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Julkisen talouden tehtäväkentän laajentuminen on lisännyt sen vastuita ja kustannuksia.

Varojen hankintaan, kattaakseen kustannuksensa, julkinen talous käyttää pääosin verotusta.

Hyödykeverotus on yksi käytetyistä verotusmuodoista. Hyödykeverot ovat tavaroiden ja

palveluiden valmistamiseen ja kuluttamiseen kohdistettavia veroja. Kulutushyödykkeitä

verotetaan pääosin käyttämällä arvoveroa (ad valorem tax) sekä yksikköveroa (specific

tax), joilla on erilaiset vaikutukset markkinatoimijoiden käyttäytymiseen. Yksikkö- ja

arvovero ovat molemmat muiden verojen tavoin vääristäviä, ja aiheuttavat

tehokkuustappiota.

Arvo- ja yksikköveron vertailu on yksi vanhimpia tarkastelun kohteita formaalissa

taloustieteessä. Ranskalainen ekonomisti Augustin Cournot havaitsi ensimmäisenä

tutkimuksissaan 1830-luvulla, että hyödykeverotuksen päätyypeillä on erilaiset vaikutukset

epätäydellisen kilpailun tilanteessa. Mallia kehitti edelleen Knut Wicksell 1800-luvun

lopulla, ja hän havaitsi ensimmäisenä arvoveron tuottavan hyvinvoinnillisesti

tehokkaamman tuloksen monopolimallissa kuin yksikkövero. 1950-luvulta lähtien on

aihetta käsitteleviä artikkeleita kirjoitettu taloustieteellisiin julkaisuihin tiiviisti.

Viimeaikaisissa tutkimuksissaan M. Keen, S. Delipalla ja J. A. Kay ovat tehneet

mahdolliseksi lähentymisen kohti optimaalista hyödykeverotuksen teoriaa.

Täydellisen kilpailun markkinoilla hyödykeveromuodon valinnalla ei ole merkitystä, mikä

johtuu hinnan asettumisesta rajakustannusten tasolle. Tällöin molemmat hyödykeverotyypit



tuottavat samat vaikutukset, sillä vero siirretään suoraan kuluttajille. Epätäydellisen

kilpailun markkinoilla tilanne on kuitenkin toinen. Hinnan ollessa eri suuri

rajakustannusten kanssa, hyödykeverojen suora siirtäminen kuluttajille ei ole itsestään

selvää. Tämän vuoksi mielenkiinto tässä tutkielmassa kohdistetaan epätäydellisen kilpailun

tilanteeseen.

Monopolitilanteessa todistettavasti arvovero dominoi Pareto-mielessä yksikköveroa.

Tällöin se tuottaa suuremmat verotulot, voitot sekä kuluttajan ylijäämän. Tilanne

oligopolimarkkinoilla kuitenkin on huomattavasti monimutkaisempi. Arvoveron ja

yksikköveron Pareto-suhde on sidoksissa tilannetekijöihin, jotka vaihtelevat riippuen

markkinatoimijoiden määrästä ja käytettävästä hyödykeverotyypistä sekä sen veroasteesta.

Tässä tutkielmassa käsitellään näitä tapauksia tilannekohtaisesti. Tosiasia on kuitenkin se,

että tehokkain mahdollinen tapa verottaa hyödykkeitä on porrastaa verotusta. Tällä

tarkoitetaan yksikkö- ja arvoveron sekoitusta tavalla, jolloin niiden vaikutukset kyetään

kohdistamaan halutusti.

Hyödykeverovertailumalleissa on pääosin käytetty oletusta homogeenisista tuotteista, joten

hyödykeverojen vaikutuksia tuotelaatuun sekä tuotevalikoimien tarjontaan ei näistä

malleista voida havaita. Hyvin harvoilla markkinoilla tuotetaan kuitenkaan ainoastaan yhtä

ainoaa identtistä tuotetta. Tieteellisessä kirjallisuudessa tuotelaadun ja tuotevalikoimien

muutokset on usein liitetty tehottomuuteen ja alioptimaaliseen markkinatuotantoon, mutta

verotuksen tehtävää eksogeenisena vaikutuselementtinä tai korjaavana välineenä ei ole

niinkään huomioitu.. Käytännössä hyödykeverorakenteen luonteen vaikutukset tuotteisiin

voivat olla hyvinkin merkittäviä. Esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteiden markkinoille

on hyvin luonteenomaista vahvat tuotemerkit sekä tuotedifferointi. Tällöin

hyödykeverotusta koordinoimalla voidaan vaikuttaa oleellisesti markkinatoimijoiden laatu-

ja valikoimavalintoihin. Tässä tutkielmassa analysoidaan hyödykeverotyyppien vaikutusta

tuotteiden laatuun ja tarjontavalikoimaan horisontaalisen- ja vertikaalisen tuotedifferoinnin

tapauksissa.
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1. Johdanto

Julkisen talouden asema on muuttunut paljon. Tehtäväkentän laajentumisen ja

vastuualueiden kasvun vuoksi julkiset menot ovat lisääntyneet. Varojen hankintaan,

kattaakseen kustannuksensa, julkinen talous käyttää pääosin verotusta. Verotulojen

keräämistä voidaankin pitää verotuksen tärkeimpänä tehtävänä. Verotuksella on kuitenkin

muitakin tehtäviä. Verotusta käytetään myös tulojen uudelleenjakoon sekä voimavarojen

kohdentamiseen. Tulojen uudelleenjakoa voidaan pitää verotuksen kannalta hyvinkin

tärkeänä tavoitteena. Sen tarkoitus on tasoittaa yhteiskunnassa tulojen ja talouden suhteen

saatavaa hyötymäärää yksilöiden kesken. Veroja käytetään myös suorana reaktiona

taloudellisiin vääristymiin. Tällöin puhutaan verotuksen korjaavasta tehtävästä.

Hyvän verojärjestelmän keskeiset ominaisuudet pohjautuvat taloudelliseen tehokkuuteen ja

oikeudenmukaisuuteen. Tulonjako- ja tehokkuustavoitteet ovat kuitenkin usein ristiriidassa

keskenään. Tulonjakoa tasoittaakseen on hyväksyttävä, että samalla aiheutetaan

vääristymiä, jotka haittaavat tehokkuutta ja kasvua. Se kuinka paljon tehokkuustappiota

yhteiskunta on valmis sietämään, riippuu tulonjakotavoitteesta sekä arvoista.

Verojärjestelmän on lisäksi oltava riittävän yksinkertainen, eikä se saa aiheuttaa

kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia. Verotuksen kehittäminen edellyttää sitä, että

verotuksen vaikutuksista on käytettävissä riittävästi luotettavaa tutkimustietoa.

Hyödykeverotus on yksi käytetyistä verotusmuodoista. Hyödykeverot ovat tavaroiden ja

palveluiden valmistamiseen ja kuluttamiseen kohdistettavia veroja. Kulutushyödykkeitä

verotetaan pääosin käyttämällä arvoveroa (ad valorem tax) sekä yksikköveroa (specific

tax). Arvovero on sidottu hyödykkeen hintaan. Arvonlisäveroa voidaan pitää ehkä

tunnetuimpana arvoverona. Yksikkövero puolestaan on kiinnitetty johonkin tiettyyn

määrään hyödykehinnasta riippumatta. Merkittävimpiä yksikköveroja ovat valmisteverot,

joita käytetään esimerkiksi sellaisissa tuotteissa, joiden kulutus ei ole toivottavaa (tupakka).

On kuitenkin hyvin tärkeä huomata, että hyödykeverotuksessa käytetään lähes

poikkeuksetta edellä mainituiden verotyyppien sekoitusta. Tällä tavalla saadaan

hyödynnettyä tarvittavalla tavalla molempien verotyyppien ominaisuuksia sekä niistä
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seuraavia vaikutuksia. Arvoverolla on niin kutsuttu kerroinvaikutus, joka luo insentiivin

tuotannon kasvattamiselle. Tällöin luonnollisesti tuotelaatu kärsii. Yksikköverolla on taas

niin kutsuttu tuotekehitysvaikutus. Tällä tarkoitetaan määrän verottamisen kannustavan

laskemaan tuotantoa, jolloin tuottajat pyrkivät erottumaan markkinoilla tuotelaadun avulla.

Veropolitiikkaa harjoittava taso kykenee muokkaamaan markkinoiden toimintaa

asettamalla hyödykeveroja sellaisessa suhteessa, jotka saavat aikaan toivotut vaikutukset.

Täydellisen kilpailun markkinoilla hyödykeveromuodon valinnalla ei ole merkitystä, mikä

johtuu hinnan asettumisesta rajakustannusten tasolle. Tällöin molemmat hyödykeverotyypit

tuottavat samat vaikutukset, sillä vero siirretään suoraan kuluttajille. Epätäydellisen

kilpailun markkinoilla tilanne on kuitenkin toinen. Hinnan ollessa eri suuri

rajakustannusten kanssa, hyödykeverojen suora siirtäminen kuluttajille ei ole itsestään

selvää. Tämän vuoksi mielenkiinto tässä tutkielmassa kohdistetaan epätäydellisen kilpailun

tilanteeseen.

Arvo- ja yksikköveron vertailu on yksi vanhimpia tarkastelun kohteita formaalissa

taloustieteessä. Ranskalainen ekonomisti Augustin Cournot havaitsi ensimmäisenä

tutkimuksissaan 1830-luvulla, että hyödykeverotuksen päätyypeillä on erilaiset vaikutukset

epätäydellisen kilpailun tilanteessa. Mallia kehitti edelleen Knut Wicksell 1800-luvun

lopulla, ja hän havaitsi ensimmäisenä arvoveron tuottavan hyvinvoinnillisesti

tehokkaamman tuloksen monopolimallissa kuin yksikkövero. 1950-luvulta lähtien on

aihetta käsitteleviä artikkeleita kirjoitettu taloustieteellisiin julkaisuihin tiiviisti.

Viimeaikaisissa tutkimuksissaan M. Keen, S. Delipalla ja J. A. Kay ovat tehneet

mahdolliseksi lähentymisen kohti optimaalista hyödykeverotuksen teoriaa.

Hyödykeveroilla voidaan myös vaikuttaa tuottajien valintaan laatua ja tuotevalikoiman

laajuutta koskevissa kysymyksissä. Yksikkö- ja arvoveron ominaispiirteet muokkaavat

endogeenisen laatuvalinnan suuntaa, sekä kannustavat tai heikentävät tuotevariaatioiden

syntyä. On hyvin tärkeää huomata hyödykeverotyypin valinnan vaikuttavan myös

markkinoilla tarjottavien hyödykkeiden ominaisuuksiin.
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Tasapainosta yksikkö- ja arvoveron välillä on tullut yksi Euroopan unionin huolenaiheita

tupakan verotusta koskevissa kysymyksissä. Euroopan unionissa tupakan verotuksen

harmonisointia koskeva keskustelu sekä ratkaisumallien kehittäminen on käynyt kiivaana jo

pitkään. Alun perin kolmiportaiseksi suunniteltu tupakkaverotuksen harmonisointimalli,

jonka toteutus aloitettiin jo 1970-luvun alussa, ei vieläkään ole saavuttanut viimeistä

vaihettaan. Tähän toki on vaikuttanut myös se, että hyödykeveroteoria kehittyy koko ajan.

Euroopan unionissa on saatu kokeilujen kautta uutta empiirisesti havaittua tutkimustietoa.

Tähän pohjautuen viimeisin luonnos tupakkaverotuksen harmonisointia koskevasta

direktiivistä on hahmoteltu vuonna 2001.

1.1 Tutkielman tavoitteet

Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus hyödykeverojen vaikutuksista epätäydellisen

kilpailun markkinatilanteessa. Tutkimusote on tekninen ja markkinatilanteita mallinnetaan

matematiikan avulla.

Tutkielman tavoitteena on selvittää hyödykeverotuksessa käytettyjen arvo- ja yksikköveron

Pareto-suhdetta. Koska hyödykeverotyyppien suhde on hyvin tunnettu täydellisen kilpailun

markkinatilanteessa, tässä tutkielmassa mielenkiinto kohdistetaan ainoastaan epätäydellisen

kilpailun tilanteisiin. Pyrkimyksenä on selvittää, millainen suhde arvo- ja yksikköverolla on

erilaisissa epätäydellisen kilpailun tilanteissa. Vertailu keskitetään monopolitapaukseen ja

Cournot-Nash oligopolitilanteeseen. Ensimmäisenä päätavoitteena on kyetä selvittämään,

millä tavalla vaikutuksiltaan arvo- ja yksikkövero ovat preferoitavissa hyvinvoinnin

maksimointiongelman kannalta epätäydellisen kilpailun markkinoilla.

Toisena päätavoitteena tutkielmassa pyritään selvittämään, miten arvo- ja yksikköveron

käyttö vaikuttaa hyödykkeiden laatuun sekä tarjottavaan hyödykevalikoimaan.

Hyödykevalikoiman tapauksessa huomioidaan horisontaalinen sekä vertikaalinen

tuotedifferointi. Hyödykeverovalinnan vaikutukset sidotaan myös epätäydellisen kilpailun

tilanteeseen.
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1.2 Tutkielman rakenne

Ensimmäisessä osassa (luku 2) luodaan perusteet verotukselle. Aluksi kuvataan julkisen

talouden aseman muutosta sekä sen perustehtäviä. Tämän jälkeen esitellään verotuksen

päätehtävät ja tuodaan esille yleisen veroteorian mukaiset hyvän verojärjestelmän

ominaisuudet. Osiossa perehdytään pääasiallisesti verotuksen tehokkuus- ja

oikeudenmukaisuusvaatimuksiin.

Toisessa osassa (luku 3) keskitytään verotusmuodoista hyödykeverotukseen. Aluksi

esitellään hyödykeverotuksessa paljon esillä olleen ekonomisti Frank Ramseyn kehittämä

verosääntö. Sääntö koskee hyödykkeiden eriarvoisen verotuksen hyödyntämistä.

Seuraavaksi käsitellään kahden eniten käytetyn hyödykeverotyypin, arvo- ja yksikkövero,

perusominaisuuksia. Esille tuodaan arvoveron kerroinvaikutus (multiplier effect) sekä

yksikköveron tuotekehitysvaikutus (upgrading effect).

Kolmannessa osassa (luku 4) keskitytään hyödykeverotuksen Pareto-suhteeseen

epätäydellisen kilpailun tilanteessa. Hyödykeverotustapojen suhdetta vertaillaan aluksi

niiden vaikutusten avulla monopolitilanteessa. Malli laajennetaan jatkossa koskemaan

Cournot-Nash oligopolitilannetta. Monopolimallin intuitiota sovelletaan

oligopolitilanteeseen, jonka jälkeen analyysiä jatketaan perehtymällä hyödykeverotyyppien

suhteeseen Pareto-mielessä ilman monopolimallin intuitiota. Analyysissä havaitaan erilaisia

tilanteita, jolloin arvovero dominoi Pareto-mielessä yksikköveroa, sekä tilanteita kun näin

ei ole.

Neljännessä osassa (luku 5) tuodaan esille hyödykeverojen vaikutukset laatuun ja

tuotevalikoiman tarjontaan heterogeenisten tuotteiden tapauksessa. Tämä tuo tutkielmaan

realistisuutta, sillä harvoilla markkinoilla tuotetaan ainoastaan yhtä homogeenista tuotetta.

