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1. JOHDANTO

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneen nopean verotuksen kasvun

yhteydessä on tuloveron tuotto noussut huomattavasti nopea"~in kuin

välillisten verojen tuotto. Vaikka tuloverotukselle ei olekaan määri-

teltävissä mitään selvää ylärajaa or. verrattain lyhyessä ajassa tapah-

tunut huomattava kiristyminen antanut aiheen harkita verotuksen paine-

pisteen siirtämistä takaisin välilliseen verotukseen päin.

Verotuoton ohella verotuksen keskeisiä ongelmia ovat eri vEro~uotojen

vaikutukset kotitalouksien hyvinvointiin. Meilläkin en lilkevaihtove,on

korotu ksesta keskusteltaessa käyty kii staa väl i 11 i sten veroj en IlS·.

"tulonjakovaikutuksista". Perusongelmana on ollut selvitt~ä esimerkiksi

onko liikevaihtovero progressiivinen, neutraali vai regressiivinen, eli

missä määrin se tai sen korottaminen rasittaa eri tulotasoilla olevia

kotitalouksia.

Asiasta käyty keskustelu oli ,viH.asta mm. vuoden 1976 keväänä 'Jaltion-

varainministeriön asettaman liikevaihtoverotyöryhmän julkaistua muis-

tionsa, jossa useiden m~iGen seikkojen ohella pyrittiin selvittämädn

miten liikevaihtoveron korotukset kohdistuvat eri tuiotasoil1a olevien

ja eri tyyppisten perheiden kulutusmenoihin. Tuloluokittaista rasitusta
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arvioidessaan työryhmä käytti kahta erilaista menetelmää; liikevaihto

veron korottamisen aiheuttamia lisäkustannuksia verrattiin tuloluokit

tain vaihtoehtoisesti joko kulutusmenoihin tai käytettävissä oleviin

tuloihin. Muistiossa esitettyjen Valtionvarainministeriön laskelmien

lisäksi suoritettiin erään jäsenen eriävään mielipiteeseen liittyen

myös Taloudel lisessa suunnittelukeskuksessa arvioita liikevaihtoveron

"yieisistä tulenjakopoliittisista vaikutuksista" käyttäen jälkimmäistä

laskentatapaa. Lehdistöönkin levinneen keskustelun keskeisiksi aiheiksi

muodostuivat lopulta nämä teknisluontoiset kysymykset liikevaihtoveron

"tulonjakovaikutusten" laskemistavasta.

Tämän keskustelun liikkeelle saattama tutkimus on kuitenkin laajentunut

sille asetetuista alkuperäisistä konkreeteista tavoitteista taloustie

teen metodien ja käsitteenmuodostuksen tarkastelun suuntaan. Kirjoitta

jien mielessä alusta asti selvänä olleiden laskuta?ojen, menetelmien ja

. perustulosten tieteellinen perustelu osoittautu'i niiden i'ntuitiivisestä

ilmeisyydestä huolimatta selvästi otaksumaamme vaativammaksi tehtäväksi.

Taloustieteen kuten yleensäkin yhteiskuntatieteiden käsitteellinen perus

ta on sen verran epäselvä, ettei ole suinkaan aina yksinkertaista osoit

taa intuitioon vetoavan virheellisen argumentin erheellisyyttä, ts. mis

sä päättely horjahtelee. Erityisen vaikeaa tämä on talouspoliittisesti

tärkeissä kysymyksissä, joissa tieteelliset perusteet usein saavat väis

tyä muiden näkökohtien tieitä. Tar~asteltava ongelma voitaneen luokitella
:

talouspoliittisesti tärkeäksi; sen yhteydessä on esitetty keskenään risti-

riitaisia,muttc:. intuitioon vetoavia argumentteja esim. "lvv:n korot4ksen

tulonjakovaikutuksista".
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Se, että eräät kohdat on vaikeasti omaksuttavissa joht~u y~~ärtääksem

me pyrkimyksestämme tehdä selvä ero todellisuutta ja malleja koskevien

väitteiden välillä. Olemme yrittäneet välttää monimielisiä tai merki-

tyksp.ttömiä ilmaisuja, vääriä väitteitä ja esim. vaikuttavia mutta epä

relevantteja matemaattisia mallitarkasteluja. Varmastikin Yl'ityksemn-:e

on paikoitellen jäänyt vain yritykseksi. Kuitenkin katsomme tucneemme

esille ja jossain määrin ratkaisseemme eräitä tärkeitä ongelmia, joten

tutkimuksen julkaiseminen on perusteltua. Ellei tutkimuksellamme ole

muita ansioita, niin ainakin se osoittaa, kuinka vaikeaa voi olla sel

vittää jokapäiväisessä taloudellisessa kielenkäytössä :siintyviä, mut

ta pohjimmiltaan epämääräisiä käsitteitä. Toiset voivat nyt VUJrostaan

ryhtyä toi~een, korjata ja täydentää siellä missä se on tarpeen. Ne lu

kijat, jotka haluavat säilyttää sen lapsen uskon, jonka itse menetimme

tömän ongelman yksinkertaisesta ratkaisemisesta, voivat sivuuttaa luvut

2.2. ja 2.3.

Tutkimuksessa kuvataan aluksi lyhyesti liikevaihtojärjestelmä~ ja vuo

den 1977 alussa Suomessa toimeenpantua liikevaihtoveron korottamista.

Tutkimuksen rajaamiseksi muotoillaan joukko mielenkiintoisia, muttd vai

keita kysymyksiä, joista vain eräitä jatkossa tarkas~ellaan. Erikoisesti

kiinnitetään huomiota siihen, kuinka olisi suhtauduttava talouspoliittis

en toimenpiteiden vaikutuksia arvioitaessa usein suoritettavaan ceteris

paribus-ehdon käyttöön, eli siihen, että vain eräistä eriliisvaikutuk-

sista suoritetaan laskelmia.

Kolmas luku sisältää yhteenvedon erillislaskelmissa käytetyistä käsit

teistä ja sovelletusta talousteoriasta. Alu~si esitellään tulojen, ku

lutuksen, säästämisen ja varallisuuden käsitteiden sisäitöä. mittaamis

tapaa ja eräitä näihin liittyviä myös liikevaihtoverotusta koskevassa

keskustelussa esiintulleita ongelmia.
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Liikevaihtoveron tuloluokittaisen rasituksen arvioiminen perustuu tar

kasteluihin, jotka ovat tuttuja kysyntäteoriaan perehtyneille. Luvussa

3 tarkastellaan "todellisen elinkustannusindeksin" ja tulojen ostovoimaa

mittaavan reaalituloindeksin (eli "todellisen volyymi-indeksin") määrit

telyä kysyntäteoriassa. Esimerkki hintojen muuttumisen vaikutuksista tu

lojen ostovoimaan toimii aasinsiltana siirryttäessä teoriamaailmasta

seuraavan luvun empiirisiin laskelmiin. Esimerkin pääsanoma on, että

hinnan muutoksista johtuva tulojen ostovoiman muutos on laskettava kus

sakin tuloluokassa suhteuttamalla kulutusmenojen lisäys käytettävissä ole

vien tulojen sijasta kulutukseen. Todettakoon, että samaan tulokseen pää

dytään suhteuttamalla kulutusmenojen lisäyksen ja säästämisen ostovoiman

säilyttävän kompensaation summa käytettävissä olevaan tuloon. Tässä esi

tetyt kaksi yhtäpitävää laskutapaa merkitsevät selvää kannanottoa liike

v~ihtoverotyöryhmässäesiintulleen ensimmäisen laskutavan puolesta.

- ,.... ~

Neljännessä luvussa esitellään laskelmia vuoden 1977 alussa suoritetun

3 prosenttiyksikön suuruisen liikevaihtoveron korotuksen vaikutuksista

tuloluokittain. laskelmat kosKevat ainoastaan eräitä liikevaihtoveron

korottamisen 2. luvussa esiteltyjä osittaisvaikutuksia. Niiden perus

teella voidaan todeta, että .oikäli liikevaihtoveron korotus olisi siir

retty täysimääräisenä (tai osittain, mutta samalla osuudella eri hyö

dykkeissä) kuluttajan hintoihin,niin tästä johtuen kotitalouksien käy

tettävissä olevien tulojen ostevoima supistuisi eri tuleluokissa liki

main samalla suhteellisella määrällä. Liikevaihtoveron korottamisesta

johtuviin hinnannousuihin liittyvä rasitus kohdistuisi näin ollen eri

tulotasojen kotitalouksiin tasaisesti ja liikevaihtoveron korotus olisi

tässä mielessä vaikutuksiltaan neutraali.
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2. TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ANALYSOINNISTA JA TUTKI~USQNGEL~~,N

RAJAAmSESTA

2.1. Liikevaihtoverosta

Verot voidaan luokitella useiden eri tekijöiden mukaisesti. Luokittelu

perusteet voidaan usein esittää kätevästi kysymysten avulla. Seuraavat

kysymykset vastaavat eräitä suosittuja luokitteluja:

1. "Kuka" verot kerää?

2. "Kenen" käyttöön verot kerätään?

3. "Keneltä" verorahat kerätään?

4. Minkä suureen avulla vero määrätään?

5. Kuinka vero riippuu suureesta, jonka avulla se määrätään?

6. "Ketä" vero ras i ttaa?

Nämäk'in kysymykset ovat vielä niin yleisiä, että ne V33.t-jvat tarkenf\usta

ja herättävät lisäkysymyksiä.

Yleisesti ottaen liikevaihtoverolla tarkoitetaan veroa, joka m~ärätään

verovelvollisen liikevaihdon perusteella (vrt. kysymys 4). Suomessa

kuiten~,in liikevaihtovero!1 Keräämisessä käytetään ns- yhdistett:y,~ t,ikb

ja ll!:f}z-ittäiskauppaverojär-,jesteimäd, jossa tukkuverove1vo11 i 5 ja verotetaan

liikevaihdon ja vähittäisverovelvo11isia mYY!1tipalkkion perusteella

(vrt. kysymys 3 ja 4). Vähittäisverovelvollisten tapauksessa menette

lyssä on s"iten aYJonZisäveron (vrt. kysymys 4) piirteitä. Menettelyllä
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pyritään välttämään useampikertaista verotusta ja pääsemään siihen,

että riippumatta lvv-laissa tarkoitetun hyödykkeen käyttötarkastuk

sesta ja jakelutiestä liikevaihtoveron osuus lopullisen käyttäjän

maksamasta myyntihinnasta olisi hyödykkeittäin sama.

Käytännössä siis liikevaihtovero on tietty losuus joko ko. tuotteen,
I

liikevaihdosta tai arvonlisäyksestä. Tässä mielessä se on suhteetZista

verotusta erotuksena esim. progressiivisetZe tuleverotukselle (vrt.

kysyrr.ys 5), vaikka lvv-prosentti vaihteleekin hyödykkeestä toiseen
l
).

Erotuksena n5. "viiUttömää:n" veroon (esim. tulo- ja omaisuusvero)

nähden liikevaihtovero luetaan ns. "väZiZZisiin" veroihin. Tässä "vä

litön" viittaa siihen, että vero on tarkoitettu rasittamaan (suoraan

tai "välittömästi") verovelvollista, esim. tuloverotuksessa tulonsaajaa.
;-

"'Jäli.l1isessä" vel'otuksess(l taas on ilmeisesti ajateltu, että verovel-

vollinen (esim. kauppias) toimii vain verorasituksen välittäjänä ja että

hän siirtää verorasituksen toisille (esim. ostajalle, vrt. kysymys 6).
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palkankerotuksia si"irtyy itse asiassa työnantajan kannettavaksi, joka

edelleen pyrkii si1rtämään työvoi~akustannuksiensa nousun hintoihin l ).

Toisaalta ns. välilliset verot (esim. liikevaihtovero) vei jäädä 10

pul1isestikin ainakin tietyltä osaltaan verovelvollisen maksettavaksi 2).

Esi~erkiksi hintasulun aikana suoritettu liikevaihtoveron korotus rasit-

taisi kokonaisuudessaan liikeyritystä, joka hintasulun vuoksi ei voisi

siirtää lisärasitusta hintoihin. Tätä välillisen veron korotuksen allo-

koitumista eri osapuolten kesken on teoreettisesti tutkittu erilaisten

"tasapainemallien" tapauksessa, ks. esim. Musgrave ja Musgrave (1976,

s. 444-452), MeLure (1975). Nämä tarkastelut ovat yleensä vaisjn oppi

kirjamaisia3) ja keskittyvät usein sinänsä kiinnostaviin yksityiskohtiin,

joiden merkitys kuitenkin kokcnaisuuden kannalta vei jäädä v~häiseksi.

Useinkaan ei emo luokitteluja 1-6 ole osattu Ditää eril~ään. Samoin tä-

män tutkimuksen kannalt(l keskeinen säästetyn tulon käsittely sivuutetaan

olettamalla, että kaikki tulot käytetään kulutustavaroiden ostoihin.

Eri hyödykkeillä lvv:n osuus rnyyntihinnasta, lvv-prosenttcj. vaihtelee

mm. sen vuoksi, että liikevaihtoveroa on suoritettava vain lvv-laissa

Jaottelu välittö~iin ja välillisiin veroihin on kuitenkin varsin epä

määräinen, sillä myös välittömän verotuksen kohteeksi joutuvat verovel

volliset yleensä pyrkivät tavalla tai toisella siirtämään veroa toisten

rasitukseksi. Esimerkiksi palka~saajien tulovero aiheuttaessaan

1) Vaikka jokaisen hyödykkeen kohdalla erikseen lvv:n osuus 10jJulli
sesta myynti hinnasta on myyntimääräs'tä rHppuma ton vakio ("verotus
on suhteellista", vrt. kysymys 5), voi eri kotitalOUksien kulutus
menoihin sisältyvä lvv:r, <lSUUS vaihdella. Tutkimuksemme eräs t?rkeä
orlg.::lma on, onko tämä osuus eri tulolu~kissa likimain yhtä suuri, ts.
onko liikevaihtoverotus myös tässä mielessä ~uhteellista vai ei.

tarkoit~tuista hyödykkeistä. Esimerkiksi vesi, ves1höYI'Y, sähkö, valo-

kaasu, maa-alue ja sen rakennukset ja tietyt asiakirjat eivät ole lvv:n

alaisia hyödykkeitä, koska niitä ei pidetä laissa tarkoitettuina tava-

raina. Muista syistä kokonaan verottomia tavaroita evat tietyiZZ~ ah

doiZZa nrn. sanoma- ja aikakauslehdet. pyöreä puutavara, halot, poltto-

1) Tästä ns. veropaineinflaatiosta en ETLAssa tekeillä J. Turkkilan
toimesta tutkimus.

2) Välittömiä vaikutuksia välillisess~ verotuksessa syntyy vercvelvul
liselle ainakin siinä mielessä, että veromarkat "välittömästi" kerä
tään verovelvolliselta.

3) Tällaisia piirteitä ovat esim. oletu~set täyde~lisestä kilpailusta,
skaalatuottojen vakioisuudesta ja erityisesti tulojen ja kulutusmeno
jen yhtäsuuruudesta (säästäminen = 0), vrt. Melure (1975, s. 137,
157-9), joiden tulisi hillitä ko. Simpletaniassa pätevien johtopäätös
ten yleistämistä reaalimaailmaan, esim. Suomeen.
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turve, eräät kivennäispolttoaineet, polttoöljy ja öljytuotteet, poron-

jäkälä, hiekka ja sora, monet elävät eläimet, lentokolleet ja laivat.

Vain "osittain verollisia" tuotteita, joissa verotetaan vain tiettyä

osaa niiden arvosta tai arvonlisäyksestä, ovat per~selintarvikkeet ja

niiden jalosteet, rehut ja lannoitteet, apteekki tavarat sekä k~ytetyt

tavarat, ks. lvv-työryhmän muistio (1976, Liite I, s. 3-4).

Väliaikaisesti on sovellettu myös tietyille kestokulutushybdykkeille

korkeampaa liikevaihtoveroa eli ns. liikevaihtoveron lisäveroa ("piste

veroa~'), mutta verotusteknisten hankaluuksien vuoksi menettely on jää-

nyt lyhytaikaiseksi.

Yhteenvetona kulutustavaroihin sisältyvästä lvv:sta esitetään lvv-

työryhmän muistiossa (1976, liite 2) esitetty laskelma kuluttajan

hintaindeksin tärkeimpien tuoteryhmien ns. "avoimesta" liikevaihtove

rosta. Se11ais ine tuotteil1e, joilla ei mitään erityistä helpotusta

lvv:n suhteen ole myönnetty, on avoimeksi lvv:ksi merkitty 11 %. Täl

laisia tuotteita ovat esimerkiksi juomat ja tupakka, vaatetus ja jal

kineet sekä kotitaloustarvikkeet. Tukkuverovelvollisen myydessä näitä

tuotteita vähittäiskaupalle tai suoraan kuluttajalle peritään liike

vaihtoveroa 11 % niiden myyntihinnasta (100 markasta siis 11 markkaa);

vähittäisverovelvollinen taas maksaa 11 %:n lvv:n va'jn myyntipalkkionsa
!

osalta.

Kokonaan verotto~ien tuotteiden (esim. asunnon, lämmön ja valon) tapauk-

sessa on "avoin" liikevaihtovero 0 %, koska näiden tuotteiden myynnis-

tä ei lvv:a kanneta. Näidenkin tuotteiden hintaan voidaan katsoa sisäl-
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tY"än ns. "piilevää" liikevaihtoveroa, nifllittäin niiden valmistukseen

käytettyihin raaka-aineisiin, välituotepanoksiin tms. sisältyvää lii

kevaihtoveroa, joka on siirretty myyntihintaan.

Osittain verollisten tuotteiden kohdalla lvv-prcsentiksi saadaan nollan

ja 11 %:n välillä oleva luku. Tällaisia kulutushyödykkeitä ova" esim.

elintarvikkeet ja pääosa palveluksista, joista lvv:a kannetaan vain

edelleen jalostuksen kustannuksista ja/tai myyntipalkkioista.

Kulutushyödykkeistä kannettavan liikevaihtoveron osuus koko kulut~sme-

nojen arvosta oli ennen v. 1977 korotusta siten runsaat 5 %. Tästä syntyy

pääosa koko liikevaihtoveron kertymästä. Todettakoon, että investointi-

tavaroiden arvosta liikevaihtoveroa oli vastaavasti noin 8 ~. Investoin-

titavaroista kannettava liikevaihtovero on ollut noin kolmannes koko 11i-

kevaihtoveron kertymästä. Tässä tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan

liikevaihtoveron korottamisen vaikutuksia vain kulutusmercihin. koska

tähän liittyen on erilaisia lIäkemyksiä (mm. liikevaihtoyercty,kyhmäss~)

esitetty. Sinänsä on yl1ättäv~ä, ettei liikevaihtoveron korotta~isen

aiheuttamia rasituksia tarkasteltaessa ole kiinnitetty enempää huomiota

invest.ointitavaroiden liikevaihtoveroon. Todettal~oon, että YKsityisen

kulutuksen ja investointi tavaroiden lisäksi liikevaihtoveroa kannet.aan

n~ös osasta julkista kulutusta sekä sellaisista välituotteista, joiden

ostohintaa ei sallita, vähentää myynnin verotusar'VOil laskettaessa. Peri-

aatteessa vientituotteista ei kanneta liikevaihtoveroa, mutta tuontanto-

panosten liikevaihtovero on osaltaan korottamassa niiden tuotantok~stan-

nuksia.
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Vuoden 1977 alussa liikevaihtoveroa korotettiin 1I prosentista 14 pro

senttiin pitkällisen kiistelyn jälkeen. Tämä merkitsee sitä, että liike

vaihtoveroa kannettiin aiempaan tapaan soveltamalla 14 prosentin verokan

taa aiemman 11 prosentin asemasta.
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2.2. Taloustieteellisen vaikutusanalyysin yleisiä ongelmia

Kun yritetään analysoida niitä vaikutuksia, joita liikevaihtoveron

korottamisesta syntyy, on asioiden mutkikkuuden vuoksi syytä ta~kas-

tella eräitä vaikutuksia toisistaan erillään. Tämä ei tarkoita sitä,

Saadaksemme käsityksen erilaisten verokantojen vaikutuksesta hintoihin

(tilanteessa, jossa vero siirretään täysimääräisenä hintoihin) tarkastel

kaamme 11 prosentin liikevaihtoverokannaR korottamista 14 prosenttiin.

Lvv määrätään tuotteen lopullisesta hinnasta ja tuote, jonka hinta olisi

ilman liikevaihtoveroa a mk, maksaa 11 % liikevaihtoverokannan vallitessa

(100/89)a markkaa. Siis 11 %verckanta nostaa hintoja siitä, mitä ne

ilman veroa olisivat (100/89-1) ~ 12.36 %. Vastaavasti nostaa 14 %vero

kanta hintatasoa (100/86-1) = 16.28 %. Liikevaihtoverokannan nustaminen

11 prosenti sta 14 prosentti i n merkitsee tuotteen hinnan nousua

(1.1628/1.1236-1) = (89/86-1) = 3.5 pros~ntl11u. Sama verokannan koro

tus 11 prosentista 14 prosenttiin nostaa tuotteesta markoissa kannetta

vaa liikevaihtoveraa (16.26/12.36-1) = 31.7 %.

Taulukko 1. Liikevaihtoveron korotus ll:stä prosentista 12, 13, ...
prosenttiin, näitä vastaavat lvv:n suhteelliset muu
tokset prcsenteissa sekä tuotteen kokonaishinnan muu
tokset prosenteissa

! lvv: ~ I vastaava vastaava tuotteenIkorotus 1vv: n korotus hinnan lisäys
11 prosenti sta , pros~ntei ssa prosentei ssa

12 ~:iin 10.331 1.136
13

,
20.899 2.299

14 " 31.712 3.488
15 · 42.731 4.706
16 · 54.113 5.952

1
17 " 65.717 7.229
18 " 77 .605 8.537
19 " 89.787 9.877
20 " 102.273 11. 250
30 · 246./53 27.143
50 · 709.091 78.000
70 " 1787.879 196.667
80 " 3136.364 345.000
90 " 7181.818 790.000
95 · 15272.727 1680.000

että väitettäisiin ko. vaikutusten "todellisuudessa" esiintyvän eril-

iisinä tai toisistaan riippumattomina. Tapahtumaketju muodostaa todel

lisuudessa yhden kokonaisuuden, mutta erittelevässä tarkastelussa mie

lenkiinto kohdistetaan vuoron perään tämän kokonaisuuden eri piirtei

siin. Tämä on ensimmäisessä vaiheessa ilmeisesti välttämätöntä asioiden

ymmärtämisen vuoksi. Ilman mainitunlaista erittelyä käy asioista puhu

minen ja väitteiden esittäminen kovin vaikeaksi.

Seuraavassa kuvaillaan yleis1uontcisesti, minkä tyyppisiä vaikutuksia

voidaan katsoa syntyneen, kun liikevaihtoveroa korotettiin vuoden 1977

alussa. Hypoteettisena vertailukohtana on se kehityskulku (tilanne), jo

ka olisi toteutunut ilman lvv:n korotusta. Tarkoituksena on siis tässä

lyhyesti pohtia - filosofisesti ilmaisten - "kuinka maailman kulku muut

tui, kun liikevaihtoveroa korotettiin". Tätä 1vv:n korotuksen vaikutuksil-

1a juuri tarkoitetaan.

Esitystä varten tarvitaan joitakin lyhennysmerkintöjä. Merkitään lyhyes

ti symbolilla al toteut:.Jr1l1ttö. vaihtoehtoa, jossa lvv:a kOl"otettiin ll:stä

14:ään prosenttiin v. 1977 alu~sa. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi

ollut jättää tämä korotus suorittamatta: tämän vaihtoehdon symbolina ol

koon aO' On helppo keksiä näiden lisäksi lukemattomia mui~a vaihtoehto

ja tai toimenpidepaketteja ai , i F 0,1, jotka voivat poiketa al:sta ja

aO:sta mitä erilaisimmilla tavoilla. Näiden vaihtoehtoisten toimenpide-
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pakettien vaikutuksista ei seuraavassa olla suoranaisesti kiinnostunei

ta, eikä niitä tarkastella, ellei se al:n ja aO:r. vaikutusten vertailus

sa ole hyödyl~istä.

Vaihtoehdon al mukainen kehitys on melko tarkasti kuvattavissa: me kaik

ki elämme tätä kehityskaarta. Sen kuvailemisen ongelmat ovat toteutuneen

kehityksen osalta historiankirjoituksen ongelmia.

Vaihtoehdon aO mukainen kehitys on hämärän peitossa; siitä voimme ker

toa vain vä~?n verrattuna al:n mukaiseen kehitykseen. Tieteellisen ja

erityisesti taloustieteelliseR tutkimuksen ja tietämyksen (myös ennak

koluulojen) avulla yritetään selvittää, "mitä olisi tapahtunut, jos lii

kevaihtoveroa ei olisi korotettu". Tämän kertominen tapahtuu luontevam

min kertomalla, miten al:n mukainen kehitys poikkeaa aO:n mukaisesta,

ts. mitkä ovat lvv:n korottamisen (tai toiselta puolen tarkasteltuna

korottamatta jättämisen) vaikutukset.

Aluksi täytyy tarkentaa ao-vaihtoehdolle annettua sisältöä. "Liikevaih

toveron korottamatta jättämisellä" tarkoitetaan tässä yhteydessä vähin

tään, ettei vuoden 1977 alun korotusta olisi suoritettu. ~lutta sallitaan

ko aO:ssa se mahdoll'isuus, että lvv:a olisi korotettu muutaman kuukau

den sisällä, esim. syksyllä 19771

Tällöin erot al:n ja aO:n välillä jäisivät pitemmän päälle todennäköi

sesti melko merkityksettömiksi. Tavanomaisen taloudellisessa analyysis-

sä sovelletun menettelyn mukaisesti tarkennetaan, että ao-vaihtoehdossa

~iikevaihtovero pysyy 11 prosentissa, kun öl-vaihtoehdossa lvv on 14 %.

Jos al-vaihtoehdossa lvv-prosenttia muutetaan (esim. 16 prosenttiin)

myös aO-vaihtoehdossa veroastetta muutetaan vastaavasti (esim. 13 pro-
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senttiin). Tällöin al - ja aO-vaihtoehtojen perustavana ero~a On, että

niissä lvv-prosentti jatkuvasti poikkeaa 3 prosenttiyksikköä. Onge~ma

na on mitä muita eroja al - ja aO-vaihtoehdoissa or., ts. "mitä vaikutus-

ta on 3 pros~nttiyksikön pysyVällä liikevaihtoveron korotukseZla (eroZZa)"?

Lähtökohtatilan~eessa aO- ja al-vaihtoehdoissa ainoastaan lvv-prosentti

(sekä siihen välttämättä liittyvät yksityiskohdat: tietyt päätökset,

lait ja toimet) eroavat toisistaan. Muita eroja ei aluksi ilmene.

Kolmen prosenttiyksikön lvv:n korotuksen vaikutukset alkavat ene:nmäl1

tai vähemmän välittömästi levitä länitekijöihin: lvv-velvo1lisilta ale-

taan kantaa veroa uusien perusteiden mukaisesti, tuotteiden hinnat no~

sevat, niiden kysyntä muuttuu, valtiol1 tulot ja myöhe~min ilmeisesti

myös menot nousevat, kotitalouksien tulojen ostovoima ainakin aluks;

heikkenee, tulonsiirroissa tapahtuu muutoksia jne. Myöhemmin esimerkik

si kokonaistuotannon ero aO- ja a1-vaihtoehdoissa ilmeisesti tasa~ai

nottuu ti ety11 e taso 11 e, samoi n i 1mei sesti työ 11 i syys, tuotantokus tan

nukset, kotitalouksien tulot ja niiden ostovoima, investoinnit, kulutus

ja julkinen kysyntä poikkeavat toisistaan al:ssä ao-vaihtoehGon arvois

ta. Edellä on hahmoteltu tyypillisiä kansantalouJessa i1meneviä v"liku-

tuksia. Valtion tulojen lisäys al-vaihtoehdossa mahdollistaa myös men0

jen lisäyksen aO:aan verrattuna. Menojen lisäyksellä voi olla oleellis

ta merkitystä esim. sosiaalipolitiikan tai lääketieteen alueella, joil

la edelleen voi olla merkittäviä kerrannaisvaikutuksia. Näin lvv:n 3 pro

senttiyksikön korotuksesta voi säteillä vaikutuksia lukemattomille elä-

män alueille, eivätkä vaikutukset siten raj0itu vain taloudel1isii~ i1-

mi öihin.
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Yleensä ei kuitenkaan taloudellisten toimenpiteiden vaikutuksia seurata

näin pitkälle, vaan usein jopa kielletään kovin pi tkäl!e ulottuvien vai

kutuksien olemassaolo. Tämä perustunee siihen, ettei tavalli~esti ole

mahdollista kertoa näistä vaikutuksista mitään kovin täsmällistä: näi-

den vaikutusten laatu ja suuruus peittyvät aikahorisontin etääntyessä

tietänuttömyyden sumuun. Ja mistä tiedetään vähän tai ei ollenkaan, sii-

. tä ollaan mielellään puhumatta; dogrnaattisuuteen taipuva voi jopa väit-

tää, ettei tämän kaltaisia vaikutuksia ole olemassakaan.

Taloustieteellistä slangia käyttäen voidaan kysyä, mitä tekijöitä tai

muuttujia tulee pitää endogGenisina ja mitä 6ksogeenisina lvv:n koro-

tuksen yhteydessä. Varsinainen primus l~otor, "muutosprosessin" alkuun

paneva ekso~eeninen tekijä, on kolmen prosentin ero liikevaihtoveroas-

teessa. Pysyykö esimerkiksi sovellettu tuloveroasteikko aO- ja al-vaih

toehdoissa "samana", ts. jos sitä muut~taan, niin muutetaanko sitä aO

ja al-maailmoissa yhtä aikaa ja samalla tavalla? Yleensä taloustietei

lijä automaattisesti ("asiaa ajattelematta") pakottaa tämän piirteen

analyysiinsä: veroasteikkoja muutetaan vain eksogeenisesti. Onko tämä

realistinen menettely? Voiko liikevaihtoveron korottaminen tai korotta-

matta jättäminen vaikuttaa endogeenisesti ("omalla voimallaan") tulo

veroasteikkoihin? Politologin ja valtio-oppineen näkemys tässä kysyn~k-

sessä lUultavasti poikkeaa ekonomi;tin tavanomaisesta menettelytavasta:

he voivat hyvinkin todeta, että koska lvv:a ei korotettu, oltiin myö-

hemmin pakotettuja kiristämään tuloveroasteikkoja. Tämä merkitsee vero-
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"oi aO- ja al-vilihtoehdoissa esiintyä eroja. Myös taloustieteil"jä voi

näihin näkemyksiin yleensä yhtyä, mutta va)'sinaisissa tarkasteluissaan

hän usein elää ikäänkuin toista elämää omassa "Simpletaniassa.an".

On käytännössä toivotonta yrittää selvittää, ~itkä ovat kaikki mahdol

liset aO- jt). al-maailmojen välillä. Äärimmilleen vietynä tällainen tark

kuus olisi yhtä mahdotonta kuin turhaakin. On kuitenkin syytä todeta,

että eroja voi lähes kaikissa muuttujissa esiintyä ja siten analyysi,

joka kötegorisesti asettaa erot nolliksi~ ilmeisesti tekee väkivaltaa

todellisuudelle. Oikea tapa "käsitel"lä" tai "huomioida" tämä!) tyyppi-

set erot tai vaikutukset, on myöntää niiden mahdollisuus mutta sen jäl-

keen olla toteamattii niistä ~litään erityistä. Tieteellisen tutkimuksen

rajojen olemassaolo tässä mielessä tuo mieleen mm. Heisenbergin epätarK

kuusprinsiipin ja Wittgensteinin "Tractatuksen" päätesanat:

6.53 Filosofian oikea merJEtelmä 01 is; itse asiassa se, ettemme
sanoisi mitään - luonnontieteiden lauseiden lisäksi, jot
ka eivät lainkaan liity filosofiaan. Aina kun jC;(J muu ha
luaisi sanoa jotakin metafyysistä, meidän olisi osoitetta
va hänelle, ettei hän ole antanut tiAtyille la~sEittEnsa

merkeiile mitään merkitystä. Tämä menetelmä olisi tuon t01
S€Tl Oli el es tä epätyydy tt.ävä -- koska häne11 ä Q 1i s i turmecta,
että opetamme hänelle fi losofiaa - mutt.a täm~ m~netelmä

olisi ainoa ehdottom?n oikea.

