, että mallin parametrit voitaisiin estimoida 
aineistolla, joka sisältää useita voimakkaita makrosokkeja.
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13.5  Makrostressitestien kehittämisen haasteita

Suurin osa toteutetuista makrostressitesteistä on toistaiseksi tarkas-
tellut korreloituneiden portfolioiden tapausta ja sokkien suoria vaiku-
tuksia. Kokonaisvaltaisen kuvan kannalta olisi tärkeää kyetä analy-
soimaan myös sokkien erilaisia kerrannaisvaikutuksia. Näitä kerran-
naisvaikutuksia syntyy sekä rahoitusjärjestelmän sisällä rahoituslai-
tosten keskinäisten kytkösten takia että rahoitussektorin ja talouden 
reaalisektorin välisistä molemmansuuntaisista vaikutuskanavista.11

Teoreettisessa kirjallisuudessa paljon käsiteltyä pankkijärjestelmän 
domino-efektiä12 on myös yritetty empiirisesti mallintaa ja hyödyntää 
rahoitusjärjestelmätason stressitesteissä. Tyypillisesti tutkimuksissa 
on hyödynnetty maksujärjestelmistä saatavaa aineistoa pankkien 
välisistä positioista ja tutkittu, miten yhden osapuolen maksukyvyt-
tömyys vaikuttaisi muihin maksujärjestelmän osapuoliin.13 Elsinger, 
Lehar & Summer (2003) ovat esittäneet mielenkiintoisen mallike-
hikon, jonka avulla voidaan yhdistää makrotaloudellisista sokeista 
rahoitusjärjestelmään välittyvät markkina- ja luottoriskit sekä pank-
kien välisistä kytköksistä aiheutuvat häiriöiden tartuntakanavat. Tä-
män kaltaisten mallien estimointiin ja simulointiin liittyy vielä suuria 
avoimia kysymyksiä, mutta suunta on oikea.

Kerrannaisvaikutukset talouden rahoitus- ja reaalisektoreiden välil-
lä asettavat erityisiä haasteita. Makrostressitestit analysoivat tyypil-
lisesti vain makrotaloudellisten sokkien ensimmäisen kertaluokan 
vaikutuksia rahoitussektorin toimijoihin. On olemassa suuri joukko 
kirjallisuutta myös siitä, miten rahoitussektori vaikuttaa reaalitalo-
uteen. Rahoitusjärjestelmän vakausanalyysin kannalta relevantein 
kirjallisuus liittyy ’fi nancial accelerator’- ja luottolamakäsitteisiin.14 
Tiivistetysti näiden mallien idea on, että rahoituksen tarjontaan liit-
tyvät kitkatekijät voivat voimistaa negatiivisia makrosokkeja. Hei-
kentynyt taloudellinen tilanne heijastuu mm. rahoituslaitosten velal-

11 Sorge (2004) on tuore katsaus makrostressitestien metodeihin ja kehittämistarpeisiin.
12 Diamond & Dybvig (1983).
13 Furfi ne (2003), Upper & Worms (2004).
14 Bernanke & Gertler (1990).
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listen luottokelpoisuudessa ja vakuusarvoissa, mikä saattaa pakottaa 
rahoituslaitokset kiristämään luottojensa ehtoja ja rajoittamaan luo-
tonantoa. Tämä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti investointeihin 
ja taloudelliseen aktiviteettiin voimistaen siten talouden laskusuh-
dannetta. Vaikka rahoitussektorin ja talouden reaalisektorin väliset 
molemmansuuntaiset kytkökset tunnustetaan hyvin yleisesti, niiden 
empiirinen mallintaminen ja huomiointi makrostressitesteissä on vie-
lä varsin vähäistä.

Makrostressitestauksessa sokkien vaikutukset tulevat usein ilmi vas-
ta viiveellä. Tarkasteluhorisontin pidentyessä yhä suurempi osa tar-
kasteltavista muuttujista on käsiteltävä endogeenisina. Myös mark-
kinaosapuolten reaktiot, erityisesti portfolioiden uudelleenallokointi, 
on pyrittävä huomioimaan. Tällä saattaa olla merkittävä, sokkien 
vaikutuksia voimistava vaikutus (esim. markkinoiden likviditeetin 
kautta).