Laatuvaikutuksiin perehdytään laatuehdon tuoman valinnan mahdollisuuden mukaan,

jolloin yritykset voivat endogeenisesti valita tuotteilleen laatutason. Tuotevalikoiman

tapauksessa perehdytään horisontaalisen ja vertikaalisen tuotedifferoinnin tapauksiin.
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Viidennessä osassa (luku 6) havainnollistamisen helpottamiseksi perehdytään käytännön

esimerkkinä Euroopan unionissa käytyyn kiivaaseen keskusteluun tupakkaverotuksen

harmonisoinnista. Kiistaa käsitellään tutustumalla 1970-luvulla käyttöön otettuun

kolmiportaiseen harmonisointimalliin, jota ei ole toistaiseksi saatettu päätökseen.

Hyödykeverotuksen vaikutukseen käytännössä saadaan kuvaa tutustumalla Hollannissa

savukerasian hintaan vaikuttaviin hyödykeveroihin. Hollanti on esimerkkimaana hyvä, sillä

sen tupakkaverotuksessa on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosikymmenien aikana.

Osassa kuusi (luku 7) kiteytetään yhteen saadut päätulokset ja tehdään päätelmät.

2. Verotuksen perusteet

Historiassa julkisella taloudella on ollut pääosin tehtävänä vain ja ainoastaan hallitsijoiden

ylläpito sekä heidän varustamisensa sotaretkiä varten. Ajan kuluessa ja kehityksen

myötävaikutuksella julkisen talouden tehtäväkenttä kansantaloudellisessa sekä

kansanterveydellisessä mielessä on laajentunut merkittävästi. Julkinen talous on ottanut

vastuuta eri aloilla ja kohdistanut toimintaansa myös tuotteisiin ja palveluihin, joiden

yksityistuottaminen ei välttämättä olisi kannattavaa tai jostain muusta syystä yksityinen

sektori ei luo tarjontaa sellaisten hyödykkeiden markkinoille.

Elinkaariajattelun avulla voidaan luoda kuva julkisen talouden asemasta tavallisen ihmisen

elämässä. Elinkaariajattelun tarkoitus on käydä läpi pääpiirteittäin ihmisen elämää ja

verrata julkisen talouden asemaa sen eri vaiheissa. Intuitio on yksinkertainen, mutta se

antaa käsityksen julkisen talouden tärkeydestä kansantaloudessa yksittäisen ihmisen

elinvaiheissa. Ajattelua on mahdollista myös yleistää korvaamalla yksittäinen henkilö

henkilöryhmällä. Esimerkkitapauksena on hyödyllistä käyttää maata, jossa julkisen

talouden asema on verrattavasti yleiseen tasoon nähden kehittynyt. Tällöin Suomi on hyvä

esimerkki.

Lähes kaikki suomalaiset syntyvät julkisesti omistetuissa sairaaloissa ja heidän

lapsuusaikanansa vanhemmat saavat tukea julkiselta taloudelta tulonsiirtojen (lapsilisät)
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muodossa sekä muilla avustavilla toimilla (neuvolatoiminta). Jo varhaisessa

elämänvaiheessa moni viettää suuren osan vuorokaudestaan julkisessa päivähoitopaikassa

tai julkisin varoin tuetussa perhepäivähoitolassa.

Sivistystoimi on Suomessa täysin julkisen talouden tuottamaa. Peruskoulu, ammattiin

valmistava ja yliopistokoulutus ovat julkisen talouden harjoittamaa toimintaa. Julkinen

talous on rakennuttanut lähes kaikki liikenneväylät, ja se omistaa myös täysin

rautatieliikenteen, joten voidaan puhua julkisesta infrastruktuurista.

On olemassa myös epäsuoria tapoja, joilla julkinen talous vaikuttaa kansalaisen elämään.

Julkinen talous valvoo turvallisuutta maalla, merellä ja ilmassa (poliisi, palolaitokset,

armeija). Se osallistuu erilaisin keinoin asumiseen (tulonsiirtoina asumistuet), joka on

yksittäisen keskivertoihmisen elinkaaren aikana suurin ja tärkein menoerä. Tulonsiirroilla

julkinen talous tukee sairaita ja vanhuksia (työttömyyskorvaus, eläketurva). Julkinen talous

toimii erilaisissa ja kattavissa rooleissa kansantaloudessa ja yhteiskunnassa.

Suurin ero julkisen ja yksityisen talouden välillä on julkisen talouden pakotusvoima. Täten

se voi määrätä yksityisen talouden toiminnan rajoitteista. Ensinnäkin julkinen talous säätää

lait, joiden puitteissa yksityisen toiminnan on tapahduttava. Toiseksi julkinen talous toimii

tuottajana ja kuluttajana. Yksityiseen elinkeinoelämään julkinen valta vaikuttaa

pakotusvoiman ohella myös omilla ostopäätösratkaisuillaan.

Useissa maissa käydään laajaa keskustelua julkisen talouden ja yksityisen talouden

optimaalisesta suhteesta. Maailmassa on runsaasti eri hallintojärjestelmän omaavia maita,

joissa julkisen talouden rooli ja vastuut vaihtelevat huomattavasti. Pohjoismaat on

esimerkki sellaisista maista, joissa julkinen talous on ottanut suhteellisesti paljon vastuuta

yhteiskunnassa. Pohjoismaissa julkinen talous on erityisesti ottanut vastatakseen

terveydenhuollon, koulutuksen, lastenhoidon sekä suuren osan muista sosiaalisista

palveluista. Monissa Euroopan maissa julkisella taloudella on vieläkin keskeinen asema

monilla tärkeillä toimialoilla kuten terästeollisuus, hiiliteollisuus, rautatiet ja lentoliikenne.

Asema on merkittävä myös julkisten liikelaitosten avulla toimivilla aloilla kuten energia,
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vesi, puhelin ja posti. Vaikka julkisen talouden tehtäväkenttä on trendinomaisesti kasvanut

viime vuosikymmenten aikana, on julkisen ja yksityisen talouden suhteessa tapahtunut

aaltoliikettä. (Tuomala 1997, 1–4.)

2.1 Julkisen talouden tehtävät

Klassisena luokitteluna julkistalouden tehtävistä voidaan pitää Richard, A. Musgraven

teoksessa Puplic Finance (1958) esittelemää luokittelua. Sen mukaisesti julkisen talouden

kolme päätehtävää ovat tulojen uudelleenjako, voimavarojen uudelleen kohdentaminen ja

talouden vakauden säilyttäminen. Nykyajan tutkimuksissa painopiste on kuitenkin

keskittynyt pääosin kahteen ensimmäiseen edellä mainittuun tehtävään. Tämä ei kuitenkaan

tarkoita sitä, että tehtävät olisivat toisiaan poissulkevia. Päinvastoin ne ovat hyvin

sidoksissa toisiinsa.

Tulojen uudelleenjakotehtävä koostuu tuloerojen tasaamisesta verotuksen ja sosiaaliturvan

avulla. Verotuksella on kuitenkin muitakin tehtäviä kuin kerätä tuloja julkiselle taloudelle.

Verotuksen avulla esimerkiksi tasapainotetaan markkinoiden toimintaa, joka liittyy

hyvinkin paljon edellä olleeseen talouden vakauden stabilisointitehtävään. Voimavarojen

kohdentamistehtävään eli talouden voimavarojen tehokkaaseen käyttöön suunnatut varat

voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: julkishyödykkeiden tarjontaan ja

meriittihyödykkeiden tarjontaan. Julkishyödykkeillä tarkoitetaan pääosin maanpuolustusta

ja yleistä hallintoa, meriittihyödykkeillä taas esimerkiksi koulutus- ja terveyspalveluita.

Julkisen talouden tehtäväkenttää ja toimintaa voidaan myös tarkastella

hyvinvointivaltiotermin puitteissa. Hyvinvointivaltiolle on annettu kaksi eri tulkintaa.

Suppeamman tulkinnan mukaan hyvinvointivaltio nähdään tiettyinä julkisen talouden

toimintoina. Tällöin sillä tarkoitetaan pääosin sosiaaliturvajärjestelmää ja joidenkin

yhteiskunnallisten hyödykkeiden tarjontaa. Laajemman tulkinnan mukaan hyvinvointivaltio

taas edustaa yleistä talous- ja sosiaalipolitiikkaa, joka asettaa etusijalle taloudellisen

eriarvoisuuden vähentämisen ja yksilöiden suojaamisen sosiaalisten onnettomuuksien

varalta. (Tuomala 1997, 3–4.)
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Joseph Stiglitz teoksessaan Economics of the Public Sector (1986) erottelee julkisen

talouden tehtävät toisella tavalla. Mallissaan hän erottaa valtion aseman tuotannossa ja

kulutuksessa: miten hyödykkeet tuotetaan, kuka saa hyödykkeet ja kenelle ne tuotetaan.

Mallissa valtio vaikuttaa yksityiseen tuotantoon osallistumalla itse tietyille markkinoille

toimijana ja tuottajana. Yksityiseen tuotantoon julkinen talous vaikuttaa kuitenkin pääosin

lainsäädännön (oikeusjärjestelmä) ja säätelykoneiston kautta suorilla tai epäsuorilla

tukipalkkioilla ja lainanannolla. Tavallisesti erotetaan julkiset menot (BKT-identiteetti),

jotka jakavat tuloa uudelleen ja jotka edustavat hyödykkeiden ja palvelujen suoria ostoja.

Jälkimmäisessä ryhmässä ovat ennen kaikkea julkishyödykkeet, jotka kulutetaan yleisesti.

Siellä ovat myös julkisen vallan tarjoamat yksityishyödykkeet, kuten koulutus.

Julkisen vallan eroavaisuuksia muista taloudellisista organisaatioista on kirjoitettu paljon.

Stiglitzin (1986) mukaan erot julkisen vallan ja taloudellisten organisaatioiden välillä

liittyvät pääasiallisesti julkisen vallan alaisuuteen kuulumiseen ja julkisen vallan kykyyn

omata pakottava voima. Jäsenyyden valtioon ollessa pakollinen sen katsotaan antavan

valtiolle pakotusvoimaa, jota muilla organisaatioilla ei ole. Esimerkkinä vapaaehtoisesta

organisaatiosta voidaan pitää kirkkoa, josta yksilö on aina halutessaan vapaa lähtemään.

Mutta valtiosta irrottautuminen on paljon hankalampaa. Täten oikeus lähteä on se, mikä

rajoittaa yksityisiä organisaatioita. Tosin ei valtionkaan tapauksessa pakkojäsenyys ole

ehdotonta, sillä onhan aina olemassa maasta pois muuttamisen mahdollisuus.

Maastomuuttamisindeksejä voidaankin pitää signaaleina siitä, miten julkinen talous käyttää

valtaansa. Vaikka maastamuuttoa ei tapahtuisikaan, voidaan sen olemassaoloa pitää

jonkinlaisena rajoitteena pakotusvoiman käytölle.

Nicholas Barr teoksessaan The Economics of the Welfare State (1993) on jakanut julkisen

talouden tehtävät seuraavasti: tuotannollinen tehokkuus, allokatiivinen tehokkuus ja tasa-

arvo. Jaottelun taustalta näkyy selvästi kaksi perinteistä teemaa: voimavarojen tehokas

kohdentaminen sekä niiden oikeudenmukainen jako ihmisten kesken.
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2.2 Julkisen talouden rahoitus

Perinteisessä veroteoriassa on verotukselle luokiteltu kolme tarkoitusta: tulojen

uudelleenjako, verotulojen kerääminen ja voimavarojen kohdentaminen.

Tulojen uudelleenjakoa voidaan pitää verotuksen kannalta hyvinkin tärkeänä tavoitteena.

Sen tarkoitus on jakaa yhteiskunnassa tulojen ja talouden suhteen saatavaa hyötymäärää

tasaisemmaksi yksilöiden kesken.

Verotulojen hankinta on ehkä ilmeisin verojen tehtävä. Tällä rahoitetaan julkisen talouden

toiminta. Julkinen talous kohdentaa näitä varoja haluamallaan tavalla, kuitenkin

huomioimalla tarkoituksenmukaisuus- ja sosiaalisuusvaatimukset (Tuomala 1997, 147–-

148).

Veroja käytetään myös suorana reaktiona taloudellisiin vääristymiin. Korjaaviin veroihin

voimme soveltaa ns. kohdennusperiaatetta, jonka mukaan paras reaktio vääristymään on

sellainen keino, joka lähimmin liittyy vääristymän syntyyn. Hyvänä esimerkkinä tästä on

se, että jos halutaan lisätä lasten syntyvyyttä, lapsilisän käyttö on kohdennusperiaatteen

mukaisesti tehokkaampi keino kuin esimerkiksi puolisovähennyksen käyttö verotuksessa.

(Ministry of Finance 1995, 9–10.)

Perinteisessä veroteorian mukaan verojärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon

seuraavat seikat:

1. Verojärjestelmän tulisi mahdollisimman vähän muuntaa pareto-tehokasta

voimavarojen kohdentumista. Järjestelmän tulisi minimoida haitallisten

talouskannustimien synty.

2. Järjestelmän tulisi olla vertikaalisesti oikeudenmukainen eli

veronmaksajia tulisi käsitellä maksukyvyn perusteella.
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3. Järjestelmän tulisi olla horisontaalisesti oikeudenmukainen eli

maksukyvyltään samankaltaisia tahoja tulisi kohdella verotuksessa

samalla tavalla.

4. Järjestelmän tulisi olla sopusoinnussa maan kansainvälisten

taloussuhteiden kanssa.

5. Järjestelmän tulisi olla selväpiirteinen, jotta kansalaiset ymmärtäisivät sen.

6. Järjestelmän tulisi olla hallinnollisilta kustannuksiltaan kohtuullinen sekä

maksajan että verottajan näkökulmasta.

Nykyisen veroteorian mielenkiinto on kohdistunut pääosin kahteen ensimmäiseen kohtaan,

vaikka tietysti kaikkia kohtia on pyritty huomioimaan. Ajoittain eri aspektit ovat nousseet

verojärjestelmän luomisessa ja kehittämisessä pinnalle, joten siksi onkin hyvä perehtyä

eniten esillä olleisiin seikkoihin tarkemmin.

Tehokkuus on verotuksellisessa mielessä aina ongelma, sillä vääristämättömiä veroja ei ole

olemassa. Historiasta ja nykyhetkestäkin löytyy suuri määrä esimerkkejä, joiden perusteella

voidaan päätellä verojen vaikuttaneen ratkaisevasti yksilöiden ja yritysten taloudelliseen

käyttäytymiseen. Esimerkkeinä voidaan pitää Englannissa aikoinaan voimassa ollutta

ikkunaveroa ja Hollannissa muinoin käytettyä julkisivuveroa. Englannissa ikkunoita

koskenutta verotusta pidettiin niin rajuna, että se johti ikkunoiden poistamiseen taloista.

Hollannissa taas rakennukset suunniteltiin kiilanmuotoisiksi julkisivuveron välttämiseksi.

Tällaisissa tapauksissa on seurannut investointikiihokkeita, joiden tuottaman muutoksen

vuoksi voimavarojen kohdentuminen on keskittynyt liiallisesti verotuksen takia johonkin

tiettyyn toimintoon. On huomattu, että tehokkuusvaikutuksettomia verotustapoja on vaikea

löytää. Lähes kaikilla käytännössä sovellettavilla veroilla on tehokkuusvaikutuksia, ja siksi

niitä kutsutaankin vääristäviksi veroiksi. Hyvinvointiteorian mukaan veroja, jotka eivät

aiheuta vääristymiä, ole juurikaan olemassa. Ei-vääristäviä veroja olisivat verot, jotka

kohdistuisivat sellaisiin ominaisuuksiin, joihin verotettava ei kykenisi itse vaikuttamaan.
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Tällaisia veroja olisi, jos verotusperiaatteena käytettäisiin esimerkiksi sukupuolta, ikää,

rotua tai ihonväriä. Vääristymät perustuvat siihen empiirisesti havaittuun toteamukseen,

että veronmaksajilla on pyrkimys aina vähentää verojensa määrää. Esimerkkinä

tuloverotuksessa veron määrää voi vähentää tekemällä vähemmän työtä ja hyödykeveroa

voi vähentää kuluttamalla pienemmän määrän. Vääristävä vero aiheuttaa

tehokkuuskustannuksia siinä mielessä, että esimerkiksi hyödykeveron tapauksessa

könttäsummaverolla (lump sum tax) voitaisiin kerätä enemmän verotuloja säilyttäen

kuluttajan hyötytason entisellään. Toisin sanoen könttäsummaverolla voitaisiin kerätä sama

verotulomäärä kuin nykyisellä hyödykeverojärjestelmällä mutta kuitenkin nostaa

kuluttajien hyvinvoinnin tasoa. Tämän määritelmän varaan rakentuvat vääristävien verojen

tehokkuuden mittarit.