6.54 Lausei eteni lU:Jma valo näkyy siitä, että se, joka ",inut
ymmärtää, huomaa lopulta lauseitteni clevan mielettdmiä,
noustuaan niitä pitkin - niiden päällä - ~iiden yläpuolel
le. (Hänen on niin sanoakseni heitettävä pois tikkaat kii
vettyään niillä ylös.)

Hänen on voitettava nämä lauseet - sen jälkeen hän näkee
maailman oikein.

asteikon käsittelyä analyysissä endogeenisena tekijänä. Jos veroastei-

kot voidaan endogenisoida, niin vastaavasti voidaan pitää esimerkiksi

työtaistelujen määrää, eduskunnan voimasuhteita, hallituksen kokoonpa~

noa, työaikalainsäädäntöä ,jne. endogeenisina tekijöinä. Myös näissä

7 Mistä ei voi puhua, siitä on vniettavä.
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Peri aatteell i se lta kannalta kysymys on vil'haeZlisen (väärän, epätoden)

ju epätäydeUisen mallin tai analyysin erottamisesta. On eri asia esit

tää väärä väite tai osatotuus, ts. tosi mutta puutteellinen väite. (muun

laisia tosia empiirisiä väitteitä tuskin onkaan! Jos pihalla leikkii 3

lasta, on väärin todeta, että siellä leikkii vain 2 lasta. ~itään vir

heellistä ei ,ole siinä, ettei kerrota montako lapsista on tyttöjä, tai

että pihalla on myös autoja.)

Tieteellisen analyysin eräinä tavoitteina on nähty (1) selvän merkitys

sisällön omaavien, (2) tosien ja (3) relevanttien väitteiden esittämi

nen. Näitä vaatimuksia on erityisesti pohdittu loogisen positivismin

piirissä ja niihin liittyvät filosofiset pulmat ovat osoittautuneet var

sin hankaliksi. Järkevästi sovellettuna esitetyt tavoitteet tarjoavat

käsittääksemme kuitenkin edelleen hyviä lähtökohtia empiiriselle tutki

muksel1e. Tässä yhteydE'ssä kommentoimme lyhye'~ti näitä vai keita kysy

myksiä, joita ovat käsitelleet esim. Kaila (1939), Ketonen (1961,1976).

'10] Wright (1945, 1968) ja Niiniluoto (1975, s. 26-50).

Vain oikein muodostetui11e (ts. merkityssisäl1öl1isil1e, mielekkäille)

1auseille voidaan suorittaa erotte1u tosiin ja epätosiin luuseisiin:

"Tasa-arvo on tärkeämpi tai kohti suora" ei ole mielekäs lause eikä ongel

maa slitä, onko se tosi vai epätosi voida ollenkaan as~ttaa. Eo. tavoit

teiden tärkeysjärjestys merkitsee, että tieteelliseksi tarkoitetusta teKS

tistä olisi karsittava ensin epämie1ekkäät (merkityksettömät tai väärin

muodostetut) lauseet ja tämän jälkeen epätodet väitteet. Edellä esitet-

ty on ankara ohjelma ja siitä johdettavissa oleva tutkimusmenetelmä erit

täin vaativa: karsittuaan epämielekkäät ja epätodet lauseet saattaa pa

perille jäädä vain. itsestäänselvyyksiä, joita on turha esittää.
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Logiikan ja matematiikan väitteet ovat ky'I1äkin mielekkäit~ ja tcsia,

mutta ne voidaankin tulkita tautoiogioiksi, its~stään5elvyyksiksi. Va

paampi pohdiskelu ("filosofiointi") taas kohdistuu usein tärkeisiin

asioihin ja toteuttaa silloin relevanssin vaatimuksen - valitett~vasti

usein vain mielekkyyden ja totuudenm~kaisuuden kustannuksella. Talous-

tieteellisessä analyysissä mielekkyyden, tOtuudenmuKaisuuden ja rele-

vanssin vaatimukset ovat tutkittavien ilmiöiden laajuuden, Ir.utkikku~-

den ja yhteiskunnallisen luonteen vuoksi erityisen vaikeita huomioida

samanaikaisesti. Laaja-alaisten ongel~ien tutkimisessa usein joutuu

tinkimään väitteiden mielekkyyden ja totuuden vaatimuksista, mikä nä

kyy kysymyksenasettelujen hämäryytenä, käsitteel1isenä epäse',vyytellä

ja epärealistisina mallitarkaste1uina. Näyttää siltä, että esim. eKcno-

metrikot ovat sopeutuneet ongelmaan kehittämällä oma1aat~isen hdvaln··

tojen, talousteorian ja matemaattis-tilastol1isten menetelmien keitok-

sen, jossa oleelliset vali~nat ja väitteet voidaan kätkeä viatto~an tun-

tuisiin es1m. estimointiteorian vaatimiin "oletuksiin". Näiden erilaa-

tuisten olettamuksien realistisuutta koskevat kys}wykset torjut~an usein

lisäksi huonona käyttäytymisenä tai asiantuntemattolr.uuden osoitu!<,S'ina.

Tämän tutkimuksen aiheena on liikevaihtoveron korottamisen ,;il kotita-

louksien ostovoiman väliset suhteet. Tämän aiheen kannalta relevantit

väitteet oVut tässä tutkimuksessa relevantteja riippumatta siitä kiin-

nostavatko ne lukijaa vai eivät. Lukijan ei tarvitse olla kiinnostunut

käsillä olevasta aihepiiristä; hän voi todeta tämän ja jättää tutkimuk-

sen lukematta. Tutkimuksessa ei esim. vertailla liikevaihtoveron korot-

tamista tuloveron korottamiseen. Se ei olisi valitun aihe~n kannalta

relevanttia, vaan on toinen tehtävä, jonka suorittamiseen tutkimus kyllä

tarjoaa tietopuolista materiaalia. Tutkija voikin yleensä aiheensa raja-
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tessaan itse määritellä, mikä on ja mikä ei ole relevanttia hänen tutki

muksessaan. Ei ole niinkään hal'vinaista, että toisaalta aiheenvalintaa

ja toisaalta aiheen käsittelyä koskeva kritiikki sotkeentuvat toisiinsa,

mutta tämä on kritiikin (ei tutkimuksen) heikkoutta. Vaikka 50 km:n kä

vely saattaa joidenkin mielestä ollakin merkillinen kilpailulaji ("kuka

kuiskaa kovimmin", Tahko), niin paremmuusjärjestys siinä on selkeä asia.

Urheilulajien keskinäinen arvostus ja tietyn lajin suoritusten arvoste

luperusteet pidetään Ul'heiZussa tiukasti erillään. Tämä relevanssista.

Merkityssisällön ja totuuden vaatimukset ovat toisiinsa loogisesti si

doksissa, koska edellinen on jälkimmäisen edellytys. Merkityssisällöl

lä tarkoitetaan tässä lähinnä väitelauseen kognitiivista merkitystä

(ks. Niiniluoto (1975, s. 27)): jokaisen väitteen on tarkoitettava jo

takin mahdollista asiantilaa ja lause väittää, että tämä vallitsee.

Lause on ns. korrespondenssiteorianmukaan tosi,jos ko. asiantila val

litsee ja epätosi muulloin. Lause "Kulutusalttius kuuluu välille

0.7 ± 0.1" ei toteuta mielekkyyden vaatimusta ilman pitkiä lisäselvi

tyksiä; tämä lause on aivan liian avoin (epämääräinen) tarkoittaakseen

tiettyä asiantilaa. Salnoin on matemaattinen symbolijono " x > 0" liian

avoin ("mieletön") ilman lisämääreitä, mutta väite "Jokainen reaaliluku

on positiivinen" on mielekäs ja väärä. Mielekkyys vaatii mm, että i"lmoi

tetaan mistä puhutaan (Suomesta, Suomen kaltaisesta Simpletaniasta, ETLAn

ekonometrisesta suhdannema1lista, jostakin muusta matemaattisesta mallis

ta?). Lause "Liikevaihtoveron korott~minen ei muuta tavaraviennin määrää

kahden seuraavan vuoden aikana" on mielekäs ja tosi väite sopivasti k0nst

ruoidussa matemaattisessa mallissa, ETLAn mallissa se on mielekäs ja epä

tosi. Suomea koskevana väitteenä se on mielekäs vain esim. käsitettä "ta

varaviennin määrä" koskevien tarkennusten jälkeen. Ilmeisesti tarkennet-

- 21 -

tua väitettä pidettäi>iin vääränä. Jo~ lauseeseen lisätään sana 01ee11i

sesti ("ei muuta oleellisesti") joudutaan jäl1een mielettömyysalueelle,

koska sen merkitys tulee epäselväksi. Testi väitteen mielekkyydelle on,

onko p81'iaat-i.eessa mahdoZlista selvittää onko se tosi vai epätosi. Jos

tämä ei ole mahdollista, on väite epämielekäs. Tämä on loogisen empiris

min verifiointiteesin eräs muoto, ks. esim. von Wright (1968, s. 167).

On helppo havaita, ettei taloudellisessa ar.alyysissä normaalisti nouda

teta näin tiukkoja vaatimuksia. Tämän voi todeta myös sanomalla, ettei

vät taloustieteelliset kirjoitukset yleenså täytä ankarassa mielessä

mielekkyyden vaatimusta, vaan useat niiden lauseet muuttuvat mie1ekkäis

tä mielettömiin ja tosista epätosiin riippuen lukijan tu1kinnan hyvän

tahtoisuudesta tai pahanilkisyydestä. Tämä mielekkyyde~ ankarasta ~aa

timuksesta.

Kun aiemmin epämielekkäät lauseet on karsittu tai korjattu mielekkäiksi

esim. täsmentämällä tai rajoittamalla niiden alaa, voidaan siirtyä poh

timaan ovatko ne tosia vai epätosia. (Menettelyä voidaan samoin sovel

taa tarjolla oleviin mahdollisiin lausekandidaatteihin "vailhojen lau

seiden" sijaan.) Mielekäs, mutta väärä väite voidaan oeriaatteessa pois

taa tai se voidaan korjata todek$i eri tavoilla. Esimerkiksi lause "Koti

talouksien säästämisaste käytettävissä ole1ista tuloista on kotitaZouk

sista riippwnaton positiivinen suure" on (tiettyjen tarkennusten jälkeen)

mielekäs epätosi väite. Sen negaatio "Kotitalouksien säästämisaste käy

·tettävistä olevista tu10ista ei ole kotitaZouksista riippumaton positii

vinen suure" (vaan vaihtelee kotitaloudesta toiseen) on mielekäs ja tosi,

mutta sangen epäinformatiivinen. Tätä väitettä tuskin kannattaa todeta.
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Mitä voidaan todeta asiasta? Kotitaloustiedustelujen perusteella tiede-

tään säästämisasteen vaihtelusta yhtä ja toista, esim. että "yleensä ja

keskimäärin" se nousee tulojen lisääntyessä. Vaikeat käsitteet tässä ovat

2.3.
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Taloustieteellisen vaikutusanalYY3in matemaattisesta

formu loi nrri s ta

lainausmerkeissä. Väärä tarkennus olisi esim. väittää, että "sääst~nis-

asteen odotusarvo on tulojen lineaarisesti kasvava funktio". Odotusarvo

missä todennäköisyyskentässä? Miksi lineaarinen funktio? Tänainen väite

ei koske Suomea, vaan jotakin matemaattista mallia. Eräs keino välttää

virheellisiä väitteitä on esittää säästämisasteeseen liittyvät laskelmat

graafisessa muodossa ja todeta saatujen käyrien nousevan "yleensä" tulo

jen ~ukana. Tai alkuperäiset käyrät voidaan tasoittaa ja todeta tasoi

tettujen käyrie:l nousevan tulojen mukana (ei vain "yleensä", vaan joi<ai-

sessa tapauksessa.) Tällöin tosin väite vain välillisesti koskee alkupe-

räisiä säästämisasteen havaintoja ja ongelmaksi voi muodostua tasoitus-

menetelmän vaikutuksen selvittäminen. Jos edellä kuvattua menetelmää

väärien tai liian rohkeiden väitteiden korjaamisesta to~eutetaan laajas

sa mitassa alkaa tutkimusraportti muistuttaa tutkijan päiväkirjaa: "Kun

tein sitä ja sitä sain tulokseksi tätä ja tätä". Vaihteeksi onkin joskus

piristävää lukea tämän tapaisia raportteja hämärän korkealeotoisten,

kvasitieteellisten tut~imusraporttien sijaan. Niistä ainakin ymmärtää

mitä o~ tapahtunut.

/

Tarkastellaan mielivaltaisia endogeenisia muuttujia Ylt ,···, Ykt ,

joiden pystyvektori olkoon Y
t

, ja eksogeenisia ja viivästet~yjä endo

geenisia muuttujia Zlt' ... , Zmt' joiden pystyvektori on Lt . Tämä Z

vektori voi sisältää mielivaltaisen, äärellisen määrän viivästettyjä

endogeenisia muuttujia, viiveiden pituus voi olla mielivaltainen. Tässä

yhteydessä ei tarvitse kirjoittaa eksplisiittisesti näkyviin viivästet-

tyjä muuttujia, vaan ne rinnastetaa:1 (samana.ikaisiin) eksogeenisiin

muuttuji'in. Yksi tai useampi eksogeeninen tekijä voi edustaa ekor.~~et-

risissä malleissa käytettyä virhetermiä 2 t tai stokastista termiä ut '

eikä sitäkään tarvitse eksplisiittisesti kirjoittaa näkyviin.

Endogeeniset muuttujat tarkoittavat yleisesti luonnehtien niit~ kiinnos-

tavia (kvantitatiivisia tai kva1itatiivisia) tekij~itä, joid~n arvot

määräytyvät (tarkasteluperiodilla) tutkitt~van reaaliprosessin s~säisten

lainalaisuuksien perusteella. Eksogeenisia tekijöitä ovat (tarkastelu-

periodilla) edellisten periodien vi'ivästetyt muuttujat sekä se'~aiset

"samanaikaiset" tekijät, jotka määräytyvät tutkittavan rEaa~jprostssir:

kannalta ulkopuolisista tekijöistä. Tarkastele~me seu~aavassc sellaista

reaaliprosessia, jota voidaan (riittävällä tarkkuudella) kuvata d!eisellä

epälineaar-isena sil'lr'.J.!taanimaUina

(1 ) Yt = F(Yt,Zt) eli

r 'I Ylt :

1· i
" Il' .

IYkt '

-'-, "

IF (Y",Zt Jj
c ,

II . i
! . :
I k 7 \;
F (Y t'-t':... .-
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Kuvio 1. Yleisen epälineaarisen simultaanimallin rakennemuoto Y = F(Y,Z)

I k IlR 1

~.
G

-,

Yleisen epälineaarisen simultaanima11in redusoitu muoto
Y=G(Z)

mm

Kuvio 2.

Jos (1) on lineaarista muotoa

klR

F

------1
IlR

k
+
m

, I

jossa F on jatkuvasti differentoituva vektori al'voi nen funkti 0 sopi .... alta

lR k+m: n osajoukolta A sopivalle lR k: n osajoukolle B, siis F:A .... B, jossa
k+m • kA c: lR Ja B c: lR •

(4) Yt =AYt + BZt = F(Yt,Zt)

Osa el<sogeenisista tekijöistä Z voi olla llJont,eeltaan PlIrametrejä (esim.
. ~ .~~

kulutusalttiuksia, joustoja jne.), joten ei merkitse oleellista rajoitus

ta olettaa F ajassa muuttumattomaksi. Edelleen oletetaan, että (1) :llä

on yksikäsitteil;ell ratkaisu Y:n svhteen ts. että on olemassa funktio G

eräältä lR m: n osajoukolta X joukolle B, G:X .... B s.e.

(2) G(Z) = F(G(Z),Z)

niin redusoitu muoto on

- -1(5) Yt = G(Lt ) = (I-A) BZto

Olkoon y~l) = G(Z~l)) ja y~O) = G(Z~O)) kaksi toisiaan lähellä olevaa

ratkaisua. Merkitään symboleilla

kaikilla ZEX c lR m, vrt. esim. Apostol (1957, s. 147). Näin ollen yhtälö
(6) y(l) _ y(O) =~y

t t t

(3) Yt = G(lt)
(7) Z(l) _ z(O) =t~L

t t c

kuvaa epälineaarisen simultaanim~llin rakennemuodon (1) ratkaisua, eli
endogeenisten ja eksogeenisten muuttujien eroJa ko. kahden eri rat.kaisun

välillä.
:redusoitua muotoa.
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Näille on voimassa
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jossa (Y, Z) on pisteiden (y~l), Zi1)~ ja (y(O), Z(O) yhdysjanal1a.

Sopivilla muuttujien v~linnoi11a matriisit A(~, ~) ja B(~, ~) ovat

suhteellisen jäykkiä pisteen (V, Z) funktioita ja niitä voidaan siis

(8)
, _ ' (0) (0) _ 0 0

~\t - F«(t + ~Yt' Zt + ~t) F(Y t , Zt)' pitää likimain vakiomatriiseina. Tulos on perustavan tärkeä. Erittäin

yleisillä ehdoilla epälineaarinen simuitaaniw.al1i (1) m~untuu diffe-

Väliarvolauseen perusteella pätee identtisesti i:nnel1e komponentti-

funktiolle

renssimuodossa likimain lineaariseksi simultaanimalliksi (11). Lineaa-

risten mallien kauniita ja yksinkertaisia tuloksia voidaan näin ollen

soveltaa tarkasteltaessa ratkaisujen eroja tai ratkaisun muuttumista.

(9) Fi(yO + ~y, ZO + ~) _ Fi(yO, ZO)

k . m .
L a~(Y, Z)~Y. + L b~(Y, Z)~.

j=1 J J j=1 J J

i - - i - -= A (Y, Z)~y + B (Y, Z)~Z ,

kun eksogeenisia tekijöitä muutetaan. Juuri tämä on ongelmana, kun se1-

vitetään toimenpiteiden vaikutuksia, 01 i sitten kysymys lvv:n I~uutta-

misesta, kasvien kastelun varioinnista tai lentokoneen dynaamisten omi-

naisuuksien tutkimisesta. Pienillä ek~ogeenisten tekijöiden w.uutoKsilla

ovat endogeenisten muuttujien muutokset (ll):n mukaisella tavalla muiden

endogeenisten muuttujien muutosten lineaarisia lausekkeita.

Seuraavaksi tarkastellaan endogeenisen muuttujan eksogeni~ointia lineaa-

risessa mallissa (voidaan ajatel}a. että y = AYt ja z = ~t):

jossa a~(Y, Z) = riFi(y, Z)/3Yj ja b1(Y, Z) = 3Fi (y, Z)!3Zj ovat Fi:n

osittaisderivaatat Yj:n ja Zj:n suhteen pisteessä (Y, Z). Piste (Y, Z) on

jokin (yO, ZO):n ja (yO + ~Y, ZO + ~Z):n yhdysjanalla oleva sisäpiste,

joka väliarvolauseen nojalla on olemassa. Näin ollen (8):n mukaan rat

kaisujen 'eroille (6)-(7) on voimassa likimain lineaarinen simultaanimalli (17.) y = Ay + Bz

r":1
[A1(j, 1)' .~y' ,l(V, 1)1 ~Z~lt

M 2 A2(y, I) ~y2 B2(y, Z) ~Z2

(10) t 1 t
=

lAk{;, 1)
+

\ : i
LllY~ J llV k Bm(y, liJ ~Zm

_ 't ~ tJ

eli lyhyeJmli n

(11)" ~y = A(Y Z)~Y + B(Y Z-)AZ ~ A(Y(O) Z(O~.v + B/Y(O) Z(0\'7
t ' t • t t' t ~. t \ t' t ....... t

jossa y on entiseen tapaan lRk:n vektori ja z lRm:n vektori, Aja E

ovat seuraavassa vakiomatriiseja. Viimeinen eli k:s yhtä1ö olkoon

(13) Yk = Aky + Bkz

jossa alaindeksit viittaavat yhtälön järjestysnumeroon. Oletetaan, ettei
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(13) ole määritelmäyhtälö vaan käyttäytym·isyhtälö. Muuttujan Yk (tai

sitä vastaavan yhtälön (13» eksogenisoinniZZa tarkoitetaan menettelyä.

jossa käyttäytymisyhtäZö (13) korvataan yhtälöllä Yk = zm+l' jossa zm+l

on Yk:lle annettu eksogeeninen arvo. Eksogenisointi on tulkinna11isesti

mielekäs operaatio vain. jos kyseinen yhtälö on käyttäytymisyhtälö. ei

identiteetti tai muu määritelmäyhtälö. ks. Vajanne ja Vartia (1978).

Eksogenisoidulle muuttujalle Yk siis annetaan arvo mallin ulkopuolelta.

"eksogeenisesti". Ennen eksogenisointia. Yk:n arvo määräytyi sen käyt

täytymisyhtälön (13) mukaisesti. "endogeenisesti". Voidaan ajatella.

että ~k pysyy eksogenisoitaessakin endogeenisena muuttujana. mutta sen

yhtälö muuttuu yksinkertaiseen muotoon

("l4) Yi< = [0 ••.•• Ol fYl1 + [0 •••• ,0.1] fZl

Mallin (15) ratkdisu luonnollisestikin poikkeaa tavallisesti alkupe-

räisen mallin (12) ratkaisusta. Systeemissä (15) erityisesti Yk:n

arvoksi on asetettu Z " jok~ normaalisti eroaa (12):n ~ntamasta
m+1

Yk:n arvosta. Tämän muutoksen kerronnaisvaikutukset heijastuvat vä

littömästi niihin muuttujiin, joiden selittäjänä Yk esiintyy. Näiden

muuttujien ratkaisun muuttuminen säteilee kaikkiin muuttujiin. joiden

selittäjinä ne ovat, jne. Yleensä yksikään y:n komponent~i ei saa sa-

maa arvoa (12):n ja (15):n ratkaisussa.

Poikkeuksena on tilanne. jossa Yk eksogenisoidaan juuri siihen arvoon

jonka se saa (12):n ratkaisussa: tällöin (12):n ja (15):n ratkaisut

yhtyvät. Tämä tapaus voidaan esittää myös yhtälöiden (17) - (18) mää

räämänä yhtälösysteeminä:

Yk Zm .

zm+ lJ
(17) y=Äy+BZ

\ Yleisesti simultaanimalli muuttuu muotoon (18) Z - Am+1 - kY + BkZ

ma tri i si.

Sekä A että Ä ovat kxk-matr'iiseja, B oli kxm-matriisi, mutta B on kx(m+i).

jossa y = (yl •••••yk)' pysyy ennallaan. z-vektori on pidentynyt vekto

riksi Z= (zl •••. ,zm' Lm+l) , sekä A ja B ovat muuttuneet seuraaviksi

matriiseiks i
huomattavasti. Edellä esitetyn menettelyn on kuvann'lt toisin merkinnöin

Yhtälö (18) "pakottaa" zm+l:n arvon yhtälön (12) mukaiseen Yk:n arvoon

ja sitä kautta koko y:n ratkaisuun (12). Yhtälöt (17) - ('i8) ovat kir

joitustapaa vaille samat kuin (12): eliminoimalla zm+l päästään (12);een.

Mutta tulkinnallisesti systeemit (12) ja (17) - (18) eroavat toisistaan

hyödyiliseksi menettelytavaksi ETLAssa mallisimulointeja tehtäessä, ks.

P. Vartia (1974. s. 162-5 ja 1975). Tällainen eksogenisointi on havaittu

myös Vajanne ja Vartia (1978).

Todettakoon, että vaikka Yk:n eksogenisoinnin jäl~een saatu malli (17)

saattaa antaa alkuperäisen ratkaisun (kun zm+l:n arvoksi asetetaan Yk:n

r Bl 0

B2 0

Bk-1 0
I
L(D, ..• ,0)

B

,
r Al

A2- I
A = l :Ak- l

(0 •...• 0)

y = Äy + Bz,(15)

(16)
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alkuperäinen ratkaisu), niin (17):n redusoidun muodon kertoimet, n5.

multiplikaattorit, voivat oleellisesti poiketa vastaavasta alkuperäi-
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vektoria z(1) vastaava ratkaisu. Tällöin summaa z

v~staava rat~aisu

z(O) + z(1)

sen mallin (12) kertoimista. Vaikutussuhdeanalyysin kannalta siis (17)

ja (12) poikkeavat. Eksogenisointia voidaan jatkaa kunnes kaikki käyt- (21) y ~ Ay t t3z (I-A)-lBz

on eo. ratkaisujen summa: y = y(O) + y(1). Toisin sanoen linea~risen

simultaanimallin tapauksessa eksogeenisten muuttujien z(O) ja z(l)

3ummaa z(O) + z(l) vastaava ratkaisu saadaan 3wmnaamaZZa erillisratkai

sut y(O) ja y(l). Tulos todistetaan yksinkertaisesti laskemalla:

täytymisy~tälöt on eksogenisoitu, jolloin alkuperäisestä mallista on

jäljellä vain käsitteiden (muuttujien) määritelmiä ja tilastointikäy-

täntöä kuvaavat määritelmäyhtälöt. Esimerkiksi ETLAn mallissa alku-

pe:"äisessä mallissa on n. 70 yhtälöä, joista n. 15 on käyttäytymisyh

tälöitä: loppuun saakka viedyn eksogenisoinnin jälkeen jäljelle jää

n. 55 määritelmäyhtälöä. Pelkkiä määritelmäyhtälöitä sisältävän mallin

redusoitu muoto j~ siis multiplikaattorH kertovat vain käsitteiden

määritelmistä ja tilastointikäytännöstä. Tieteellisesti tarkastellen

tämä informaatio on trivia~lia, mutta se on perusta, jolta järkevän

analyysin on lahdettävä. r~alleja vertailtaessa olisi tämän "triviaalin

(22) y(O) + y(l) = fAy(O) + Bz(O)J + [Ayll) + BzI l )]

= A(y(O) + y(l)) + B(z(O) + z(l)).

informaation" vaikutus el iminoitava, jos halutil~n saada esiin asial-

lisia eroja mallien välillä. Näin ei kuitenkaan yleensä (tietääks~rnme

Tästä ja ratkaisun yksikäsitteisyydestä seuraa, että y(O) ~ y(l) en

vektoria z(O) + z(l) vastaava ratkaisu.

ei eksplisiittisesti koskaan) ole tehty, ks. esim. J. Konttinen (1977).

Määritelmäyhtälöt on tärkeä, mutta tulkinnallisesti ongelmallinen

simultaanimallin osa.

Lineaarisilla malleilla y = Ay + Bz = F(y,z) on siis

ponointiomr;nai3UUS:

seuradt/a r.:.e;:cm--

Lineaarisilla malleilla on seuraava tärkeä dekomponointiominaisuus.

Olkoon

(19) y(O) = Ay(O) + Bz(O) = (I_A)-lBZ(O)

(23)

n i jn

Jos y(O) = F(y(O), z(O») ja y(l) = F(y(l), z(~))

y(O) + y(l) = F(y(O) + y(l), z(O) + z(l)).

Tässä muodossa asia ei näytä enää triviaalilta. Itse asiassa vain

vektoria z(O) vastaava ratkaisu ja

(20) y(l) = Ay(l) + Bz(l) ( I -A) - 1Bz (1)

lineaarisilla funktio~lla F(y,z) = Ay + 8z on ominaisuus (23) 1).

Nimitys "dekomponointiominaisuus" perustuu ajatukseen, että ~ieli

valtainen ratkaisu y voidaan jakaa eli cekomponoida kahd~r. ratkai-

1) Täm~r. todistaminen ei tässä luon:.istu, ks. Aczei (1966).



- 32 - - 33 -

" A
Yi saa alkuperäistä ratkaisua vastaavan arvon Yi . Kirjoitetaan

A
Lm+l = Yk "väkisin" kahden termin summana:

sun summaksi: y ... y(O) + y(l). Ominaisuutta (23) kutsutaan ,myös super-

ponoitw)uw;- tai additiivisuusominm:suudeksi. Nämä nimitykset perustu

vat toisen suuntaiseen (mutta yhtäpitävään) ajatteluun: jos y(O) ja

y(l) ovat ratkaisut, niin yhtälön (23) mukaisesti "y(l) asettuu y(O):n

päälle" ("superponoituu y(O):n kanssa"), ts. y(O) + y(1) = y en myös

ratkaisu. Sovellutusesimerkissä nämä ajattelut erottuvat selvemmin toi-

s'i staan.

Additiivisuus~ tai dekomponointiominaisuudesta seuraa, että lineaarisen

(24) z - Am+l - Yk

= Yk + (~k - Yk)

= z(O) + z(l)
m+l m+l

(vapaa ratkaisu 9 tulkittuna
eksogenisoinnin avulla saaduksi)

(Yk:n pakotettu Bt"'iO + korjaus)

(sama toisin merkinnöin)

:. Yk

~allin tapauksessa voidaan ratkaisu y = Ay + Bz esittää luontevalla ta

valla summana y = yl + ... + ym, jossa kukin yi on ratkaisu, joka vastaa

seuraavanlaista z-vektoria: zi = (0, zi' U)'. Tässä ainocstaan i:s kom

ponentti zi poikkeaa nollasta ja edelleen zl + •.. + zm = (z" ... ,zm) = z,

alkuperäinen z-vektori. Lineaarisen mallin tapauksessa voidaan ajatel-

la, että kukin z-vektorin komponentti zi (tai zi =(0, zi' O)-vektori)

on erikseen aiheuttanut vaikuT.uksen yi = Ayi + Bz i ; kokonaisvaikutus

on näiden eri11isvaikutusten summa. Usein samaa dekomponointiajatte1ua

käytetään intuitiivisesti myös kuvattaessa epälineaarisen simultaani-

:nallir. r·atkaisua. Tulkitaan esimerkiksi, että "tietyn eksogeenisen muut-

tujan vaikutus ratkaisuun 'on sitä ja sitä". Epälineaaristen mallien ta

pauksessa eivät kuitenkaan erillisvaikutukset joko 01e kirjaimellises-

Tässä z~~~ = Yk on miplivaltainen luku (esimerkiksi nolla), jQks i Yk

eksogenisoidaan "nol1atilanteessa". Vastaava5ti z~~{ = (Yk - Yk) = ~Yk

on muuttujan Yk alkuperiiisen ratkaisu" Yk ja sen ";1011atilanteen"

mukaisen eksogenisoidun arvon Yk erotus. 5i is z(lli = 9, - y, '" I.!.y,m+ K K t:

kertoo paljonko nollatilanteen mukaista Y'K:n pakotettua arvoa z(O+~
IJ 1

on korjattava, että päästään alkuperäiseen ratkaisuun Yk

Lasketaan eksogenisoidun ma1lin (15) ratkaisu "nollatilanteessa", kun

_ (0) _ ( (0)) I _ ( - -" I T 1 k ~z-z -,zl, ... ,zm,ziTI+1 - zl"",zm'Yk)' uosenaor.seuraa-

va pakotettu ratko.isu:

ti eri11isvaikutuksia tai sitten ne eivät summaucu kokonaisvaikutuksek-

si, paitsi sattumalta.