Edellä esitettyjen, erityisesti makrostressitesteihin liittyvien kehittä-
miskohteiden lisäksi rahoitusjärjestelmän laajuisten stressitestimeto-
dien voidaan odottaa hyötyvän parhaillaan voimakkaan tutkimuksen 
kohteena olevien mikrotason riskienhallintamallien edelleen kehitty-
misestä.

13.6  Johtopäätökset

Rahoitusmarkkinoiden volyymien jatkuva kasvu sekä rahoituslaitos-
ten ja markkinoiden eri segmenttien välisten kytkösten voimistumi-
nen ovat korostaneet rahoitusjärjestelmän vakaan ja luotettavan toi-
minnan merkitystä reaalitalouden kehitykselle. Viranomaiset panos-
tavat aiempaa suurempia resursseja rahoitusjärjestelmän vakauden 
edistämiseen. Keskeinen tehtävä tällä alueella on rahoitusjärjestel-
män makrovakausanalyysi, jolla pyritään tunnistamaan rahoitusjär-
jestelmän haavoittuvuutta ja häiriöalttiutta lisääviä tekijöitä ja kehi-
tyssuuntia, ja siten ennaltaehkäisemään mahdollisia kriisejä. Tärkeä 
työkalu tässä tehtävässä on rahoitusjärjestelmän laajuisten stressites-
tien suorittaminen. Makrostressitestejä toteutetaan säännöllisesti jo 



Kimmo Virolainen

191

useissa maissa ja ne ovat vakiinnuttamassa paikkansa viranomaisten 
työkalupakissa.

Makrovakausanalyysin ja makrostressitestien kehittämiseen liittyy 
suuria haasteita. Goodhart (2004) on esittänyt, että perimmäisenä 
tavoitteena vakausanalyysin kvantifi oimisessa tulisi olla ’yleisen 
tasapainon malli, jossa on epätäydelliset rahoitusmarkkinat, hete-
rogeeniset agentit sekä lisäksi rooli likviditeetille’. Kun tähän vie-
lä lisätään rahoitusjärjestelmän globaali ulottuvuus, on selvää, että 
makrovakausanalyysissa on vielä pitkään tultava toimeen osittaisen 
tasapainon malleilla. Tutkimussarkaa siis riittää kynnettäväksi sekä 
teorian että empirian alueella.

Lopuksi on syytä vielä korostaa, että viranomaisten aggregaattitason 
stressitestit eivät missään tapauksessa korvaa rahoituslaitosten omia, 
mikrotason stressitestejä. Rahoituslaitoksilla on paras ja ajantasaisin 
tieto omista riskipositioistaan. Aggregaattitason stressitestien tarkoi-
tus on täydentää rahoituslaitosten omia stressitestejä ja etsiä vasta-
uksia hieman eri kysymyksiin. Ideaalitapauksessa viranomaiset ja 
markkinaosapuolet toteuttavat stressitestejä säännöllisesti tiiviissä 
yhteistyössä.

Summary: The role of macro stress-testing in fi nancial stability 
analysis

Financial market developments have emphasised the importance 
of fi nancial stability for the overall economic development. Public 
authorities are devoting more resources to safeguard fi nancial stability. 
Along with advances in fi rm-level risk management techniques, the 
tools of fi nancial stability analysis are improving. Among these tools, 
stress tests play an important role. At the micro level, the term stress 
testing refers to various techniques used to assess the vulnerability 
of a portfolio to exceptional, but plausible events. Macro stress-
testing refers to various techniques used to assess the vulnerability 
of a fi nancial system to exceptional, but plausible macroeconomic 
shocks. The objective of a macro stress test is to help public authorities 
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identify structural vulnerabilities and correlated risk exposures 
in a fi nancial system that could lead to system-wide disturbances. 
Stress testing involves a sequence of decisions concerning i.a. the 
specifi cation of the type of risks, the type of stress test, the type and 
the magnitude of a shock scenario, and the time horizon. Moreover, 
in macro stress-testing aggregation issues play a big role. The paper 
emphasises the importance of credit risk for fi nancial stability with 
an example of a macroeconomic credit risk model. The paper also 
addresses some key challenges in developing macro stress-testing 
tools. These include a better understanding and modelling of various 
second-round and feedback effects, both within a fi nancial sector and 
between the fi nancial and the real sector.
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