Verotuksen oikeudenmukaisuuden saavuttaminen on käytännössä tuonut esille useita

ongelmia, sillä jokainen verotapaus on yksilökohtainen. Yleisesti verotuksellisessa mielessä

oikeudenmukaisuus on jaettu horisontaaliseen ja vertikaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaan veronmaksajia, jotka ovat

olennaisissa suhteissa samanlaisia, tulisi verotuksessa kohdella samalla tavalla. Käsitteen

operatiivisen toteutuksen tapauksessa suurin hankaluus onkin siinä, miten arvioimme

samanlaisuuden ja samanlaisen kohtelun. Klassiseksi esimerkiksi horisontaalisen

oikeudenmukaisuuden ymmärtämisessä on noussut niin kutsuttu pelastusvene-esimerkki.

Sen mukaan pelastusveneessä on kaksi ihmistä ja heillä on vain yksi lasi vettä mukanaan.

Lasin vesimäärä riittäisi toiselle selviämiseen. Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden

periaatteen mukaan ainoa oikea ratkaisumalli on molempien kuolema. Käytännössä

horisontaalista oikeudenmukaisuutta joudutaan rikkomaan verotuksessa toistuvasti

epäyhtenäisten verokäytäntöjen vuoksi. Esimerkiksi tilanteissa, joissa toimintoja ei

verotusmielessä ole määritelty riittävän hyvin, saatetaan päätyä erisuuriin veroihin

samanlaisissa toiminnoissa. Usein horisontaalisen oikeudenmukaisuuden periaatetta

sovellettaessa siis joudutaankin hankaliin tosiasioita ja arvoja koskeviin ongelmiin.

Erityisen hankalaa on määritellä samanlaiset olosuhteet. Tämän tapauksen avuksi onkin

tarjottu niin kutsuttua satunnaisuuden periaatetta, mikä pelastusvene-esimerkissä tarkoittaisi
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sitä, että veneessä olijat heittäisivät kolikkoa siitä, kumpi saisi jäädä eloon. Horisontaalisen

oikeudenmukaisuuden ratkaisuna verotuksessa satunnaisuuden periaatetta on hyvin vaikea

hyväksyä. Tärkein käytännön vaikutus verotuksessa horisontaalisen oikeudenmukaisuuden

periaatteen olemassa olosta on lähinnä rajoittava.

Vertikaalinen oikeudenmukaisuus on saanut osakseen enemmän huomiota kuin

horisontaalinen oikeudenmukaisuus. Tulonjaon näkökulmasta vertikaalisen

oikeudenmukaisuuden periaate voidaankin jakaa kahteen motiiviin. Ensimmäinen niistä on

altruismi, joka tarkoittaa sitä mahdollisuutta, että ihmiset saattavat antaa arvoa myös toisten

hyvinvoinnille. Verotuksessa tämä ilmenee pääosin tulojen uudelleenjakona. Toinen

motiivi voidaan nimetä sosiaalivakuutukseksi. Se heijastaa reaktioita markkinoiden

epäonnistumiseen. Esimerkiksi työttömyyskorvaus voidaan perustella reaktiona

pääomamarkkinoiden puutteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilöt eivät pysty ottamaan

lainaa tulevia tuloja vakuuksina käyttäen selviytyäkseen työttömyyden aiheuttamista

kustannuksista. Lapsiperheiden tukia voidaan perustella samalla tavalla.  Käytännössä

työttömyyskorvausta voidaan pitää puuttuvien markkinoiden paikkaajana, mutta se saattaa

myös olla seurausta köyhiä kohtaan tunnetusta altruismista. Täten jollain asteella myös

altruismia voidaan pitää sosiaalivakuutuksen muotona. Vertikaalisen oikeudenmukaisuuden

ymmärtämiseksi on kehitetty arpajaisesimerkki. Sen mukaan ihmiset ovat ruvenneet

näkemään elämän arpajaisina. Ne yhteiskunnan jäsenet, jotka ovat nostaneet onnekkaan

arvan (esimerkiksi poikkeukselliset taidot jollain alalla) saattavat kuitenkin pitää

oikeudenmukaisina sellaisia järjestelyitä, jotka olisivat taanneet heille siedettävän elämän,

jos heille olisi langennut huono arpa. Osittain arpaesimerkki on seurannut

altruismiajattelusta. Vertikaalinen oikeudenmukaisuus on monimutkaisempi asia kuin miltä

se aluksi saattaa tuntua.

Vertikaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen pohjalta on esitetty useita eri periaatteita,

joiden mukaan verotaakka veronmaksajien kesken tulisi jakaa. Näin ollen suurempi vero

voidaan perustaa joko suurempaan maksukykyyn, parempaan hyvinvointiin tai julkisista

menoista saatavaan suurempaan hyödyn määrän. Lienee selvää, ettei näiden asioiden
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mittaaminen aina käytännössä ole helppoa. Siksi onkin varmaa, että tulevaisuudessa

sopivan veropohjan valinta on jatkuva keskustelun aihe.

Verojärjestelmän aiheuttamat hallinnolliset kustannukset ovat saaneet taloustieteissä

verraten vähän huomiota. Nämä kustannukset voidaan kuitenkin jakaa suoriin ja epäsuoriin

kustannuksiin. Suorat kustannukset tarkoittavat kustannuksia, jotka koituvat verohallinnon

olemassa olosta ja sen tekemästä työstä. Epäsuorina kustannuksina voidaan pitää

veronmaksajille koituvia ylimääräisiä kustannuksia. (Tuomala 1997, 150–154.)

3. Hyödykeverotus

Hyvän hyödykeverojärjestelmän halutaan toteuttavan tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Tehokkuus vaatii, että hyödykkeiden verottaminen vääristäisi markkinoiden toimintaa niin

vähän kuin mahdollista. Ajatuksen taustalla on ihanteellinen markkinajärjestelmä, joka

tuottaisi tehokkaan voimavarojen kohdentumisen ilman ulkopuolisen instanssin puuttumista

toimintaan. Tällaisen olettamuksen varassa toimivat markkinat sallisivat kuluttajan tehdä

kulutuspäätöksensä ikään kuin veroja ei olisi lainkaan. Mutta kuten on havaittu, first-best-

mallin mukainen järjestelmä ei ole realistinen. Sen vuoksi eletään second-best-maailmassa,

jossa hyödykeverotusta pyritään toteuttamaan niin, että se vaikuttaisi tehokkuuteen

mahdollisimman vähän.

Verojärjestelmää, joka verottaa tiettyjä hyödykkeitä muita ankarammin saatetaan pitää

tehottomana. Korkeampi verotus vähentää hyödykkeen kulutusta, ja verojen vähentäminen

taas lisää sitä. Tosin on olemassa hyödykkeitä, joilla on esimerkiksi terveydellisiä

haittavaikutuksia. Näissä tapauksissa, vaikka verojen laskeminen lisäisi yhteiskunnallista

hyvinvointia, on syytä olettaa kulutuksen lisäyksen olevan ei-toivottavaa.

On yleisesti hyvin tiedossa, että käyttämällä konttäsummaveroja vältyttäisiin

tehokkuuskustannuksilta. Reaalimaailmassa on kuitenkin tyydyttävä vääristävään

verotukseen. Nyt kysymys on siitä, miten vääristävät verot tulisi suunnitella, jotta

tehokkuuskustannukset säilyisivät mahdollisimman pieninä. Yleinen ajatus muutaman
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korkean veroasteen käyttämistä on osoittautunut tehottomaksi. Vähemmän

tehokkuustappiota saavutetaan asettamalla matala hyödykevero useammille tuotteille.

Tehokkuustappio kasvaa veroasteen neliössä, ja tämän vuoksi on kannattavaa käyttää

korkeita veroasteita mahdollisimman vähän. Tästä voidaan helposti päätellä, että kaikkia

ostoja tulisi verottaa samalla matalalla veroasteella tehokkuuden saavuttamiseksi. Tällöin

kaikki kuluttajat maksaisivat saman osuuden menoistaan veroina. Yleisesti tätä tapaa

käyttämällä oletetaan verotuksen olevan neutraalia. Tapa ei kuitenkaan tuota tehokasta

ratkaisua. Ramseyn verosääntö varoittaa käyttämästä tällaista ajattelutapaa

harhaanjohtavana. Kysymykseksi nouseekin mitä hyödykkeitä tulisi verottaa muita

ankarammin. (Tuomala 1997, 184–185.)

3.1 Ramseyn verosääntö

Ekonomisti Frank Ramsey tutki 1920-luvulla hyödykeverotuksen vaikutuksia oletuksella,

ettei könttäsummaveroihin perustuva first-best-tilanne toteudu. Ramsey keskittyi

tutkimuksissaan lähinnä tehokkuuden löytämiseen. Ydinkysymyksenä tuolloin oli,

millainen verojärjestelmä minimoi hyvinvointitappion samalla nostaen verotulojen määrää.

Yleisellä tasolla Ramseyn verotukseksi kutsutaan hyödykeverotusta, joka minimoi

hyvinvointitappiota maksimoiden samalla verotuloja. Tämä malli on yleistettynä saatu

hyvin selkeään muotoon. Yksinkertaistavien ehtojen alaisuudessa Ramseyn verot ovat

kysynnän ja tarjonnan joustojen suhteellinen summa

)./1/1( sdk
p
T ηη += (1)

Yhtälössä (1) k  on tekijä, joka riippuu suhteellisesti kokonaisverotulojen määrästä.

Termillä T  kuvataan hyödykeveroastetta ja p  on veronjälkeinen hinta. Termi dη

symboloi kysyntäjoustoa sekä sη joustoa tarjonnalle. Esimerkkinä tarjontajouston lähetessä

ääretöntä veron pitäisi käänteisesti kompensoida kysyntäjoustoa. Tulos ei sinänsä tullut

yllätyksenä. (Stiglizt 1986, 403–404.)
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Yleisesti Ramseyn verosäännön mukaan verot tulisi asettaa kaikille hyödykkeille niin, että

ne saavat aikaan suhteellisesti samansuuruisen kompensoitujen kysyntöjen muutoksen.

Tämän ajatuksen mukaan suhteellisesti joustamattomia hyödykkeitä hinnan suhteen tulisi

verottaa ankarammin. Ramseyn sääntö ei suosi hyödykkeiden yhtäläistä verottamista.

Ankarammin tulisi verottaa hyödykkeitä, joiden kulutusta on hankala välttää. Luonteeltaan

kuvattujen hyödykkeiden myyntimäärä ei suhteellisesti ole vaikutusherkkä verotukselle.

(Ramsey 1927, 58–60.)

Ramseyn säännön soveltaminen käytännössä on tuottanut monenlaisia ongelmia.

Esimerkiksi voidaan ottaa korkean hintajouston hyödyke, jolla on paljon korvikkeita. Täten

korvikkeet huomioiden hyödykeryhmän hintajousto on vähäisempi. Tämä johtuu siitä, ettei

hyödykeryhmällä välttämättä ole läheisiä korvikkeita. Tapauksessa ongelmaksi muodostuu

se, että pitäisikö yhtä hyödykettä verottaa hyödykeryhmän hintajouston vai yksittäisen

hyödykkeen hintajouston mukaan. Toinen ongelmia tuottanut aspekti on Ramseyn säännön

johtaminen maallikko-intuition vastaisiin verosuosituksiin. Maallikkoesimerkkinä Ramseyn

verosääntö suosittelee oluelle ankarampaa verotusta kuin viinille. Vaikka Ramseyn

verosäännön tehokkuustappion minimoinnin ideaa sovellettaisiin, ei ole täyttä varmuutta

sen hyvinvointivaikutuksista.

Kysymyksiä on herättänyt myös hyödykeveromuodon valinta. Yksikkö- ja arvovero ovat

eniten käytetyt hyödykeveromuodot. Arvovero kohdistuu hyödykkeen laatuun ja määrään,

kun taas yksikkövero ainoastaan määrään. Mitä suurempaa arvoveroa käytetään, sitä

suuremman vähittäismyyntiedun saavat halpatuotteet. Arvovero suosii siis vähemmän

laadukkaita tuotteita. Tällöin sen käyttö johtaa alkuperäisten kustannuserojen kasvuun

vähemmän laadukkaiden tuotteiden eduksi. Yksikköveron vaikutukset ovat päinvastaiset.

Verotettaessa määrää pyrkivät tuottajat erottumaan hyvän tuotelaadun perusteella

markkinoilla. (Tuomala 1997, 186–190.)
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3.2 Käsiteltävien hyödykeverojen ominaisuuksia

Yksikkö- ja arvoverolla on molemmilla ominaispiirteitä. Piirteet on hyvin tärkeä ottaa

huomioon suunniteltaessa hyödykeverotusta. Hyödykeverotyyppien käyttö aiheuttaa

tietynlaisia kannustimia markkinoilla toimiville yrityksille. Näiden kannustinvaikutusten

ymmärtäminen ja hallinta on erityisen tärkeää pyrittäessä minimoimaan

hyvinvointitappiota.

3.2.1 Yksikkövero

Yksikköverolla on niin kutsuttu tuotekehitysvaikutus (distinct uppgrading effect), kun

tuotemuunnelmat eroavat laadullisesti. Yksikkövero jättää verottamatta joitakin tuotteelle

hyvin tärkeitä ominaisuuksia. Esimerkkinä voidaan pitää tupakan purujen puhtautta tai

ravintoloiden sisustusta. Tällöin kasvava yksikköveron käyttö saattaa johtaa tuotteiden

valmistamiseen tavalla, jossa pääpainon saavat tuotteen sellaiset ominaisuudet joita

järjestelmä ei verota. Tässä mielessä esitettyjen esimerkkien valossa vaikutus saattaisi

tuntua hyvältä, puhtaampi tupakanpuru varmasti lisää laatua tuotteessa eikä ravintolassa

viihtymistä varmaankaan vähennä kaunis ja siisti sisustus.

Tuotekehitysvaikutus saattaa vaikuttaa yritysten omiin valintoihin tuoteominaisuuksista.

Tupakkavalmistajat voivat tehdä päätöksen esimerkiksi vahvempien pakkausten

käyttöönotosta tai vaikutus voi heijastua markkinatasapainoon kiinteän laadun tuotteiden

tuotemerkkikilpailuna. Havainnollistetaan ajattelua esimerkillä. Siinä havaitaan, miten

tuotekehitysvaikutus voi vaikuttaa jopa siinä tapauksessa, että tuotelaatu markkinoilla on

kiinteä. Pohditaan yksinkertaista tapausta vertikaalisesta tuotedifferoinnista, jossa korkean

ja matalan laadun tuotteet kilpailevat yhteisillä markkinoilla. Oletetaan korkealaatuisen

tuotteen hinnaksi HP  ja matalalaatuisen hinnaksi LP . Pidetään loogisesti tuotteen H  hintaa

tuotetta L  korkeampana, HP > LP . Yksikköveron käyttö tässä tapauksessa nostaa

kummankin tuotteen kuluttajahintaa. Oletetaan jokin tietty määrä veroa yksikköä kohden,

jolla on täten kaksi vaikutusta. Ensimmäinen on tulovaikutus, jolloin hinnan nousu laskee

kuluttajan reaalituloa. Tästä voidaan päätellä kummankin tuotteen kulutuksen laskevan.
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Esimerkki ei kuitenkaan erota yksikköveroa arvoverosta, sillä arvovero nostaa verotuloa

merkittävästi ja samalla vähentää yhtä suurella määrällä kuluttajan reaalista tuloa.