Seuraavaksi kytketään additiivisuus- eli dekomponoituvuus eksogenisJin-

tiin. Tarkastellaan yhtälöä (17j, jossa k:s endogeeninen muuttuja Yk

on eksogenisoitu muuttujan zm+l antamaan arvoon. Valitaan tämä zm+l
. A

yhtälösyste~min (17) - (18) mukaisesti, ts. Yk = zm+l '" Yk on alku-

peräistä mallia (12) ratkaisua vastaava Yk:n arvo. Samalla jokainen

(25) y(O) = Ay(O) + Si(O) (I-Ä)8izl l)
1: I! m+l t2rm~::':., ?

l~:JJ
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( l)' - (1) --11\Y = Ay + Bz' I

(I_Ä)-l r? "1
UyJ torni>

= Äy(l) + rsl 1ro ]:1: : : I

Li ~ ~_ '(
I~Yk
L..: _.J

Tässä ratkaisussa Yk on pakotettu arvoon Yk' joka poikkeaa sen alku

peräisestä ratkaisusta 9k. Vastaavasti muut endogeenisetkin muuttujat

Yi yleensä poikkeavat alkuperäisistä ratkaisuistaan ~i' Ratkaisu (25)

vastaa sellaista hypoteettista tilannetta, jossa varsinaiset eksogee-

niset muuttujat ovat saaneet arvot z = (zl"",zm) " mutta eksogeni

soitu enåcgeeninen muuttuja Yk on pakotettu arvoon z~~i = Yk' Muut

endogeeniset muuttujat ovat sopeutuneet tähän (~sein varsin) hypoteet-

tiseen tilanteeseen mall~n (25) osoittamalla tavalla. Tässä mallissa

kaikki muut paitsi viimeinen yhtälö ovat samat kuin alkuperäisessä mal

lissa (17) ja siis suurin osa partiaalisista reaktlotavoista tapahtuu

entiseen tapaan. Tätä eksogenisoidun mallin (25) ratkaisua y(O) kutsu-

taan pakotetuksi ratkaisuksi.

Seuraavaks i 1asket,~(ln ns. "ykköstil anteen" mukainen korjauHI'lltkaisu,

(26)

= ÄY(]) + [C}k
D.Ykj

termiä

m+l termiä

joka lisättynä pakotettuun ratkais~un antaa alkuperäisen ratkaisun

(12). Korjausratkaisussa eksogeenisista muuttujista vain viimeinen,

. . tt" . .kk l' t t - (1) (0 0 (1 ) ) ,nlml aln Z",+l POl, eaa no .as a, s. z = , ••• , ,zm+l =

(O, .•. ,OLlYk)', jossa Yk = 9
k

- Yk' Näin ollen saadaan seuraava

korjausrctkaisu y(1);

Tämäkin laskelma suoritetaan eksogenisoidussa (ei siis alKuper~i5ess~)

systeemi ssä. Vektor"j y( 1) vastaa !TIuuttujan Yk = zm+ 1 eksogeeni sen muu

toksen LlYk = ~k - Yk aiheuttamia suoria- ja kerl-annaisvaikutuksia sys

teemissä. Näitä vaikutuksia voidaan kutsua endogeenisen mu:.<ttu.jan Yk
A _ _

autonomisen muutoksen zffiTl = Yk - Yk = LlYk aiheuttamiksi li3äv~ikut~k-

siksi.

Seuraavaksi osoitetaan, että pakotetv~ ratkaisun y(O) ja <orjwÅt'ratk~i-

11) '. ", . . "sun. Y' summa yhtiJY alkuperä,-seen :!'atka,-suun y. '- 1neaar-I SiJUCen r-eru:;-

teella

(27) y(O) + y(l) = Ä(y(O) + y(1)) + 8(Z(0) + z(1))

- (0) r 11 --= A(y + y\ ,) + B?
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T" ,,-- (0) (1)_(~ )'_( 1\), ht"l"assa z - z + z - ~1,.··.zm,zm+1 - zl' ...• zm.yk y a on

(24) mukaan. Yhtälön (27) ratkaisu y = y(O) + y(l) vastaa yhtälöiden
(28) '1) (1) ! 1) . '1 )

y\ = y1 + Y~ + ... + y~
K
L y(l)

p=l P

(17) - (18) ratkaisua. koska muuttuja Yk oli eksogenisoitu vapaaseen

ratkaisuunsa eli Yk = 9k, Tämä on edelleen yhtälön (12) vapaa ratkai

su 9. eli 9 =y(O) + y(l). kuten väitettiin.

Vastaavanlainen tulos pätee. jos useampien endogeenisten muuttujien

käyttäytymisyhtälöt on eksogenisoitu. Tällöin eksogenisoitua tapausta

kuvaavassa ratkaisussa on ko. muuttujien reagointi eksogeenisiin te

kijöihin nähden estetty ja ainoastaan muut endogeeniset muuttujat so-

pe·(.tuvat eksogeenisten tekijöiden muutoksiin. Alkuperäinen (eksogeni

soimattoman systeemin) ratkaisu saadaan lisäämällä eo. tavalla saatuun

Termi y~l) eo. summassa liitty eksogenisoidun ve~torin Yk o:nteen

komponenttiin Ykp ja vektori y;l) ilmaisee eksogenisoidun e~dGgeeni

sen muuttujan Ykp muutoksen ~Ykp = 9kP - Ykp lisävaikutukset (tai kor

jaukset) endogeenisiin muuttujiin y.

Olkoon K = 3, jolloin vektori Yk = (Ykl' Yk2' Yk3)' on eksogenisoitu.

Muuttuja~ Ykl muutoksen ~Ykl =9k1 - Ykl lisävaikutukset y~l) ~ y~l)

saadaan seuraavasti:

pakDtettu~.." Z''ltkaisUllr.. kaikki en eksogeni soitujen endogeen i sten muuttu-

jien alkuperäist.en I'atkaisujen ja eksogenisoitujen arvojen poikkeCllTlien
(29) Y1') = Äy~l) + 8zil)

aiheuttamat ker:t'cmnaievaikutukset. ts. korjai:.t'·t!'CItkaisu. Edellä esitetyt

rr.atemaattiset perustelut pätevät sellaisenaan, kun Yk' zmi'" 9k•

(0) - . (1 ) J. - - t l' . t k 1 . tt' .. t
zm+~ = Yk Ja zm+l = Yk - Yk = aYk u Kl aan s aa arlmuu uJan SlJas a

eksogenisoitavien endogeenisten muuttujien vektoreiksi. Pakotettu rat-

kaisu. jossa osa endogeenisista muuttujista on eksogenisoitu. ns.

= ÄY~ 1) + Ei

r: 1)
1

- ·1
~Ykl I
o \

I
LO _J

m kpl

3 kpl

o ,',

.k, I 'kp'

1
0 (
o ~ \
~ J •

k kp1

, .
'.
jo II
iö l ~
i~Ykl ! (
jO I I

LO J )

(I-Ä)-l

= Äy~l) +

vektoraaUnen eksogenisointi. saadaan yhtälöstä (25). Tarvittavat kor-

jaukset vektoraa1isen eksogenisoinnin ratkaisussa alkuperäiseen (vapaa-

·seen) ratkaisuun pääsemiseksi saadaan yhtälöstä (26), jossa Yk - Yk =

~Yk on vektorimuuttuja. Varsinaiset eksogeeniset muuttujat zl •.. "zm

ovat tässä noliia (varsinaisia eksogeenisia lisäefektejä ei korjausrat

kaisussa ole) ja ainoastaan erotuksen ~Yk vaikutukset lasketaan. Jos Yk

on K-ulctteinen vektori, ts. K endogeenista muuttujaa on ensimmäisen

vaiheen osittaisratkaisussa eksogenisoitu. voidaan yhtälön (26) ilmaise

ma korjaus y(l) esittää K:n termin y~l) sum~ana:
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F.ctell~ esitettyjd matemaattisia tuloksia voidaan soveltaa liikevaihto

veron korottamisen vaikutuksia analysoitaessa usealla eri tavalla ja

tarkastelujen eri vaiheissa. Esitetyt tulokset perustelevat ainakin

osaksi ekonomistien usein soveltamaa partiaalitarkastelua. Useinkaan

ei partiaalitarkastelujen teoreettisia perusteluja ed~s yritetä esit

tää,vaan menettelyjä sovelletaan intuititioon nojautuen. Uskorr~ie, että

esitellyt seikat voivat ohjata ja perustella tämänkaltaista intuitiota.

Etsittäessä selitystä yleisesti käytetylle metodologialle JO'Jdumme vie

lä yleisempään ongelmaan: millä perusteella ekonomisti on oikeutettu

eristämään tietyn vaikutuskanavan tai käyttäytymispiirteen (esim. ku

luttajan käyttäytymisen, investointi päätökset, hintojen muuta",;iin so

peutumisen, verotuksen jne.) omaksi asiaksi, jota tarkastellaan muusta

tapahtumisesta erillään? Eräs peruste tällaisille osittaistarkasteJuille

on ilmeinen: muuta mahdollisuutta esiteila asiaa toisille ,=i ole ole

massa. Vaikka ehkä intuitiivisesti, siis oivalluksen,ja :1äkemyksen kaut

ta, onkin mahdollista muodostaa henkilökohtainen käsitys tutkittavista

asioista, perustuu länsimainen tieteentraditio asioiden erittelyyn sekä

suhteellisen eristettyinä pidettyjen osien tutkimiseen ja näiden pohjal

ta tapahtuvaan synteesiin. On ilmeistä, että luonnontiete'den ja k0keel

lisen menetelmän menesty~ ovat ohjanneet myös yhteiskunta- ja käytt~yty

mistieteitä tähän suuntaan.

3
L [Ay(l) + Sz(l)]

p=l p p

= Ä i y(l) + B~ z(l)
P=1 P p=l P

y~l) + y~l) + y~l)(29)

en esitettävissä kunkin eksogenisoidun muuttujan YkP

muutoksen AY
kP

aiheuttaman eY'illisen korjaustermin y~l) summana Ly~l).

Näin määriteltynä summan termit ovat yksikäsitteisetl ).

, '<""_ ( 1) _ (-.t ,. - 0 0 \. + (";u 0 A -. 0) I (-.t 0 0 A- \ I -vos sa "-"-~ - u, "-'Yk1' ,) " uY k3' + u, , , Yk3' -

(et, AYkl', AYk2' AYk3)'= zl' vrt. yhtälö (26). Koska yhtälön y(l)

Äy(l) + Sz(l) ratkaisu y(l) = (I_A)-lSz(l) on yksikäsitteinen ja

i y~l) on sen ratkaisu, niin Ly(l) on sen ainoan ratkaisun y(l)
p=l ~ P
eräs dekcmpositio. Siis vektor3alisen eksogenisoinnin eliminoiva kor-

jaustermi yll)

Tämä kuvaa muuttuja:l Ykl ffil.!utoksen t'Ykl = ~kl - Ykl aiheuttamia kerran

naisvaikutuksia sellaisessa "maailmassa", jossa muuttujat Yk1' Yk2 ja

Yk3 on eksogenisoitu joihinkin arvoihin. Samoin kuin (26):ssa nämä kor

jaukset y~l) on laskettava eksogenisoidussa (ei alkuperäisessä) systee

missä. Vastaavasti lasketaan korjaukset y~l) ja y~l) vektoraalisesti

eksogenisoidussa systeemissä. Näiden kolmen korjausvektorin summa on

1) Vektoraalinen eksogenisointi voic3an aikaansaada paitsi p.fi teki
jöide:1 samanaikaisella eksogenisoinnilla rr.yös yhden muuttujan perlik
käislliä eksoge:1isoinneilla. Esimerkiksi kolmen valitun muu::tujan
vektoraaiinen ekscgenisointi voidaan suorittaa kuudella eri tavalia
käyttäen ~eräkkäisiä yhden muuttujan eksogenisoiQt.eja. vastaavasti
saadaan eksogeniscinnin elirninoivan kmojauksen y\ 1) dekompo~itioit"

y~l) + y~l) + y~l) tätä kautta myös 6 erilaista. Eksogen~soinnin

vaiheittainen tarkastelu näyttää siis vai:1 mutkistavan tarkasteluja.

Kokeellinen menetelmä sisältää eräitä tärkeitä erityispiirteitä. Ensin

näkin kokeellisen menet.elmän soveltamisen edel1yty~senä on tutki;!IUson:;ei

man selkiinnyttäminen. Usein halutaan se'lvittää, mita vaikutusta tietyl

lä toime:1piteellä tai toimenpiteillä O~ nimettyihin muuttujiin. Voidaan

kysyä esimerkiksi, kll'ir:ka kastelu ja lannoitus vaikuttavat ohran sadon

määrään ja jyvien valkuaisainepitoisuuteen. Vastaavasti voidaan kysyä,
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kuinka liikevaihtoveron korottaminen vaikuttaa kotitalouksien käytettä

vissä olevar. tulon ostovoimaan. Jälkimmäisessä tapauksessa muuttujien

merkityksistä tosin ei olla yhtä yksimielisiä kuin edellisessä tapauk

sessa. Kokeellisen menetelmän soveitamiseksi toimenpiteiden on liityt

tävä tekijöihin, joita voidaan kontrolloida, ts. joiden arvoihin tutki

ja voi vaikuttaa. Saadakseen selville kuinka ko. tekijöiden variointi

•niss~ tahffi1sa tilanteessa vaikuttaa, tutkitaan näitä vaikutussuhteita

pienessä mittakaavassa ja tietoisen yksinkertaistetuissa olosuhteissa.

Tutkija luottaa siihen, että koeolosuhteissa todettu vaikutussuhde pä

tee myös tavanomaisissa tilanteissa. "Der Herr Gatt ist raffiniert, aber

böse~aft ist er nieht", kuten Einstein tunnetussa aforismissaan toteaa.

Tällä hän tarkoittaa, että luonnonilmiät voivat olla äärimmäisen moni

mutkaisia, ~utta 1uonto ei yritä johtaa tutkijaansa harhaan esim. muut

tamalla käyttäytymistään tutkijan kiusaksi, vrt. Wiener (1969, s. 113 ja

185). Koeolosuhteiden selkeys ja yksinkertaisuus on tarkoitettu lähinnä

helpottamaan tuloksien analyysiä ja johtopäätöksiä.

Kokeellisen tutkimuksen kautta on selvitetty erityisesti luonnontieteel

~isiä vaikutussuhteita, mutta sen menete1miä or. myöhemmin hyvällä menes

tyksellä sovellettu myös käyttäytymistieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin

kuten esim. lääketieteeseen, bi010giaan, psykologiaan, sosiologiaan jne.

Ilmeisesti juuri kokeellisen tutkimuksen kautta on pyritty se1-kiinnyttä

mään. mitä kausaaliperiaatteella ~yritään tarkoittamaan. Vii~e kädessä

ainoastaan kokeiden avulla voidaan todeta, vaikuttaako toimenpide (esim.

tupakanpoltto) tutkittavaar. muuttujaan (esim. keuhkosyöpäsairastuvuuteen)

vai varioivatko ehkä ko. muuttujat vain yhdessä ilman varsinaista keski

näistä vaikutussuhdetta. KOKonaisia maailmanennätyksiä on rakennettu tä

mänkajtaise~le ajatukselle. Esimerkiksi Leibnizin maailmankäsitys muo-
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drJstui ennalta määrätyst harmoniasta, jossa "ikkunattomat monadit" kel

lojen tapaan. mutta toisistaan riippumatta suorittivat niille aikojen

alussa asetettua tehtävää. Tässä maailmankuvassa ei esiinny minkäänlai

sia syy-seuraus-suhteita. Erottelu yhdessä varioivien muuttujien (vrt.

simultaaniset riippuvuussuhteet) ja syy-seuraus-suhteissa olevien muut

tujien välillä on äKrimmäisen tärkeä ja samalla problemaattinen. Makro

ta10ustieteessä tämä e~ottelu usein pahasti hämärtyy .

Vaikka yhteiskuntatieteissä ei voida - ainakaan laajassa mitassa - suo

rittaa kontrolloituja kokeita, niin näihin liittyvät käsitteelliset erot

telut ovat kuitenkin myös yhteiskuntatieteissä välttämättö~~t. usein ~i

varsinaisten kokeiden suorittamisen vaikeuskaan 01e suoranainen este

kokeellista menettelyt~paa vastaavalle päättelylle, sillä varsinaisten

kontrolloitujer. kokeiden sijasta voidaan suorittaa a..iatus<nkei:-c.. Aja

tuskokeiden suorittaminen ja niihin liittyvä Däättely h.cnncllisestikir.

sisältää useita epävarmuustekijöitä, mutta tästä huo1irnatta ajatus~okei

den merkitys on suuri. Ajatuskokeeksi voidaan tulkita myös menettely,

jossa tutkija tulkitsee esimerkiksi kotitalouksien käyttäytymistä kos

kevat arkihavaintonsa ikäänkuin koeolesuhteissa saaduiksi. Tämä ~erkit

see ajatusleikkiä, että todellisuudessa vapaasti varioivat inD~t-tekijät

olisivat tutkijan kontrolloimia ja tutkitt~vien output-tekijöider. vaih

telu olisi vain näistä lnput-tek"ij:5istä johtuvaa. Regressioanal,yysin

tavanomainen, melko suruton ja suoraviivainen soveltaminen ei-kokeelli

seen havaintoaineistoon voidaan nähdäksem~€ tulkita oscitukseksi siitä,

että tämä ajatusleikki on tutkijDiden piirissä suosittu. Regressioana

lyysin matemaattisessa teoriassa ei tar'vitse yleensä tehdii erJa k()~l'e1

lisen (siis kontrolloidun) ja ei-kokeeliisen havaintoaipeiston välillä,

ks. esim. Goldberger (1964, s. 266-287). Sen sijaan perustevan tärkeä

seikka mallin parametreja tulkittaessa on sisältävätkö selittävät muut-
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tujat kaikki oleeZliset vaikuttavat tekijät vai ei. Esimerkiksi Patinkin

(1976, s. i095j referoi Keynesin ja Tinbergenin v. 1939 Economic Jour

naliss~ käymää ekonomet~ian perusteita koskevaa keskustelua, josta seu-

raava Keynes-sitaatti on peräisin:

Am I right thinking that the method of mu~tiple carrelation
analysls essentially depends on the economist having furnished
not merely a list af the significant causes, which iS correct
50 far as it goes, but a complete list? ror example, suppcse
three factors are taken into account, i1: is not enough that
these should be in fact verC8 causae; there must be no other
significant factor. If there is d furthe~ factor, not taken
account of, then the method is not able to discover the relative
quantitative importance of the first three. If so, this means
that the method is only applicable where the economist is able
to provide beforehand a correct and indubitably complete analysis
af the significant factors.

"Kaikkien oleellisten tekijöiden luettelon esittäminen" on vaikea tehtä-

vä ei-kokeellisessa tilanteessa. Koeolosuhteissa satunnaist~misEn (siis
~. :.

toimenpidepaketin satunnaisen kohdistamisen) kautta estetään ei-kontrol

loitujen systeTlaattisten tekijöiden vaikutukset tutkittavaan ilmiöön,

jolloin kontrolloituihin muuctujiin sisältyvät kaikki asiaan kokeen ai

kana vaikuttavat oleelliset tekijät, ks. R.A. Fisher (1935). Vasta tämän

seikan omaksumisen jälkeen voi tutkija ymmärtää syvällisemmin, mitä lisä

pul~lia ei-kokeelliseen tutkimustilanteeseen voi sisältyä.

Emme voi tässä syventyä tarkemmin partiaali-analyysin Du1mi'in, jotka vai ..

keuttavat suurta osaa ei-kokeellista tutkimusta. Taloustieteellinen

tutkimus käyttää laajasti mikrotason (esim. yksittäisten kotitalouk

sien) käyttäytymistä kuvaavia osittaismalleja. Nämä mallit on tarkoi

tettu selittämään ei-kokeellisesti hankittua havaintoaineistoa, jonka

muodostavat havaitut todennäköiset syy-tekijät sekä samanaikaisesti tai

viiveellä todetut vaikutustekijöiden muutokset. ~ikäli syy-tekijöiden
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vaihteiu v·Jid~an katsoa syntyneen oleellisesti vaikutustekijöistä riip-

Dumattomal'la tavall" (ts. syy-tekijät voidaan katsoa tarkasceHavar. il

mi ön kanna1ta ,.ksogeey,i.giksi tekijöiksi, ja siten ri nnas taa kGn tro11 oi-

tuihin muuttujiin koetilanteessaj sekä syy-tekijöide~ luettelo on täy

deUinen (ts. se sisältää kaikki tarkasteltaviiri vaikutl~s"lul!ttujiir. ;nuu

toksia aiheuttaneet tekijätj on partiaali-analyysin suorittam~i1en Iläh

däksenme täysin perusteltua. Tällöin vallitsevat ei-kokeel,isen tiia.r.

teen tapahtumaketjussa oleellisesti kokeellisen tutkimusmenetelmän mukai

set o·'osuhteet ja ilmiö on asianmukaisella taval'!a eristet':y rr.uusta ';llc.ai1

masta. Käytännössä on erittäin vaikea todeta tämänkaltaisia olosuhteita.

Vaikkak~n' on vaikeaa k.äytännössä päätellä, koska "syy-tekijöicä" voidaan

pitää eksogeenisina ja koska niiden luettelo on "täydellinen", voitaneen

kuitenkin todeta, etteivät partiaalisen ei-kokeellisen analyysin edelly-

tykset ole välttämättä epärealistisia. Esimerkiksi kotitalou~sien ku-

lutuskäyttäytymisen kohdalla partiaa1inen tutkimusote vaikuttaa usein

peruste11 ulta.



2.4.

- 44 -

Tutkimusonge lman täsmentämi nen
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Ceteris paribus-ehdon kiiyttöä ja taloydellisen ajattelun iuonnetta on.

Keynes (1936, s. 297-3) pohtinut seuraavassa syvällisessä sitaatis~a:

Yritämme luonnehtia edellisessä luvussa esitettyjä tuloksia intuitiivisem-

min ja soveltaa niitä käsillä olevaan tutkimukseen. Esittämäm~e talcudel-

lisiin vaikutuksiin liittyvä analyysimenetelmä on nähdäksemme yleisesti käy

tetty sekä tieteellisessä että erityisesti käytännöllisessä taloudellises

sa analyysissä. Ensimmäisessä vaiheessa tietyn (eksogeenisesti aiheutetun)

toimenpiteen vaikutuksista analysoidaan vain "selvät vaikutukset" joihin-

kin tärkeisiin muuttujiin nähden. Tällöin enemmän tai vähemmän tietoises-

ti unohdetaan eräät muut mahdolliset, mutta vaikeammin selvitettävät vai-

kutukset. Näin tehdään usein juuri siksi, että syy- ja vaikutussuhteet

näihin muihin tekijöihin nähden ovat vaikeammin selvitettävissä ja edel-

lyttäväc edellä mainittujen selvempien vaikutu~ten kartoittamista. Edel

lisen luvun yhtälön (27) esittämä matemaattinen tulos kertoo, että ensim-

mäi sen vai heen vai klituksia tutkittaessa voi daan ti etyt muuttuja t "olettaa

vakioiksi", ts. nämä muuttujat voidaan asettaa eksogeenisesti tiettyihin

vakioarvoihin. Tanöin analyysin tuottamat "E'nsi vaiheen vaikutukset"

eroavat lopullisista kokonaisvaikutuksista, koska eksogenisoitujen muut-

tujien ei ole sallittu reagoida toimenpiteeseen. Toisessa vaiheessa tuli-

si yrittää selvittää, paljonko ensi vaiheessa eksogenisoidut tekijät

todellisuudessa muuttuvat toimenpiteen vuoksi ja mitkä ovat näiden

muuttumisen aiheuttamat kerrannaisvaikutuKset. Maailmassa, jota voidaan

kuvata lineaarisella simultaanimallilla, kokonaisvaikutukset saadaan

summaamalla ensimmäisen ja toisen vaiheen osittaisvaikutuKset. Asia

liittyy läheisesti ta10ustieteessä usein käytettyyn eeteris paribus-

ajatteluun, josta taloustieteellisen koulutuksen saaneen on vaikea va-

pautua. Muuniaisen koulutuksen saaneen on t~tä salakieltä ehkä yhtä

vaikea y~märtää.

The object of our a alysis is, not te provide a mac~ine, Dr
methed af blind man oulation, whieh Vlill furnish an infallible
answer, but ta prov ~E ourselves Vlith an organised and ord2rly
method uf thinking out partieular problems; and, after we have
reaehed a provisional eonelusion by isalating the eamplieating
faetors cne by one, we then have te go back on our~elves and
allow, as well as we ear, tor the probable interaetions ef the
faetors amongst themselv€s. This is the nature af eeonomie
thinking. Any other way af applying our formal principles ef
thought (without whieh, however, Vie shall be lost io tne wood)
wi 11 1ead us into errot". It i s a grea t fau lt of syrnbo1i c
pseudo-~athematieal methods of formalising a system af ecanamie
analysis, sueh as we shall set down in seetion VI of this
ehapter, tlHt they expressly assume striet inaepender.e;o b2tween
the factors involved and lose all their cogeney and autncrity
if this hypothesis is disallO\'led; l"hel"eaS, in ordinary d15
eourse, where we are not blindly manipulating but know 311 the
time \'Ihat we are cioing and '"hat the words mean, we ean keep
"at the back of our heads" the neeessary Y',:,servt's a,ld C]ualifications
and the adjustmei1ts ,,,hich we shall have ta m:'!ke latel" on, in a l'lay
in which we cannot keep eomplieated oartial differentials "at the
back" of severa1 oages of a1gebra \VI; i ero aSSU;;Je tha t they a11
vanish. Too large' a proportion ef reeent "math2~atical" e:onornics
are mere concoctions, as imprecise as the initial assumptic1~

they rest on, which allow the a~thor te lose sight of the
eomplexities and interdependencies of the real ~lor'Jd in a maze
of pretentious and unhelpful symbols.

Edellä esittämämme vaikutusanalyysi on suoritettu Keynes-sicaatin mukai-

sen taloudellisen ajattelun hengessä. Olemme yrittäneet kuvata, millainen

tulkinta voidaan antaa ja millaistc käyttöä on matemaattisella analyysillä.

jossa eräiden "mutkikkaiden osittaisdifferentiaalien on oletettu kaikkien

hävinneen". Vaikka tämänkaltaiset laskelmat eivät vastaakaa~ suoraan alku-

peräiseen kysymykseen, on niillä käyttöä siinä määrin kuin "yksi toisensa

jälkeen eliminoitujen mutkistavien tekijöiden vaikutukset voidaar. toi~essa

vaiheessa hucmioiåa". Yksinkertaisin - ja siksi yle'isimmin käytetty - tapa

"huomioida mutkistavat tekijät", on asettaa niiden vaikutukset yksinke~t~i

sesti nollan suuruisiksi. Joskus voidaan perusteliusti väittää, että mut-



- 46 -

kistavien tekijöiden vaikutukset todellakin ovat nollan suuruisia;

usein on vaikea osoi ttaa, ettei tämänlaatuinen hypoteesi voisi pitää

paikkaa~sa. Rykyisenkin taloudellisen tietämyksen vallitessa joudutaan

usein turvautumaan jälkimmäiseen puolustelu~n.

Olemme edellä kOl"ostaneet sitä, että liikevaihtoveron korot1:amisen vai-

.kutuksia arvioitaessa voidaan ilmiön mutkikkuuden vuoksi esittää vain

eräitä erillislaskelmia. Siten voidaan (kuten tässä yhteydessä yleensä

tehdään) esittää laskelmia siitä, kuinka lvv:n korottamisen aiheuttama

hintoj~n nousu pienentää tulojen ostovoimaa eri tuloluokissa. Hintojen

nousun välitön suhteellinen vaikutus käytettävissä olevien tulojen osto~

voimaan ei riipu siitä, miten käytettävissä olevien tulojen arvo kehit

tyy. Usein kuitenkin hintavaikutuksia koskeva laskelma tulkitaan väit-

teeksi siitä, minkälainen kokonaismuutos käytettävissä olevien tulojen

ostovoimassa tapahtuu. Jotta erillislaskelma ja kokonaislaskelma yhtyi

sivät, pitäisi muiden erillislaskelmien kokonaiskontribuution käytettä-

vissä olevien tulojen ostovoimaan olla nollan suuruinen. Yksinkertaisim-

min (mutta todellisuudelle väkivaltaa tekemällä) tällaiseen tulokseen

päädytään "olettamal1a", ettei lvv:n korottamisella ole lainkaan vaiku
I

tuksia kotitalouksien tulonlTiuodostukseen, tulonsi~rtoihin, yms. Tällai-

ne~ ratkaisu vastaa useiden muuttujien samanaikaista eksogenisointia ja

se saattaa ella hedelmällinen pyrittäessä yhtälöitä (27)-(28) käyttäen

edelleen arv~oimaan perusratkaisuur/ y(O) l~ittyvän korjaustermin y(l)

dekomponoitumista esim. liikevaihtoveron korottamisen aiheuttamien koti-

talouksien tulojen tai verojen eksogenisoinnista syntyviksi eriilisiksi

korjaustermeiksi.
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Voi"Jmekin pohtia, mihinkä kysymykseen tutkimuksemme neljännessä lu':ussa

esitettävät laske;mat sitten vastaavat, jos kerran SU:jri määrä eril3.i-

sia vaikutuKsia on vastaavien muuttujien eksogenisoinnin avulla "jätet-

ty huomioimatta". Seuraavalla sivulla esitetyssä kaaviossa 1. on pyritty

havainnollistamaan kuinka eräiden erilnsvaikutusten huomiotta jättälTii-

nen muokkaa yleistä iiikevaihtoveron hyvinvointivaikutuksiin liittyvää

kysymystä yhä spesifimmäksi. Neljännessä luvussa esitetyt laskel~~t vas-

taavat siis erääseen tarkasti määr'iteltyyn erilliskysymykseen, eikä mei-

dän tarvitse väitt:iä erilaisten "kummallisten rajoitusten" ;Jitävän päik-

kaansa, esim. meidän ei tarvitse väittää käytettävissä olevien tulojen

arvon pysyvän aO ja al vaihtoehdoissa yhtä suurena. Tällainen lthestJ~is

tapa taloudellisten ongelmien analysoimiseksi on ilmeisesti hedelm~lli-

sempi, kuin suoraan olettaa, että esim. kysyntäteoria pitäisi pai~kansa

tai että kotitalouksien nimellistulot eivät liikevaihtoveron korottami-

sen yhteydessä muutu. Erillislaskelman kautta pääsemme san!alta näy-::tävä:3ii

lopputulokseen, mutta emme suinkaan väitä analysoineemme kaikkia vaiKutuK-

sia. Itse asiassa erillisl"skelman tarkempi analyysi johtaa pohtimaan myös

analysoimatta jätettyjä vaikutuksia. Ceteris paribus-ehc!ol1e vo~daankin

antaa kaksi selvästi poikkeavaa tulkintaa:

1) Naivi eli dlJgmaattinen cG:teY'1:s poribus: olE,tetaan k";rj2:imel-

lisesti, että oletuksen ilmaisema asiantila ([:'lIut teki5(it

pysyvät ennallaan) val-litsee todellisuudessa.

2) Ir>.strumentahstinen ceter-ia p=iöus: ei oleteta, että ana-

lysoimatta jätettyjä vaikutuksia ei olisi, vaan käytetä?n

ceteris paribus-ehtoa "asioiden pi'lkkomiseen" välitu:osten

tai osalaskelmier. suorittamisessa.
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Kaavio 1: Erilaisia liikevaihtoveron korottamisen vaikutuksia koskevia

kys~TIyksiä ja tutkimuksen rajauksia

Kysymys 1: Mikä on lvv:n korottamisen vaikutus eri ,tyyppisten kotitalouksien

hyvi nvoi nti i n%

IRajaus 1:

L __

Kysymys 2:

Tutkimuksessa analysoidaan vain lvv:n korotuksen käytettävissä
olevan tulon välityksellä ilmeneviä hyvinvointivaikutuksia

~

Kuinka 'vv:n korottaminen vaikuttaa eri tyyppisten kotitalouksien
k&ytettävissä olevan tulon ostovoimaan?