Yksikköveron toinen vaikutus tuo esille laadun kehitystä lisäävän piirteen. Niin kauan kuin

yksikköverotuksen alaisuudessa hintasuhde korkean ja matalan laatutuotteen välillä on

pienempi kuin ilman veroa, ./)/()( LHLH PPPP <++ ττ  Tästä aiheutuu korkealaatuisen

tuotteen suhteellisen hinnan lasku. Täten molemmat tuotteet todennäköisesti kärsivät

myynnin laskusta, mutta voidaan olettaa tämän vaikutuksen nostavan korkealaatuisen

tuotteen osuutta markkinoilla. (Keen 1998, 5.)

3.2.2 Arvovero

Arvoverolla on ominaispiirre, jota kutsutaan kerroinvaikutukseksi (multiplier effect). Siitä

lähtien kun mikä tahansa osuus kuluttajahinnan noususta menee valtiolle verotulona, on

yrityksen 1 euron nettohinnan noususta aiheutuva kuluttajahinnan kasvu yli 1 euroa.

Kohottamalla tuottajahintaa arvoveroasteen t  avulla yhden euron, täytyy kuluttajahintaa

nostaa 1/(1- t ). Jos tuotekohtainen arvoveroaste on esimerkiksi 0,6 euroa, yhden euron

tuottajahinnan nousu tarkoittaisi kuluttajahinnan nousua 2,5 eurolla. Yksikköverolla ei ole

lainkaan tällaista vaikutusta.

Kerroinvaikutus vähentää selkeästi halukkuutta hintavaan tuotelaadun parantamiseen. Tästä

voidaan nopeasti päätellä arvoveron johtavan suhteellisen matalaan tuotelaatuun. Sama

kerroinvaikutus aiheuttaa myös iskun kiinteiden tuotantokustannusten tapauksessa

nostamalla niitä. Niin kauan kuin on oletettavasti olemassa kiinteitä kustannuksia,

esimerkiksi mainostaminen tai työkoneiden huoltotoimenpiteet, voidaan olettaa

kustannusten kasvun vaikuttavaan tuotevalikoimiin ja laatuun suhteellisesti laskemalla

niitä. Voidaan myös olettaa arvoveron näin vaikuttavan markkinoilla toimivien yritysten

määrään.

On myös huomioitava vaikutus päinvastaisessa tilanteessa. Arvoveron kerroinvaikutus

tarkoittaa myös sitä, että 1 euron lasku kuluttajahinnassa vähentää yrityksen saamaa

nettohintaa pienemmällä summalla kuin 1 euro. Jos oletetaan veroasteen olevan selkeyden
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vuoksi edelleen 0,60 euroa tuotetta kohden, 1 euron vähennys kuluttajahinnassa vähentää

tuottajahintaa vain 0,40 euroa. Tässä mielessä arvoverotus on tukipalkkio hinnan

pudottamiseen, sillä osa hinnan pudottamisesta aiheutuneista kustannuksista ajautuu valtion

hoidettavaksi. Täten voidaan olettaa arvoverotuksen, jos muut asiat pysyvät tässä

tapauksessa ennallaan, tuottavan myös suhteellisen matalan kuluttajahinnan. (Keen 1998,

5–6.)

4. Hyödykeverotus epätäydellisen kilpailun tilanteessa

Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksellä ei ole lainkaan markkinavaltaa. Se ei pysty

vaikuttamaan saamaansa hintaan ja tekee päätöksensä ainoastaan omasta tuotannostaan,

joka muodostaa pienen osan kokonaistarjontaa. Tällöin myyjät mieltävät markkinahinnan

muutoksen riippuvan tuotoksen määrästä, jonka he markkinoille tuottavat. Ostajat taas

hyväksyvät ostetun määrän kasvun nostavan markkinahintaa. Perusoletus kilpailullisista

markkinoista ei kuitenkaan aina toteudu. (Pekkarinen 1992, 81.)

Hyödykeverotuksen käyttäminen epätäydellisen kilpailun markkinoilla on lisääntynyt

tutkimustyön kehittyessä. Tutkimus- ja kehitystyön avulla on havaittu, että käyttämällä

hyödykeverotusta epätäydellisen kilpailun tilanteissa, on mahdollista kasvattaa verotuloja,

vähentää hyvinvointitappiota sekä vaikuttaa voimavarojen kohdentumiseen myös yritysten

voittojen kasvun avulla.

On olemassa useita eri tekijöitä, jotka hankaloittavat epätäydellisen kilpailun analysointia

verrattuna kilpailullisiin markkinoihin. Täydellisen kilpailun markkinoilla yritykset

siirtävät hyödykeverot yksinkertaisesti eteenpäin asiakkaille, koska hinnoittelu tapahtuu

aina rajakustannusten tasolla. Epätäydellisen kilpailun markkinoilla hinnat asetetaan

rajakustannusten yläpuolelle, joten verotuksesta aiheutuvaa kustannusten kasvua ei aina ole

välttämätöntä siirtää suoraan eteenpäin. Hyödykeverotuksessa käytetyillä kahdella

päätavalla, yksikkö- ja arvoverolla, on erilaiset vaikutukset epätäydellisen kilpailun

markkinoilla. Tämä on hyvin tärkeä ottaa huomioon. (Myles 1995, 358.)
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4.1 Hyödykeverovertailu monopolimallissa

Kun markkinoilla on yksi ainoa tarjoaja, se voi päättää markkinahinnasta. Täten

monopoliyrityksen ei tarvitse hintaa määrittäessään ottaa huomioon muita yrityksiä..

Monopolimarkkinoilla kysyjät päättävät, paljonko he haluavat voimassa olevalla hinnalla

ostaa tuotetta. Jos monopoli tuntee markkinoiden kysyntäkäyrän, se voi valita siltä itselleen

sopivan pisteen. Monopolin päätäntävalta ei kuitenkaan ole täydellinen, sillä se ei voi valita

mielivaltaisesti sekä hintaa että tuotosmäärää. Kysyntäkäyrältä nähdään, paljonko monopoli

saa tietyllä hinnalla tuotosta myytyä (Pekkarinen 1992, 81.) Tämä on perusoletus

monopolimarkkinoiden toteutumiselle. Myöskään monopoliyrityksellä ei lyhyellä aika

välillä ole kilpailullisia suhteita muihin yrityksiin. Pitkällä aikajänteellä voi kuitenkin

toisilla yrityksillä olla intressi tunkeutua markkinoille jakamaan voittoja monopoliyrityksen

kanssa, sekä saada aikaan kilpailua. Tämä saattaa vaikuttaa oleellisesti monopoliyrityksen

käyttäytymiseen. (Gravelle & Rees 1992, 269–270.)

4.1.1 Hyödykeverojen vaikutukset

Monopoliyritys maksimoi voittoaan aivan samalla tavalla kuin täydellisen kilpailun

markkinoilla toimiva yritys. Molemmat tekevät niin tuottamalla määrän, jolla rajakustannus

on yhtä suuri kuin rajatulo, eli ).()( MRMC =  Mutta kun myyntihinta ja rajatulo täydellisen

kilpailun yritykselle ovat yhtä suuret, monopolille rajatulo on myyntihintaa pienempi.

Kohdatessaan esimerkiksi normaalin oikealle laskevan kysyntäkäyrän, sen tulee

luonnollisesti laskea hintaa myydäkseen enemmän. Tällöin ei laske kuitenkaan vain

myynnin lisäyksestä saatu tulo, vaan myös koko myydystä määrästä saatu

yksikkökohtainen tulo. (Pekkarinen 1992, 81–82.) Seuraavassa luodaan voittoaan

maksimoivan monopoliyrityksen perusmalli, ilman verotuksen vaikutusta, pohjustamaan

jatkossa esitettävää Pareto-vertailua yksikkö- ja arvoveron vaikutuksista

monopolimarkkinoiden toiminnassa.

Monopoliyrityksen optimaaliselle tuotannon tasolle voidaan kirjoittaa rajakustannusehto

seuraavasti:
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.)´()/11( qMCQCeP ==+ (2)

Yhtälössä termillä P  kuvataan yksikköhintaa, termillä e  kysyntäjoustoa sekä )(QC  on

tuotannosta riippuva kustannusfunktio. Tästä yhtälöstä voidaan tehdä kaksi tärkeää

päätelmää:

• Monopoliyrityksen valitsema hinta ylittää aina rajakustannukset niin

kauan kuin hintajousto on rajallinen.

• Optimaalinen tuotannontaso on aina kysyntäkäyrällä sellaisessa pisteessä,

jossa 1−<e  (koska oletus rajakustannusten positiivisuudesta, ,0)`( >QC

on rationaalisuuden vuoksi voimassa).

Täydellisen kilpailun markkinoilla markkinahinta on sama kuin jokaisen yrityksen

rajakustannukset. Hinnan ulottuvuuden eroavaisuutta rajakustannuksista

monopolimarkkinoilla pidetäänkin usein mittarina monopolivoimasta. Yhtälö (2) voidaan

kirjoittaa muotoon

,1)`(
eP

QCP −
=

− 1−<<∞− e (3)

jossa yhtälön vasen puoli kuvaa hinnan ja rajakustannuksen erotusta ilmaistuna

hintasuhteena. Tätä suhdetta pidetään indeksinä monopolivoimalle. Jos −∞→e

(täydellisen kilpailuntilanne), monopoli- voima on nolla eli sitä ei ole lainkaan.

Tasapainotilannetta, jossa monopoliyritys tekee itse oman tuotosvalintansa ∗Q  toteuttaen

yllä esitetyt ehdot, havainnollistetaan kuviolla 1.
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Kuviossa 1 kuvataan voittoaan maksimoivan monopolin tapaus, jossa )(QD  on

kysyntäkäyrä ja sitä vastaavaa rajavoittokäyrää kuvataan .MR  Huomioon otettuna

rajakustannuskäyrä MCQC =)`(  sekä keskimääräiskustannuskäyrä ,AC  voittoa

maksimoiva tuotantomäärä on ∗Q . Tämä tuotosmäärävalinta edellyttää myyntihinnan

määräytymisen kysyntäkäyrältä )( ∗=∗ QDP . Tällä tavoin voidaan määrittää

tasapainotilanne, valitseepa monopoli sitten tuotantomäärän ∗Q  tai voiton

maksimointihinnan ∗P . (Gravelle & Rees 1992, 270–273)

Siirrytään hyödykeveroanalyysiin tekemällä oletus, jonka mukaan voittoaan maksimoiva

monopoli kohtaa yleisen kysyntäkäyrän ja kuluttajahinta P  on funktio monopolin

MR

   C`(Q)=MC

         AC

          D(Q)

   P

∗P

∗Q Q

Kuvio 1. Voittoa maksimoivan monopolin tapaus.
(Gravelle & Rees 1992, 273)
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tuotannosta Q , eli .0/)´( <∂∂≡ QPQP  Jos yksikkövero τ )0( >τ  on käytössä

hyödykkeiden myynnissä, on tuottajahinta τp  implisiittisesti määriteltävissä .ττ += pP

Jos taas käytetään arvoveroastetta t ),0( >t  tällöin tuottajahinta tp  voidaan kuvata

yhtälöllä ).1( tpP t +=

Oletetaan monopolin toimivan aluksi markkinoilla, joilla sen tuotantoa säädellään

yksikköverolla ja sen tuotannosta koituvat kokonaiskustannukset ovat ),(QC  josta

.0/)´( >∂∂≡ QCQC  Voiton maksimointia kuvaa tällöin yhtälö

).()()( QCQQQP −−=∏ τττ  Voittoa maksimoivan tuotantomäärän )(ττ
mQ  täyttää

ensimmäisen asteen ehdon, kun

.0)´()´( =−−+ mmmm QCQPQP ττττ τ (4)

Yhtälössä (4) mPτ  ilmaisee tuotannosta riippuvaa hintafunktiota )( mQP τ  ja indeksi m

kuvastaa tasapainoarvoa monopolille. Tällä tuotannon tasolla verotulot ovat .)( mm QR ττ ττ =

Jos monopoli toimii arvoverolla säädellyillä markkinoilla, tällöin arvoveroaste t  on

voimassa ja monopoli maksimoi voittoaan ).()1/()()( QCtQQPtt −+=∏  Nyt

voitonmaksimoinnin ensimmäisen asteen ehto voidaan kirjoittaa

.0)´(
1

)´(
1

=−
+

+
+

m
t

m
t

m
t

m
t QC

t
QPQ

t
P

(5)

Yhtälössä (5) voittoa maksimoiva tuotannontaso on )(tQ m
t  ja tasapainohinta m

tP  kuvaa

tuotannosta riippuvaa hintafunktiota .)( m
tQP  Tällä tuotannontasolla verotulot ovat

).1/()( tQtPtR m
t

m
t

m
t +=
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Oletetaan realistisuuden vuoksi markkinatasapainossa olevan yrityksen voitot aidosti

positiivisiksi, jotta se ei poistuisi markkinoilta. Oletetaan lisäksi, että voitot )( jm
j∏  sekä

kuluttajan ylijäämä )( jCS m
j  määritellään olevan tasapainoarvoja monopolille, kun tuotanto

on tietyllä tasapainotasolla .m
jQ  Termillä j  kuvataan vaihtoehtoista hyödykeverotyyppiä.

Seuraavassa analyysissä kiinnitetään huomiota ainoastaan veroasteisiin τ  ja ,t  joilla

verotulot ovat ei-negatiivisia. Verotulojen ei-negatiivisuusvaatimusta voidaan kuvata myös

matemaattisesti hyödykeverotyyppien verotulomuutosyhtälöiden

),0/( ≥∂∂ ττ
mR )0/( ≥∂∂ tR m

t  avulla. Mallissa eri verotyypeillä säädellyn monopolin

tuotantofunktiot ))(( ττ
mQ  sekä ))(( tQ m

t  ovat jatkuvia. Nyt on mahdollista saada erittäin

merkittävä hyvinvointitulos, joka rakentuu edellä kuvatun tilanteen mukaan. (Skeath &

Trandel 1994, 55–56.)

Hyvinvointitulos pohjautuu oletukseen monopolimarkkinoista, joilla arvoveron tai

yksikköveron käyttö tuottavat yhtä paljon verotuloja (Skeath & Trandel 1994, 55–56).

Tällöin millä tahansa yksikköveroasteella saatu hyvinvointitulos on aina pienempi kuin

vastaavalla arvoveroasteella saatu hyvinvointitulos, vaikka arvoverojärjestelmässä

saavutettaisiin sama tuotosmäärä ja sama markkinahinta. Arvoveron Pareto-dominanssi

yksikköveroa kohtaan on todistettavissa seuraavasti.

Oletetaan jokin mielivaltainen yksikköveroaste τ  tuotosyksikköä kohden, jolloin monopoli

maksimoi voittoaan tuottamalla tuotoksen τQ  ja tuottajahinnalla τp . Tällä tuotannolla

rajakustannukset ovat samat veronalaisen rajatulon kanssa

.)()( τττ −= QMRQMC (6)

Korvataan yksikkövero τ  arvoveroasteella ,t  joka tuottaa verotuksessa saman

markkinahinnan ja tuotannontason. Edelleen olettaen voiton maksimointiehdon, on

veronalaisen rajatulon ja rajakustannusten oltava yhtä suuret tuotannolla ,tQ  eli
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)()()( τττ QtMRQMRQMC −= . (7)

Yhdistämällä yhtälön (7) oikean puolen tekijät ja sieventämällä ratkaisua, saadaan

arvoveroasteeksi

.
)( τ

τ
QMR

t = (8)

Yksikköveron verotulokseksi )( τR  saadaan

ττ τQR = , (9)

kun taas arvoverotulokseksi )( tR  hyödyntämällä yhtälöä (8) saadaan

ττ
τ

ττ
τ pQ
QMR

QtpRt )(
== . (10)

Eroavaisuus arvoverotuloksen ja yksikköverotuloksen välillä voidaan nyt kirjoittaa

.1
)( 








−=−

τ

τ
ττ τ

QMR
pQRRt (11)

Niin kauan kuin yksikköverotulos )( ττQ  yhtälössä (11) on positiivinen ja hinta ylittää

rajatulon, seurauksena on lausekkeen oikeapuolen positiivisuus. Tällöin aina arvoverolla

kerätty verotulomäärä ylittää yksikköverotulon määrän, eli τRRt > . Tämä tarkoittaa, että

jos jokin arvovero tuottaa tietyn verotulon, yksikkövero toteuttaessaan saman hinnan ja

tuotannontason markkinoilla, tuottaa vähemmän verotuloja. Tällöin saman verotulomäärän



26

yksikkövero nostaa markkinahinnan arvoveron alaista hintaa korkeammaksi. (Suits &

Musgrave 1955, 598–599.)

Todistuksesta havaitaan arvoveron tuottavan enemmän hyvinvointia. Voidaan siis todeta,

että hyvinvointituloksen perusteella yksikkövero τ  dominoituu hyvinvointimielessä, jos on

olemassa arvovero ,t  joka tuottaa tasapainotilanteessa enemmän verotuloja

))()(( ττ
mm

t RtR >  ja täten suuremman kuluttajan ylijäämän ).( mm
t CSCS τ>  (Skeath &

Trandel 1994, 55–56.)

4.1.2 Monopolimallin päätulos

Edellä esitettyyn malliin (kappale 4.1) perustuu tutkielman ensimmäinen päätulos. Päätulos

perustuu oletukseen arvoveron Pareto-dominanssista yksikköveroa kohtaan

monopolimarkkinoilla. Päätuloksen analysointi aloitetaan olettamalla jokin mielivaltainen

yksikköveroaste. Tämän jälkeen markkinoilla siirrytään käyttämään sellaista arvoveroa

yksikköveron sijasta, joka tuottaa identtiset arvot voitoille, verotuloille sekä kuluttajan

ylijäämälle.  Tämä oletus tehdään siksi, että monopoli saadaan reagoimaan

käyttöönotettuun arvoveroon samalla tavalla, kuin se olisi reagoinut alkuperäiseen

yksikköveroon. Tällöin monopoli valmistaa sellaiset tuotantomäärät, jotka se olisi

valmistanut maksimoidakseen voittonsa alkuperäisen yksikköveronkin tapauksessa.

Analyysin seuraavassa vaiheessa annetaan monopoliyrityksen reagoida veromuutokseen

niin, kuin se reagoisi käyttöönotettuun arvoveroon itselleen optimaalisesti. Näin on

mahdollista verrata vaikutuksia keskenään.

Päätuloksen hahmotus alkaa siis valitsemalla julkisen vallan käyttämäksi hyödykeveroksi

jokin tietty yksikköveroaste .τ  Voittoaan maksimoiva monopoli kohdatessaan tämän veron

tuottaa tasapainotilanteessa tuotoksen .mQτ  Kuluttajahinta on tässä tilanteessa

tasapainotuotoksesta riippuva hinnan funktio ),( mQP τ  jota merkitään termillä .mPτ

Verrataan tilannetta sellaiseen, jossa monopoli kohtaa arvoveron, mutta tuottaa silti saman

määrän tuotosta. Täten määrät ja myös kuluttajahinnat ovat samat näissä kahdessa eri
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tilanteessa. Tilanteet eroavat toisistaan ainoastaan tuottajahintojen eriarvoisuudessa.

Arvoveroaste t , joka tuottaa mQτ  yksikköä tuotosta on määriteltynä seuraava:

.
1 t
PP

m
m

+
=− τ

τ τ (12)

Monopoliyritys kohdatessaan arvoveron t  tuottaa todellisuudessa suuremman tuotoksen

kuin yksikköveron alainen tuotosmäärä )( mQτ  on.  Tämä esitetään arvioimalla monopolin

voiton muutosta suhteutettuna tuotantomäärän muutokseen ),/)(( Qtt ∂∏∂  kun tuotosmäärä

on .mQτ  Matemaattiseen muotoon se saadaan seuraavasti:

).´(
1

)´(
1

m
mmm

QC
t
QPQ

t
P

τ
τττ −

+
+

+
(13)

Yhdistämällä yhtälöt (12) ja (13) saadaan

.0)´(
1

)´(
>−−

+
+ m

mm
m QC

t
QPQP τ

ττ
τ τ (14)

Määritellään )(tQQ m
t

m
t =  voittoa maksimoivana tuotannontasona, jonka monopoli

todellisuudessa tuottaa kohdatessaan arvoveroasteen .t  Tuotannontason tiedetään olevan

arvoveron alaisuudessa suurempi ,mm
t QQ τ>  josta seuraa suoraan korkeampi kuluttajan

ylijäämä ).()( ττ
mm

t CStCS >  Käytettäessä )(tPP m
t

m
t =  olettamusta määritettäessä

kuluttajahintaa tuotannon tasolla ,m
tQ  voittoaan maksimoiva monopoli ansaitsee

).()1/( m
t

m
t

m
t QCtQP −+  Tämän voiton tason täytyy ylittää voitto, jonka monopoli

kohtaamalla arvoveron olisi tullut saamaan jatkamalla tuotantoaan yksikköverotasolla.

Erotusta voidaan verrata seuraavasti:



28

[ ] .0)()(
11

>−+
+

−
+

m
t

m
mmm

t
m

t QCQC
t

QP
t

QP
τ

ττ (15)

Nyt on mahdollista vertailla verotuloja )(ττ
mR  ja )(tRm

t  keskenään. Monopolin kohdatessa

arvoveron, verotulot ovat ).1/( ttPQRm
t +=  Täten millainen muutos tahansa monopolin

käyttäytymisessä arvoveroasteella ,t  joka kasvattaa tuottoja ,PQ  täytyy lisätä myös

verotuloja. Jos monopoli vastaa arvoveron käyttöönottoon pitämällä tuotannon määrän

samalla tasolla, kuin se oli yksikköveron aikana ,mQτ  silloin mmQPPQ ττ= . Kuitenkin, siitä

lähtien kun tuotantoa lisätään ,mm
t QQ τ>  hakasulkeissa olevan sisällön yhtälössä (15) on

oltava negatiivinen. Siksi monopolin tuotto arvoveron alla on suurempi verrattuna

yksikköverotapaukseen .mmm
t

m
t QPQP ττ>  Joten monopoli reagoi muutokseen

yksikköverosta τ  arvoveroon t  tavalla, joka kasvattaa sen tuottoja. Samalla tämä muutos

aiheuttaa verotulojen kasvun. Näin on havaittu, että ),()( ττ
mm

t t ∏>∏

)()( ττ
mm

t CStCS > sekä ).()( ττ
mm

t RtR >  Monopolin reagoidessa arvoveroon t  voittoaan

maksimoiden (yritys kasvattaa tuotantoaan), markkinatasapainoisten verotulojen, voittojen

sekä kuluttajan ylijäämän olevan suuremmat verrattuna alkuperäisen yksikköverotilanteen

tasoihin. Näin voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan jokaista asetettua yksikköveroa

kohti monopolimarkkinoilla on olemassa arvoveroaste, joka pareto-mielessä dominoi

yksikköveroa.

Siirtyminen yksikköverojärjestelmästä arvoverojärjestelmään lisää monopoliyrityksen

insentiiviä kasvattaa tuotantoaan. Tämä kannustin on olemassa, koska kasvanut tuotanto

arvoverosysteemissä vähentää verokiilaa kuluttajahintojen ja tuottajahintojen välillä.

Yksikköverojärjestelmässä tuotosmäärän lisäämisellä ei ole vaikutusta verokiilaan.  Intuitio

kuluttajan ylijäämän ja voittojen lisääntymisestä perustuu tuottojen ja verotulojen kasvuun.

Kun taas intuitio verotulojen lisääntymisestä perustuu voittoaan maksimoivan

monopoliyrityksen optimaaliseen käyttäytymiseen. Kuten havaittiin arvoveron Pareto-

dominoivan yksikköveroa, havaittiin myös kasvavien tuottojen nostattavan verotuloja.
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Kasvu tuotannossa aiheuttaa tuottojen kasvun, jos markkinakysyntäkäyrä on joustava.

Tämä tila on taattu, sillä monopoli toimii aina kysyntäkäyrän joustopisteessä.

Kuvio 2 esittää lineaarisen kysyntäkäyrän ja vakioisten rajakustannusten Pareto-tuloksen

tapausta. Kuviossa 2(a) kuvataan monopolin tuotosta yksikköveron alla ja kuvio 2(b) tuo

vertailun helpottamiseksi samaan kuvioon lisäksi monopolin käyttäytymisen arvoveron

tapauksessa.

τCS

τR

τ∏

A

P

cPτ

pPτ

  c

mQτ                                          Q

Kuvio 2(a) Monopolin tuotos yksikköveron alla.
(Skeath & Trandel 1994, 59.)

         B
τMR
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Kuviossa 2(a) kulutuskysyntäkäyrää merkitään symbolilla A. Yksikköveron luonteesta

johtuen monopoli havaitsee kulutuskysyntäkäyrän, jota kuvataan symbolilla B. Täten

kulutuskysyntä laskee yksikköverojärjestelmän ollessa käytössä. Kuviosta voidaan nähdä

tuotokset yksikköverojärjestelmän aikana kuluttajan ylijäämälle ),( τCS  verotuloille )( τR  ja

yrityksen voitolle ).( τ∏

Kuviossa 2(b) kuvataan molempien hyödykeverosysteemien, yksikkö- ja arvovero,

tuotoksia samaan aikaan. Arvoverojärjestelmä laskee kulutuskysyntää C vähemmän kuin

yksikköverojärjestelmä B. Kulutuskysyntäkäyrä C sijainti on sellainen, ettei

verojärjestelmän tyypillä ole merkitystä niin kauan, kun monopoli tuottaa

yksikköverojärjestelmän alaisen tuotosmäärän .mQτ  Mutta kuten monopolimarkkinoiden

hyödykeveroteorian päätuloksesta edellä huomattiin, monopoli tuottaa arvoveron

tilanteessa määrän m
tQ  suurempien voittojen vuoksi. Tällöin kuviossa 2(b) alueet kuluttajan

τMR

tMR         C
                                B

A

  P

cPτ
c

tP

pPτ
p

tP

    c

mQτ
m
tQ

Q

Kuvio 2(b) Monopolin tuotos yksikköveron ja arvoveron alla.
(Skeath & Trandel 1994, 59.)
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ylijäämälle ),(CS  verotuloille )(R  sekä monopolin voitoille )(∏  ovat suuremmat

arvoveron tilanteessa. (Skeath & Trandel 1994, 56–60)

4.2 Hyödykeverovertailu oligopolimallissa

Oligopolitilanteessa markkinoilla on vähintään kaksi toimijaa. Toimijat ovat kilpailullisessa

suhteessa toisiinsa nähden. Oligopolitilanne toteutuu, jos toimijoiden määrä ja

markkinoiden luonne ei luo täydellisen kilpailun tilannetta. Oligopolitilanne säilyy, sillä

markkinoille tulo on hankalaa. Ostajia voi olla paljon tai vähän, ja oligopolitoimijat

tuottavat joka homogeenisia tai heterogeenisia tuotteita.

Tässä kappaleessa huomataan, miten Pareto-dominanssi pätee oligopolitapauksessa

ainoastaan tietyillä parametriasteilla sekä pienellä markkinayritysmäärällä. Dominanssin

olemassa oloa ei voida todeta tapauksissa, jolloin yritysmäärä markkinoilla on suuri tai

käytetty yksikköveroaste hyvin matala. Päätuloksena löydetään oligopolimarkkinoilla jokin

tietyn suuruinen yksikköveroaste, jota korkeammilla veroasteilla Pareto-dominanssi pätee

oligopolitapauksessa.

4.2.1 Yleistetty hyvinvointitulos

Monopolimarkkinoilla kuvattu hyvinvointitulos on tietyssä tapauksessa yleistettävissä

oligopolirakenteeseen. Hyvinvointitulos on yleistettävissä oligopolitapaukseen silloin, kun

veroasteen muutoksen oletetaan kasvattavan verotuloja suhteessa yhtä paljon. Intuitio

insentiivistä kasvattaa tuotantoa säilyy siirryttäessä yksikköverojärjestelmästä

arvoverojärjestelmään.

Hyvinvointituloksen yleistystä lähestytään luomalla hypoteettinen markkinatilanne, jossa

toimijoita on kiinteä määrä n  ja ne tuottavat homogeenista tuotetta. On olemassa rajoitteita,

jotka tekevät markkinoille tulon mahdottomaksi. Lisäksi toimijoille kohdistuvat kiinteät

kustannukset ovat tarpeeksi matalat mahdollistaen yrityksille aina positiiviset voitot, joten

yritykset eivät pyri ulos markkinoilta. Oletetaan kuluttajahinnan olevan yleistetty funktio
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yritysten n  kokonaistuotannosta ),(QP  jossa i
n
i qQ ∑=  ja iq  tuotannontaso yhdelle

yritykselle .i  Tuottajahinta τp  on määriteltävissä kuluttajahinnan perusteella ,ττ += pP

yksikköveroasteen 0>τ  ollessa käytössä. Jos käytössä on arvoveroaste ,0>t  tällöin

tuottajahintaa p t  voidaan kuvata yhtälöllä ).1( tpP t +=  Tasapainon markkinoilla oletetaan

olevan Cournot-Nash oligopolin mukainen, jossa jokainen yritys maksimoi voittoaan

tuotoksella iq  ja ottaa toisten yritysten tuotantopäätökset annettuina. (Skeath & Trandel

1994, 60.)

Cournot-Nash oligopolimallille tyypillinen oletus on olla sidoksissa toimijoiden

simultaaniseen käyttäytymiseen, jossa yhteistyön mahdollisuutta ei huomioida (Daughety

1988, 5). Jokaiselle voittoaan maksimoivalle yritykselle, yksikkö- ja arvoveron

tapauksessa, ensimmäisen asteen ehdot ovat

).´(
1

)´(
1

)(

),´()´()(

i
iiii

iiiiii

qC
t

qQPq
t

QP

qCqQPqqQP

=
+

+
+

+

=−+++

−−

−− τ
(16)

Jossa iQ−  kuvaa markkinoilla olevien yritysten kokonaistuotantoa ilman yritystä .i

Yritysten ollessa identtisiä, ne tuottavat saman määrän. Täten voidaan uudelleen kirjoittaa

yllä olevat yhtälöt (16) seuraavasti

.0)`(
1

)´(
1

)(

,0)´()´()(

0
00

000

=−
+

+
+

=−−+

t
tit

i

qC
t

nqPq
t

nqP

qCnqPqnqP τττ τ
(17)

Missä 0
jq ),( tj τ=  on Cournot-Nash tasapainotuotanto oligopoliyritykselle .i

Tasapainossa verotulot ovat 00
ττ τnqR =  ja ).1/()( 000 tnqPtnqR ttt +=
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Tehdään oletus pohjautuen edellisen kappaleen (kappale 4.1) monopolitapauksen

päätuloksen intuitioon. Oletetaan tämän perusteella myös Cournot-Nash oligopolissa

olevan arvovero, joka Pareto-dominoi yksikköveroa näiden molempien kasvattaessa

verotuloja yhtä paljon. (Skeath & Trandel 1994, 60–61.)