Kysymys 5: Mitkä ovat Kulutustavaroiden lvv:n korottamisen välittömat

standardihintavaikutukset käytettävissä olevien tulojen os
tovoiman eri tyyppisissd kotitalouksissa?

Rajaus 5: Tutkimuksessa käytetään vuoden 1971 kotitilloustiedustelun kes

kimääräistulonkäyttö- ja kulutus~enojakaumia. Tällaisia koti- i

talouksia kutsutaan esimerkkitalouksiksi.

-!-
Kysymys 6: Mitkä ovat kulutustavaroiden lvv:n korottamisen välittömät

standardihintavaikutukset käytettävissä ole/ien tulojen osto
voimaan eri esimerkkitalouksissa?

Rajaus 2: Tutkimuksessa ei analysoida muiden veronkantoa koskevien pää
tösten vaikutuksia, vaan ainoastaan kulutustavaroiden lvv:n

korottamisen vaikutuksia.

.J,

Kysyrr~s 3: Kuinka kulutustavaroiden lvv:n korott~inen vaikuttaa käytettä
vissä olevien tulojen ostovoimaan eri' tyyppisissä kotitalouk
sissa?

Rajaus 3: Tutkimuksessa ei huomioida verotulojen kasvun mahdollistamien
julkisen sektorin menojen (esim. tulonsiirtojen) vaikutuksia
eikä välillisiä lvv:n vaikutuksia kotitalouksien tulonmuodos
tukseen.

~
Kysymys 4: ~itkä ovat Kulutustavaroiden lvv:n korottamisen välittömät hinta

vaikutukset käytettävissä olevien, tulojen ostovoimaan eri tyyppi

sissä kotitalouksissa?

Rajaus 4: Tutkimuksessa suoritetaan laskelmat siten, että ne vastaavat
kulutustavaroiden lvv:n täysimääräistä siirtymistä hintoihin.

Näitä vaikutuksia kutsutaan standardihintavaikutuksiksi.

Rajaus 6: Tutkimuksessa suoritetaan kotita1ouks i en jako eri -:yyppei h i n l
Inimenomaan tuloll.!okkien (eikä e5im. per~lekoon, asuinpaikar., i
I

ammatti ryhmän, päämiehen poliittisen kannan, tms.) perusteella j
I

'1'

Kysymys 7: ~1itkä ovat kulutustavaroiden lvv:n korottamisen välittömä'[

standardihintavaikutukset esimerkkitalouksien kaytettåvissä
olevien tulojen ostovoimaan eri tu1ol uokissa?

Kaavion 1. avulla voidaan tarkastella eräitä luvun 4 tulosten tulkin-

taan liittyviä seikkoja. Ensinnäkin, laskelmilla pyritään arvioimaan

liikevaihtoveron korottamisen vaikutuksia eikä esim. missä suhteessa

tietyn verosumman kerääminen toisaalta tuloveron tai liikevai~toveron

kautta aikaansaavat toisistaan poikkeavia vaikutuksia (ks, raJaus 2)
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Tuloksia voidaan soveltaa sellaisenkin veropaketin tarkastelussa, jossa

samanaikaisesti muutetaan tuloverotusta ja liikevaihtoverotusta. Tämän

kaltaisen veropaketin vaikutuksien analysointi palautuu luonnollisella

tavalla toisaalta tuloveron vaikutusten ja fois~alta liikevaihtoveron

vaikutusten selvittämiseeJ~Seuraavassa tarkastelemme vain,kuinka liike

vaihtoveron korotuksen vaikutuksia voidaan selvittää; esitetyt menetel

mät ovat kuitenkin suoraan sovellettavissa erilaisten kokonaispa~ettien

mukaisten laskelmien osana.

'.'~

Todettakoon myös, että tutkimuksessa ei ole arvioitu sitä, kuinka liike

vaihtoveron korotuksella kerätyt varat käytetään (ks. rajaus 3). Lisään

tyneil1ä verotuloilla ralioitetuilla tulonsiirroilla ja julkisilla pal

veluksilla saattaa olla tuloluokittain hyvinkin erilaisia vaikutuksia.

Nämä vaikutukset on erilaisia kckonaispaketteja tarkasteltaessa yhdis

tettävä tässä esitettyihin laskelmiin samalla tavalla kuin tuloveron

muuttamisen vaikutuksetkin.

1) Liikevaihtoveron korottamisella on (kuten seuraavassa tulemme osoit
tamaan) esim. eri tuloluokkien kotitalouksissa tulojen ostovoimaa las
keva väl i tön standardih i r)tavai kutus, joka on suurin pi i rtein yhtä SIJU

ri eri tuloluokissa. Tämä on ilmeisesti tärkein lyhyen aikavälin vai
k[jt.. ksista, joten ensi vaiheessa Iiike ll aihtcveron korotus "rasittaa
melko tasaisesti" eri tulonsaajaryhmiä. Jos liikevaihtoveroa korotet
taisiin nykyisestä 14 prosentista 15:een prosenttiin, heikkenisi tulo
jen ostovoima tuloluckasta riippumatta noin 0.6 %. Jes samanaikaisesti
tuloverotusta kevennetään, niin "vercr.lSituksen" muutosten e:f'{)t er,
tul01uokiss3 johtuvat suoraan tuloverotuksen eri asteisesta keventämi
sestä (koska lvv:n korotuksen aiheuttama tulojen ostovo~man lasku oli
samat n. 0.6 % eri tulJluokissa). Esimerkiksi 10 prosentin ylimääräi
nen "inf!aa~iotarkistus" vuoden 1979 valtion tuloveroasteikkoon lis~i

s1 käteen jäävää tuloa päätuloluokissa 20 000 - 80 000 keskimä~rin

nein 1.5 prosenttia. Suurituloisemmilla tuloveratuksen keveneminen
jäisi vähäisemmäksi ja keveneminen lähestyisi nollaa tulojen kasvaessa.
Henkilöillä, jotka eivät maksa lainkaan tuloveroa, ei luonnollisesti
inflaatiotarkistuksen tuloverotusta keventävää vaikutusta myöskään
esi i nny.
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Luvun 4 tJloksia tulkittaessa on edelteen muistettava, ett~ ne vastaa-

vat tilannetta, jOSSd liikevaihtoveron korotuksen aiheuttamat kustan-

nukset siirretään ~okonaisuudessaan hintoihin ja että ne siten tulevat

kuluttajan kannettavaksi (ks. rajaus 4). Tämä oletus yksinkertaistaa

suoritettavia tarkasteluja, mutta ei ole välttämätön sen keskeisen ky-

symyksen analysoimiseksi, kuinka tulojen (= kulutuksen + säästämisen)

ostovoiman heikkeneminen tulisi liikevaihtoveron korotuksen yhteydessä

arvioida. Kysymys siitä, kuinka suuri osa korotuksesta siirtyy rJint::>i-

hin, on sinänsä sangen mielenkiintoinen, mutta vaatisi melkoisen mää-

rän lisätarkasteluja, jotka tässä yhteydessä sivuutamme. Huomattakoon

myös, että ostovoiman heikkeneminen eri tuloluokissa on suoraan ver-

rannollinen hintojen nousuun riippumatta siitä,siirtyvätkö korotuksen

aiheuttamat kustannukset hintoihin täysimääräisesti tai esim. 50 pro-

senttisesti eri hyädykeryhmissä.

Koska viimeisin eri tlJlonsaajaryhonicn kt.lutusrakente"ita koskeva tieto

perustuu tätä kirjoitettaessa vuoden 1971 kotitaloustiedusteluun,voi-

daan tutkimuksen luvussa 4 esitetyt laskelmat tulkita kahdella eri ta-

valla (ks_ rajaus 5). Ensin~iliinen tapa on kuvitella, että vuoden 1977

alussa toimeenpantu lvv-kannan nostaminen 11 prosentista 14 prosenttiin

olisi toteutettu jo vuonna 1,)71, jolloin arvioitaisiin, paljor.ko en

esirr,:rkkitalouksiemme hintain:Jeksi t ol1sint nousseet '!tJonna 1971 t·J-

teutetun vuoden 1977 kaltaisen kor::>tuksen johdosta. Toisaalta void3an

kuvitella, että tulojen käyttöä ja kulutuksen rakennetta koskevat

v. 1971 tiedot (säästämisasteet, esimel'kkitalouksien kuliJtusryr.r;)it~äi-

set meno-osuudet, jne.) kuvai si vat myes vuoden 1977 til annetta. Tulol<;-

set pitävät tarkasti paikkansa. jos käytetään ensimmäistä tul\(int~.-

tapaa, mutta lähes yhtä hyvin voidaan ajatella jälkimmäisen tavan :nu-

kai sesti.
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TULOJEN KJWTTb"UN LIITTYVIA TARKASTELUJA

Käytettävissä olevan tulon, kulutuksen, säästämisen ja varal-

lisuuden käsitteistä
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ja köyhistä' kun tarkoitetaan suuri- ja pienit~loisia. Hyvällä tahdolla

tarkoitettu asiantila lukijalle usein selviää, mutta joskus - jopa tär-

keissä asioissa - sekaannus säilyy tai ehkä 1isääntyy.

Taloustietelijöiden määritelmä esim. käytettävissä oleville tuloil:e

perustuu tavallisesti kansantalouden tilinpidon sopimuksiin. Kansanta

louden tilinpidon yhteydessä on ollut välttämätöntä sopia siitä, mitä

eriä käytettävissä oleviin tuloihin, kulutusmenoihin jne. on lasketta-

va ja tilastoviranomaisten tehtävänä on mahdollisimman luotettavasti al"

vioida mitkä ovat näiden erien suuruudet tarkasteluperiodilla tai varal-

Luvus~a 4 esit~ltävät empiiriset laskelmat perustuvat tavanomaisiin ta

loustieteellisiin käsitteisiin kuten käytettävissä oleva tulo, kulutus,

säästäminen, hintataso, tulon ostovoima jne. Nämä käsitteet ovat kuiten-

kin jossain määrin problemaattisia ja tässä luvussa tarkastellaan nii-

den sisältöä, vaihtoehtoisia määrittelytapoja ja tulkinnallisia pulmia.

Suhtautuminen otsakkeessa mainittuihin käsitteisiin vaihtelee melkoises-

ti tarkastelijasta toiseen. Maallikkota~kastelijoillalienee yleensä se

käsitys, että t'Jlot, kulutusmenot. säästäminen ja varallisuus ovat sinän-

sä selviä käsitteitä, joiden avulla talousyksiköt voidaan luokitella erii-

lisiin selväpiirteisiin luokkiin: tarkastellaan pieni- ja suurituloisia

kotitalouksia, vähävaraisia ja varakkaita. Erityisesti taiouspoliittisis-

sa keskusteiuissa käytetään kursailematta näitä luokitteiuja. Useinkaan

ei katsota tarpeelliseksi pohtia, mitä tuloilla, kulutuksel1a jne. tarkoi-

tetaan ts. miten nämä käsitteet tulisi määritellä. Moni talouspoliitti-

nen väittely jäisi ehkä käymättä, jos peruskäsitteiden sisällöstä pääs-

täisiin yk$imielisyyteen ja sovituista merkityksistä pidettäisiin kiin

ni. Mutta on aivan tavallista esim. sanomalehdissä puhua 'rikkaista ja

iisuustekijöiden tapauksessa tietyllä tarkasteluajankohdaila. Kansanta

louden tilinpidon (SNA1)) määritelmät ovat pysyneet pääosiltaan samoina

huolimatta SNA:n kuvaamisalaan kohdistuneista vaatimuksista ja toteute

tuista laajennuksista. Käsityksen SNA:ssa sovelletuista määritelmistä

saa julkaisusta "Uuden SNA:n mukaisen kansantalouden tilinpidon perus

rakenne", Hjerppe ja Niitamo (1971). SNA:ssa näin ollen käsitteillä tu

lot, kulutus, säästäminen jne. on huomattavan selkeä ja yksikäsitteinen

merkitys.

Sen sijaan talous teoriassa ei pyrkimys yksikäsitteisiin ja selkeisiin

peruskäsitteisiin ole suinkaan kaikissa yhteyksissä tuottanut toivot

tua tulosta. Esimerkiksi peruskäsitteil1e tulo tai kulutus ei ole ole

massa kaikkiin tarkoituksiin soveltuvaa yleistä määritelmää. Tämä joh

tuu taloudellisen toiminnan tavattomasta monimutkaisuudesta esimerkik

si tavallisiin (makrotason) luonnonilmiöihin verrattuna, Eräiden talous

teoreetikoiden kanta on, ettei esimerkiksi tuloa ja säästämista tai

1) System of National Accounts.
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reaalituotosta (tuotantoa) ja yleistä hintata~oa voida ollenkaan täsmäl

lisesti määritellä l ). Esimerkiksi Hicks (1946) pohtiessaan tulon, kulu-

tuksen ja säästämisen määrittelyä päätyy suosittelemaan niistä luopumista:

"Päästäksemme selviin tuloksiin talousteoriassa meidän on käy
tettävä sellaisia käsitteitä, jotka suoraan riippuvat yksilön
pl'eferenssiasteikosta eikä joistakin tämän sielunelämän ~pämää

räisemmistä ominaisuuksista. luopumalla utaiteetista pystyim
me terävöittämään johtopäätöksiämme staattisessa talousteorias
sa; samasta syystä meidän 0115i syytä luopua tuZosta ja säästä
mises~ dy~aamisessa talousteoriassa. Ne oVat huonoja työväli
neitä, jotka hajoavat käsiimme".

Keynes toteaa kirjassaan Työllisyys, korko ja raha (1951, s. 63-64) net-

totuotoksen arvioimisesta m~. seuraavaa:

"P~obleemi, joka syntyy verrattaessa jotakin reaalituotosta toi
see~ ja sen jälkeen laskettaessa nettotuotos antamalla uusien
pääomavälineistöerien vastata vanhojen erien kulutusta, tuo mu
kanaan ongelmia, joista voi varmuudella sanoa, ettei niitä voi
da lainkaan ratkaista".

Keynesir. pohdinta yleisen hintatason käsitteestä (5. 63-64) on siinä mää-

rin mielenkiintoir.en, että lainaamme sen kokonaisuudessaan:

"Kolmanneksi yleisen hintatason käsitteen käyttäminen eksaktisuut
ta edellyttävässä kausaalianalyysissä on erittäin epätyydyttävä
niiden tunnettujen, mutta väistämättömien epävarmuustekijöiden
vuoksi, joiden tiedetään liittyvän tähän termiin.

Kui tenkin on oikein pitää näitä vaikeuksia v1'.in "sanaleikkeinä".
Ne ovat "puhtaasti teoreettisia" siinä mielessä, etteivät ne
koskaan vaikuta hämmentävästi eivätkä oikeastaan mi,lään tavoin
liitykään käytännön talouselämässä tehtyihin ratkrlisuihir.. Niil
lä ei myöskään ele mitäär. tekemistä taloudellisten tapahtumien

lj Ks. Parker &Harcourt (Editors): "Readings in the concept &measurement
of inccme" (1969, s. 79). Tässä teoksessa on useita mielenkiintoisia
aihetta käsitteleviä artikkeleita.
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syy-yhteyksien ~anssa, jotka ovat selväpiirteisi~ ja järkähtä
mCittomiä h:Jolimatta mainitt'ujen käsitteiden ~vantita!iivises

ta epämääräisyydestä. Sen vuoksi on luonnollista :ehdä Se joh
topäät6s, ette~v~t nämä käsittaEt ole ainoastaan epätarkkoja,
vaan myös :al'peettomi a. Ti eteniC'i 1'1 m~i ddn on pääs:ävä kI:am:i
tatiivisessa anJlyysissämme siih€n, ettei tarvitse keyttää mi
tään kvantitatiivisesti epämääräisiä ilmaisu~a~cj~. Ja toivon
vOlvani todellaKin osoittaa, että heti kun tähä~ pyritään, sel
viää, että päästään paljon paremmin eteenpåin ilman niitä.

Se" tos i sei kan, ettei 1<aks i monen 1ai sten l':S inei den yi'; tei slli ta
tonta ryhmää voi olla kvantitatiivisel1: analyysiile sopivaa
ainesta, ei tietenkään tarvitse e~tää meitä tp.kem~itä piKe"~in

kin joihinkin yleisiin arvosteluPerusteluihin kuin tar~koihi

laskelmiin perustuvia likimääräisiä tilastollisia ,~rt;iluj~,

joilla saattaa tietyissä rajoissa c~la me~ki~ystä jä tociStuS
voimaa. Mutta sellaisten käsitteiden kui~ nettotuotokse~ ja
yleisen hi~tatason oikea paikka on historia,lisen kuva~ksen

alalla ja niiden tarkoituksena tulisi olla hi~torial1~sen ja
yhteiskunnanis,:" tieconhalun tyydyttäminen. iläihin 1:~rkoibk

siin ei oie tapana eikä vältt3mätcr.tä vaatia täyc211ist~ tar~

kuut1:8 . sellaista, jota k~usa,liaraiiysirr~ev:atii, ~l:va.~a

tietomme asiaan vaikuttavien s~ureiden tOdellisista ar~o!sta

täyde11 i r.et ja tarkat tai eivät. Kun sanOta ::1, että netto tuotos
on nykyään suu'·empi, mutta hi rrtatasc a-! I\i! i s(l;n:Ji kui r: kym,enen
vuotta tai vuosi sitten, niin tuollainen väite un sarr~nILo~:öi

nen kuin toteamus, että kuningatar Vikto"'!a oli parem~i kl.:,,·iliga
t~I', mutta onnettomampi nair.en kuin k.ur.in~Ji~tar Elizabeth - väi:e,
joka sinänsä ei ole ~erkityksetön eikä mielenkiinnoton, m~ttc

silti sopimaton differentiaalilaslcelmien perustal..si. Tal',Il~ti:;;l

me on pelkkää narripeliä, jos yritämme xäy:tä3 tuclla1s~a osit
tain epämääräisiä ja ei-kvantitatiivis:a käsitteite ~vantitatii

vi sen ana lyys i 1'1 perus tana" .

Vastaavia poimintoja voitaisiin löytää useiden huomattavien talousteoree-

tikkojen tuotannosta.

Edellä on viitattu peruskäsitteille annettujen tulkintojen vaihteluun

sen vuoksi, että usein pohdittaessa talouspoliittisesti merkittävää

aihetta (jollaiseksi tässä käsittelemä~me lvv:n korottamisen vaikutuk

set on ilmeisesti luckiteltava) tutkimukSEn sanoman välittymistä samoin

kuin mahdollisen kritiikin osuvuutta sUL:resti heikentävät peru~käsittei·

den tulkintaan liittyvät epämääräisyydet. Taloustieteellistä keSKuste

lua el voida järkevästi käydä yleiskielen mukaisia tulojen, kuiutuksen,

säästämisen jne. ~elko epämääräisiä käsitteitä käyttäen.
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Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti SNA:ssa sovellettuja käsitemääritel

miä, joiden valinnassa on 1uonnollisestikin täytynyt kiinnittää erityis-

tä huomiota tietojen saatavuuden vaikeisiin ongelmiin. Tästä syystä

Saatavia:

Ve1koj a mu i 11 e :

raha", pankiso;a, osakkeita, obl igaatioita,
saatavia yksityisiltä nenkilöiltä

lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja.

SNA: n käsi temääräykset ovat ta lousteori en kanna lta me1koi sen sUOi'avi i

vaisia ja karkeita. Kuitenkin käytännössä ainoa mahdollisuus l'Jvussi:I 4

esitettyjen empiiristen laskelmien suorittamiseksi on ollut käyttää

SNA:n mukaisesti laadittuja kotitaloustiedustelun tuloja.

Talousyksikän ner;tovaralUsuus muodostuu seuraavasti: t1ettovaral1i,uus

Aineelliset varat + Saatavat - Velat. Varantosuureina varallisuuserät

liittyvät tietyn ajanhetken tilanteeseen erotuksena virt~suurei5iin,

jotka kuvaavat tapahtumista aikaperiodilla.

rallisu~5esineistä, luonnollisesta kulumisesta, varastoje~ muutoksesta

h:lna i kai stumi s:=sti:l ja fyysi sestä vahi i190; ttumi sesta

Aineellisten varojen muv.tos tilinpitovuoden aikana riippuu uusista han-

1. Hintojen muutosten aiheuttamat arvostusten ml;uco:<set

2. Muutokset, jotka aiheutuvat ennalta arvaamattomasta van-

V"C.-

3. Muut arvQstusllluutokset, joihin sisäl1ytetääo: mm. puus

ton, karjan ja kalanviljelysten luonncllinen kasvu vähen

nettynä poistumalla. uusien luonnonvarojen löydöt vähen

nettynä luonnonvarojen poistumal"la.

kituist~ pääema- tai varallisuusesineistä, pcismyycyistä van~oiS;;ii

(jos tätä ei ele edellä huomioitu) ja arvostusten muutoksest&. Arvostus

ten muutokset ehdotetaan jaettavaksi kolmeen ryh~Jän

kulutusmenot) lisäksi itse säästämistoimintaa.

Kulutusta tarkastellaan :NA:ssa ostettujen kulutushyödykkeiden muodossa,

siis .esim. vuoden aikana sLlcritettuina kulutushyädykeostoina (purchases

of consumption goods), ks. Hjerppe ja Niitamo1) (1971, s. 32), vaikka ta

lousteoria usein edellyttäisi todellisten kulutusvirtojen (esim. kestokulu

tushyädykkeen tuottaman kulutuspalveluk5en) käyttöä. Käytettävissä ole

vat tulot ovat eri lähteistä saatavat tulot miinus maksetut tulonsiirrot,

H-N (1971, Liite 2, s. 12). Kun käytettävissä olevista ~uloista vähenne

tään kvlutushyädykeostot jää jäljelle säästä (par'emminkin: säästäminen),

joka '10; olla positiivista tai negatiivista. Vuoden aikana suoritettua

säästämistä ei saa sekoittaa esim. pankissa oleviin säästävaroihin, jo-

ka on varallisuuspuolen käsite. Asiaa sekoittaa mm. se, että "säästämi

nen" met'kitsee suomen kielessä eo. tekn"isen merkityksen (tulot-miinus-

Velkojen ja saatavien muutokset ovat pankkisäästöjen, ohligaatioiden,

osakkeiden ja eri tyyppi sten velkojen ja lainojen muutoksia. ~ul/toksia

aiheuttavat paitsi selvät määrälliset muutokset myös mittiiustekniscsti

Vilrallisuus liittyy "läheisesti omistamisen käsitteeseen. Talousyksiköl

lä saattaa olla, H-N (1971, s. 43),

Aineellisia varoja: rakennuksia, koneita, kuljetusvälineitä,
maata, tavaravarasto jne. ja käsitteellisesti hankalat arvostusten muutokset (e5im.

arvon muutokset, saatavan epävarmuuden lisäys jne.).

o::;akK~ider.

1) Tähän viitataan tässä kappaleessa me~killä H-N (1971).
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Nettcvarallisuuden muutos tietyn periodin aikana rahoitetaan ko. perio

din säästämisen ja laskennallisen rahoituserän, arvostusten muutosten

avulla. Nettovarallisuuden muutos = Säästö + Arvostusten muutos, vrt.

H-N (1971, s. 46).

Pyrittäessä arvioimaan liikevaihtoveron korotuksen vaikutuksia on erääk

si keskei seksi kysymykseksi mucdos tunut se, pitäi s i kö 1i sääntyneet koti

ta10uksien menot (= lisääntynyt "verorasitus") suhteuttaa kokonaistuloi

hin vai kulutukseen ja miten säästämisen eli aikayksikköä kohden säädel

lyn tulon osan reaalisen ostovoiman aleneminen tulisi ottaa huomioon.

Ilmeisesti taloustieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että periaatteessa

on ~ahdoll ista selvittää paljonko tarvitaan lisätuloja (tai kulutusmeno

ja) tietyn kulutustason tai kulutuksesta saatavan tyydytystason säilyt

tämiseksi hintojen (tai iiikevaihtoverokannant:houstessa. Tämä lisätulo

ilmenee suoraan ns. todellisesta elinkustannusindeksistä, jota käsitellään

luvilssa 3.2. Jos esim. kulutushyödykkeiden hinnat nousevat kaikki 3 % täy

tyy entisen tyydytystason ylläpitämiseen käyttää 3 %enemmän kulutusmeno

.ja. Sen sijaan käytettävissä olevien tulojen ostovoiman säilymisestä kes

kusteltaessa erimielisyyksiä syntyy siitä, kuinka säästämisen ostovoiman

aleneminen tulisi ottaa huomioon.

Arvioitaessc. säästämisen (siis säästetyn tulon osan) ostovoiman muutoksia

tulkintaerimielisyydet johtuvat usein vaikeudesta el'ottaa kompensaatioi

ta, jotka liittyvät to-isaalta säästämiseen kunkin hetkisen tulovirl"an OS2.

na ja toisaalta varallisuuden eri komponenttien ostovoiman tai arvon muu

toksiin. Talousteoriassa ei ole päädytty, eikä ehkä voida päätyäkään, io

pulliseen yhteisym~ärrykseen siitä, mitkä nettovarallisuuden kokoonpanos-
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sa ja arvostuksessa ilmenevät muutokset tulisi tulkita tuloiksi. Eri

tyisen pulmallisia ovat val"allisuusobjektien arvostamisen muuttuessa

syntyvät laskennalliset arvojen muutokset, epävarmojen saatavien tai

tuottojen arvioiminen sekä ennalta odottamattomien tapahtumien, esimer

kiksi onnettomuuksien, aiheuttamien arvonmuutosten huomioiminen. Yle2n

sä pääomavarannon arvostamisen muuttuessa syntyviä laskennallisia eriä

(ns. arvostusvoittoja tai -tappioita) ei katsota tuloiksi, vaan ne jo

ko jätetään huomioimatta tai kirjataan erityiselle arvostuseri~r. kirjan

pitomomentille. Entisessä SNA:ssa arvostuseriä ei huomioitu, uu~essa ke

hotuksessa sovelletaan jälkimmäistä tapc,a.

Pyri ctäessä vetämään rajaa ni iden lisätulojen tai korvausten välille,

jotka tarvitaan toisaalta säästämisen ja toisaalta ~ri varallisuuskoh

tien reaalisen arvon pitämiseksi ennallaan hyödykkeiden hin!ojef' muut

tuessa on luonnollisia tarkastella aluksi kuluttajaa, joka käyttää kai

ken käytettäviss~ olevan tulonsa kulutukseen. Tällaisella kuluttajalla

käytettävissä oievat tulot ja kulutus ovat lähtökohtatilanteessa yhtä

suuret ja säästäminen siis nollån suuruinen. VertailJtilanteessa, jossa

kulutushyödykkeiden hinnat ovat nousseet esim. keski~äärin 3 %, riittää

lisätä ao. kuluttajan käytettävissä olevia tuloja 3 prose~tilla, jolioin

tä~ä voi säilyttää lähtö~ohtatilanteensa reaalisen kuiutust&son. Arvioi

taessa nimenomaan hinnan muutoksen vaikutuksia tulojen ostovo;~aan ei nol

lan suuruiselle säästämiselle siis voida laskea mitään kompensaatiota va

rallisuuden eri komponenttien arvojen mahdollisista muutoksista huolimat

ta. Tämä on nähdäksemme luonnollinen tapa erottaa tulojen ostovoimar, vä

henemisen korvaava kompensaatio pääomavarannon reaalisen arvon muuttumi-

sen eliminoivasta kompensaatiosta. Kulutushyödykkeiden hintojen ~uuttam'

sella voi kyllä olla huomattava välitön tai väliJ1inen vaikutus kulutta-
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jan pääomavarannon arvoon, mutta sen suuruuden määräämi nen ja mahdo l1"j

nen kompensointi on aivan toinen ongelma kuin tulo-, kulutus- ja sääs

tämisvirtojen ostovoimien muuttuminen. Olisi kuitenkin luonnotonta yrit

tää lukea pääomavarannon arvon muutosten edellyttämät kompensaatiot sääs

tämisen ostovoiman säilyttävää kompensaation osaksi. On siis erotettava

hintojen (ja liikevaihtoveron) nousun vaikutukset toisaalta tuloihin ja

toisaalta varallisuuteen.

Vastaavalla tavalla menetellään sellaisen kuluttajan kohdalla, joka ku

luttaa vain osan käytettävissä olevista tuloistaan. Käytettävissä ole

villa tuloilla on lähtökohtatilanteena tietty ostovoima: sen avulla voi

daan ostaa tietyt kulutushyödykkeiden tuottamat palvelukset. Hintojen

muutt~essa tämä ostovoima muuttuu juuri todellisen elinkustannusindeksin

osoittamassa suhteessa, joka siis määrää tarvittavan käytettävissä ole

vien tulojen ostovoiman säilyttävän markkamääräisen kompensaation. Saa-

tu kompensaatio voidaan jakaa kulutukselle ja säästämiselle niiden osuuk

sien ilmaisem~ssa suhteessa, kuten seuraavassa osoitetaan. Näin menetel

täessä taataan, että kulutus ja säästäminen kumpikin säilyttävät ostovoi

mansa kulutushyödykkeiden avulla mitattuna, siis kulutushyödykemarkkinoil

la. Kompensaatiolla lisätyllä käytettävissä olevilla tuloilla kuluttajam

me pystyisi ostamaan saman reaalisen kulutustason kuin ennen hintojen ko

rotusta. Tämä pitää paikkansa vaikka säästettyä tulon osaa ei todellis~~

dessa käytetäkään kulutushyödykkeiden ostoihin ko. periodilla. Näin suo

ritettu tulejen ostovoiman tai reaalitulojen !i1äärittely on iJsher~n (1976,

s. 324-329) mukaan hyvinvointinäkökulman kanr.aita soveliain menettely ja

vastaa tarkimmin 'reaalitulojEn' käsitteen käyttöä.
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Tässä laskentamenette1yssä säästämis~ä tarkaste11aan sen vaintnehtoiskäy

tön, kuluttamisen näkökulmasta, jollein väitetään kaikki ne väistäm<:ittö

mät vaikeudet, jotka synt.yisivät yritettäessä seurata sääsletyn tulen

osan 'käyttöä' pääomavarannon lisäyksenä. Itse asiassa on mahdotonta so

pia siitä, mitkä pääomavarannon muutokset johtuisivat juuri säästämisest~,

ja mitkä olisivat pääomavarannon rakenteen 'muita muutoksia'. Tämä joh

tuu mm. siitä, ettei säästämisellä useinkaan ole mitä3n tiettyä ennalta

määrättyä käyttötarkoitusta, jonka perusteella säästämisen ostovoimaa voi

taisiin yrittää määt"ätä
l
). Säästettyä tulon osaa ~i voida konkreettisest1

tulkita yksiläidyiksi tai merkityiksi seteleiksi, joide'l käyttöä tai myö

hempiä vaiheita pääomavarannon osana voitaisiin lähteä seJraamaan. Yri

tettäessä pohdiskella säästämisen ostovoimaa tätä kautta on mahdoto~ta

erottaa säästämisen ostovoiman muutoksia pä~omavarannan erilaisista ar-

von muutoksista, joita syntyy esim. uusien pääomaesineiden h~nkirn~sta

lainavaroin tai vaikkapa osakkeiden kurssien muuttuessa. :'JäyT..cää toivot.

tomalta soveltaa 'säästettyyn 1000 ~arkkaan' sellaista tulevien tUOttojen

Odotuksiin perustuvaa laskelmaa, joka investointihyödykkeita (esimerkiksi

ompelu- tai paperikonetta) ostettaessa on ;Jeriaatteessa mahdOlli'len, ks.

esim. 1. Fisher (1930, s. 3-35) ja Keynes (1936, s. 135). US;ler (1976)

tarkastelee erilaisia tulojen reaaliarvon määrittelytapoja ja osoittaa

varsin vakuuttavalla tavalla, millaisi,n käsitteellisiin ja teknisiin

vaikeuksiin joudutaan yritettäessä seurata saästf:misen S 'käyttöä' pää-

oman lisäyksenä.