Analysoidaan intuitio-olettamuksen todenperäisyyttä. Luodaan hypoteettisesti mikä tahansa

yksikkö- ja arvoveropari { }aa t,τ  parina .a  Oletetaan olemassa olevan jokin vastaava

veropari { }bb t,τ , jossa .0=bτ  Tämä oletuspohjainen pari kasvattaa mallissa verotuloja

enemmän kuin pari .a  Asetetaan yhtälö veroparille b  seuraavasti

.a
q

a

aa
q

a
b

C
tC

t
+

+
=

τ

τ
(18)

Yhtälössä (18) termi a
qC  kuvaa tuotannosta koituvia kustannuksia ),( a

q qC aq on yhden

yrityksen tuotanto parin a  voimassa ollessa. Huomioidaan käyttämällä hyväksi yhtälöä

(18), että

./ aaab tt φτ=− (19)

Yhtälössä (19) termi .
1 t

Cq

−

+
=

τ
φ  Tällöin arvoverotuksen alaisuudessa asteella bt

päädyttäisiin samaan kuluttajahintaan kuin parilla a  eli .ba PP =  Käyttämällä kaavaa (19),

ero verotuloissa QtPR )( += τ  on tällöin

,/)( aaaaaab QPRR φφτ −=− (20)

joka on positiivinen oletuksella .0>aτ
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Tällä tavalla havaitaan, että jos on olemassa jokin bc tt < , joka arvoveroasteella ct  tuottaa

juuri verotulon ,aR  silloin ,0/ >dtdP abc PPP =< . Tämä todistaa, että verotulon

pysyessä vakiona ainoastaan hyvinvointi laskee hinnan noustessa. (Delipalla & Keen 1992,

362–363.)

Aivan kuten monopolitapauksessa, arvovero on hyvinvointimielessä parempi ratkaisu

yksikköveroon nähden Cournot-Nash oligopolitilanteessa silloin, kun veroasteenmuutos

kasvattaa verotuloja suhteessa yhtä paljon. Intuitio tälle tulokselle on sama kuin

monopolitilanteessa. Kiinteän arvoveroasteen olemassaolo luo oligopoliyritykselle

kannustimen lisätä tuotantoaan, jonka seurauksesta verokiila kuluttajahintojen sekä

tuottajahintojen välillä pienenee. (Skeath & Trandel 1994, 60–61.)

4.2.2 Pareto-dominanssin toteuttavat parametriarvot

Toisin kuin hyvinvointitulosta veroasteen yhtäläisen suhteellisen kasvun tapauksessa,

monopolimallista saatua päätulosta ei voida yleistää Cournot-Nash oligopolitilanteisiin.

Yleistyksen epäonnistumista voidaan kuvata lähestymällä Cournot-Nash oligopolia samalla

tavalla kuin päätuloksessa lähestyttiin monopolitilannetta. Oletetaan jälleen siirtyminen

yksikköverosta arvoveroon, joka tuottaa saman tuotoksen ∏( , R ja )CS  niin kauan, kuin

yksikään markkinoilla oleva yritys ei muuta käyttäytymistään vastatakseen verotuksen

muutokseen. Verojärjestelmän muutokseen oligopoliyritykset vastaavat kuitenkin

lisäämällä tuotantoaan. Täten varmuudella tasapainossa .mm
t QQ τ>  Oligopolimarkkinoilla

kokonaistuotannon kasvattaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita yritysten

yhteismäärällisen voiton kasvua. Monopolimarkkinoiden ja oligopolimarkkinoiden suurin

eroavaisuus onkin oligopoliyritysten keskinäisissä riippuvuussuhteissa.

Oligopolimarkkinoilla yritys, joka kasvattaa tuotantoaan ja laskee täten markkinahintaa, saa

varmasti jatkossa negatiivista huomiota markkinoiden muilta yrityksiltä. Tämän

ulkoisvaikutuksen seurauksena, tuotannon kasvattaminen veromuutoksen )( t→τ

seurauksena on yrityksen liiketoiminnan kannalta rationaalista, mutta saattaa johtaa

markkinoiden yhteisvoittojen pienentymiseen. Lisäksi yritysten voittotasojen suhde osoittaa

(toisin kuin monopolissa), ettei ole varmuutta siitä, että oligopolimarkkinoiden



35

tasapainopiste olisi kysyntäkäyrän joustopisteessä. Täten myöskään kokonaistuotannon

kasvu oligopolimarkkinoilla ei välttämättä nostata verotuloja.

Vaikkakin monopolitapauksen päätulosta ei voida suoraan yleistää oligopolitilanteeseen, ei

se tarkoita, ettei Pareto-dominanssi arvo- ja yksikköveron välillä voisi olla missään

tilanteessa pätevä. Varmuudella on olemassa tiettyjä hypoteettisia parametriarvoja, joilla

Pareto-dominanssi arvoveron ja yksikköveron välillä oligopolitilanteessa pätee.

Saadakseen tarkan kuvan Pareto-dominanssin toteuttavista parametriarvoista, oletetaan

lineaarisen kuluttajahintaan pohjautuvan markkinakysyntäkäyrän olevan muotoa

bQaP −=  sekä vakioisten rajatuotantokustannusten olevan yhtä suuret oligopoli

yrityksille. Tuottajahintaisella kysyntäkäyrällä BQAp −=  ja rajakustannuksella

oligopoliyritys tuottaa ).1/()1( +−= nAqi  Tästä syystä markkinatasapainotilassa

seuraavassa yhtälöryhmässä (21) esitetyt arvot toteuttavat Pareto-dominanssin yksikkövero-

ja arvoveron välillä edellä esitetyn kysyntäkäyrän alaisuudessa:
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2 )1(
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τπ τ −−
+
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,)1(
)1(

2τ
τ

τ −−
+

= a
bn

nRm

)).1(

))(1((
)1()1( 2

tn

ata
btn

ntR m
t

+

++−
++

=

Yhtälöissä m
jπ  on yhden yrityksen voitto tasapainotilanteessa, m

j∏  on kokonaisvoitto

markkinoilla mukaan luettuna kaikki yritykset ,n  ja m
jCS  on kuluttajan ylijäämä. Yhtälöt

m
jR  kuvaavat verotuloja. Symboli j  kuvaa vaihtoehtoista verotustapaa ).,( tj τ=

Niin kauan kuin yhtälöissä (21) on mukana vakio b, kuvaa se riippuvuussuhdetta yritysten

välillä. Riippuvuussuhteiden syvyyttä ei kuitenkaan spesifioida mallissa tarkemmin.

Jokainen verotuloja kuvaava yhtälö m
jR  on konkaavi relevantissa verotuksessa. Termi a

kuvaa kysyntäkäyrän leikkauspistettä.

Tällä hypoteettisella markkinakysynnällä nämä parametrifunktiot toteuttavat arvoveron

Pareto-dominanssin yksikköveroa kohtaan. Huomaamisen arvoista on, että τ∏>∏ t  antaa

viitettä τCSCS t > . Tuloksena todetaan, että Pareto-dominanssin on pädettävä aina, kun

voidaan todistaa minkä tahansa τ  rinnalle asettavan arvoveroasteen t  tuottavan

tasapainossa sekä mm
t RR τ=  ja mm

t τ∏>∏  tai mm
t RR τ>  ja mm

t τ∏=∏ .  (Skeath & Trandel

1994, 61–63.)

4.2.3 Yritysmäärän vaikutus Pareto-dominanssiin

Pareto-dominanssi ei päde koskaan yritysten määrän oligopolimarkkinoilla ollessa riittävän

suuri. Mielenkiintoista on kuitenkin, että Pareto-dominanssin pätee silloin, kun yritysmäärä

on pieni.

Selvitetään aluksi tapausta, jolloin oligopolimarkkinoilla on paljon toimijoita. Tällöin

yritysten määrä on kuitenkin sellainen, ettei täydellisestä kilpailusta voida puhua. On
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olemassa jokin äärellinen markkinatoimijamäärä 2≥•n , jolloin yritysmäärän ollessa tätä

arvoa suurempi tai yhtä suuri •≥ nn , Pareto-dominanssi ei päde. Toisin sanoen, on

olemassa jokin yläraja Cournot-Nash oligopolissa yritysten määrällä, jonka ylittyessä

arvovero ei enää Pareto-mielessä dominoi yksikköveroa, vaan markkinakäyttäytyminen

lähestyy täydellisen kilpailun tilannetta.

Määritellään arvoveroaste ∗t  (missä tt ≤∗ ) ja yksikköveroaste ∗τ  (missä ττ ≤∗ )

veropariksi, jotka tuottavat tasapainossa yhtä suuren verotulon )()( ∗∗ = ττ
mm

t RtR .

Hyödyntämällä yhtälöitä (21), voidaan suhdetta yksikköveron ∗τ  ja arvoveron ∗t  välillä

kuvata seuraavasti

.
)1)(1(

))1()1()1((4)1(1
2
1 22

2












++
+−+−+

−−−= ∗

∗∗∗
∗

tn
tntanataaτ  (22)

Yhtälöstä (22) heijastuu, miten yritysten määrän n  kasvaessa ∗τ  ja ∗t  lähentyvät toisiaan.

Tilannetta voidaan kuvata myös käyttämällä raja-arvolauseketta

.)21(1
2
1lim 2 ∗∗∗

∞→
=





 −−−−= ttaa

n
τ (23)

Täten on myös totta, että

[ [] ] 2
2

2 )1(
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))1(()()((/)1(lim ∗
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=∏−∏+ τττ a
t
tatnn mm

tn

.0
1

))1(( 2

<
+

+−
−= ∗

∗∗

t
tat (24)

Niin kauan kuin raja-arvolausekkeen (24) vasen puoli lähenee äärellistä negatiivista lukua,

on pakko olla olemassa jokin yritysmäärä ,•n  jota suuremmalla yritysmäärällä •> nn

lausekkeen )()( ∗∗ ∏−∏ ττ
mm

t t  arvoksi tulee negatiivinen luku. Tällöin kaikilla
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yritysmäärillä •> nn  markkinoilla seuraa, että arvo- ja yksikköveroasteet tuottavat yhtä

suuret verotulot )()( ∗∗ = ττ
mm

t RtR  markkinatasapainossa, mutta eri suuren määrän voittoja

mm
t τ∏<∏ . Tällöin Pareto-dominanssi ei voi olla pätevä.

Täsmällinen arvo ,n  jolla pareto-dominanssi ei päde, riippuu termin a arvosta markkinoilla.

Esimerkiksi arvolla 2=a  Pareto-dominanssi ei päde koskaan, kun yritysten määrä

74,10>n . (Skeath & Trandel 1994, 63–64.)

Tilanne muuttuu, kun yritysmäärä markkinoilla on vähäinen. Luodaan aluksi malli

Cournot-Nash duopolimalli ilman verotuksen vaikutusta, jolloin markkinoilla on ainoastaan

kaksi toimijaa. Yritykset tekevät tuotantopäätöksen itsenäisesti, mutta simultaanisesti

samaan aikaan. Kumpikin yrityksistä pyrkii maksimoimaan voittojaan arvioimalla toisen

markkinatoimijan tuotantopäätöstä. Tilannetta kutsutaan peliteoriassa yhden

mahdollisuuden peliksi (one-shot game). Merkitään termillä eq1  yrityksen kaksi ennustetta

yrityksen yksi valinnasta ja termillä eq2  yrityksen yksi ennustetta toisen yrityksen

valinnasta. Täten yritys yksi ennustaan duopolin kokonaistarjonnaksi eqqQ 21 +=  ja yritys

kaksi eqqQ 12 += . Nyt yrityksen yksi voitonmaksimointiongelma voidaan kirjoittaa

muotoon

).()(),(max 11121211 qcqqqpqq ee −+=∏ (25)

Yhtälössä (25) kuvataan yksinkertaisesti tulojen ja kustannusten erotusta

maksimointimielessä. Tästä saadaan ratkaistua yritykselle yksi ensimmäisen asteen ehdot

).()()( 1
1

1
21121

∗∗∗

∂
∂

=+++
∂
∂ q

q
cqqpqqq

Q
p ee (26)

Nyt ratkaisemalla yrityksen yksi optimaalinen tuotosmäärä ∗
1q  yrityksen kaksi ennustetun

tuotoksen eq2  funktiona, saadaan yritykselle yksi reaktiofunktio
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).()( 2121
ee yqqA ∗= (27)

Termi 1A  kuvaa reaktiofunktiota ja termillä ey2  kuvataan yrityksen kaksi ennustettua tuloa.

Ratkaisemalla yrityksen kaksi voitonmaksimointiongelmasta ensimmäisen asteen ehto

),()()( 2
2

2
12212

∗∗∗

∂
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=+++
∂
∂ q

q
cqqpqqq

Q
p ee (28)

saadaan reaktiofunktio yritykselle kaksi. Se on muotoa

).()( 2212
ee yqqA ∗= (29)

Nyt Cournot-tasapainotuotokset saadaan käyttämällä yritysten reaktiofunktioita hyödyksi

seuraavasti
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=
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qAq
qAq

(30)

Yritysten optimaalinen käyttäytyminen riippuu siis toisistaan. Huomataan samalla, että

parin ),( 21
∗∗∗∗ qq  muodostamaa tasapainoa voidaan kutsua Nash-tasapainoksi. Tämä johtuu

siitä, ettei kummallakaan yrityksellä ole kannustinta poiketa tästä valinnasta eli voitto

maksimoituu. Tämän ominaisuuden omaavaa Cournot-tasapainoa kutsutaankin edellisen

mukaan Cournot-Nash tasapainoksi. (Gravelle & Rees 1992, 301–304.)

Hyödykeverotus huomioiden voidaan havaita, että erityisen pienellä

markkinayritysmäärällä, Pareto-dominanssi pätee verotuloja maksimoivalla

yksikköveroasteella .τ  Havaitaan Pareto-dominanssin pätevän, kun markkinat toimivat

duopolitilanteessa eli .2=n
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Kun yksikköveroaste τ  ja arvoveroaste t  ovat erityisen matalat, tällöin verotyypit tuottavat

duopolitapauksen tasapainossa yhtä suuret verotulot .m
t

m RR =τ  Tämä määrittää, että voitot

tasapainossa arvoverotuksen alla ovat suuremmat )()( ττ
mm

t t ∏>∏  kaikilla arvoilla a, kun

2=n . Huomataan myös, että ))1(4/()1()( 22 +−=∏ nanm ττ  ja .0/ <∂∏∂ tm
t  Nämä kaksi

tosiasiaa merkitsevät sitä, että )()( ττ
mm

t t ∏>∏  täytyy päteä niin kauan kuin .tt ′<

Arvoveroaste t′  on sellainen, jolla yritysten voittoasteet ovat yhtä suuret verrattuna

yksikköveroon eli )()( ττ
mm

t t ∏=′∏ . Seuraavan yhtälön avulla määritellään t ′

implisiittisesti:

.
4

)1(
1

))1(( 22 −
=

′+
′+− a

t
ta (31)

Yllä olevaa yhtälöä (31) voidaan käyttää näyttämään, että

).48()7(7(
8

1 2 −+−+
−

=′ aaat (32)

Nyt jos tt ′< , seuraa )()( ττ
mm

t RtR =  sekä )()( ττ
mm

t t ∏>∏ , jolloin Pareto-dominanssi

pätee. Riittävä ehto arvoveroasteelle tt ′<  on, että )()( tRtR m
t

m
t ′< . Tämä realisoi

oletuksen.  (Skeath & Trandel 1994, 64–65.)