1) Vrt. KeYlles (l951, s. 247): "Yksilöllinen säästäl:1istoimi r.:el"'ldtslOe
- kuvaann~lli:;esti saneaksemme - päätöstä olla :ånään sjc~ätt~ p~i
väliiHä. Mt:ttö. sen ei välttåmättii tuv:tse lllel·kiti: piiät.0St:§ sy:.i::ä
päh'ällistå viikon klJl(;ttua tai ostaa kenkäpari viikCll ~i!i \"UcC:e'l
ku 1"ttua tai ylipäänsä päiitösu kulu~taa ::ietty llyod:tk~ tiettynä
ajankohtana. Säästäminen siis lamaannuttaa sitä toi~intaa, jonKå
tarkoituksena en päivällisen valmistaminen tänään, SEn kiihoitta
matta sitä toimintaa, joka tähtää johonkin tulevaiSUUden kulutus
toimeen" .
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3.2.
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Kuluttajan valintateoriasta, hintaindekseistä ja tulojen osto

voimasta
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Koska kuluttajan valintateorialla ja sen et'/ulla Inääritl211yillä käsit-

teillä on vakiintu~ut asema verotusta koskevissa tutki~u~sissa, csi-

telläKn seuraavassa sen tärkeimpiä käsitteitä. Tämänkln tutkimuksen

Elinkustannusindeksin ja reaalitulon indeksin (tulojen ostovoiman) kä

sitteet voidaan määritellä täsmällisesti kuluttajan valintateoriassa,

joka on 1900-luvun aikana vähitellen kehittynyt nykyiseen matemaatti

·seen muotoonsa. Sanlalla kun kuluttajan valintateoria on matamaattises-

sa mielessä tullut täsmällisemmäksi ja elegantimmaksi ovat sen yhteydet

empiiriseen maailmaan ("reaalimaailmaan", jota sen tulisi kuvata) käyneet

yhä he~komnliksi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, ettei sen peruskäsittei-

den (kuten ku 1uttaj a, hyödykkeet, hyödykelnäärät ja -hi nrJa t, util-j teet-

ti tai hyvinvointi, tulo jne.) tulkintoja ole täsmällisesti kiinnitetty,

liikevaihtoveron korottamisen vaikutuksia koskevat laskelmat palautu-

vat kysyntäteoriaan. Kuluttajan valintateorian peruskäsitteitä ja

valintoja esitteleviä syventäviä kirjoituksia ovat esim. r. Fishe~

'(1930), Lindahl (1938), Pigou (1941), Hieks (1942, 1946), Harberger

(1960), Stone ja Rowe (1960), Ando ja Modigliani (1963), Diewert (1974),

Usher (1976).

Tarkastellaan valittua kotitaloutta esim. vuoden periodilla ja cd2lleen

kulutushyödykkeitä al , ... ,an sekä käytetään seuraavia merkintöjä:

tunti jne.) ilmaistuna.

[de11 ä q. tarkoittaa hyödykkeen a, ostettua määrä(; vlJosi peri odi 11 a kc.
1 '

hyödykkeelle ominaisessa määräyksikössä (esim. kilo, 1it~a, kWh, kpl,

vaan näille voidaan antaa erilaisia vaihtoehtoisia tulkintoja. Esimer-

kiksi hyödykemäärä qi voi tarkoittaa joko ostettua määrää tai kulutettu3

määrää, "tulo" Y (tai e) tarkoittaakin normaalisti kulutusmenoa eikä

tuloa, koska teoriassa koko Y oletetaan käytettävän kulutukseen. "Kulut-

taja" tarkoittaa joissakin tapauksissa henkilö~, kotitaloutta tms, jos-

kus taas näiden kuluttajan roolia erotukseksi muista aktiviteeteista.

Edellisessä tulkinnassa esimerkiksi työn tekemisen "unohtaminen" on lai
I
minlyönti, j~lkimmäisessä tapauksessa se on käsitteellisesti tarkasteltu-

jen ulkopUOlella. Tavanomaisessa kuluttajan valintateorian (kysyntäteorian)

esittelyssä tämän kaltaiset tulkintaongelmat vältetäJn tarkoituksellisen

lyhyellä ja pyöreällä käsitteiden esittelyllä. Kuluttajan valintateoria

(l)

(2)

q = (ql , ... ,qn~

kulutushyödykkeiden ostetut määrät hyödykkeittt;in

e = (el'''' ,en)

kulutushyödykKeiden ostoihin käytetyt rahamenot hyödyk
keittäi n

onkin nähdäksemme tulkittava lähinnä pedagogiseksi, empiirisistä ongelmis

ta puhdistetuksi matemaattiseksi konstruktioksi. Tällaisena sillä on sa-

Edellä ei tarkoittaa hyödykkeen ai ostoihin käytettyä rahamäärää, jon

ka yksikkönä seuraavassa käytetään markkaa.

mat edut ja haitat kuin esimerkiksi ideaalikaasujen teorial1a tai Euk

lideen geometrialla. Tärkein etu on muodollinen yksinkertaisuus, ~ditta-

na taas reaalimaailman kaukaisuus.

(3) P = (P"", ,Pnl

kulutushyödykkeiden hinnat hyödykkeitt(;ir.
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Tässä Pi on hyödykkeen ai hinta, jonka laatu (dimensio) määräytyy qi:n

määräyksiköstä, esim. maidolla hinnan dimensio on mk/litra, tukanleik-

kuulla mk/kerta jne. Samankin hyödykeryhmän (esim. leipätuotteiden) si-

sällä hinnat vaihtelevat laadusta riippuen; tätä vaihtelua voidaan vä-

hentää lisäämällä hyödykeosituksen A = {al, ... ,an} yksityiskohtaisuutta.

Hinnat vaihtelevat kaupasta toiseen ja ajan mukana, jopa ostetun määrän

mukaisesti, vrt. Törnqvist (1974, s. 44-46). Käytännössä päästään turhis-

ta yksityiskohdista eroon, kun käytetään hintana Pi ostettujen määrien qi

keski hintaa ko. periodilia, ts. Pi = ci/qi'

Tällöin ci = Piqi eli arvc = hinta x mä~rä. Kulutusnyödykkeiden kokonais

ostot markoissa (kulutusmenot) ovat

n
(4) ,.. - L c." - 1i=1 ...... : ....

n
[ p.q. = p.q.

i =1 1 1

Hyödykkeet jaetaan traditionaalisesti tavarQihin ja palveiuksiin. Tässä

tarkastellaan vain kulutustaval'oita ja kulutuspalveluksi a. Palvelusten

käsite taloustieteess~ on hyvin problemaattinen, kuten Hill (1977) erin-

omaisessa artikkelissaan osoittaa. On helppo yhtyä Hillin toteam~kseer.,

että tavaroiden ja palvelusten käsitteelliseen eroon suhtaudutaan y1ei-

sest'i triviaalina asiana, joka e'; tunnu kaipaavan erityisempää pohdintaa.

Ilmeisesti tästä syystä joudutaan Hillin osoittam)in käsitteellisiin se

kaannuksiin ja palvelusten erityisluonteen laiminlyö~iseen taloudellises

sa analyysissä. Teknisesti vaikeudet näyttävät johtuvan palvelusten (esiin.

kul j etus, korj aus, sa i raanhoito, opetus jne.) fyys i sen mittayks i kän puut-

tumisesta tai epämääräisyydestä, Hill (1977, S. 315).
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Hillin mukaan tavaro voidaan määritellä fysikaalisena objektina, jota

voidaan hallita tai o~istaa (which is appropriable), ja jota siis voi-

daan siirtää talousyksiköltä toiselle.

Tyypillisiä palveluksia ovat sen sijaan: kuljetusliikkeen suot"ittal71a

tavaroiden laivaus, laitteen korjaus tai asunnon kunnostus, palveli-

jan suorittama asunnon siivous, parturin suorittama hiusten pesu, ham-

maslääkärin tekemä hampaan poisto, jne. Mikä on se tekijä, jok~ on yh-

teistä näille esimerkeille ja joka tekee välittömästi ma~dol;iseksi !c-

deta ja luokitella ne palveluksiksi? Hill (1977, s. 313) toteaa:

"In every case, some change is broLight about in the condition
of some person or good, with the agreement af the persol1
concerned ar economic unit owning the 500d. Second, the
change is the result of the activity ef some other eC0nomic
unit. These two points provide the key te the concent ef
a sf:rvice".

Palvelus voidaan määl"itellä henkilön tal tavara~ -Z:i'ia.-.; n;:'''-;Q;';.s~~.c, JCKil

on ~ikaansaatu jonkin toisen talousyksikön toime~pitejn ja joka on suo-

ritettu emo henkilön tai tavaran en:istajan etIJkäteissl.!osturnuksell'i.

Määritelmästä seuraa, ettei palveluksia voida varastoida, K0Skc muutos-

ten varasto on loogisesti ristiriitainen ilmaisu, Hill (1977, S. 3FJ).

Sen sijaan palvelukset voidaan mainiosti jakaa tavaro~den tapaan erilai-

siin säilyvyys - tai pysyvyysluokkiin. Palveluksen kulL:ttamir.en (t~i

pikemminkin vastdanottaminen) vastaa tavaran hankkimista. Aivan vastaa-

vasti kuin tavara, erityisesti kestokulutustav;;ra VOi jatkaa olemassa-

olOaan kauan r.ankinta~sa jälkeen, voi myös vastaönotettu ~alvel~s muo-

dostua jonkin tavaran pysyvästä mUutoksest~, ks. H~l! (1977, S. 321).

Tavaroiden kestoa vastaava luokittelu olis palvelusten e,ottelu pitkä-

aikaisiin (permanent) ja lyhytaikaisiin (transitory).
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Erityisen tärkeänä Hi1l näkee palvelu5ten jakamisen (a) tavaroihin koh-

distuviin ja (b) ihmisiin kohdistuviin palveiuksiin. Hillin kannatetta-

via ehdotuksia ei vielä ole laajemmin toteutettu, vaan tavallisesti pa~-

veluksia tarkastellaan yhtenä heterogeenisena ryhmänä tai luokiteltuna

joidenkin muiden tekijöiden mukaan.

Sen sijaan kulutustavarat eritellään usein niiden keston mukaan kerta-

kulutustavaroihin, puolikestäviin sekä kestäviin tavaroihin, ks. esim.

Marjomaa (1969). iässä jaottelussa usein palvelukset virheellisesti rin

nastetaan ·kertakulutustavaroihir.. Hillin tapaan suoritettu erottelu ta-

varoiden ja palvelusten välillä on lähi sukua kulutushyödykkeiden osto-

jan ja r.iiden kuluttamisen (hyödyntämisen) välillä. Ostamisen ja kulut-

tamisen ero näkyy erityisesti kestävien kulutushyödykkeiden kohdalla.

Näiden hankintameno tilastoidaan yleensä kokonaisuudessaan hankintape-

riodin kohdalle, vaikka hankittu tuote (esim. radio) tuottaa palveluk-

siaan tavallisesti usean vuoden ajan. Hyvä suomenkielinen yleisesitys

aiheesta on Niitamo (1959), joka kappaleessa "Pitk~aikaisten kulutushyö-

dykkeiden ostot ja säästäminen" toteaa mm.
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Todettakoon, että mm. määrä- ja .hintavektoreiden (1) ja (2) tulkinnat

on seuraavassa j~tetty t?rkoituksella osittain avoimeksi, esim. q =

"kulutushyödykkeiden ostetut määrät hyödykkeittäin" voi tarkoittaa kau

pasta ostettuja määriä tai kaupasta ja omasta varastosta 0stettuj~n pal-

velusvirtojen määriä, tms. Tällä korostetaan, etteivät p~ruskäsittei-

der. tulkinnat kuluttajan valintateoriassa varsinaisesti kuulu itse ",uo

dolliseen teoriaan, vrt. Debreu (1959). Kuluttajan valintateoriaa ei

tarkastella sen yleisimmässä preferenssirelaatiosta lähtevässä muodos-

saan kuten esim. Debreu (1959), Richter (1956), Afriat (1972, 1977),

vaan utilite2ttifunktiosta lähtien, ks. esim. Wold ja Jureen (1953),

Rajaoja (1958), Malinvaud (1972), Phlips (1974), Y. Varti., (lS76, 1973).

Kuluttajan oletetaan maksimoi van vain hyödykemääristä riipPuv23 re~aii

arvoista utiliteettifunktiota u = u(q), joka olkaon ar9~menttiensa ai

dosti kasvava ja kahdesti jatkuvasti derivoituva funktio. Kasvavuus ta-

kaa, ettei Kyllästymispistettä ole.

Nääritellään hyödykekorien ir:.differen?si, sekä \'ahva ja fleikko prej'e-

rerLssi seuraavasti:

"Varsinaiseksi kulutukseksi olisikin katsottava vain se palve
lusVlrta, jonka kulutushyödykkeet tuottavat. Niil tä osin kuin
hyödyke säilyttää kykynsä tuottaa palveluksia tulevaisuudessa
(= yli perusajanjakson) sen hankinta edustaa säästämistä".

Jos kuluttajan valintateoriassa noudatettaisiin edellä hahmoteltua ta-

(4)

(5)

(6)

ql ~ qO ~ u(ql) = u(qO) (indifferer.ssi)

1 ° 1 ° .q > q <= Li(q ) > u(q) (vahva !lreferenssl)

ql ~ qO <= u(ql) ~ u(qO) (heikko preferenssi).

paa, täytyisi "kulutetut" hyödykemäärät jakaa ainakin ryhmiin "muilta

ostetut" ja "omasta kulutustavaroiden varastosta kulutetut". Tältä poh-

jalta voitaisiin kuluttajan valintat~oria kytkeä kiinteämmin reaalimaail-

maan ja esimerkiksi varallisuuden muutoksiin. Tässä yhteydessä asia si-

Kysyntäfunktioiclen yksikäsitteisyyden takaamiseksi preferenssiltä vaa

ditaan lisäksi vahva kGn~eksi8uusehto: kaikilla hyödykekoreil1a q' :'a

qO pätee, että

vuutetaan vain maininnalla ja siirrytään tavanomaiseen kysyntäteorian

e~ittelyyn . (7) jos ql ~ qO niin ~sE(O,l): eql + (l_e)qO> qO.
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Ehdosta seuraa mm., että indifferenttien, toisistaan poikkeavien hyödy

kekorien ql ja qO painotettua aitoa keskiarvoa preferoidaan molempiin

nähden, ks. Debreu (1959, 5. 47).

11aksimiutiliteetti saavutetaan pisteessä q, joka on tehdyillä o~etuksilla

yksikäsitteinen valintatildnteen (p,C) funktio, kuluttajan (markkina)

kysyntäfunktio h: JR>IR+ .... iR: '
Olkoon p tietty hintavektori ja C kulutusmeno, pari (p,C) määrää kulut-

tajan valintatilanteen. Jokaisessa valintatilanteessa kuluttaja valitsee

hyödykekorin ~, joka maksimoi utiliteetin u(q) ehdolla, että kulutusmeno

p. a= LPi~i on (korkeintaan) C. Siis optimaalinen hyödyk~kori ~ toteut

taa ehdon

Markkinakysyntäfunktio h(p,C) liittää jokaiseen positiivikomponentti5ce~

hi ntavektori i 11 PElR~ ja pasiti i vi seen kul utusmenoon CER-!- optimaa1i sen

määrävektorin qER~, jonka komponentit ovat ei-negatiivisia. Markkina

kysyntäfunktio voidaan est.imoida havainnoimalla kuluttaja:", val itsemii\

hinta-määrä-pareja (pt,qt), se on siis ~eriaatteessa havai~~oit5va funk-

(8) p. ~ = C ja u(~) ~ u(q)

(9) B= h(p,C).

mille tahansa q-vektorille, jolle p. q~C. tio. Olkoon p jokin hintavektori ja q* jokin hyödykevektori. Kysjtää~,

Å
mikä on sellainen (pienin) kulutusmeno e, joka uudessa hintaci1anteessa

Kuvio 1. Optimaalinen hyädykekori ja budjetti rajoitus takaa q*:n määräämän tyydytystason. Tämä kulutusmeno määräytyy yksikäsit-

teisesti yhtäicstä

Å

(10) q*~ q(p,C)

seen.

tai yhtälöstä

joka hintatilanteessa p tarvitaan q~:n määräämä11ä tyydytystasolla pysymi-

e= min{eje =p. q&u(q) ~ u(q*)}.
q

(11 )

Å
Kumpi tahansa yhtäläistä määr'itteiee me;lOf:,;nktior. C= C(p,q*) = mir1imimeno,

q
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Esim. Jos kaikki hinnat nousevat A-kertaisiksi, p= AP*, >,~ 1, tarvitaan

A-kertainen meno entisellä tyydytystasolla pysymiseen: C(Ap*,q*) = AC(p*,q*)

AC*. Tällaisessa valintatilanteessa (Ap*,AC*) vanha hyädykevektori q* pysyy

optimaa1isena: h(Ap*,AC*) = h(p*,C*) = q*.
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l~ellofunktioon C(p,q) ja markkinakysyntäfunktioon h(p,C) läheisesti 1iit

tyvä käsite on ns. Hicks~n kysy>!täf,mktio (tai kompensoitu kysyntCifunktio)

H(p,q), joka määritellään seuraavasti

hinnoilla q*:n määräämän tyydytystason saavuttamiseen:

Olkoon pO perusvuoden hintojen vektori, pl uusien hintojen vektori sekä

q* kuluttajan tyydytystason kiinnittävä hyödykekori. Ta7.oudeLlinen' hinta

indeksi (tai todellinen elinkustannusindeksi) p(pl,pO; q*) kertoo paljon

ko enemmän suhteellisesti tarvitaan kul~tusmenoja pl-hinnoilla kuin pO_

(12) p(pl,pO; q*) = e(pl, q*)/C(pO, q*) .

(14) H(p,q) = h(p,C(p,q)) .

H(p,q) on se yksikäsitteinen tuotekcri q, joka ostettaisiin hintojen ol

lessa p ja menon ollessa C(p,q), siis juu~i riittävä q:n määrä~m~llä in

differenssipinnalla pysymiseen. Luonnollisesti q = H(p,q)~q: ninto,jen

ollessa p on H(p,q) edullisin q:n kanssa indifferentti tuotekori. 8ud

jett.irajoitl.:sta käyttämällä saadaan (14) :stä menofunktiol1e tärke:O: esi-

tys

Edelleen taloudelliselle hintaindeksil1e saadaan esitys

(15) C(p,q) = p. H(p,q) .Esim. Olkoon q* = qO = h(pO,CO) kulut.tajan perusvuonna valitsema hyödyke

ko;-i. Olkoon tarkasteluvuoden valintatil.a.0~e (pl ,C l ) ja ql = h(pl,Clj.

rltinimimeno, joka tarvitaan pl-hinnoilla ';ndifferenssipinnalla S(qO) pysy

miseen on t i = C(pl, qO). Tämän ja perusvuoden minimimenon C(pO, qO) =

lJO .qO = CO suhde on taloudell inen hintaindeksi
(16)

p(pl,pO; q*) = C(P~;g~) = pl.Hlpl,g"}
C(p ,q"') pO.H(::,O,q-)'

(13 ) p(pl,pO; qO) = C(pl, qO)/C(pO, qO) Kuvio 2. Taloudellinen hintaindeksi sekä pl_ ja pO-hinto~a vastaavat
kompensoidut tuotekorit

el/CO.

Jos tarkasteluvuoden kulutusmenot C' alittavat laskennallisen mi:limilnenon

"1 ' ,,- 1 °C , ei < CI
, ei kulutt.ajan menojen lisäys C -C ole pystynyt kompensoimaan

hintojen nousua vaan hänen tyydytyståsonsa on laskenut: ql qO. Kinnan

nousun juuri kompensoiva menojen lisäys olisi el_cO.

1 \<10""
""'CI"'~ H';".,., ~

~-
po. q"'C(po. q'}

.....,.
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joten se voidaan helposti laskea, jos tiedetään Initkä q*:n kanssa indif

ferentit korit ostettaisiin pl_ ja pO-hinnoilla.

Hintaindeksin p(pl,pO; q*) estimointi voidaan palauttaa näin ollen Hicksin

kysyntäfunktion estimointiin. Todettakoon sivuhuomautuksena, ettei ole

lainkaan yksinkertaista käytännössä määrätä mikä tuotekori olisi esimer

kiksi H(pl,qO) vain käyttämällä tunnetuksi oletettua markkinakysyntäfunk

tiota h(p,C). Todellisen elinkustannusindeksin tai reaalikulutuksen in

deksin (todellisen volY~TIi-indeksin) estimoinnin vaikeudet johtuvatkin

siitä, että vaikka markkinakysyntäfunktio h(p,C) on periaatteessa havait

tava suure, on sen avulla matemaattisesti hankalaa johtaa suureita H(p,q),

C(p,q) tai edes utiliteetin muutosten U(ql)-u(qO) merkkiä, jotka kaikki

ovat suoran havainnoinnin ulkopuolella olevia suureita, ks. esim. Samuel-

son (1943, 1953), Harberger (1971), Diewert (1976), McKenzie ja PearGe

(1976), Y. Vartia (1978).

Tarkastellaan hintaindeksiä p(pl,pO; qO) = C(pl,qO)JC(pO,qO) = C(pl,qO)/

pO • qO, joka ii ma i see paljonko enemmän suhteell i sesti tarvitaan kul utus

menoja uusilla hinnoilla pl kuin vanhoilla hinnoilla pO entisen qO:n mää-
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Epäyhtälö (17) lausuu, että Laspeyresin hintaindeksi p~(La) ~ pl . qO/f}' qO

on qO:n määräämään tyydytystasoon lii;tYVän ("Laspeyresin tyyppisen")

todellisen elinkustannusindeksin p(pl,pO; qO) yläraja. Voidaan osoittaa,

että Laspeyresin hintaindeksin ja p(pl,pO; qO):n suhteellinen ero en vä-

hint6:än toisen asteen pienuutta oleva termi hinnanmuutosten suhteell isis

sa poikkeamissa ~l = 109(P~JP~) - l09P~(La). Esimerkiksi kaikkien hintojen

muuttuessa samassa suhteessa (eli pl = ApO, jolloin ~i:t ovat kaikki nol

lia), antaa Laspeyresin indeksi täysin oikean tuloksen. (Liikevaihtoveron

3 prosenttiyksikön korotus voi jättää tuotteen hinnan ennalleen tai nostaa

tuotteen hintaa korkeintaan 3.5 prosenttia, joten hinnanmu~t()stel\ suhteel-

liset poikkeamat ~i ovat pieniä: korkeintaan suuru~~luokkaa 0.03).

Todellisen elihkustannusindeksin p(pl,pO; qO) ja sitä approk~imoivan Las-

peyresin hintaindeksin suhteellinen ero voi olla merkittävä vain j~s toi

sistaan poikkeavien hinnanmuutosten P~JP~ substituutjovaik~t'Jkset ovat

huomattavia, jolloin H(p'l,qO) poikkeaa huomattavasti qO:stc;. Koska Fishe-

rin indeksi antaa todelliselle elinkustannusindeksille Laspeyresin inrlek-

siä kertaluokkaa tarkemman, kvadraattisen approksimaation, void;;.an arvioi-

da

esimerkiksi pätee

Laspeyresin ja Paaschen indeksin P6(pa) = pl.qlJpO.ql suhteel1;selle erol

le tunnetaan useitakin käyttökelpoisia arvioita, ks. Y. Vartia (1978).

räämän tyydytystason saavuttamiseen. Tämän määräämiseksi täytyy arvioida

vain laskennallinen minimimeno C(pl,qO) = pl . H(pl ,qO). Jos kuluttaja

saisi käyttöönsä kulutusmenon, joka riittäisi pl-hinnoilla entisen kulu

tuskor-Zn qO ostamiseen, takaisi tämä kulutusmeno pl . qO vähintään entisen

tyydytys tason saavuttamisen. Sovittamalla kulutustaan uuden hintatilan-
- , 0

teen pl edellyttämällä tavalla voi kuluttaja kulutusmenoilla pl • q taval-

lisesti saavuttaa korkeamman tyydytystason. Nä~n ollen C(pl ,qO) -:; pl . qO

ja edelleen

10010001(17) P(p,p; q )-:;p .q /p .q = PO(La).

(18) log [p(pl,pO; qO)/L6(La)] "" log [P6(Fi)/p~(La)]

·=i 10g ~P6(Pa)JP6(La)]
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(19) 1 1 . . ....
log (PO(Pa)/PO(La)] R>cov{p,q) = r{p,q)s(p)s(q) . 3.3. Esimerkki hintojen muuttumiSEn vaik~tuksista tLlojen ostovoimaan

Oletetaan, että kaikkien hyödykkeiden hintoja nostetaan tiettyna hetkenä

mää tms.) Aja B, joiden taloutta kuvaavat seuraavat tiedot

Tarkastellaan kahta henkilöä (tai yhtä hyvin kotitaloutta, kuluttajar~!h-

I I

30000 1 lOOOO i 2') ''; I

5 ~,1000

Säästäminen, II Sääst~:mis- I
mk/v aste

19000

Kulutus,
mk/v

20000

40000

Käyt.oleva
tulo, mk/v

B

A

Tässä cov(p,q), r(p,q), s(p) ja s(q) ovat hinta- ja määräpoikkeamien

. 1 I l( 0) 1 (1 0) 1 (1( 0, .' 1 (~( 0) 1 rIO)Pi = og,Pi Pi - ~2 ~Ii + ~/i .og Pi Pi I Ja qi = .og qi qi - ~~ ,~Ji + 'N i
109(q~/q~) kovarianssi, korrelaatio ja hajonnat, jotka kaikki on laskettu

käyttämäl"iä keskimääräisiä arvo-osuuksia i (w~ HI~) painoina ("todennäköi

syyksinä U
). Jos arvioidaan, että lvv:n 3 pros~nttiyksikön nostamisen yh

teydessä hinta- ja määräpoikkeamien hajonnat ovat suuruusluokkaa 0.02

(siis 2 %) ja Että substituutiovaikutuksesta riippuva korrelaatio r(p,q)

on niinkin suuri kuin -0.5, saadaan (18):n suurlJUs1uokaksi -i (0.5) (0.02)2 =

-0.0001, ts. Laspeyresin indeksi yliarvioi todellisen elinkustannusindek

sin sadasosaprosentilla. (Esimerkiksi p{pl,pO; qO) = 1.015 ja p~{La) =

1.0151). Er'o on siis käytännössä täysin merkityksetön.

1 %. Tämä käytännössä erikoinen tilanne antaa mahda11 isuuden seuraaviin

Todettakoon lisäksi, ettei edelliseen verrattuna edes moninkertainen app

roksimaatiovirhe arviossa (18) estä vertailemasta hin~anmuut05ten pO~pl

eroja eri kuluttajien kannalta, koska Laspeyresin indeksin ja todellisen

elinkustannusindeksin poikkeamat ovat systemaattisesti positiivisia ja

siis eri kuluttajille samansuuntaisia.

selväpiirteisiin tarkasteluihin.

Hinnankcrotuksen jälkeen A:n ja B:n aiem~in ostamat tuotfkorit ~2~saisi-

va t (1 +0.01) 19000"1gl90 mk ja (l +0.01) 30000=3-)300 r,lle. KY3yntiiteori an mc:-

kaan kaikkien hintojen noustessa samassa suhteessa alkuperäiset :uotek:>-

l'it olisivat myös uudessa hintatilant.eessa juuri ne k0rit, jotka minimi-

menon1 a tuottai s i vat enti sen tyydytystasQn. Sumo; n kysjintäteori an' rr.u-

kaan sekä A:n että B:n ns. todelliset elinkustannusindeksi nousisivat

täsmälleen 1 %, eli 1 prosentin yhtenäisen hin~3nkorotuk5en jälkeen mo-

lemmiita menee 1 ~ enEmmän kulutusmenoja tyydytystas0nsa saavutt1\miseen.

E3imerkiksi A:n toc1el1inen elinkustannusindeksi lasketaan se~Jl"aa\.istl:

1.01=19190/19000, joka on ,I\:n alkupel"äisen tyydytystason ost.anliseen tc.r-

vittavien kulutusmenojen suhde. Hinnankorotuksen kompensoivaa 190 mk:n
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lisämenea on näin ollen verrattava entiseen kulutusmenoon 19000 mk la5-

kettaessa todellisen elinkustannusindeksin prosentuaalista nousua, ts.

1 % = 190/190000. Samalla pieneneävät A:n ja B:n alkuperäisten kulutus-

menojen 19000 mk:n ja 30000 mk:n ostovoimat n. 1 %:lla hinnannousua vas

taten
'
). Käytettävissä olevien tulojen sekä säästämisen ostovoimat kulu

tushyödykemarkkinoilla heikkenevät samalla suhteellisella määrällä.

Jos A:lle ja 6:l1e kompensoitaisiin ainoastaan heidän kulutusmenojensa

lisääntyminen vastaavasti 190 ja 300 markalla jouduttaisiin seuraavaan

tilanteeseen

uudet uudet kulutus- säästCiminen
käytett. kulutus- menojen
olevat menot lisäy.;
tUlot

!

I A 20190 19190 .-"1 190 1000

i
I

B 40300 30300
1

300 10000
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tetyn säästäm-iser. osto-~oima en heikentynyt: ,iiii Ilä ei esimerkiksi \loisi

ostaa samoja hyödykkeitä kuin ennen h;nnankorG:usta. Säästä-mi~enkin -sar-

vittaisiin vastaavasti 1 prosentin lisäys heikentyneen ostovoiman korvaa-

miseksi.

Tarkastellaan seuraavaksi edel1istä taulukkoa Kuvitel [un myyjiin kannait.::..

Myyjä (tai veronkantaja) vei kirjata lisääntyncinä estoina A:ta ja B:ltä

vastaavasti 190 mk ja 300 mk, mikäli när.lä säilyttävät entisen kulucLJs-

tasonsa. Näitä lisätuloja (tai lisäveroja) voidaa~ verrata p~itsi A:n ja

B:n entisiin kulutusmenoihin (joista ne ovat 1 %) myös esimel-hksi näi-:<:r.

entisiin käytettävissä oleviin tuloihin. Jälkim~air.en iaskutapa johteisi

lukuihin 190/20000-0.95 %ja 300/40000-0.75 %_ Timän laske~n~n perusteel-

1a näyttäisi siltä, että 1 ,;:n hintoj211 kor'otuksen va-j;-utus ;:>ie(1~tulei-

seer. A:han olisi suurempi kuin suurit~loiseen B:her._ Hintojen korotuksen

aiheuctama kulutusmenojen lisäys on A:lla 0.95 S käytettävissä cl~vist~

tuloista, kun se B:llä on vain 0.75 ~. Voidaanko tästä tOd€ta liikevaih-

toverotyöryhmän mu~stion (1970, s. 15-'16) tapaan, että "arvioitaessa es1-

mel"kiksi liikevaihtoveron (tässä: hintojen) korotuksen ;;]erkitystä n;a~_li-

sen käytettävissä olevan tulon tai käytettävissä olevan tulo~ ostoarvGr.

vaihtoveron (tässä' kulutusmenojen lisäyksIön) määrän ;uhue kokonaiskuiu-

Lisätyillä kulutusmenoillaan molemmat voisivat juuri ostaa aiemmat tuote

korinsa. A ja B eivät uudessa tilanteessa kuitenkaan liene yhtä tyytyväi

siä kuin ennen hintojen 1 %:n nostamista. Kummallakin kompensoimatta jä-

kannalta, onkin tämä suhde tärkeämpi kuin c:dellä tarkasteltu lii~e-

1) Logaritmisen muutoksen Alogx (log=Jog,," ln) satakertaa lODA l09X
kutsutaan x: n loog-iseksi m.!utoksekiJi ja sen arvot ovat loogiln:a iJl'O

~eJ!tteja (1). Loogisissa prosenteissa lausuttuna 1 %:n hintojen nou
su O~1 100109 (1.01) = 0.995 fl (siis 0.995 loogista prosenttia) ja tätä
vastaava o~tcvoiman lasku 10010g (1/1.01) = -0.995 ~. eli itseisMvol
taan yhtäsuuri. Näitä termejä ja ~-merkintää suosittelee asiaa pohti
nut työryhmä, jonka jäseninä olivat Prof. Leo Törnqvist, Dos. Pentti
Vartia ja Fil.tri Yrjö Vartia. Ehåotus korvaa aiemmat ehdotetut il
maisut kutel; logaritmiprosentit ja dynit, ks. Herva, Vartia ja Vasama
(1973), P. Vartia (1974, s. 35), Y. Vartia (1976, s. 6).

tusm"noihin".

Prosenttilukujen 0.95 ja 0.75 edustamaa laskutapaa (ts_ kulutusmenon lfsä-

yksen vet-taami sta kui uttajan kaytettävi ssä 01 evaar, tul (lc.n kl'l utus:r.enojen

sijasta) puolletaan selvästi ko. mietinnön eriäväs~ä mie:ip~teessä. johon

liitetty selvitys liikevaihtoveron yleisistä tulenjak0vaikutuksista. Tämän

selvityksen kolmantena ja selvityksen päättäl.-ä-nä johtopäätöksenä todetaan:
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A1. "Mikäli kulutushyödykkeiden liikevai'rccveroa korotettaisiin yhdel
lä pl'osenttiyksiköilä, se mErkitsisi alirrunan tuloluokan käytettä
vissä olevan tulon reaalisen O$tovoiman alenemista 0.7 prosentil
le. Ylimmässä tuloluokassa aleneminen olisi 0.4 %".

kokonaiskompensaatio on A:l1a (0.01)20000=200 mk, josta 190 mk menEe ku-

lutusmenojen ja 10 mk säästämisen ostovoiman säilyttämiseen. B:llä tar-

vittava 1 isätulo olisi 0.01(40000)=400 mk, josta 300 ~k tarvitaan kulutus-

Esin~rkkitilanteeseemmesovellettuna kuuluisi vastaava johtopäätös seu-
menojen ja 100 mk säästämisen ostovoiman säilyttämiseen.

raavasti:
Käytettävissä olevien tulojen entisen ostovoi~an s~ilyttävät tulojen

lisäykset jakautuvat siis kulutukseen ja säästämiseen seuraavnsti:

1 uS 1

1

i
I

..... -'- 1

1000 i 1D

I I
I
I

1- ! I

Y t,.y C ~C r
__5 J1

I Entinen Tulojen Entinen I Kul utus- ! En~i ~enI käyt. tai-vi t- kullJtus- I insnoj en ' s~2:stämi-

oleva tava
1

m
",

tarvit·· i nenI tulo lisäys ! c:ava I, ! i säys
J I

A 20000 I 200 19000 190

El 40000 I 400 30000 300 '1'

I

perustuu'säästämisen ostovoiman alenenisen huomiotta jättämi$een. Edellä

mainit!Jn selvityksen antama kuva liikevaihtoveron korottamisen tulonjako-

Bl. ~1ikäli kulutushyödykkeiden hintoja korotettaisiin yhdellä pro
senttiyksiköllä, se merkitsisi pienituloisen kuluttajan A käy
tettävissä olevan tulon reaalisen ostovoiman alenemista 0.94
prosentilla. Suur)tuloisemmal1a kuluttajalla 8 aleneminen oli
si 0.74 %.

vaikutuksista osoittautuu samalla taitavaksi silmänkääntötempuksi.

Seuraavassa pyrimme osoittamaan, että eo. johtopäätös on virheellinen ja

korotus kohdi stuu kl11 uttaj i imme ja erityisesti ras ittaako hintoj en nO,L:su

enemmän pienitLiloista .l\:ta kuin suurituloisempaa B:tä, käyttääksemrne tässä

Haluamme siis seuraavassa aluksi selvittää kuinka. raskaana h'intojen 1 %:n

yhteydessä vakiintunutta slangia. Kuluttajiin kohdistuvan "rasituksen" Esimerkiksi A tarvitsee käytettävissä oleviin tuloihinsa lisäyksen Li.l =

suuruuden arvioimiseksi on selvintä mitata se rahassa ja siis kysyä, rai- 19G+10 = 200 mk, jotta niiden ostovoima 01isi sama kui~ entis:?l! 2COOO'f:?r-

jonko kuluttaja tarvitsisi iis~tuloja säilyttääkseen tulojensa ostovoiman kan ostovoima. Mikäli käytettävissä oleva tulo pysyy ennallaan ja h·nna~

hintojen korotuksen jälkeen samana kuin ennen korotusta. Koska kaikkl hin- nousevat 1 %, heikkenee käytettävissä olevien tulojerl ostovoima entises-

nat nousivat 1 %, tarvitaan minkä tahansa hyödykekorin määräämän tyydy-

tystason ostamiseen hinnankOl'otuksen jälkeen 1 ~L enemmän rahaa. Näin 01-

len molempien kuluttajien käytettävissä olevia tuloja on nostettava 1 pro-

tä 100:sta 100/1.01 = 99.01:ään, ts. 0.99 prosenttia. Prosenttimuutcksen

epäsymmetrisyydestä johtuvien hankaluuKsien ei saa antaa sotkej. ongelmaa.

Kyse on vain siitä, että 2sim. hintojen kaksinkernistuminon ewa pros-=r:-

sentilla niiden ostovoiman säilyttämiseksi. Mitään oletuksia kuluttajien tin hintojen nousu) pudottaa tulojen ostovoiman puoleen (siis 50 j;) eikä

utiliteettifunktioiden samanmuotoisuudesta tai homoteetcisuudesta ei näi- 100 %, joka hävittäisi ostovoiman kokonaan.

den johtopäätösten tekemiseen tarvita. Markoissa mitattuna tarvittava
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Vastaavasti käy B:n käytettävi~sä oleville tuloille, joten voimme korjata

aiewmin esittämämme virheellisen johtopäätöksen Bl. muotoan:
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vaihtoveron korottamien hintojen kanssa. Oleellista kuluttajan kanna:ta

ei ole vain S3, kuinka paljon hän joutuu tarkasteluceriodin aikanb maksa~

maan liikevaihtoveroa. Tuloverosta poiketen lvv:n korotuksen aiheuttama
82. Mikäli kulutushyödykkeiden hintoja korotettaisiin yhdellä prosent

tiyksiköllä, se merkitsisi pienitu10isemman kuluttajan a käytettä
vissä olevan tulon ostovoiman ale~emista 1.0 rrosentilla. Suuri
tulcisemmalla kuluttajalla B aleneminen olisi myös sama 1.0 %.

rasitus arvioidaan sen aiheutta~an hinnannousun aVulla, joka vähentää

myös säästämisen ostovoimaa. Jos ainoa oleellinen suure olisi ~;uluttajan

tuloistaan maksaman liikevaihtoveron määrä, voisi kuluttaja yksinkertai-

~äyttämällä hyväksi lvv-työryhmän muistion eriävän mielipiteen liitteen

asetelmaa 3, josta ilmenee, että "avoimen liikevaihtoveron osuus yksityi

sistä kulutusmenoista on tuloluokittain suunnilleen yhtä suuri", voidaan

ko. laskelman perustava kolmas johtopäätös Al. oikaista vastaavasti muo

toon: .

sesti välttää lvv:n korotuksen haitat vain kuluttamalla vär.emmän.

Yleisesti pätevät käytettävissä olevien tulojen Y, kulutusmenojen C ja

säästämisen S välillä yhtälöt

(1) Y C + S

A') Hi kii 1i krJl utushyödykkeiden 1i i k2\'a i htoveroil kOI'otetta i s iin yh
de11 ä pt'osEmtt iyks i köll ä, se merk1ts i si käytettävi ssä olevan tu
lon ostovoiman alenemis.a keskim~~rir. 0.58 ~rcsentl1la. Tulnluo
ki.taiset erot ostovoiman alenemisena ovat vähäisiä: alimmJss~

tuJoluol.dssa väheneminen olisi 0.581: ja yliJmlässä 0.50 ~. Eni
ten, 0.51 ~, ostovoima alenisi tuloiuoki~sa Vrr7IX.

(2) AY = AC T AS ,

jossa mUI!tokset AY, AC ja AS ovat hintojen kOi"ott3rnista vastaavat osto-

voimien säilyttävät lisäykset. Käytettävissä olevien tulojen, K,"lutJsme-

nojen ja säästämisen tode~liset hintaindeksit ovat tällöin luvussa 3.2.
Tämä tukee sitä, että liikevaihtoveron korottamisen vaikutukset kohdistu-

vat huomattavan tasaisesti eri tuloluokkiin, vaikkakin kulutusmenoista
esitetyn kysyntäteorian mukaan

Esim. Pc on entisen ostovoim,m taka:.man uuden kulutusme,'on C+t.C ja enti

sen kulutusmenon C suhde. Mar·k.k.amääY'äiseeti e;~t::aoilnä säi 1Y'/i en käytettä-

kannettavan liikevaihtove~on osuus käytettävissä olevist~ tuloista luon

nollisestikin tuloryhmittäin vaihtelee. Tälölä vaihtelu - kuten A:n j<l B:n

kulutusalttiuden vaihtelukin - on tarkasteltavan ongelman kannalta yhden-

tekevää.

(3) P _ Y+!lY D _ C -!- AC P
Y--Y-' 'C--c' S

S +AS
= --S-

On siis totta, että "pienituloiset maksavat tuloistaan suuremrr.an osan lii-

kevaihtoveroa kuin suurituloiset". Ero johtuu suurituloisten suuremmasta

säästämisasteesta, koska säästämisestä ei välittömästi makseta liikevaih-

vissä olevien tuloj2rl, kulutusmenojen ja säästämisen ostovoiman ö:lenerni-

sen mitta~vat todelliset volyymi-indeksit Oy, QC ja 0S' jo!l~ pätee

toveroa. Vasta kun säästetyt"rahat käytetään, joudutaan tekemisiin 1iike- (4) Oy l/Py , Qc = l/PC • Qs l/PS .
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ts. käytettävissä olevien tulojen ostovoiman aleneminen onJos esimerkiksi kulutuksen hintaindeksi nousee kaksinkertaiseksi (tai 100 %,

Pc =2.0), niin entisten kulutusmenojen ostovoima alenee puoleen (tai 50 %),

QC = l/PC = 0.5 Yhtäläistä (1)-(3) seuraa, että (10) - Qy y 6C LlC
1- V+t.C = Y+LlC "" Y

(5) Py
(C+AC) + (S+AS)

y Helposti nähdään, että tämä pätee vain jos AS = O.

C P ... S P
=YC'YS'

Yht~löt (9)-(10) pätevät siis vain jos säästämisen ostovoima ei muutu.

Olemme siis perustel1eet seuraavan väitteen: Käytettävissä oleviei1 tulo-

ts. k~ytettävissä olevien tulojen hintaindeksi Py on PC:n ja PS:n paino

tettu keskiarvo. painoina kulutuksen ja säästöjen entiset osuudet käyt.

olevista tuloista.

jen ostovoiman aleneminen voidaan laskea kulutusmenojen ostovoiman säi-

lyttävää lisäystä AC ja käytettävissä olevia tuloja vertailemal1a, siis

kaava1l~ (10), jos ja vain jos säästämisen ostovoima ei muutu.

Vastaavasti hi~tata50jen suhtee11isille muutoKsille pätee
Mikäli esimerkiksi korotettaessa kaikKien kulutushyödykkeiden hintoja 1

prosentilla väitetään pienituloisen A:n ja suurempituloisen B:n käytet-

(6)

I~\

\ J )

(Py-l) = ~ (PC-l) + f (PS-1) ,

t>Y/y = ~ (AC/C) + f (AS/S) .

_::~

tävissä olevien tulojen ostovoiman alenemisen olevan vastaav3sti 0.94 %

( ~C 190 \ . 0 '74 % ( t>C 300) '''1 t ' .. ~ ,= Y+,X = '2O'iSO ' Ja 1. = y +.~/.: = 403IT~ , Slsa 1Y V31 cteeseen

implisiittinen olettamus, ettei säästämisen ostovoima ole muuttunut.

Liikevaihtoveroa korotettaessa tällaista oletusta tuskin kuitenkaan vo;-

Erityisesti jos säästämisen ostovoima asetetaan nollaksi, AS= 0, saadaan

yhtäöistä (1) ja (5) käyt. olevien tulcjen hintaindeksil1e esitys

daan tehdä.

Elinkustannusindeksiä koskevan teorian mukaisesti kullittajallt koituvan

käytettävissä olevaa tuloa täytyy lisätä, että entinen tyydytYSt35C säi-

"rasituksen" mittana käytet~än lukua, joka ilmaisee montako prosenttia

yy
P
y

= JC+l>.C) +5 = Y+LlC(8)

lyisi. Rasitusta mit~taan täi1öin juuri käytettävissä olevan tulon hinta-

Tällöin saadaan käyt. olevien tulojen ostovoiman muuto5 yhtälöstä indeksil1ä Py = (Y+l>.Y)/Y. (Tämän käänteisluku l/Py = Oy ilmaisee, monta

ko prosenttia samana pysyvän tulon ostovoima on heikentynyt. Jotc: voitc:i-

(9). Qy
y

l/Py = YHC ' siin yhtä hyvin käyttää. jl.si~l1isesti saatais iin tietenkin samat tulokset:)
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Käytettävissä olevien tulojen hintaindeksi voidaan laskea kaavalla (5).

Luvussa 3.1. esitettyjen periaattellister. ja käytännöil isten vaikeuksien

vuoksi P~:n drvioiminen tuottaa kuitenkin hankaluuksia. Ensimmäisenä app

roksimaationa on järkevää arvioida esimerkkimme tapaan. että kulutusmeno-

jen ja säästämisen ostovoimat muuttuvat likimain samassa suhteessa (PC~Ps)'

jolloin kulutushintaindeksiä Pc voidaan käyttää Py:n tarkkana arviona.

Tämä merkitsee. että kulutusmenojen ja käytettävissä olevien tulojen os-

tovoimien arvioidaan heikkenevän samassa suhteessa.

Jos tämä arvio asetetaan kyseenalaiseksi. olisi tietenkin pystyttävä esit-

tämään tarkempi arvio Py:lle. mikä voidaan laatia vain osoittamalla mil

lä tavalla kulutuksen ja säästämisen hintaindeksit kaavassa (1) poikkea-

vat toisistaan. Todettakoon, että jos Ps> Pc niin Py> Pc ja jos Ps< Pc
niin Py < Pc-

Jotta sä~stämisen ostovoiman muutosten huomioon ottamisen vaikutus hinnan-

muutosten (tai liikevaihtoveron korotUKsen) yhteydessä kävisi konkreetti

sestikin selväksi esitämme seuraavan esimerkkejä väärinlasketuista hinto-

jen nousun vaikutuksista tulojen ostovoimaan.

Vuonna 1971 elinkustannusindeksi nousi keskimäärin 6.3 prosenttia. laulu-

kossa 1 on esitetty Taloudeilisen suunnittelukeskuksen laskutapaa seuraten

"kuinka monta prosenttia 6.3 %:n elinkustannusten lisäys on käytettävissä

olevista tuloista ansaintatulon "ri desiileissä vuonn" 1971".
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T~ulukko I . Esimerkki väärästä tavasta arvioida hintojen nousun tulon
jakovaikutuksia

An'iaint3t:..aloil nlu:<aisetl r.ulutusr.'Ienot IKulutusnenoj e Käytet.tävi$sä I~~l~tus~,~:-.c,j~r,. I
tlJlonsaajadesii'iit lisävs. oleva tulo, 1.~Qt.S ~3.Y't~~-:-

mk -mk mk ~~~~~t~~e~a;;

! 1 ky""enescsa 4104 259 3109 I 8.3

II - • 3731 235 3120 7.5

III - • - 380' 240 3374. 1.1
1

IV - • - 4087 257 4002 I 6.4 !
4517 285 I 4589 I 6.1 i

VI - • - 5127 323 5333 I 6.1 I

VII - • - 5721 3GO I 6205 j' 5.8 ,.

~1Jl - • - 6230 392 7341 ~.,
IX - • - 7722 436 9095 I 5._

• - 10472 660 1371 4 4.6

KAIKKI I 5459 I 3'4 I 632~ 5.4 1

Kulutusmenojen lisäys kasvaa esimerkissärmne pienituloisten tulor,saaja-

desiilin n. 250 markasta suurituioisimman desiilin 660 marK~a~r.. SiJn-

teuttamalla n~rr.ä markkamääräiset lis~iykset kunki~ desiilin käytettii-

vissä olevaan tuloon saadaån sen sijaar. laskeva 1ukwsarja: 1 d2si i lis-

sä ko. osuus on 8.3 %kun se X desiiiissä on vain 4.8 %. Kuvion avulla

esi tettynä tilanne näyttää seuraavalta.
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Kuvio 1. Elinkustannusten 6.3 %:n lisäys käytettävissä oleviin tuloihin
verrattuna ansaintatulon eri desiileissä v. 1971

%1 1%
9r .. ~:~ 49
8

7

1 II 111 IV V VI VII Viii IX X

Laskelman perusteella näyttäisi siis siltä, että kaiki-lle tulonsaaje

desiileille samakin oletettu 6.3 prosentin elinkustannusten nousu

"rasittaisi selvästi eniten pienituloisia". Jos näin 01 isi, täytyisi

inflaation merkitys tulonjakopoliittisena~jsy~!kscnä arvioida koko-

naar. uudelleen. Mitättömältä myös va-ikuttaisi lvv:n korottamisen ai~aan

saama noin 1.7 prosentin hinnannousu v. 1977, kun ,sitä verrataan Esi

merkiksi vuosien 1971-76 elinkustannusten 89 prosentin nousuun. Kuvios

Sä 1 esitetään vuosien 1971-76 elinkustannusten nousun sekä lvv:n ko-
,-

rotuksen eo. laskutavan mukaiset "rasitukset" ansaintatulon eri desi-i-

leissä.

--------- -
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~uvio 2 : Vuusian 1971-76 elinkustannusten nousun sekä v. 1977 ~oteu

tetunlvv:n (ml. piilevä lvv) korotuksen aiheuttamat "rasi
tukset" (=lisämeno markoissa verrattuna käytettävissä ole
vaan tuloon)

%j 1%
120- 1<; 1120
I~

~
r::::"·::1 les EllnkL:~:"nr.ClSten r.o"s[;_~ta

:-:::::::-J..:-:...:-: 10~ J~~ltIJ\.'~o ~~I+ö.!.l~:~S~~ ,~.::- I
100 b::::}!{{::;J.:::::::::l 90 ~8";~~ ~i~'~;~~'\,~'o~n'" I ., 100

en" 1:;':l:;::::I:~~l,m";;J(;;~'~, ~~,/,," L
60

I II II! :V .V VI VII Viii IX X

Oireellista 0:1, että edellä esiteltyä r,arhaanjohtavaC'. laskutapaa "h-ir:··

nannousun tulonjakovaikutuksista" on haluttu soveltaa aincast~an lvv:n

~orotuksen aiheuttaman hi nnannousun yhteydessä" Tarkoitus 1'; iCl1ee 011 ut

luoda vaikutelma, että lvv:n korotus "~ohdistuu raskaimnin pienituloi

5iin" ja sen perusteeila vastustaa lvv:n Korottamista. Samalla per~s

teella tulisi siis paljon sU'Jremrr.alla syylli! ka,tsoa oscitetuksi, etti'i

tasainen inflaatio "kohdistuu raskaimmin pienituloisiin".
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Todettakoon varmuuden vuoksi ettei eo. laskelmilla ole mitään tämänkal-

taista osoitettu; väitteiden perusteluks-j tarvittaisiin aivan toisen-

laisia laskelmia. Inflaation mahdollinen epäedullisuus pienituloisille

ei siis perustu siihen, että inflaatio heikentäisi enemmän pieni- kuin

suurituloisten tulojen ostovoimaa.
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4. LASKELMIA VUODEN 1977 ALUSSA TOTEUTETUN 3 %-YKSIKbN SUURUISEN
Sen sijaan infldation epäedulliset vaikutukset esimerkiksi talletta-

jien varallisuuteen, edulliset vaikutukset lainavaroin reaaliomaisuut-

ta hankkineiden varaliisuuteea ja tässä yhteydessä tapahtuvat muutok

set varallis~Qjakautumassaovat usein todettuja ja ilmeisiä l ).

4.1.

LI 1KEVAIHTOVERON KOROTUKSEN Vr\I KUTUKSISTA TU~OJm OSTCVOH1AA!~

Liikevaihtoveron osuus kulutusmenoista tulensaajaryhmittäin

'~_ ....;r-.

1) Ks. esimerkiksi P. Vartia (1975).

Seuraavassa esitetä;;:n liikevalhtove:'on me!"kitys'cii ja s~uruutta kuvaavia

tilastotietoja. Lähteinä on käytetty vit'allisen tilaston 1ist;izsi lI'litio-

varainministeriön asettaman liikevaihtoverotyöryh:nän muistiota (,johor,

viitataan "Lvv-työi-yhmä (1976)") ja Sosiaal i- ja tel"vc:ysmir.-ist2t"iön jul-

kaisua "Sosiaalisten tulonsiirtojen kohtaanto" (Suominen ja Talonen

(1975)) .

Liikevaihtoveron tuotto on kasvanut vuoden 1951 622 milj. markn5ta 8282

miljoonaan v. 1977 eli noin 13-kertaiseksi, Samanaikaisesti or. elinkus-

tannusindeksi noussut pisteluvuista 100 lukuun 506, mdrkkinahintai52n

BKT:n arvo on yli IS-kertaistunut ja yksityisten kulutusmeilojeil arv::;

noussut 13-kertaiseksi. Koko välillisen verotuksen tuotto on länes 16-

kertaistunut vuosina 1951-1977, mutta välitön verotus on kasvanut tätä

huomattavasti nopeammin, 33-kertaiseksi.

Nämä tiedot ilmenevät taulukosta 1 ja kuviosta 1. Kuviossa käytetty

pystyakselin logaritminen jaotus tekee mahdolliseksi suoraan vertailla

esitettyjen suureiden kasvunojJeuksien eroja.
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Taulukko 1. Liikevaihtovei"On (1), vä'lillisten verojen (2) ja välittö
mien verojen (3) tuoton sekä BKT:n (~), yksityisten kulu
tusmenojen (5) ja elir.kustannusindeksin (6) kehitys vuo
sina 1951-1977

Kuvio 1. Taulukon 1 suureiden kehity~

~~~I 1 I I -
200.- , 1 __ 1 .J. 1 f'U'..::L I ! ~ :_l..-..-I---j:<;:')oo

~ J I 1'-- -1--·:-'"(--1-'---\1000

I

I" l- ./ -r-j ----1"o0
401 ~ BH _ •••-.- ,.,.•••---".---- J

ooc

!IMt)JlIO"':~t'LY~ I -----.-:::... / V I Jr'.~-"-~.~ ,,','.' [7- ;-- ,,_-..14r"'c

201:-- __ \~'_"_'Ll"" 1••_"'" I ' i ~
1.:7""""-" _,,'_'. I I 1

E 1

· "-=:--""---' )"""''"" -- /'./' I _l"M
.. -J,L" , .'/~ .••.<y- ,"'.- / /, r-
a .,_ .._". I .,( !--- f./ 1 i I

I
,,;';' .' " r----: '-I'-~ ---~ 1

6 __- .,.,., ll-----L ../. -1-'-- ,1CQ

....._.,.,.,.'1" . .~ --f-;;....--~---_· \l)
41 I '''';tI."'~1 ,,,.' -~, --7':' I ; ,
. I ' ~ ~// i ... I I '-;<:0

I =::~..- ~--i-/ . ~
V'liili'" ."J / I ./'- I '""".-.----1

1

-40

21 ' ,,;1'.......~.. I "/'1 j i!/"_-'-I-17~"-'" 1-·- '-';'''""0",..,,.1.
'~ G / ....·-:iiko~tov"o I //' ,,-. .u"dos" - ro

o.e ...._ i .-:-..2.. __ p'" > .. vccdo"" I
06 .....~ " __./,, I 1 1 i i - i~o,~._,' .' . I ~j
0"\951 ' t ."'1 , . , ,1 " I II'! I "'1:

\5l>S '000 .',. I !'965 '970 l' >07" ' • ,nCAi 4." 1,9S0 ~9S~.

,
I 1I

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)

Yksi-

I
Liike- Väl il- Välit- Brutto- tyisten Elin-
vaihto- listen tömien kansan- kulutus- kustail-
veron veroj en verojen tuotteen menojen nus I
tuotto, tuotto, tuotto, arvo, arvo indeksi, I

Vuos'j milj.mk milj .mk milj .mk milj.mk milj .mk 1951=100

i
! 1951 622

I
1132 634 7901 11721 100

1
52 593 1222 683 8181 5191 I 101
53 529 1124 680 8074 51~3 103

I 5,+ 569 I 1212

i
654 8969 5482 103 1

55 498 1262 760 9222 5930 100
56 605 1611 881 11 031 6776 III
57 697 1854 1061 120.25 7377 124
58 657 1962 972 12954 7709 132
59 753 1990 1124 14079 8367 134

1960 888 2180 1291 15824 9195 138 i
51 998 2354 1282 I 17626 10102 141
62 1062 2549 1510 18356 11053 147
63 1021 2666 1629 20541 12051 154
64 1'117 3204 2153 23554 13710 170
65 1493 3527 2503 25824 14983 178

I66 1528 3905 2933 27777 15861 185
67 1908 4315 3344 30109 17189 195
68 2107 5067 ! 3R52

I
34148 18682 212

69 2410 5604 4544 39013 20998 217

1970 2821 6114 5334 43592 22902 223
71 3212 691 2 6245 47661 2tf941 "- -
72 3760 7881 7581 54909

1

28987
73 4471 9340 9615 66746 34025
74 5412 11179 12544 84174 41064
75 6127 12801 15638 97961 I 49783 .I
76 6667 15086 20286 110122 I 56645

I

77 8282 17846* 20872* 121557-- 62117"' I
78

I
79. I

1980

I ' I I
!! I I__ 1
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On tullut tavaksi suhteuttaa eri veromuodoilla kannettu verotuotto saman

periodin bruttoKansantuotteen arvoon. Kuviossa 2 on esitetty liikevaihto-

veron, vä~illister. ja välittömien verojen BKT-osuuksien sekä kulutuksen

ja SKT:r. suhteen keilitys parin viime vuosikymj;lenen aikana.

Kuvio 2. Lvv:r., välillisten ja välittömien verojen BKT-osuuksier. sekä
--- kulutusmencjen ja BKT:n suhteen kehitys v. 1951-77

%f-- 1 ! I I \ "T-:%
f'\ qt., I 1 I I

q \ q \ I 'I! I,... , \.... ~.._, I 1 1 1 ,..001---"---" I 1--·------1°0i (l~ f J_ I ;

!. l!"I··~ ..•..t..\ I 1 '1 .
I .... I

I 1 '\.
I '.;/ ..... \.

501··- .L---2..···F 1_\ -~'!'r~--" ·----~50
• 1 "'./ I

:Kulutusmenot I I1KT I I

I~LLJ

.r I 1 I [

30 I I _ ! : -130

I! l'Välittömät verct /6KT

20' I II ' 120
Vfillisl,,~:rotl/ BKT • I }\ I I

.,-* ;.. '"'... ....".....,,-.,,/J ". i
"''''1 .1'.......... ~. I "'''-r

101 • 1--' ---T-+-'--1-1--1110

~r.::::...... ! ~ ......."....,..,.." ..... 1...... I
"'".,......,,"' , ••_............, ...'-t'-!>" ~ ~

• 'J.", ",," ~ ~....... •

I I 1
', ILVV/ BKT I ETLA 1

o 1. 1 I '! 1 1." I! II" I 11' ': I ! , f I 1, r I 1 iO
1951 55 60 65 ,0 75 80 85

- 93 -

Liikevaihtoveron BKT-osuus laski selväst~ 1950-luvulla; 197C-luvulla

se on pysytellyt 6-7 prosentissa. Vuoden 1977 lvv-kannan no::;tamir.er:

11:sta :4:ään prosenttiin näkyy kuvioss" selvänä. Kaik~ien välillistEn

v<~rojen BKT-osuus on 9ysytellyt koko tarkas te1uajanjaksor. 14 prosenti r,

tuntumassa. Tämä merkitsee, että välilliset VErot ovat kasv~neet samRS-

sa tahdissa 6KT:n arvon kanssa, noin 11 p~osenttia vuodessa eli 16-ker-

taisiksi vuosina 1951-77.

Välittöffiien verojen - siis lähinnä valtion ja kuntien tu10- ja omaisuus-

verojer. - BKT-osuus pidettiin aina 1960-1uv"n alkuvuosi'in. s~"kka noin

8 prosentissa, jonka jälkeen sen on annettu nousta jyrkästi. Väl~ttö-

mien verojen BKT-osuus on noussut v. 1963 7.9 prosent~sta 18.4 prosent-

tiin vuonna 1976. Tämä merkitsee :ulo- ja omaisuusverojen tu~tcn yli

12-kertaistumista 13 vuodessa eli 21.4 % vuosikasvua. Verotuksen paino-

piste on siten muuttunut äkk~jyrkästi 1960-1uvun alusta. Vielä 1963 \ä-

1i ttömi Pon verojen osuus kai ki sta vero i s ta o! i 32 %; vl,;orma 19 75 ~:en oli

annettu nousta 57 prosenttiin. Vuoden 1977 li~kevJ;htoveron korotus ja

tul o'JEroastei kkojen i nfl aa ti okol'jaus OVi'. t va ~ r: pysäyttäneE:t '131 i tti":män vero-

tukser. kiristymisen. Vuonna 1977 välHtömien verojen SKT-os:;11S on kot--

keampi kuin koskaan a.ikaiserrunin lukuur.ottamattc. vuotta 1976.

Liikevaihtoveron osuus kaikista välillisistä veroista ol~ korkeimmillaan

v. 1951, noin 55 ;{. Alimmillaan 33.5 prosentissa se oli v. ':958, josta

se on noussut nykyiseen n. 45 prosenttiin. Liikevaihtoveron mlodD~sa kan

netaan nykyisin noin viidennes kaikista veroista. 1950-lu,un alussa lvv:n

osuus kaikista veroista oli selvästi suurempi, noin kolmasosa.
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Siirrymme tarkastelemaan lvv:n määrää erilaisissa kot"italouksissa,

Lvv:n välillisen luonteen vuoksi ei suoranaisia mittauksia kotitalouk-

sien "rl1aksamista" lvv:n määristä voi olla. Lvv kerätään hyödykkeen myy-

jiltä, jotka eivät suinkaan tilastoi ostajia perhetyypin, tuloIason

tms. seikan perusteella. Näin ollen esim. pyrittäessä selvittämään

lvv:n määrää eri tulotasojen kotitalouksilla on tämä pääteltävä epä-

suorasti kotitalouksien kulutusmenojen rakenteen perustaella. Jos ku

lutusmenojen jakaantumint'n eri hyödykeryhmien kesken sekä liikevaihto-

veron osuus kunkin hyödykeryhmän hankintahinnasta tunnetaan, voidaan

yksinkertaisten laskutoimitusten avulla laskea, mikä on kulutusmenoi

hin sisältyvän lvv:n määrä markoissa. Ongelmallinen kysymys tämän las

kelman suorittamisessa on, mikä on tietyn tuoteryhmän myyntihintaan

sisältyvän lvv:n määrä. Kuinka paljon lvv:n katsotaan nostaneen esim.

pesukoneen hi ntaa? Suoma 1a i sessa 1'IV' järjestelflJässä ver"o kerätään eri k

seE:n tukku- ja vähittäisverovel'loili~ilta:_jollointukkukaupan yhtey

dessä verotetaan pel-iaatteessa koko 1iikevaihtoa (=myyntihintaa väh1t

täiskaupöl ie) ja vähittäiskauppiaalta kannetaan lvv:a vain myyntipalk

kion perusteella. Pesukoneen tapauksessa ei po~kkeussään~öksiä ole ole

massa, joten esi m. 11 %; n verokannan tapauksessa 1vv-orosentti sekä

tukku- että vähittäis'lerovelvollisilla oli 11 %. Kuitenkaan tästä ei

seuraa, että lvv:n osuus pesukoneen lopullisesta myyntihinnasta olisi

11 %, koska tässä laskelmassa ei ole huomioitu esim. raaka-aineiden

ja puolivalmisteiden hintoihin mahdollisesti sisältyvää lvv:a, vaan

ainoastaan tukku- ja vähittäisportaassa l:er'Ci.tyt lvv-ma.-kat1). Ei ole

myöskään selvää, missä määrin lvv todella siirretään myynt.ihintaa~

ja missä määrin se jää myyjän rasitukseksi. Näitä kysymyksiä olemme

pohtineet laajemmin toisessa luvussa.

'\ ) Ajatel kaa es im. ka hta pesukonetta. A-konetta joka en myyty normaa1i ehdoi n
asiakkaalle ja B-~onetta, joka on myyty "tuttavankaupalla" puoleen hintaan.
~1i kä on 1'Iv-aste näiden tapauksessa? Entä pesukonee11 a C, joka on "'l1yyty"
ilmaiseksi?
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Li~kevaihtovero~yöryhT:1än muistiossa (ks. Lvv-työryhmä (1975, s. 8-11))

korostetaan eri hyödykeryhmien lvv-prosenttien laskennallista ja arvio~-

varaista luonnetta kutsumi!lla ko. liikevaihtoveroa o:vo7:meksi bv:ksi.

erot~kseksi muussa vaiheessa mahdollisesti kerätystä piiZevästc Zvv:sta.

Näin on vain annettu nimet käsitteille, joiden tarkka merkitys jää epä-

selväksi. Olisi käytännössä ja käsitteellisesti hyvin vaikeaa selvittää,

mikä oiisi es·im. pesukoneiden sisältämän p'iilevä r , lvv;n osu~s :r.yyntihin-

nasta. Viittaamme tässä yhteydessä toisen luvun alkuun. SoslBQli- ja ter-

veysministeriön julkaisussa Suominen ja Talonen (1976) on esitetty välil

listen verojen markkamääristä sekä tulo- ja kulutusosuuksista arvioica,

jotka,sisältävät myös arviot kertaantuvasta (piileväst~) "erosta. Jul-

k~isussa ei varsinaisesti analysoida kertaa~tuvan tai piilevän ve~Gn ar-

vicintiin liittyviä vaikeuksia, vaan so~elletaan suoraviivaisesti ~cnos-

tuotos-menetelmää, ks, Suominen ja Talonen (1975, s. Z ja 69-75). Jul-

kaisl.Jssa esitetään r;yC;s lvv:st~. arviot, joihin sisältyy laskennallinen

piilevä syy. Ä'/oimen ja piilevän lvv;n yhteismäär'ää arvioitaessa on teh-

ty mm. seuraavat suoraviivaiset 'o-Ietukset'

1) Yritykset siirtävät tuotantoprosessin jo~~isessa vaiheessa mak
seItavanaan olevan 'Jer-on sa.taprosenttis2sti hint:Jihir., ts.
kul uttajan oletetaan maksavan sa tapr0sentti sest i ~ ullUnki n tuot
teesee~ vaihdantaorosessissa kertyneen lii~evaihtGveron (vrt_
Suominen ja Talanen s. 70).

2) Välituotteiden p3noskerroi~matriisinA = (a,j) = (ziji9i) e1e
menttie~ 3 ij = Zij/gi lukuarvot pysyvät vakioina toi~i~lan

kokonaistuotoksen gi vaihdellessa, ts. teim~alat käyttäv~t väli
tuotepanoksia aina samassa suhteessa kokonaist~otokse2nsa n~haen

(vrt. Suominen ja Taloren s. 74).

3) Verojen (ml, työnantajlen sosiaalit:.;rvamer.ot, mu!!t velil1iset
verot j3 tuklpalkkiot) kerroinmatriisin T = (tikl = (h ik/9j)

elementtien t'ik = hik/g i lukuarvot pysyvät vakioirla toi:T:ialan
kokonaistuotoksen gi vaihdellessa, ts. toimialat maksavat vero
ja aina samassa suhteessa kokonaistuotokseensa nähden (vrI.
Suominen ja Talonen s. 75).
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Nämä oletukset eivät ole loogisesti ristiriitaisia, vaan voivat toteutua
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Kansantalouden tutkiminen ja erilaisten toimenpiteiden vaikucusten sel-

tai 'Simpletaniassa', vrt. Edgren, Turkki la, Vartla (1978, s. 18, 39, 52).

Koska Suomisen ja Talosen lvv-osuuksia koskeviin arvioihin on laskettu

vittäminen olisikin varsin mekaanista ja yksinkertaista puuhaa, jos esim.

taistetun kuvan talouden toiminnasta.

mu~aan myös arviot kertaantuvasta lvv:sta ovat heidän esittämänsä luvut

sanottuna panos-tuotos-malli antaa tavallisesti vain karkean yksinker-

eräällä suoraviivaisella taval1a toimivassa 'mahdollisessa maailmassa'

Suomen kansantalous toimisi tällaisen Simpletanian tapaisesti. Toisin

yleensä suurempia kuin Lvv-työryhmän luvut: esim. hv:n keskimäär'äi-

selle osuudelle kulutusmenoihin nähden saadaan luvut 6.8 %ja 5.3-5.4 %.

Tällöin piilevän lvv:n osuus olisi n. 1.5 %vuoden 1971 kulutusmenoista.

1
':?'f:f(ti0~ ®J~~~ l~\( ';'-' r~'"'--'-'" ;,u&:"f\?"'t.':·f"!:t'
~;~~}~F~ t'~@ f~·{t1 ti"}: ~.i ,: ',-"'- ~ ~:,:l::Y Ml ~~i IT:;.:>-~ r .' j:3 r:l i

~~ *~l t1:,~ k.. ,. ~ ~II lffi! Ltlki L..L..L1.:,.1 .1-:~ ~ '~~ i~

n;'Jf;.W~.,,-,m.'l fI..·.:7:f.·.:il rcC'~ ')'- r"~ -·.:~9t'I·">
!m~ ~ fuj"l.}! -;, il:: 0.4

I
!W !d@j I,~--!.. L;i 1

• rA ~ r
L- --Jo

o 0 ~ ~ ~ ~ c' ~ ~ c
~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~,
--' Q 0 0 0 0 ~ 0 0 ~, - ~

o 0 ro -' -.....1 N 0 ~ 0 l.C 0 0 ~ ..... .....

o 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 0 ~ 0 0o c 0 0 0 ~ 0 ~ 00 N 0 0 0 0 0

'<c:

~
~~

~
v,
~
<.

=

<:
<

c
c
.-<
c
~

~

~.

0:
".<
~:

~~.::
e.. -..;'