4.2.4 Yksikköveroasteet ja kriittinen arvo

Tutkitaan yksikköveroasteen arvon merkitystä Pareto-dominanssin olemassaoloon. Jatkossa

havaitaan, että Pareto-dominanssi pätee tietyillä yritysmäärillä n  edellyttäen tarpeeksi

suuret veroasteet. Toisin sanoen, joillakin yritysmäärillä n  on olemassa ainutlaatuinen

yksikköveroaste ,ττ <⋅  jolloin Pareto-dominanssi pätee välillä [ ],ττ →⋅  mutta  ei  päde

välillä [ ].0 ⋅→ τ
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Oletettaessa yritysmäärän 2≥n  havaitaan, ettei Pareto-dominanssi päde pienillä

yksikköveroasteilla .τ  Todistus suoritetaan osoittamalla, ettei Pareto-dominanssi päde

koskaan erityisen pienillä arvoveron asteilla .t  Yhtälöitä (21) voidaan hyödyntää

seuraavassa. Millä tahansa arvoveroasteella ,t  yksikköveroaste τ  tuottaessaan

samansuuruiset voitot ( )mm
t τ∏=∏  voidaan määritellä

t
taa

+
−−

−−=
1
11τ .  (33)

Pareto-dominanssi ei voi päteä silloin, kun on osoitettavissa voittojen eri verotyypeillä

olevan yhtä suuret ,mm
t τ∏=∏  mutta niiden johtavan erisuuruisiin verotuloihin .m

t
m RR >τ

Korvatessa yhtälössä (33) verotulojen arvot yhtälöistä (27) saaduilla arvoilla, voidaan

osoittaa yksikköveron tuottavan tasapainossa arvoveroa suuremmat verotulot ,m
t

m RR >τ  kun

.0)1()11)(1)(1( >+−−−+−+ ntattan (34)

Arvioitaessa yhtälön (34) vasenta puolta arvoveroasteella ,0=t  havaitaan sen menevän

nollaksi. Lisäksi

[ ]
,01

2
1)1(

)1()11)(1)(1(
0 >






 −

+
−=

∂
+−−−+−+∂

=
na

t
ntattan

t  (35)

kaikilla yritysmäärillä 2≥n . Yhtälö (35) pätee hyvin pienillä arvoveroasteilla ,t  varmistaen

että mm
t τ∏=∏  johtaen .m

t
m RR >τ  Näin ollen, Pareto-dominanssi ei päde matalilla

yksikköveron arvoilla.
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Edellä esitetyt yhteenvedot tuottivat tulokset, joiden mukaan Pareto-dominanssi ei päde

matalilla yksikköveron asteilla, mutta pätee korkeilla yksikköveron asteilla. Toisena

tuloksena saatiin, että Pareto-dominanssi pätee yritysmäärän n  arvoilla aina määrään •< nn

saakka.

Seuraavasta selvitetään, että yritysmäärällä •< nn  on olemassa jokin yksittäinen kriittinen

yksikköveroaste τ , josta Pareto-dominanssi alkaa päteä.

Intuitio on seuraava: äärelliselle määrälle yrityksiä oligopolimarkkinoilla 2≥n , millä

tahansa yksikköveroasteella τ , on olemassa ainakin yksi arvoveroaste ,t  joka tuottaa

saman määrän voittoja sekä verotuloja kuin yksikkövero tasapainossa. Tällöin toteutuu siis
mm

t τ∏=∏  ja .mm
t RR τ=  Jotta on mahdollista, että on olemassa sellainen yksikkö- ja

arvoveropari τ  ja ,t  jotka tuottavat yhtä suuret voitot sekä verotulot, on molempien

johdannaisyhtälöiden (36) ja (37) on toteuduttava:

,
1

)1()1(
2

2

t
taa

+
−−

=−− τ (36)

.
)1)(1(

))(1()1(
tn

ntnatata
++

++−−
=−− ττ (37)

Jakamalla yhtälön (36) yhtälöllä (37) ja sieventämällä saadaan

.
)1()1)(1(

)()1(
ntatna

ntnata
+−++−

++−
=τ (38)
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Täten, 00
τ∏=∏ t  ja 00

τRRt =  ehdot voi toteuttaa ainoastaan sellainen veropari τ( , ),t  joka

toteuttaa yhtälöt (36) ja (38). Yhdistämällä edellä mainitut yhtälöt, sievennyksen jälkeen

saadaan

[ ] .0)1(2)221)(1()1()1( 322222 =+−+++−−+−− tnntatnnaanat   (39)

Kaikki kertoimet hakasuluissa oleville t  termeillä yhtälössä (39) ovat positiivisia, mutta

hakasulkujen ensimmäinen termi on negatiivinen. Täten on olemassa (mille tahansa arvoille

a  ja )n  ainutlaatuinen arvoveroaste 0>′t , joka toteuttaa yhtälön (29). (Skeath & Trandel

1994, 64–66.)

4.2.5 Oligopolimallin päätulos

Oligopolimarkkinoiden hyödykeverotusmalleista saatuja tuloksia käytetään hyväksi

luotaessa oligopolimallin päätulosta. Päätulos voidaan kiteyttää seuraavasti: on Pareto-

dominanssi pätevä millä yksikköveroasteella τ  tahansa, on olemassa jokin tätä veroastetta

matalampi ainutkertainen yksikköveroaste ττ ≤′ , josta Pareto-dominanssin pätevyys alkaa.

Aloitetaan matala-arvoisesta yksikköverosta. Arvoveroasteella )(τ∗t  pätee verotulojen yhtä

suuruutta koskeva ehto ).()( ττ
mm

t RtR =∗  Oligopolitapauksen hyödykeverotusta käsitelleessä

kappaleessa (4.2.4) havaittiin, ettei Pareto-dominanssi päde pienillä yksikköveron asteilla.

Kasvatetaan yksikköveroastetta korkeammaksi ja verrataan arvoveron tuottamaa voittoa

tasapainotilanteessa )( ∗∏ tm
t  nyt korkeamman yksikköveron tuottamaan voittoon ).(ττ

m∏

Edellä havaittiin myös (kappale 4.2.3), että ainakin jollakin tietyllä yritysmäärällä n

markkinoilla on olemassa piste, jossa verotulot eri hyödykeverotyypeillä ovat

tasapainotilassa yhtä suuret .mm
t RR τ=  Mutta tällöin arvovero tuottaa suuremmat voitot

.mm
t τ∏>∏  Saatiin myös selville (kappale 4.2.4), että on olemassa enintään yksi

hyödykeveroaste, jolla niin verotulot kuin voitotkin ovat yhtä suuret eri

hyödykeverosysteemissä. Nämä tulokset todistavat, että jos Pareto-dominanssi pätee
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yksikköveroasteella, on olemassa pienempi yksikköveroaste ,τ ′  josta lähtien Pareto-

dominanssi alkaa päteä. Täten Pareto-dominanssi on voimassa kaikilla yksikköveroasteilla

asteen ττ <′  yläpuolella.

Intuitio oligopolin yksikköverotulokselle on lähtenyt liikkeelle keskustelun laajentumisesta

koskien edellä (kappaleessa 4.2.2) esitettyä monopolimallin päätulosta. Pareto-dominanssi

pätee monopolimarkkinoilla, koska monopoliyritys toimii aina markkinakysyntäkäyrän

jousto-osassa. Pareto-dominanssi on voimassa todennäköisimmin kulutuskysyntäjouston

(vaikka oligopoliyritykset eivät varmuudella toimikaan juuri joustopisteessä) ollessa korkea

markkinarakenteissa, joissa tasapainotilassa yritysten tuotantomäärät ovat pienet. Mitä

suurempi kulutuskysyntäjousto yksikköverotasapainossa on, sitä todennäköisemmin

verotulot kasvavat vaihdettaessa arvoverojärjestelmään. Tällöin matalampi arvoveroaste t

tuottaa vähintään yhtä paljon verotuloja kuin yksikköveroaste .τ  Täten on todennäköistä,

että myös voitot markkinoilla kasvavat .mm
t τ∏>∏

Kuviossa 3 kuvataan yksikköveroasteen ,τ ′  kulutuskysyntäkäyrän leikkauspisteen a  ja

yritysten määrän n  suhdetta.
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Kuvio 3. Yksikköveroasteen, kulutuskysyntäkäyrän leikkauspisteen ja yritysten

määrän suhde (Skeath & Trandel 1994, 68).

Kuviossa 3 on esitetty yksikköveroaste τ ′  kysyntäkäyrän leikkauspisteen a  funktiona.

Kuviosta nähdään, milloin erilaisilla a  arvoilla Pareto-dominanssi on voimassa. Pareto-

dominanssi on voimassa jokaisella yksikköveroasteella ,τ  jotka ovat asteen τ ′  yläpuolella.

Esimerkkinä kulutuskysyntäkäyrän leikkauspiste saadessa arvon 1,5 toteuttaa Pareto-

dominanssin, kun 2=n  kaikilla yksikköveroasteilla ,τ  jotka ovat arvioituna 0,13

yläpuolella. Samalla esimerkkiarvolla 5,1=a , kun 3=n , Pareto-dominanssi on voimassa

yksikköveroasteella .17,0≥τ  (Skeath & Trandel 1994, 67–69.)

a=2

a=1,8

a=1,5

a=1,2

1 2 3 4 5 6
yritysten määrä (n)

      0,6

      0,5
    0,45
      0,4
    0,35
      0,3
    0,25
      0,2
    0,15
      0,1
    0,05
         0

yksikköveroaste (τ ′ )

Pareto-dominanssi pätee kuvion viivojen
vasemmalla ja yläpuolella
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5. Tuotedifferointi

Valinnasta yksikkö- ja arvoveron välillä on tullut poliittinen kysymys

hyödykeverojärjestelmien harmonisointikeskustelun myötä Euroopan talousalueella.

Keskusteluissa on jopa keskitytty enemmän verosovelluksiin, kuin jäsenvaltioiden

kokonaisveroasteeseen. Harmonisoinnin myötä on herännyt kysymyksiä, millä kriteereillä

jäsenmaiden yleinen verojärjestelmä tulisi valita, sekä mitä vaikutuksia järjestelmän

vaihdoksella on niille maille, jotka sen joutuvat tekemään. Keskustelu on edetessään

johtanut kysymyksiin myös tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien verotuksesta. Koska

näiden hyödykkeiden veroasteet ovat korkeat (kappale 3.1), saattavat pienetkin muutokset

vaikuttaa markkinajärjestelmään. Esimerkiksi Britanniassa 1980-luvun taitteessa

tapahtuneet tupakkamarkkinoiden suuret muutokset voidaan liittää veroharmonisoinnin

aiheuttamiin vaikutuksiin: siirtyminen tupakan painoon perustuvasta verotusjärjestelmästä

yksikkö- ja arvoverojärjestelmään laski kevyiden, aiemmin markkinoita hallinneiden

savukkeiden markkinaosuutta huomattavasti. Veromuutoksilla saattaa olla hyvinkin vahvat

vaikutukset markkinoihin.

Optimaalisessa veroteoriassa on huolenaiheena ollut hyödykeverotuksen rakentaminen

täydellisen kilpailun markkinoilla. Malleissa on käytetty kuitenkin pääosin vain

homogeenisten tuotteiden tapausta, joten hyödykeverojen vaikutuksia tuotelaatuun sekä

tuotevalikoimien tarjontaan ei ole suuressa mittakaavassa tutkittu. Kirjallisuudessa, jossa

käsitellään kilpailullista monopolia, tuotelaatu ja tuotevalikoimat on usein liitetty

tehottomuuteen ja alioptimaaliseen markkinatuotantoon. Mutta verotuksen roolia

eksogeenisena vaikutuselementtinä tai korjaavana välineenä ei ole niinkään huomioitu.

Edellä esitetyt analyysit pohjautuvat vahvasti oletukseen, jossa jokainen yritys tuottaa

täysin samanlaista (homogeenista) tuotetta. Tällöin tuotteen laadun muuttumattomuus on

ollut yhtenä perusoletuksista. Käytännössä kuitenkin verorakenteen luonteen vaikutukset

tuotteisiin voivat olla hyvinkin merkittäviä. Esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteiden

markkinoille on hyvin luonteenomaista vahvat tuotemerkit sekä tuotedifferointi. Jatkossa

analysoidaan hyödykeverotyyppien vaikutusta tuotteiden laatuun ja tarjontavalikoimaan.

(Keen 1998, 11.)
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5.1 Laatu

Jos ei toimita täydellisen kilpailun markkinoilla, on tuotelaatu voittoaan maksimoivien

yritysten päätettävissä endogeenisesti. Yritysten on kuitenkin otettava annettuna jokin tietty

määrä hyvinvointia suhteutettuna kuluttajahintaan, jonka potentiaalinen asiakas odottaa

tuotteesta oston jälkeen saavansa. Yritykset voivat vaikuttaa omalla laatuvalinnallaan

kuluttajahintaan. Valinta laadun ja hinnan välillä on tehtävä niin, että kuluttajan

hyvinvointivaatimus ),( sPV  toteutuu. Jatkossa oletetaan yritysten saavuttavan vähintään

nollavoiton tasapainotilanteessa, etteivät ne poistuisi markkinoilta. Toinen perusoletus

tuottaa hinnan ja rajakustannusten yhtä suuruuden .MCP =

Keskitetään mielenkiinto voittoa maksimoivan laatuehdon karakterisointiin. Laatuehto

tarkoittaa laatua kasvattavan lisääntyvien rajakustannusten yhtä suuruutta nettoverojen

kanssa. Verot saadaan kuluttajalta tuotelaadun nostamisen yhteydessä. Tilannetta voidaan

kuvata lausekkeella ,)1( MWPt−  missä MWP  (marginal willingness to pay) kuvaa

kuluttajan rajahalukkuutta maksaa laadun kehittämisestä. Nyt tasapaino vaatii edellä

esitetyn lausekkeen yhtä suuruutta rajatuotannon MQ  kanssa:

.)1( MQMWPt =− (40)

Selvitetään kahden eri verotyypin aiheuttamia vaikutuksia tuotelaatuun:

• Arvoveron kasvu ,t  vaatii kuluttajien rajamaksuhalukkuuden )(MWP  kasvua

säilyttääkseen yhtälön (40) tasapainossa. Näin onkin yksinkertaista olettaa

rajamaksuhalukkuuden kasvavan tuotelaadun parantuessa. Oletuksen pohjalta on

helppo tehdä päätelmä korkean arvoveroasteen laskevasta vaikutuksesta

tuotelaatuun. Tämä on aiemmin esillä olleen arvoveron kerroinvaikutuksen (kappale

3.2.2) ilmentymä.