~~~

~:!~
O~

'~~ f
=

..::: __ r-

~~'~
~~::;)

~ :~.
~ c

~;~R

tl

'" '" 0'" - ~:....> - r:::
~.., -' --.

? ? ? ? ? ? :='
~~~~~o::~
L:"' \!:l 0 0\ ..:: Q') 0"\

o 0 ~ 0 0 0 ö 0 0 0 0 0 0

~ 0 ~ c 0 N 0 ~ N ~ ~ 0 0
_ ~ 0 m _ ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ 0
Vl ~ 0 00 ~ ~ 0 0 w ~ > ~ 0

o 0 0 0
::, G :..... ::,
o 0 ~ en
00 --' ("..,

"'A
N

'"..
'"

sia eroja er'j kotitalouksien välillä voidaan hyvin käyttää rinnakkain

Suomisen ja Talosen esittämät arviot.

menoista saa tarkastelemalla alL!ks i lvv-tycryhmär. laskelmia. Käyttämälii!

Käsityksen lv'i:n merkityksestä ja osuudesta eri hyödykeryhmieil kulutus-

ku:uttaj"n hintaindeksin hyödykejaotusta ja lvv-työryhmässä suoritettuja

esiffi. eri tuloluokkien kotitalouksissa. Selvitettäessä lvv:n suhteelli-

jopa periaatteiltaan niinkin erilaisia laskelmia kuin ~vv-työryhmän ja

Luku 6.8 %vastaa tarkasti vuoden 1971 lvv:n kercymän ja yksityisten

kulutusmenojen suhdetta, joka on 6.74 %.

nen on kä.sitteel1'jsistä ja käytännöllisistä syistä johtuen vaikeaa, niin

tällä seikalla ei ole paljonkaan merkitystä vertailtaessa lvv:n määrää

Todettakoon, että vaikka piilevän lvv:n suuruuden realistinen arvioimi .

arvioita ko. hyödykeryhmien sisältämästä (avoimesta) lvv:sta saadaan ohessa

esitetty kuvio.
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9.6. MuuT. palvel~Kset.

9.5. Finanssipalvelukset

8.4. Koulutus

tiedot. Kuviota 3vastaavien arvioiden lisäksi (jotka perustuvat kuluttajan

8.2. Virkistyspalvelukset yms.

7.4. Tietoliikenne

min kuluttajan hintaindeksin tärkeimpien hyödyke-erien kuviota 3 vastaavat

hinmeno-osuuksiin) on esitetty myös v. 1971 kotitaloustiedllstelun mukaiset

korjaamattomatosuudet ko. pääerillä sekä näihin liittyvät laskelmat.

4. Asunto

7.3. Ostetut matkat

hi nta indeksi ssä 1972 = 100 käytettyyn v. 1971 ti 1annetta kuvaavi in korj attui-

5. Lämpö ja valo

Laske,1ialla lvv:n ku1utusme:lOja lisäävät laskennalliset vaikutuk.setyhteen,

vaikutus, el i kulutustavaroihin s·is~ltyvän avoimen lvv:n arvioitu osuus koko

kJl utusmenoi sta v. 1971. Seuraavassa kuvi ossa 4 on es i tetty vi elä t ii vi stetym-

dostaa jalkinerroenoja suure~man osuuden kokonaiskulutuksesta.

sältyvä lvv (vaikka molemmi1la lvv-% on 11 %), koska vaatetusmenot mua-

saadaan 5.28 %, joka on 11 %: n verokanr~an muka i nen 1vv: n kul utusmenQjali saävä

on saatu kertomalla ko. menoerän 11 %:n verokannan mukainen lvv-osuus

sisältyvä lvv lisää kulutusmenoja selvästi enemmän kuin jalkineihin si-

ko. menoerän kulutusmeno-osuudella. Näin ollen esimerkiksi vaatetukseen

A'Joimen liikevaihtoveron kulutusmeiloja lisäävä laskennallinen vaikutus

kcitetaankin. Avoin lvv on hyvin vähäistä seuraavissa menoryhmissä:

Esimerkiksi juomissa. tupakassa, vaatetuksessa ja jalkineissa avoin lvv

oli ennen lvv:n korotusta 11 %. Sen sijaan asuntomenot (= asuntopalveluk

set) ei sisällä lvv:a, vaikkakin asuntomenoihin luultcvasti sis~ltyy vä

lituotepanosten kautta melkoisesti piilevää lvv:a, mitä tällä sitten tar-
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i~atemaattisesti Ivv:n keskimääräiset osuudet saadaan keskiarvoinaKuluttajan hintaindeksissä käytettyjen vuoden 1971 tilannetta kuvaavien

osuuksien sekK alkuperäisten korjaamattomien vuoden 1971 kotitaloustie

dustelun mukaisten meno-osuuksien suurin ero on ryhmässä 2, juomat ja (1 ) -p(l) 0= ~w(~)p.
, 1

tupakka. Kuluttajan hintaindeksiä koskevassa selostuksessa (ks. tilasto-

katsa~s 1974/5 s. 50) todetaan seuraavaa: -p(Z) 0= ~w(~)p.,
, 1

Jos lvv-osuuksien hajonta

johtuu yksinomaan painojen poikkeami~ta:

-(1' -(2) (1' (2)
(2) p' - p\ = L(W'.I - W·. )p., , 1

jossa p(l) vastaa w(l)-painoja ja p(2) taas w(Z)-painoja. Näiden ero

co''

c,w.
- 1)= LW~ (-_- Pi

Wi

::..,.
(-', p.)

- 1
\~ .,

/ -' '-2'
s(Pi) 0= v ~wi(Pi - p)(3)

__ 1 '1' (1) '2)
_ L7<"(W";" (2) ".' -w't. 1 ,w·.) , .j1 1 ( .) ..".(w ~ h/(2"'h p,

~ 1 i;'

I!M.· t!M.

s(-=!'l s(Pi) d-:2 , p;l.
1'; wi

"Kotitaloustiedustelun on kuitenkin todettu antavan liian
alha~sia arvoja alkoholi- ja tupakkamenoista verrattaessa
niitä Oy Alko Ab:n tietoihin sekä tupakan valmisteveroa
Koskeviin tietoihin vuodelta 1971. Näiden menojen arvioimi
sen kotitaloustiedustelun pohjalta on myös eri maiden suo
rittamissa tutkimuksissa todettu johtavan virheellisiin tu
loksiin. Tästä syystä nämä menoerät on korjattu vuoden 1971
Oy Alko Ab:n tietojen ja tupakan valmisteveroa koskevien
tietojen mukaisiksi. Näiden merkittävien poikkeamien lisäk~i

kotitaloustiedustelun on todettu antaneen makeisten, ostet
tujen matkojen sekä rahapelien osalta käytettävissä olevia
tilastoja huomattavasti pienempiä arvoja. Makeisten sekä
Dstettujan matkojen kulutusmenot onkin korjattu kansanta
loud~n tilinpidon kautta saaduilla kulutusmenotiedoilla ja
rahapelien osalta tiedot vastaavat Oy Veikkaus Ab:n tietoja".

Näiden osuuksia koskevien arvioiden erot näkyvät myös lvv:n kulutus-

menoja iisää'lässä vaikutlJksessa, vaikka et'i hyödykeryhmien lvv-.osuu-

det ovat !TPlernmissa tapauksissa samat. Juomien ja tupakan lvv:n kulu-

noilla 5.42 %. Nämä luvut vastaavat vuoden 1972 kulutusmenojen jakau-

tusmenoja nostava laskennallinen vaikutus on (l)-painoilla 0.5 % ja

ilmeisesti todenmukaisemmilla (2)-painoilla 0.9 %. Lvv:n osuudeksi

keko kulutusmenoista saadaan (l)-painoja käyttäen 5.28 %ja (2)-pai"

(jossa W. 0= -}(w( J) + w(~») ja
1 .... ~

pieneksi vaikka painot w(~)
1

taan, ts. vaikka hajonta

P 0= LW.p.) on pieni, jäii ero p(1) _ p(2), ,
ja w(~) poikkeaisivat paljorkin toisis·

maa ja 11 %:n lvv-kantaa. Lukujen 5.28 ja 5.42 erot johtuvat siitä,

että

(A) Lvv-osuudet Pi vaihtelevat hyödykeryhmästä toiseen ja

(6) Arvo-osuudet w(~) ja w(~) i :nneilä hyödykeryhmällä ~oik

keavat toisistaan.
(4)

t1\~ .
s(-:2)

~i

(~- --~w .-'_'_'
,- , 2

v ~w.(- - 0), -
\'1.,

_ LW
i

? 1/2
(Lwi(-_-n

wi
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olisi ~elvästi nollaa suurempi. Tässä esiteltyä kovarianssitekniikkaa o~at

soveltaneet esim. Y. Vartia (1978, s. 13-20) ind~ksiKaavoihin ja Turkkila,

Edgren ja Vartia (1978, s. 15 ja erityisesti s. 44-49) verofunktioiden

aggregoinnissa. Yhtälön (2) perusteella

(5) p(l) _ p(2) ~ 0 jos ja vain jos

l:!.w.
cov (-' , p.) ~ 0 jos ja vain jos

W. 1
1

l;w.
r (~, p.) ~ O.

W. 1
1

Erotus ~(1) - ~(2) on positiivinen jos ja vain jos painoilla wi laskettu
6\/' ')

korr'e-iaatio r(~, p.) p,,;nojen suhteellisten erojen' !:>.w./w. jap.-lukujen
~Ii 1 1 1 1

välillä on positiivinen, siis painoerät ja Pi:t korreloivat positiivi-

sesti. Tämä tulos on yleisemmir.kin käyttökelpoinen.

Yhtälön (2) intui tiivinen merkitys on seura<:.vanlainen: ("1 )-painoilla

laskettu p(l) on selvästl ~(2):ta suurempi, jos (l)-painot ovat (2)

painoja suurempia sellaisissa hyödykeryhmissä, joiden lvv-osuudet Pi
lIlv.

ovat suuria. Tällöin positiiviset painoerot~ sattuvat keskimääräistä
~l'·1

suuremman lvv-osuuden sisältäville hyödykkeille.

1) Tämä vastaa suhteellisen muutoksen indikaattoria H~(w(1)/w(~))

(w(~) - w(~1/l(~P) + w(~)},ks. Y. Vartia (1976, s. 9-25).
1 1 2'1 1
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Tämän ymmä:-tämi nen on tärkeää, kun sii rrytään tarkas te1erraan, kui nka

paljon eri tyyppisten kotitalouksien kulutusmenoihin sisältyy liike-

vaihtoveroa. Luonnollisestikin lvv-osuus muodostuu suureksi niillä

kotitalouksilla, jO'iden kulutusmenoista keskimääräistä suur,"il'pi osa

sattuu korkean lvv:n tuotteille esim. pääryhmiin (2) juomat ja tupakka,

(3) vaatetus ja jalkineet, (6) kotitaiouskalusto. Vastaavasci keski-

mää:-äistä pienempi lvv-osuus on kotitalouksil1a, joilla eo. ryhmien

kulutus on vähäistä ja (4) asunnon, (5) lämmön ja valon sek~ (1) ravin-

non meno-osuudet ovat tavallista suurempia. Teoriassa p = wiP i voi

vaihd~lla 11 %:n verokannan vallitessa välillä 0 - 0.11 eli nollasta

ll:een prosenttiin. Käytännössä kaikki kotitaloudet käyttEvät jonk;n

osan tuloistaan kaikkiin pääryhmiir., joten myös lvv-prosentin veihte-

lu rajoittuu selvä~ti pienemmälle väiiile.

Nämä laskelmat vastaavat aikais,"mpaa 11 %lvv-astetta. ~ykyis2!' 14 %

lvv:n tapauksessa r.H.luttuvat 11 ;;:n ryhmissä 2-3 ja fJ luvut l:.wnne: 1i-

sesti l4:ään prosenttiin. Kuten 2. luvun taulukosta 2 näkyy, :,;~ .. kitsee

tämä lvv:n 31.7 prosentin suhteellista lisäystä. (Esim. 10D marka~

hintaisesta tuotteesta täysi lvv Oli 11 mk ja lvv:n en oltava (1.317)

11 = 14.49 mk. että se tuotteen uudesta hinn~sta 89 + 14.49 = lC3.49 mk

01 isi juuri 14 %.) Sör.,assa suhteessa 1.317 nou::;ee myös lvv:r. n:uk~amijärä

niissäkin kulutusmenoryhmissä, joiden kesl,imääräinen lvv-aste 011 täysi-

ffiääräistä verotusta pienempi. Esimerkiksi rav;~non tapauksessa saadaan

uusi keskimääräinen lvv-aste seJraavasti. O',koot tavintoITIenot a nk, jcsta

11 %:n mukainen lvv on (0.0436) a ~~Tämä kasvaa 1.317-kertaise~si, kun

lvv-aste nousee 11 :si:ä 14:äär, prosentti;", ts. (1.317) (C:.043~)a =

(0.0574)a mar~kaan. Uudet ravintomenot ovat siten a - ;O.O~36)a + (0.0574)a

= (1.0138)a markkaa, josta lvv:n osuus on O.0574a/l.C138n = O.0~56 = 5.66 %.

Jos 11 %: n 1vv- kantaa vas taava 1v-/-as te on j: nn€ssi tuoteryhrrässä P~ ja

14 %:n lvv-kantaa vastaava lvv-aste
'1

Pi' vallitsevat n~iden välillä yhtälbt
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Veroasteen suhteellinen muutos i:nnessä

o
1. 317P i
o 1)

- p~ + 1. 317Pi'

1.317
ij - 1

1 + 0.317p,
I

Taulukon sarakkeessa (4) on esitetty, paljo~ko nouzee sellaisen tuot~

n
teen hinta, jO$sa lvv:n osuus on 100Pj prosentt1a,kun koko lvv-~steen

nousu 11:ztä 14:ään prosenttiin siirret~än hintoihin. Jos tuotteen hinta

on 11 %lvv-kannan tapauksessa n~ markkaa tuoteyk$ikköä kohden saadaan

sen hinta 14 %verokannan tapauksessa seuraavasti: lvv-vero nousee

o 0 ~k t 1 3'7 0 0 kk . t tt .. t 0 _.. ' ~ (0 0 0,pin; ma, as a . I P;TI i mar. aan Ja U'J een nln a TI; ma, KascB Tf i - PilTi)

+ (1.317p?n~) = n~ + 0.317p~n~ = n~(1.317p~) markkaan. T~otteeöl hinnan
1 1 1 i 1 i ;

suhteellinen nousu on siten 100(0.317P~) prosentt~a, mikä on suoraan

verrannollinen vanhaan lvv-asteeseen p~.

hyödykeryhmässä on siis

1. 317

o
0. 317Pi1 +

1/,.0
Pi .'i

1
Pi

1 0
Pi - Pi

~1

(8)

(6)

(7)

0.317

1 +

o
0. 317Pi

o
0. 317P i

Täydet 11 % liikevaihtoveroa sisältänyt tuote siis kallistuu 3.49 t,

kun lvv nousee 11 :stä 14:ään prose~ttiin, eli lvv:n suhteellinen nous~

joka riippuu vanhasta p~:n arvosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty

joitakin eo. suul'eiden arvoja.

on 31.7 %. Tuotteen 'vv-asteen nousu on pienempi, nimittäln 27.3 ~.

Vastaavasti tuotteessa, jO$sa lvv-aste on 5 prcsenttia, veroast~en

nousu on 5:stä 6.48 prosenttiin eli 29.6 %. Jos tämä siirtyy sellai-

Taulukko 2. 11 ja 14 prosentin verokantaa vastaavat lvv~asteet P~
lvv-asteen suhteellinen muutos ja vastaava tuotteen
hinnan kallistuminen

r---T I ! I(1) (2) (3) (4)

V~rOJ,SLf'en

1) ~ vero- : $ur.... r.L:lJtcs. l~ ~ vcrc.- lv,,;n l;orotuk~

btlll!n kun v~n,;kar,t2. kanta~ ses,;;a jOhtuvcl
Dlul.:ain(:\ MSotettiin

I
vastil.H't. :;Sys~mailri'iillcn

hv-aste 11 ;stä 14:f.än l"v-aste tuotte~n hin-
"rosen~ti:r. I'\,),n nousu

f---
100 P~

pl", ~1
100 P: 100 (0.317P~j100(-];)

Pf !

c.c 31.7 0.00 0.00

1.0 31.3 i.31 D.n
2.0 30.9 2.62 0.63

3.0 3Q.5 3.91 0.95

4.0 30).1 5.20

I
1.21

5.0 79.0 6.48 1.59 I6.0 29.2 7.1$ 1.90

7.0 22.8 9.02 "J8.0 20.4 10.28 2.54
9.0

I
23.0 11.SS 2.$5

10.,) n.; 12.77 3.17

11.0 I 27.3 14.00 3.49

i
ja Pi'

senaan hintoihi~, tuote kallistuu i .59 ~.

Tuotteen hinnan nousu o~ siis yksinkertaisesti lasksttavissa s~n lvv

asteen P~ ja lvv:n suhteellis~n nousun avulla kaavalla lOC(O.317P~).

Sama kaava soveltuu luonnollisesti myös tuote~yhr.lilIE: ko!:o k~lutukser.

ke~kimääräinen lvv-aste pO oli käytetystä kU:utusmenojakaumasta r~ip-

pLien Lvv-tyi:iryhmä~ laskelmien mukaan 5.3-5.4 prosenttia.

joten kulutusmencjen suhteellinen kallistuminen (kuluttajan hint3-

indeksin nousu) on noin 1.7 %.

Näillä periaatteilla voidaan mi~tä tahansa 11 ~:n lvv-kar.taa v~staavas-

ta taulukosta muodostaa 14 %:n vero kantaa vastaava taui~kko. Näin saa-

tavia taulLikoita ei ryhdytä tässä esittämään; $euraava.ssa luvussa e5i-

tcllään sen sijaan lvv:n korotuksesta johtuvia. kulutuskGrier. kallistu-

misia (kuluttajan hintaindeksin nousuja) eri tyyppisil1ti kotitalou~silh.
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Lvv-osuudet P~ ovat luonnollisesti samat kaikille kotitalouksille, ks:

kuvio 3.

Seuraavan iuvun laskelmia varten esitellään tässä tarkemmin, missä mää

rin eri tyyppisillä kotitalouksilla lvv:n osuus pO(k) kulutusmenoista

vaihtelee. Tämä lasketaan luonnollisesti kaavalla

jossa w~(kl = i:nnen hyöåykeryhmän kulutusmenojen osuus ko. kotitalou

den k kokonaiskulutusmenoista ja P~ = P~(k) = i:nnen hyödyke ryhmän

sisältämän lvv:n osuus.

(9) pO(k) = L w~(k)P~ ,

Taulukko 3: Ruokakuntien jakautuminen henkilöluvun mukaan v. 1971

Ruokakunnan koko
I L~:~u:: II mcara-
I osuus.

Yksinäinen mies 6.1

Yksinäinen nainen 16.7

2 henkilöä ?, ~
~~.o

3 henkilöä 19.1

4 henkilöä 17.2

5 henkilöä 9.0 I
6 tai useampia henk. 8.3

Yhteensä 100.0

Seuraavassa on tarkasteltu Lvv-työryhmän mukaisesti 1 - 5 her.kilön koti-

Tarkastellaan Lvv-työryhmän tapaan kotitalouksia jaettuna kolmeen tulo

ryhmään ja Kolmeen henkiläluvun mukaiseen kOK6rYhmään. Tulotason mukai-

nen luokittelu tapahtuu kotitalouksien (yhteenlasket~n) vuoden 1971

käytettävissä olevan tulon (Yd) perusteella tuloluokkien ollessa seu

raavat:

A. "Pienituloiset": Yd < 10.000 mk/v

B. "Keskituloiset": 10.000 mk/v ~ Yd -< 18.000 mk/v

c. "Suurituloiset": 18.000 mk/v ~ Yd

Kotitaloustiedustelun (1971, Osa I, s. 10) mukaan kotitaloudet jakau

tuivat henkilöluvun mukaisiin kokoluokkiin v. 1971 oheisen taulukon

mukaisesti.

talouksia, jotka on jaettu luokkiin 1, 2-3 ja 4-5 henkilöä. Näihin luok-

ki;n sattuvien kotitalouksien lukumääräosuudet evat 25 %, 47 %ja ~8 k.

Liikevaihtoveron osuus kulutusp'lenoista vaihtelea tu'otaso- ,:a henkilä-

luvun mukaan seuraavan taulukon ja kuvion osoittamalla tavalla. Yhteensä-

sarakkeiden luvut ovat arvioita, jotka en laskettu ko. ryhmien ivv-

osuuksien painotettuin& keskiarvoina käyttäen painoina arvioituja l~ku-

määrä- ja tulo-oSUJksi~.

Taulukko 4: Liikevaihtoveron osuus kulutusffienoista kotitalouksien käy
tettävissä olevan tulon ja henkilöluvun mukaan

I Kotitalouksien tulotaso 1

Pien·j- Keski - !Suuri - 1 IRuokakunnan tuloiset tul oi set Itul oi set Yhteensä
koko kotitaloc;det kotitaloudet: kotitaloudet i I

I

i
i

I 1 henkilö 4.7

I
5.0 4.9 0+.9 !,

!I ? 3' I 4.7 5.2 5.11 I 5.2~- nenK.
4-5 henk. 5.1 I 5.3 I 5.6 1 5.5

i

LYhteensä
I

4.8 5.2 I 5.4 5.3
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Kuvio 5: i...iikevaihtoveran osuus kulutl1s:f:enoista kotitalouksien käytettä
vissä olevan tulon ja henkilöluvun mukaan

- 109 -

(Asunto, LämpB ja vale, jossa lvv-a~te on lähes 0) menojen kustannuk-

%t'7

<>

si

4

3

2

o

~ .. ~~. ):.. . ~?'~:'illt
r;gm,,>: fD1Jl,.:_. L.-§,.-il':

li:i%) WJ w;'0.
::';.7' ~4:'-;1 !5\~

r~~::~~ !::~;:, ~\:~~~~
f.k.. ''' ..". ,.... II
1

1 ~-; j 4-5
I-:!r:~' ~2n... ~r,,<.

;:'~::W;: r::.~ ·;;"1 f·W,*:·:

~ "'::'1l%&J_~';,~: !t~~~~ ;:,::;-~;- ~
MJ]l *d~ :-':'-~i': r·d. - l'i'~~1 ?-&.x< ' ~~~
,5:,2,0 !'5,3~ 5..~_; 4.~::
~:<..J !;-~:'''::;l /;:ij::,! -~,,>'d

:i.l& ~:~~!'I &~-~ ,:~~
). 1 12- 3 J 4-5~ !; I~(..! jt"rnl.. !.e~: r.e~'.

'::?~::.??~:; !~~-::;"" ~~, ;::...>'>"'::-:

10110

r
1 6

W r:;:-:::<:':~' I'"," ;:,':'~':,': -l
[:; .>-"- v~~r ~ 5
t:'~~~ ~h{l ~
[.~', t~?:~; ?

[" ..: f"'S i~"'-:·~·:1 ~;...~ 3

~I ~~ ':~n;'l r~r..:l 1
1!':':';",·, ,~.......3
i:iJ"~~1 r·::>:;·:-·N ,0

sella. ;'Ylellisyystaviiroiden" ryhmän IV (Juomat ja tupakka +

Vaatetus ja jalkineet + Kotitaloustarvikkeet ja palvelukset, joissa lvv-

aste or: tiiydet 11 %) vaikutus ZV'D-o..stect? vaihteZ!;,.Y! jäii hyvin vähä-jseksi,

koska tarkaste11uissa ryhmissä tämän ryhmän meno-osuus pysyy varsin lä

hellä keskiarvoaan. 19 prosenttia.

f\ämä tiedot ilmenevät seuraavasta taui ukosta, jossa KJ1 t.:tus;;;er.ot er,

jaettu neijädn ryhmään niiden sisältämän lvv-asteen per~ste~lla ja

pienlw1o~set

kuUtalo~det

kesk itJ1ui set
kot i ta 1oude t

suuri tu10iset
kotita1011cet

jokaisen neljä~ mene ryhmän osuus kokonaiskulutuksesta on esitetty koti

talouden tulotason ja henkilömäärän mukaisesti.

Havaitse~~le, että liikevaihtoveron osuus kulutuksesta vaihtelee vain

vähän, mutta systemaattisesti kotitalouksien tulojen ja henkilBluvun

mukaan. Henkilöluvun kasvaessa lvv:n osuus kulutusmenoista jonkin ver-

ran lisääntyy jokaisessa tuloryhmässä. Samoin lvv:n kulutusmeno-osL:uS

kasvaa lievästi kokcnaistulojen lisääntyessä, ts. suurituloisten koti-

talouksien kulutusmenoihin sisältyy jonkin '/en"an enemmän lvv:a kuin

pienituloisten kOcitaiouksien menoihin.

L,m-osuuden kasv.:uninen kokonaistuZojen noustessa johtuu pääasiassa 1ii-

kennem€nojen sekä muiden tavaroiden ja palvelusten (Ryhmä III, jossa

lvv-prosentti on 5.8) meno-osuuden kasvusta ravinnon sekä koulutuksen

ja virkistyksen (Ryhmä II. jossa lvv-prosentti on 4.5) meno-osuuden

pienentyessä. LLm-osuuden kasvaminen henkiZö'Z.wN.Y! Zisä'Tn-t;ye.ssä taas

johtuu pääasiassa ryhmän 111 (Ravi~to + Koulutus ja virkistys) meno

osuuden voimakkaasta lisäyksestä, joka tapahtuu pääasiassa ryhmän 1



Taulukko 5: Eräiden kulutusmenoerien osuudet kokonaisku1utusmenoista sekä näiden menoerien sisältämät 1vv:n
osuudet kokonaisku1utusmeiloista v. 19-71 kotitaloustiedustelun mukaan erilaisilla kotita1ouksi 11a
(I.vv··työryhmän 1aske1mie:l mukaan)

o

---- .-

Huna
Kotitalouden henki1ö111ku ja l'
ktiytet"i:iivissä olevien tulojen suuruus I

est'j
5 1 henkilö 2-3 henkilöä 4-5 henkiHiä Kai kkiä) koti-

A B C A B C A B C taloudet

28 26 30 23 21 22 19 18 19 21
, (O.l X) 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1) o.n

30 22 20 39 33 28 42 38 31 32
(4.5 %) 1.5 1.2 1.1 1.7 1.5 1.3 1.9 1.7 1.4 1.5

22 33 32 21 26 31 23 25 30 28
(5.8 X) 1.7 1.9 1.9 1.0 1.6 1.9 1.4 1.5 2.0 1.7

ka +
ki neet -l 19 18 18 18 19 20 17 19 20 19
f:keet. 2.1 2.0 2'.0 2.0 2.1 2.2 1.8 2.1 2.2 2.1

(11.0 %)
------ --

(5. 3 ?~) 100 100 100 1DO 100 100 100 100 100 100
4.7 5.0 4.9 4.7 5.2 5.4 5.1 5.3 5.6 5.3

II

IV juomat ja tupak
Vaatetus ja ja1

. Kotita1ous tar-v-i
ja palvelukset

Asunto +
Lämpö ja valo

Ravinto +
Kou~lIt.us ja
vi rki s tys

111 Liikenne + Muut
tavarat ja
palvelukset

]-IV Koko kulut~s

IKlIlutusmenot luokite
1vv:n osuuden mukais
(suluissa 1vv:n osuu
ko. ku1utusmenoeräst

1) A vastaa pienitu10isia ja C suuritu10isia kotita1ouksia.
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tiedustelun desiilijakoa siten, että jokaisesta desiilist3 on
poimittu ainoastaan ne kotitaloudet, jotka ovat osallistuneet
tilinpitotutkimukseen. Näin ollen tässä raportissa ei desiilei
hin kuulukaan vain tasalukuinen määrä kotitalouksia. Koska ti
linpitotutkimukseen kuuluu 3254 kotitaloutta, on tässä rapol'
tissa kussakin desiilissä noin 300 kotitaloutta".

% %
2iJI n 120

"~1 ";+ .",;,L,·,I"m,l, I I L
i l' I"r I I I I I ""

Desiilijakoa ei siis ole tehty kuukausi kirjanpitoa pitäneiden kotitalouk-

taloudet pyritty valitsemaan edustavasti. JOkaisesta ansaintatulon desii-

on huomattav~a vaikutusta tuloksiin, koska kuukausikirjanpitoon on koti-

listä onkin kuukausikirjanpitoon tullut noin 325 kotitaloutta. Todetta-

sien henkeä kohti lasketun ansaintatulon perusteella, mutta tällä tuskin

sien tiedot tulode~jileittäin.

vähän siirtämä11ä) arvioida myös tarkasti kuukausikirjanpidon kotitalouk-

koon myös, että kussakin desiilissä luvut ovat henkilöä kohti .laskettuja

keskiarvoja, joihin kotitalouksien lukumäärän vaihtelulla on vain vähäi-

nen vaikutus. Haluttaessa voitaisiin interpoloimalla (siis desiilirajoja

Yleiskuvan kulutuksen, käytettävissä olevan tulon, säästämise~, kaikkien

välillisten verojen ja liikevaihtoveron vaihtelusta ansaintatulon desii-

lija':>n mukaan saa kuviosta ja taulukosta 6.

Kuvio 6. Liikevaihtove~on ja kaikkien välillisten verojen osuus kulutus
menoista ansaintatulon desiilijaon mukaan v. 1971, %
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Taulukosta 5 havaitserr~ne, että desiilijaoll perustana oleva ansainta-

tUl0 vaihtelee odotetulla tavalla voimakkaammin kuin käytettävissä

oleva tulo ja kUlutus. Henkeä kohti lasketut kulutusmenot vaihtelevat

desiileittäin se1västi vähemmän kuin käytettävissä olevat tulot, mikä

on aivan normaali ilmiö. Alimmissa desiileis$ä säästäminen on nega-

tiivista, mikä merkitsee kuluttamisen rahoittamista säästövaroin.

Ylilnmissä desiileissä osa käytettävissä olevista tu10ista jää sääs

töön, varallisuuden lisäykseksi.

Kaikkien välillisten verojen keskimääräinen osuus kulutusmenoista

v. 1971 on 18.4 %. Alimmissa desiileissä ko. osuus on selvästi pie-

nempi kuin ylemmissä desiileissä. Lvv:n keskimääräinen osuus kulutus-

menoista cn 6.8 ?~, johon sisältyy myös at'vio kertaantuvasta lvv:sta.

Lvv:n osuus nousee vain lievästi ansaintatulon noustessa, ks. kuvio 6.

Sosiaali- ja terveysministeriön la$kelmien perusteella avoin ja kertaan-

tuva lvv muodostaa siis henkilöä kohti lasketun ansaintatulon eri suu-

ruusluokissa (desiileissä) lähes saman osuuden kulutusmenoista. Kertaan-

tuvan lvv:n huomioi~inen siis pikemminkin pienentää lvv-asteen tuloluo-

kittaisia eroja kuin lisää niitä. Taulukon 3 ja kuvion 5 mukaan avoimen

lvv:n osuus kulutusmenoista lisääntyi käytettävissä olevan tulon nous-

tessa.

,e.voin ja kertaantuva liikevaihtovero jakautuu kulutuksen päCiryhm'jin

ansaintatulGn eri des'iileissä taulukon 7 osoittamalla tavana. Taulu-

kassa 7 on kulutusmenoerät jaettu suurin piirtein samalla taI/alla kuin

kuviossa 4. Selvin periaatteellinen ero havaitaan ryhmien Asunto s~kä

Lämpö ja valo kohdalla, joissa avoin liikevaihtovero on likimain nolla,
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mutta joihin sisältyvä kertaantuva liikevaihtovero on noin 0.4 % kulutus

menoista. Ravinto-ryhmässä myöskin 1iik.;vaihtoveron kulutusmenoja 1isää-

Kuvio 7 osoittaa, että lvv:n osuus Kulutusmenoista selvästi pienenee

päämiehen iän noustessa. Tämä johtuu e.-ityisesti ryhr.1ien Vaatetus ja

vä laskennallinen vaikutus on selvästi noussut, kun kertaantu~a liike- jalkineet, Liikenne sekä Muut tavarat ja palvelukset meno-osuuksien

vaihtovero on otettu huomioon. vähenemisestä päämiehen ikääntyessä.

Vaikka lvv-asteet vaihtelevat desiileittäin vain vähän, syntyy lvv-aste

eri desiileissä eri osista. Ravinto-ryhmän kontribuutio lvv-asteeseen

Kuvio 8: Lvv:n osuus kulutusmenoista oäämieher, scsioekoncmisf:n aseiiian
mukaan v. 1971, % '

laskee alempien desiil'ien noin 2.2 pY'osentista lähf:s 1 prosenttiin ylim

mässä desiilissä. Vastaavasti liikenne-ryhmän kontribuutio nousee alim

pien desiilien noin puolesta prosentista ylem~issä desiileissä puoleen

toista prosenttiin.

Ansaintatulon desiilijaon lisäksi Swominen ja Talanen ovat tarkastelleet

1vv: a use"i den mu i den taustamuuttuj i en 1uold ssa. Seuraavassa es itetään

kuvion muodossa joitakin kiinnostavia tuloksia.

2

Kotitalouksissa, joiden päämies on ammatissa toimimaton (eläkeläinen tai,

pääomatuloilla elävä) lvv:n osuus kulutusmenoista on keskimäärin ;J"ienempi.

Lähde: Suominen ja Talonen (1976, s. 40),

Tähän vaikuttaa e~itYisesti liikennemenojen pienuus.

y~;t

tt:.; .

A::-.....=.:ri- ~c;: ..cja
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maton
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Kuvio 7: Lvv:n osuus kulutusmenoista kotitalouden päänliehen iän mukaan
v. 1971. %

i~%1 i'

~r ~;ti:~L!~~~~;] 1:
4r f"" '1", ''<,0~''''+ -"'1"" ,J 1,

:[ -' 0

o
-2"4 25-34 35-~4 45-54 55-64' eS-

pääa:i~hen ikä v;.;c~issa

Lähde: Suominen ja Talonen (1976, s. 38).
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Kuvio 9: LV'/:n osuus kulutusmenoista kotitalouden henki"löluvun mukaan
v. 1971~ %

Kuvio 10: Lvv:n osuus ~ulutusmenoista kotitalouden työssäkäyvien luku
määrän mukaan v. 1971, %
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Lähde: Suominen ja Talanen (1976, s. 44);' .v.
Lähde: Suominen ja Talanen (1976, s. 46).

Lvv:n osuus kulutusmenoista kasvaa jonkin verran kotitalouden henkilö- Kuviossa 10 ensimmäinen ryhmä (jossa työssäkäyvien jukums~l'ä 01: no1h)

luvun lisääntyessä. Yhden hengen kotitalouksien keskimääräistä pienem-

pi lvv-osuus johtuu ravintomenojen sekä 1iikennemenojen k~skimKäräistä

muodostuu pääasiassa kotitalouksi"ta, jo~den päämies on ö.mmatissa toi

rnimaton, vrt. kuv'io 8. Työssäki::yv i en -; ukumäär'Cin k2 S\ial,SSa myös bv-aste

pienemmästä osuudesta. Vastaavasti suurperheillä näiden ~enoryhmien ta- se1västi nousee, joka ~el ittyy ryhmien Juomt ja tupakka, Vaatet:~s ja

vallista suurempi osuus nostaa niiden lVi-astetta. jalkineet sekä Liikenne meno-osuuksien kasvusta, ks. Suominen ja Talc-

nen (1976, s. 46).
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Kuvio n: Lvv:n csuus klllutusmenoista kotitalouden sija-:nnin mukaan
v. 1971;, I~

Kuvio 12. Oheiskuvio Lvv-työryhmiin er-iävään miel1piteeseen (kopioit'J)

%r-
9,·

%
9

Talo\ldellinon suul,nitrelL:keskus

1376-02-09

8 3
AVOiMEN L111(EVAIHTOVERON OSUUS KOTIT;\LOU"S:EN
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TU:"O!STA TULODESllLEITTÄiN

Lähde: Suominen ja Talonen (1976, s. 48).

Et21ä
Suomi

Pohjois-Suomessa lvv-aste on keskimääräistä suurempi, mikä johtuu lii

kennemenojen suuresta osuudesta.

.' 'k -1%1 :..: .2.~D..L~Jjlt~:..S._l.1J.. '{mmenes.
:)Z,B kO~It."'lo·Jk$jsta

(peroelst") 1
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Vertailtakoon edellä esitettyjä laskelmia ja kuvioita Lvv-tyäryhmän

jäsen Seppäsen eriävään mielipiteeseen liitettyyn "Taloudellisessa

Suunnittelukeskuksessa tehtyyn selvitykseen 1i ikevaihtoveron yleisis

tä tulonjakovaikutuksista", Lvv-työryhmä (1976, s. 40-41). Tässä sel

vityksessä on käytetty edeilisessä luvussa kritisoitua virheeliistä

laskutapaa, jossa lvv:sta johtuva kulutusmenojen lisäys on suhteutet

tu kulutusmenojen sijasta käytettävissä oleviin tuloihin.

Ede llä oleva kuv'i 0 pen.ls tuu' Seppäsc:n eri äviin [;li ei i piteel1 1i Hteen

.Kulutu5hy~dykkeiden liikev~ihtoveron tulonjakovaikutus· asetelmaan "

L'/v-työryhmä (1976, 5.43). Tällaisen harhaanjohtavan lasKut,(\iiln perusteel-

1a päädytään" se1vi tyksen" vi imei se.nä johtopäätöksenä es i ttämään seuraavaa:
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"11ikäli kulutushyödykkeiden liikevaihtoveroa korotettais'iin yh
dellä prosenttiyksiköllä, se merkitsisi a1 in~man tuioluok"n käy
tettä'Jissäolevan tulon reaalisen ostovo'ima~ alenemistaO.7 pro
sentilla. Ylimmässä tuloluokassa aleneminen olisi 0.4 %".

Jos tarkoituksena on vain esittää erilaj~ia suggestiivisia kuvioita oman

näkökantansa tueksi, voit"isiin liikevaihtoveron air":l:ttamal'. rasit~sla.

kuv~ta esimerki[(si seuraavan kuvion esitt~m~ll~ taval1a. Täm~kin kuvio

perustuu tos'iasioihin ja tutkimustul0Ksiin, mutta sii cä ei seu,'"i', että

Kuten edellisessä luvussa on yksityiskohtaisesti osoitettu, ei tällais- se oikealla tavalla esittää lvv:n rasitusta an~aintatulo~ desiileittäin.

ta johtopäätestä voida esitetyistä laskelmista tehdä. Väite on paitsi

perustelematon myös virheellinenl ), sillä kä~/tetcävissä olevan tulon Kuv;o 13: Liikevaihto'Jerosta johtuva "rasitus,,1) ar.sa·j"tatulon desii lie"
mukaan v. 1971, indeksi (373 mk/vuosi ~ 100)

reaalisen ostovoiman aleneminen on tuloluokasta riippumatta suurin piir-
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nen (1975) ei 'Iät ota vars i na i sest i kantaa tähän kysymykseen, vaan es i ttävät

vissä o'!evista tuloista. Luonnollisestikaan ei voi kieltää kecään suorH-

ta. Kuten olerrme edellisessä luvussa peruscelieet, lvv:n osuus kulutus-

menoista kuvaa. luontevasti hv:n rasi tusta eri ryh!T1issä, joten lvv:n

esimerkiKsi 1iikevaihtoveron osuudet sekä ku iutusmenoista että käytettä-

lvv:n osuudella käytettävissä olevasta tulosta ei ole samalla tavalla

tein saman suuruinen.

tar;;asta tietynlaista jakolaskua, mutta 1ienee paikallaan huomauttaa, että

Suominen ja Talonen (1976) j1'. Suominen, E11ala, Kallio, Leppänen ja Talo-

yksinkertaista ja luontevaa tulkintaa kuin lvv:n osuudella kulutusmenois-

osuudella käytettävissä olevista tuloista ei tällaista tulkintaa ole.

1) Mitattuna indeksillä 1 ~ lvv marKOlssa henkeä kohti ko. tulc~yhmässä/

lvv keskimäärin markoissa henkeä kohti.

1) Vastaavaa virheellistä ajattelua esiintyy Lvv-työryhmän mietinnössä
luvussa3.4. s. 15-17. Huomattakoon, että Lvv-työryhmän eriävän rr.ic:li
piteen asetelman 3 (s. 44) mukaan avoimen lvv:r, osuudet henkeä kohti
lasketuista kulutusmenoistaovat tuloluokittain !al i,.~masta desimaa
lista lähtien) seuraavat: 5.1,5.1,5.2,5.0,5.0,5.0,5.4,5.3, G.4, 4.4.
Tämä asetelma olisi tarjon~lut mahdoll1suuden oikeiden johtopä~tösten

tekemiseenlvv:n korottamisen vaikutuksista tulojen ostovoimaan.
Tässä tarkasteltua virhepllistä ajattelua sovelletaan vdrsin Ylei
sesti, mutta siihen on alettu viime aikoina kiinnittäa huomiota
myös alan julkaisuissa, ks. Levitt (1976).

Seuraavassa 1uvc'ssa tarkastellaan kysymystä paljcnko lvv:n kol'11en pro-

senttiyksik~n korottaminen on vaikuttanut eri kotitalouksien tulojen

ostovoimaan.
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Liikevaihtoveron korotuksen vaikiltukset erilaisten koti-

talouKsien tulojen ostovoimaa.n
Taulukko

- l25 -

8. Liik~vaihtoveron 3 prosenttiyksikön korotusta vastaava
käytettävissä olevan t~lon heikkeneminen ~otitalouden

tulotason ja henkilöluvun mukaan

Seuraavassa esitetään yksityiskohtaisesti toisen luvun rajauksien mu-

kaisesti "mitkä ovat kulutustavaroiden 3 prosenttiyksikön lvv:n korot

tamisen välittömät standardihintavaikutukset esimerkk~talouksien käy-

tettävissä olevien tulojen ostovoimaan eri tuloluokissa". Seuraavassa

esitettävät tulokset saad~an suoraan edellä esitettyjen lvv:n kulutus

meno-osuuksien perusteella.

Edellisessä luvussa on taulukon 2 yhteydessä osoitettu. että jos lvv:n

osuus tuotteen tai tuotekorin hinnasta (siis kulutusmenoista) on 11 %:n

lvv-kannan tapauksessa 100pO prosenttia. niin lvv-asteen 3 prosenttiyk-

sikön noususta johtuva 100 prosenttises~i kuluttajan kannettavaksi siir

retty tuotekorin kallistuminen on 100(Ö~;'7pO) prosenttia. Luvussa 3.2.

on osoitettu. että tämä on erittäin tarkka arvio sekä todellisen elinkus-

tannusindeksin nousulle. että kiinteänä pysyvän käytettävissä olevan tu

lon ostovoiman heikk2nemiselle. Näin ollen jos esim. lvv:n osuus pO ku-

lutusmenoista on tietyllä kotitaloude11a 5 %. kallistuu ko. kulutuskori

1.59 %lvv-asteen noustessa 11:sta 14:ään prosenttiin. Käytettävissä ole-

van tulon ostovoima heikkenee siis noin 1.6 X.

Vastaavasti laskien saadaan edellisen luvun taulukon 4 perusteella seu-

raava taulukko ja kuvio.

! Kotitalouksien tulotaso 1
I -,

I

I I Pi eni- K2ski - Suur - I i
1 Ruckakunnan tuloiset tu"loiset tulo set. Yhteens=-j

I

koko I kotitaloudet kotitaloudet koti aloudet I
I 1 I

1 henkilö 1.5 1.6 1. 55 1 ("- I
I .:)~ i

2-3 henk. 1.5 I 1. 65 1.7 I 1.65 i
1

1 I I4~5 henk. 1.6 i 1.7 1.8 I 1. 75
I I i I

I J

YhteenSä~ J
I I I, - 1. 65 1 1.7 1.71.0 J !
, J

Tässä on huomioitu ainoastaan avoin liikevaihtovero. Käytettävissä 012

van tulon ostovoiman heikkeneminen en laskelmien perusteella tuloluokit

tain lähes samansuuruinen. Suurituloisten kotitalouksien tapauksessa tu

lojen ostovoima heikkenee n. 1.7 % ja pienitulo~sil12 n. 1.5 %. Ostovoi

man heikkenemi~er. on vastaavasti yhd2n henkilön kotital~uksilla 1.5S ~

ja 4-5 hengen kotitalouksilla 1.75 %. Seuraavasta ~uviost~ ilmenee, kuin

ka ostovoiman heikkeneminen vaihtelee tulotason ja henkilöluvun mukaan.
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Kuvio 14. Liikevaihtoveron 3 prosenttiyksikön korotusta vastaava käy
tettävissä olevan tulon ostovoiman heikkeneminen kotitalou
den tulotason ja henk~löluvun mukaan

Kuvio 15. Liikevaihtoveron 3 prosenttiyksikön korctukse~~a jontuva
kotitalouksien käytettävissä olevan tulo~ ostovci~an heik
keneminen ansaintatulon desiilij&on mukaan.

%1 1%
1%

12.0

f!l~~.· ftf1~ql: ~ ls
~ .. 6j '.1" '10' I
!/:_:_,~ I~'~_'_ ~",:.) ] 1.0

':~Yf. ~l l~;J:j.,~.~ !.~,:,-..J :S.~:;:l'U 0.5
~ 12.3 I 4·5 I

~~:~; ~~~:~;J. ~: I0

S'Jl..:rit.u~f)is~t

kctitäiQudet
kesk i t:; ici S€t
kotitaloudet

pie:-d t:.Jlois.e~

kotitulOuG2t

l'.:$.?-:

1=:;-'1%;~:
• 1.5
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Ostovoiman heikkeneminen lisääntyy jonkin verran henkilöluvun kasvdt:S

sa, kun kotitalouden kokonaistulot on vakioitu. Todettakoon, että esim.

keskituloisten kotitalouksien kolmessa ryhmässä henkeä kohti lasketut

tulot pienenevät henkilölu'/un lisääntyessä. Edel lisen luvun taulukon 6

avulla saadaan k~sitys liikevaihtoveron korotuksen vaikutuksista eri

tulotasojen kotitalouksi~n tulojen ostovoimaan siinä tapauksessa, kun

myös kertaantuvan liikevaihtoveron korotuksen v.:!ikutukset tulevat Cuot;

teiden hinnoissa kotitalouksien kannettaviksi. Tulojen ostovoiman kes

kimääräinen heikkeneminen oli 1.7 %, kun laskelmissa huomioitiin vain

ns. avoin liikevaihtover~. Kertaantuvan liikevaihtoveron mukaanotto li

sää ostovoiman heikkenemistä puolella prosenttiyksiköliä, nein 2.2 pro

sentti"in. Laskelmien tulokset on esitetty seuraavissa kuvioissa.

I II 111 IV V VI \/11 Vii! IX X

ansaintatu1Gn des~ili

Liikevaihto'/eror, korotuksesta johtu'/a tuloj-2n osto'voi:;,,,!' hcikkene",-;

nen vaihtelee varsin vähän ansaintatvlcn luokasta toise2~. Alimmissa

tulol~okis5a ostovoiman heikkeneminen O~ noin 2.0 pr8senttj" ja ylim

missä tuloluokissa se on noin 2.3 prosenttia. Liikevaihtoverun kOr2t

taminen näin ollen laskee suurituloisten ostovoimaa jonkin verran ~ie

nit~lloisia runsaammin. Samans'Juntaiset tulokset sa"tiin myös "avoi!1ta

lvv:a" koskevista laskelmista, jotka kuvaavat lyhyemmän aik5v~lin vai

kutuksia.

Vastaavalla tavalla laskier saadaan luv~n 4.1. k~vioide'l 7-11 DEr~5

teella arv~oitua, kuinka paljon liikevaihtoveron korot~ksen vaikut~s

tuiojen ostovoimaan väihtelee eri tyyppisissä r.oticalouksissa. L~skel·

mien tulokset on esitetty seuraavissa kuvioissa.
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KUV10 16. Lvv;n 3 prosenttiyks~kön kGrottamisen a:heuttama kotitalou
de~ käytettäv:ssä olevan tulon ostovoiman heikkeneminen ko
titalouden päämiehen idn mukaan

Kotitalouden pää~iehen sosioekonc~isEn aseman mukaisessa tarktstelus-

sa ostovoiman ~eikkenemisen erot jäävät pieniksi. HainJttava ero a~

keskimääräistä vähemmän.

louksissa" ostovoima heikkenee liikevaihtoveron korotuksesta johtuen

Tulojen ostcvoimHn h2ikkeneminen vaihtelee systemaattisesti kotitalou

den päämiehen iän mukaan. "Nuorten perheiden" tapauksessa ostovoima

heikkenee keskimääräistä jonkin verran enemmän, kun taas "eläkeläista-
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Kuvio 18. Lvv:n 3 prosenttiyksikön korottamisen aiheuttama ko:itaiou
den käytettävi Isä ei evan tu 1on ostovoiman he'; kkenemi nen ko
titalouden henkilöluvun muka~r.

päädsiass~ eläkeläistalouksista ja jossa tulojen ostovoiman lasku jää

havaittavissa ainoastaan ryhmässä Ammatissa toimimacon, joka ~uodostuu

keskimääräistä p·iene;nmäksi.l
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Kuvio i7. Lvv:n 3 prosenttiyksikön korottamisen aiheuttama kotitalou
den käytet~ävissä olevan tu:on ostovoiman heikkeneminen ko
titalouden sosioekonomisen aseman mukaan Tulojen ostovoiman he'ikkeneminen ei vaihtele m?inittavasd ~otit:,;liJlJ-
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den henkilöl~vun mlJuttu~ssa. Ed"l1ä Oi' osoitet:u, ettii "i ii~=v"ihto',e-

ron kurottamisesta johtuva tlil(Jj.:n ostcvoi8ar. heikkeneminen lisääntyy

jonkin verran, mutta systemaattisesti kotitalouden heilknö!uvurl lisään-

tyessä, mikäli kotitalouden kokonaistulct OP. vakiaitu.
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Lvv:n 3 prosenttiyksikön korottamisen aiheuttama k8titalou
den käyt2ttävissä olevan tulon ostovoiffiar. heikkeneminen ko
titalouden työssäkäyvien lukumäärän mukaan

1~~

d2_5

",L.O
1

j,~
i
11.C

·1 1
I I

1 J0.5\ I
1 10

-.:.

r"',,~,:) 50

$'Js.~i

r-'--!
i

~'.~

Su:)ni
'J::; 1~ -

-.--~r'--"-,
! i
1

%[

2.5t

~J
1}r : 2.2.

i
1

. .~ }
, ,O.5[ . i i
! ,.

o Eter~.•
Sl"Or.li

Kuvio 20. Lvv:n 3 ~rDsenttjyksikön korottamisen aiheuttama kotitaloG
den k~ytett~vi3sä olevan tulon ostovoiman heikkeneminen ko
titalouden sijaintialueen mukaan

0.5

työ3s<ikii'y'Ji~11 lu~U[j'dlr;j

.' \\., "r.; rJ Gl r~,~~t,:il~,
~. ,i " -: i r'l! .( 1 f'; . (: ,J l ,j j':::'1 -t 2.0

;";j' ir.'n i ~1r"~ !
['. l l'i i~?', {1 J' ' . i
: ,.9.' ' ..~2 i 1;',',!: ., 1;' ",,1 15

! ',; 1'1 I':-'! i " 1r,~~J .
i ,,~~ j ff,\ '. ~', d 1 \ , J ry,:;·k! ·11.0
i' ::"1 1(! F ",,-~ 1~\' 'j <;~~:f~
I ,;>"j h' ,'i ;+, , t~~' :,.J ~ ;,t'

~ .", . »~::; i kt~)<j l{l~iJ [;*&3 4---~ 10o

%

1.511-

0.5

I1.0[

2.0

2.5

Kuvio 19.
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Ostovoiman h~ikkeneminen lisääntyy systemr.attisesti kotitalouden työs-
~ :--

säkäyvien lukumäärän noustessa. EY'ot varsinaisten työelämään osallis-

tuvien kGtit~louksien välillä ovat tosin merkityksettömät. Työelämään

osallistumattomat kotitaloudet ovat pääasiassa eläkeläiskotitalou!(sia,

joilla tulojen o5tovo i man heikkenemisen on jo todettu jäävän keskimää-

Kotitalouden sijaintialueen mukaisessa tarkaste!u!~a ei voida todeta

merkittäviä eroja ostovoiman heikkenemisessä.

Olemme edellä tarkastelleet l"iikevaihtoveron ko,'otuksesta jOhtu'J3a tu-

lojen ostovoiman heikkenemistä useilla erilaisilla LGvoilla luckite:-

räistä pienemmäksi. luissa kotitalou~sissa. Tarkastelujen perusteella voitiin tQdet~ vain

vähäisiä eroja ostovoimien heikkenemisessä eY'i tyypp'is:ei; k'ct't"'!Juk-

sien välillä. Nämä erot johtuvat lii~evaihtoveron hyödykerynmitcäises-

tä porrastamisesta (eslm. asunnon sekä läm~ön ja valon kohdalla ~voin

lvv-aste on alle 0.5 j;, kun taas ylellisyystavaroista bnnetaa.n täy-

det 14 % liikevaihtoveroa) eikä eroja esiintyis-j, jos keikkiC=:1 hYG~Y;,-

keiden kohdalla sovellettaisiin samaa liikevaihtoveroastetta. Tarkas-

tel umme osoittavat, että sovell etusta 1i i keva i htoveron por'rastuksesta

huolimatta liikevaihtoveron v. 1977 aluss5 s~oritettu J pros2I'jttiy~si-



keuksiin joudutaan myös taloustieteen peruskäsitteHi;" tarkasteltaessa

2" silkkaa pötyä vai syvällis:ä pohdintaa. Samantapaisiin tulkintavai-

Elementaarisia virheitä ja syvällisiä periaatteellisia kysymyksiä on

usein vaikea erottaa toisistaan. Argumentvinnille on täl 'aisissa t~ia~

teissa usein vaikea löytää pohj3a, jolta ponnistaa. On esi~erkiksi vai

kea sanoa onko väite "1+1 voi joissakin tapauksissa olla eri suuri kuin
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kön korotus on vähentänyt eri tyyppisten kvtitalouksien käytettävissä

olevien tulojen ostovoimaa suurin piirtein samassa suhteessa. Tämä tu

lojen ostovoiman väheneminen on noin 1.7 %, jos lvv:n korotus siirre

tään täysimääräisenä hintoihin ja vain lyhyen aikavälin korotuspaineet

(ns. avoin lvv) huomioidaan. Pitemmällä a~kavälillä myös kertaantuvan

liikevaihtoveron vaikutus alkaa tuntua ja tämän vaikutuksen lisääminen

nostaa ostovoiman heikkenemisen 1.7 prosentista n. 2.2 prosenttiin.

Vastaavan suuruisen ostovo~man heikentymisen aikaansaisi parin prosen

tin tasainen hintojen nostaminen. Vielä pitemmäilä aikavälillä mm. eri

tulonsaajaryhmien nimellisansiot, työpanos ja käytettävissä olevat tu

lot todennäköisesti muuttuvat lvv:n korottamisen vaikutuksesta, mutta

nykyisen taloudellisen tietämyksen vallitessa näiden vaikutusten suuruut

ta on erittäin vaikea luotettavasti arvioida.

5. LOPPUPAATWUI\
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Li i keva i hto.veron korotuksen vaikutus eri tyyppi si i n katita \O~II~Siin on

vanha, muissakin maissa esillii ollut kiistakys~/T!1Ys. KYS~::T'.y~5er. talous

ja yhtei skuntapol iitti sen tärkeyden vuoksi on jmmärre'ctäv2::::, että ~~; ,,$

ta kä~,ty keskustelu on usein poliittise~ti sävyttynyttä. Tzm:i ~uole,;

taan on edelleen vaikeuttanut kysymyksen taloustieteel1i5tä pohdintaa.

Tutki~uksemme eräs itsestään selvä perusajatus on, että r.i~t0jen no~~un

aiheuttamaa tulojen ostovoiman a1enemi~ta arvioitaessa my'ös säeståmir.en

- kulutu~sen lisäksi - on huomioitava. Tämän on tapahduttava eksplisiit

tisesti johonkin teoriakehikkoon nojautuen, eikä esimerKiksi Vai!1 unoh

tomalla tai torjumalla se tosiseikka, että säästämistä esiincyy ((.uten

~~. kysyntäteoriassa tehdään yksinkertdisimm2ssa ja tavano~aisi"na$sa

muodossaan). Toivottavasti eräät mutKikkaam~at tarkastelut, jotka kcs-
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kevat. taloudellisten toimenpiteiden va~kutusten analysointia yleensä

sekä erikoisesti tulojen käyttöä, eivät peitä tätä perusajatusta. N~-

mä tarkastelut toimi koot esimerkkinä siitä, kuinka yksinkertaiset

asiat ja syvälliset pulmat kietoutuvat toisiinsa.
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