On kuitenkin erityisen tärkeä huomata, että on olemassa tapauksia, jolloin arvovero

ei vaikuta tuotelaatuun. Tällöin puhutaan tuotteesta, joka herättää kuluttajien
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mielenkiinnon ainoastaan hyödykkeen eliniän mukaan. Esimerkki tällaisesta

tuotteesta on hehkulamppu. Hehkulampun tapauksessa kuluttajia kiinnostaa

ainoastaan se, kuinka monta tuntia he saavat nauttia yhden hyödykkeen tuottamasta

valosta, eikä niinkään montako kertaa lamppu on vaihdettava varmistuakseen valon

jatkuvuudesta.  Tulkitaan nyt laatusymboli s  yhden lampun tuottamiksi

valotunneiksi, jolloin kuluttajahinta valotuntia kohden on yksinkertaisesti ./ sP

Yritys voi edetä valitsemalla sellaisen laadun ( ),∗s  joka minimoi kustannukset

tuntia kohden tuotetusta valosta. Tämän jälkeen se valitsee tehokkaan hinnan ,/ ∗sP

jonka se veloittaa jokaiselta valotunnilta. Käytettäessä tällaisessa tilanteessa

arvoverojärjestelmää, sillä ei ole vaikutusta kustannuksia minimoivaan

laatupäätökseen ( ),∗s  mutta myyntihintaan )(P  on.

• Yksikkövero τ  ei suoraan ole mukana yhtälössä (40), mutta sillä on hyvin vahvoja

epäsuoria vaikutuksia tuotelaatuun. Yksikkövero vaikuttaa kuluttajahintaan ,P  joka

taas vaikuttaa kuluttajien rajamaksuhalukkuuteen .MWP  Yleisen kuluttajateorian

mukaan voidaan kuvitella kuluttajien olevan halukkaita maksamaan tuotelaadun

kehittämisestä enemmän, mitä suurempi yksikköhinta on. Mikään ei määrää, että

tapaus olisi juuri tällainen, mutta intuition mukaan hyvin korkea yksikköhinta johtaa

suhteellisen pienen tuotemäärän kulutukseen. Tällöin tuotekohtaisesta laadusta tulee

hyvin tärkeä elementti. Jos MWP  kasvaa hinnan P  myötä, yksikköverotus

todennäköisesti tuottaa sellaisen laadun kasvun, joka palauttaa tasapainon yhtälöön

(40). Tämä on erityisesti todistettavissa hehkulamppuesimerkin avulla: yksikkövero

τ  tuottaa veroa s/τ  jokaista hehkulampun tuottamaa valotuntia kohden. Tämä

selvästi rohkaisee tuottajaa pidentämään lampun kestävyyttä eli parantamaan laatua.

Vaikutus on suoraan verrattavissa aikaisemmin (Kappale 3.2.1) esitettyyn

yksikköveron tuotekehitysvaikutukseen. Yksikköverolle on kuitenkin myös

olemassa erikoistapaus, jolloin se ei vaikuta lainkaan tuotelaatuun. Tätä tilannetta

kutsutaan täysihinta-tapaukseksi, jolloin kuluttajat ovat kiinnostuneita

tuottajahinnan sekä jonkin laatufunktion summasta. Laatufunktiota voidaan kuvata

lausekkeen )(shP −  avulla, missä )(sh  on laadusta riippua laskeva hyötyfunktio.
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Esimerkkeinä täysihinta-tapauksista voidaan pitää check-in-ajan lyhentämistä

lentokentillä tai rautatieaseman palvelun parantamista sekä joustavuuden

kehittämistä. Yhteistä esimerkkitapauksilla on se, että ne liittyvät enemmänkin ajan

säästämiseen kuin suoraan tuotteen hintaan. Tällaisissa tapauksissa

rajamaksuhalukkuus MWP  ei ole sidoksissa suoraan kuluttajahintaan. Tällöin

yksikköverolla ei kyetä vaikuttamaan laatuun, niin kuin sillä muissa tapauksissa

pystytään. Täysihinta-tapauksessa laatu ei siis ole sidoksissa yksikköveroasteeseen.

Esillä olleilla hyödykeverotyypeillä on erilaiset vaikutukset tuotelaatuun. Vaikutuserot

heijastuvat eri tavoin kuluttajahintaan. Yksikköveroasteen kasvu johtaa yleisesti laadun

parantumiseen ja saattaa todennäköisesti johtaa suurempaan kuluttajahinnan nousuun kuin

verojen maksun kasvu antaisi olettaa. Arvoveroasteen kasvu taas tyypillisesti johtaa

tuotelaadun heikentymiseen. Tästä saattaa seurata kuluttajahinnan veroja pienempi nousu.

Kun verrataan tapauksia aikaisemmin esitettyyn (kappale 4.2) homogeenisten tuotteiden

oligopolimalliin, voidaan havaita määrällisten vaikutusten olevan luonnollisesti samat.

Mutta siirtyminen verotyypistä toiseen eroaa huomattavasti Cournot-Nash

oligopolitapauksesta: nyt muutos heijastuu suoraan tuotelaadun, joka voi merkitä

parantumista tai yhtä lailla heikentymistä. Riippuen siitä, kumpaan hyödykeverotyyppiin

siirrytään.

Mutta kumpaa verotyyppiä kannattaa preferoida? Millainen tasapaino yksikkö- ja

arvoveron väliltä pitää löytää, joka endogeenisessa laatumallissa maksimoi kuluttajan

hyvinvointia ja saa samalla aikaan verotulojen kasvun?

Laatutason vääristäminen verotuksen avulla ei ole hyödyllinen tapa kasvattaa verotuloja tai

lisätä kuluttajien hyvinvointia. Ratkaisut Ramseyn ongelmaan tässä tapauksessa ovat

yksinkertaisesti ratkaisuja edellä esitettyihin erikoistapauksiin: hehkulampputapauksessa

(arvovero ei vaikuta laatuun) arvovero on itse asiassa optimaalinen. Taas täysihinta-

tapauksessa (yksikkövero ei vaikuta laatuun) yksikkövero on optimaalinen. Hehkulamppu-

ja täysihinta-tapaus ovat luonnollisesti ääriesimerkkejä, joten muissa tapauksissa on hyvin
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rationaalista käyttää jonkinlaista yksikkö- ja arvoverotuksen sekoitusta. (Keen 1998, 11–

14.)

Tutkimuksissa on havaittu, että optimaalinen arvoveroaste kokonaisverotuksesta on

yksinkertaisesti kuluttajan rajamaksuhalukkuuden MWP  hintajousto, joka oletetaan

positiiviseksi. Hintajousto hallitsee molempien verotusten vaikutuksia laatuun. Esimerkiksi

analysoitaessa kasvavan yksikköveron τ  vaikutuksia, laatu säilyy alkuperäisellä tasollaan

hinnan noustessa koko veron suuruisella määrällä. Jos hintajousto on suuri, hinnan nousu

johtaa rajamaksuhalukkuuden MWP  kasvuun: korkea laadun lisäys palauttaa tasapainon

tällöin yhtälöön (40) ceteris-paribus. Analysoimalla lisäystä arvoverossa t  hintajouston

ollessa suuri, rajahalukkuuden MWP  kasvu tasapainottaa vähentymistä termissä ),1( t−

joka on veroasteen kasvun välitön vaikutus. Tämä jättää enää hyvin pienen laskun

nettorajamaksuhalukkuudelle ,)1( MWPt−  joka on yhtälön (40) vasen puoli. Tästä seuraa,

että vain hyvin pieni laadun vähentäminen on tarpeellista tasapainon saavuttamiseksi.

Optimaalinen verorakenne jättää siis laadun muuttumattomaksi, mutta verotulot kasvavat.

Laatua laskeva arvovero ja laatua nostava yksikkövero kompensoivat toistensa vaikutuksia

ollessaan oikeassa suhteessa sekoitettuna. Hehkulamppu sekä täysihinta-tapaus ovat myös

siinä mielessä erikoistapauksia, että niissä hintajousto saa ääriarvonsa 1 ja 0. (Keen 1998,

12–15.)

5.2 Laatuvaikutusten aiheuttamat häiriöt

Oletetaan kilpailullisilla markkinoilla toimivan yrityksen voivan endogeenisesti tehdä

valinnan tuotteen laadusta. Tätä tarkoitusta varten laatua kuvataan edelleen parametrilla .s

Seuraavassa esille tulevat argumentit ovat yleistettävissä tilanteisiin, joissa tuotteet voivat

vaihdella enemmän kuin yhdessä ulottuvuudessa. Näiden olettamusten perusteella voidaan

yrityksen kustannusfunktio kirjoittaa seuraavasti muotoon

,)(),( qscqsC += (41)
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missä c  kuvaa viitetuotteelle (muokkaamaton tuote) tuotannosta koituvia rajakustannuksia.

Oletetaan jatkossa tuotelaadun muuttamisen vaikuttavan ainoastaan tuotannon

rajakustannuksiin eikä kiinteisiin kustannuksiin lainkaan. Tällöin voittofunktio yritykselle i

voidaan kirjoittaa

{ } ,)()1(),( iiiiiiii qcssqptsq τ−−−−=∏ ,i∀ (42)

missä iq  ja is  ovat yrityksen i  tuotanto ja tuotelaatu. Funktio ),( iii sqp  kuvastaa yrityksen

kohtaamaa käänteistä kysyntäfunktiota. Differentioimalla voitonmaksimointiehdosta

muuttujat iq  ja is  erikseen, ensimmäisen asteen ehdoiksi saadaan

iq : ,0)1()1( =−−−−+
∂
∂

− τcsptq
q
p

t iii
i

i ,i∀ (43)

is : ,01)1( =−
∂
∂

−
i

i

q
p

t .i∀ (44)

Ensimmäinen ehdoista on suhteellisen mutkaton ja muodoltaan tunnettu, mutta

jälkimmäinen ehto (44) on hyvin mielenkiintoinen. Käyttämällä implisiittisen funktion

teoreemaa hyväksi, seuraa

,







∂
∂

−=












∂
∂

i

i

q

i

s
p

sign
t
s

sign
i

(45)

olettaen toisen asteen ehtojen täyttymisen (tasapainossa näin täytyy olla). Mutta jos ,1<t

ehto (44) tuottaa .0/ <∂∂ ii sp  Tästä seuraa, että arvoveroasteen kasvattaminen antaa

tuottajille kannustimen vähentää tuotelaatua alkuperäisellä tuotannon tasolla. Intuitio tähän

on selkeästi havaittavissa. Laadun valinta voittoa maksimoitaessa edellyttää, että

pysyttäessä samalla tuotannon tasolla, laadun parantamisesta koituneet veron jälkeiset tulot
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ovat yhtä suuret rajakustannusten kanssa; arvoveroasteen nostaminen vähentää

nettorajatuloa, ja laadun täytyy heikentyä korjatakseen tasapainoyhtälön.

Analyysissä eteneminen vaatii kahden erittäin merkittävän oletuksen tekemistä.

Ensimmäiseksi oletetaan kuluttajilla olevan samat preferenssit ja tulot. Tätä varten luodaan

yleinen epäsuora hyvinvointifunktio ),,( spv  jossa )( ipp =  ja );( iss =  funktion

vaihteluväli on ehdollistettu aktiivisten yritysten määrälle. Toinen oletus mahdollistaa

yleisen epäsuoran hyvinvointifunktion kirjoitettavan muotoon )),(,( sHpv  missä

))(()( isHsH =  jostain aidosti konveksista funktiosta .H  Täten tuotelaadun vaihtelusta

koituvat kustannukset kuluttajille vaikuttavat ainoastaan tuotemäärän kulutukseen.

Kyseessä ei ole puhdas yksinkertaistus, sillä tämän tyyppiset täysihinta-formulaatiot ovat

hyvin yleisiä monilla toimialoilla taloudessa. Erityisen tunnettuja ne ovat

kuljetusmarkkinoiden analyyseissä. Huomataan samalla muodostuksen olevan yleispätevä

niin kauan, kun funktiota )()´( sHsH =  ei rajoiteta. Tähän tukeutuen todennäköisesti

laadun parantaminen hyödyttää kuluttajia tai kuluttajilla on preferensseissään jokin tietty

laatutaso, jonka ylittäminen vähentää hyvinvointia. Funktion H  konveksisuus takaa laadun

arvostuksen laskun laatutason noustessa. Hyödyntämällä Royn identiteettiä voidaan

yrityksen i  tuotekysyntä kirjoittaa funktiomuotoon )).(( sHpqi +  Olettamalla yritysten

tekevän samat hinta- ja laatupäätökset sekä asettamalla aktiiviset markkinayritykset

toistensa päätöksistä riippumattomiksi, havaitaan

).(/ iii shsp −=∂∂ (46)

Täten yrityksen i  tuotelaadun parannuksesta havaittu maksuhalukkuus on funktio

ainoastaan alkuperäisestä laatutasosta ja on riippumaton myydystä määrästä. Sijoittamalla

yhtälön (46) yhtälöön (44) saadaan

),1/(1)( tsh i −−= (47)
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josta voidaan havaita kaksi hyvin tärkeää seikkaa. Ensinnäkin, jokainen yritys valitsee

saman laatutason tasapainossa ),( iss = .i∀  Kuluttajien ollessa tilannetietoisia, tästä seuraa

kaikkien tuotteiden myyntihinnan asettuminen samaksi ),( ipp = .i∀  Jatkossa vertailtaessa

tasapainoja voidaan käyttää epäsuoraa hyötyfunktiota )),(( sHpV +  joka ei ole sidoksissa

aktiivisten yritysten määrään markkinoilla. Toiseksi voidaan havaita, ettei laatutaso

tasapainossa ole riippuvainen yksikköveron osatekijöistä, vaan se vaihtelee ainoastaan

arvoveron komponenttien mukaan. Lisäksi havaitaan että,

{ } .0
)`(
)( 2

<
−

=
sh
sh

dt
ds (48)

Funktion H  konveksisuus tarkoittaa siis, että arvoveroasteen kasvu yksiselitteisesti laskee

laatutasoa. (Kay & Keen 1983, 343–345.)

Hyödykeverojen käyttö aiheuttaa kuitenkin veropoliittisen ongelman. Veroparametrit t  ja

τ  valitaan maksimoimaan epäsuoraa hyötyfunktiota )),(( sHpV +  edellyttäen

• verotulovaatimuksen { } )),(( sHpQtpR ++= τ  missä Q  kuvaa hyödykkeiden

kokonaiskysyntää, ja

• kilpailullisen tasapainon ehdot: pitäen sisällään ehdot (43) ja (44) sekä

nollavoitto-oletuksen

.0)1( =−−−− τcspt (49)

Selvitetään mallin optimaalinen arvoveroaste sekä siitä aiheutuvat häiriötekijät

markkinoille. Muistetaan, että yhtälössä (47) laatu s  on riippumaton yksikköveroasteesta

.τ  Hyötyfunktion ))(( sHpV +  maksimointi edellyttää verotulovaatimuksen ensimmäisen

asteen ehdot hyödykeverotyypeille:
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Yhtälöissä (50) ja (51) termi λ  on aidosti positiivinen Lagrangen kerroin liitettynä

tulorajoitteeseen. Jälleenmyyntihinnan derivaatat muuttujinaan veroparametrit ovat

implisiittisesti määritelty nollavoittoehdossa (49). Laadun ollessa riippamaton

yksikköveron osatekijöistä, saadaan

,
1

1
t

p
−

=
∂
∂
τ

,
)1(

1
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sp
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p (52)

ja edelleen yhtälöstä (49) voidaan kirjoittaa

.)(
τ∂

∂
=

∂
∂

+
∂
∂ pp

t
ssh

t
p (53)

Muokkaamalla yhtälöitä (53) ja (52) sekä sieventämällä, saadaan

.0)( =
∂
∂

t
ssth (54)

Ehdot (47), (48) ja (54) voivat toteutua ainoastaan arvoveroasteen ollessa nolla .0=t

Yhteenveto on yksiselitteinen: optimaalinen arvoveroaste on nolla, ja vaadittava verotulo

saadaan aikaan käyttämällä ainoastaan yksikköveroa.
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Tulos on jossain määrin yllättävä:

• Mallissa havaitaan, miten arvoveroa voidaan käyttää laatutason laskemisen

välineenä tasapainotilanteessa. Mutta vastoin oletuksia arvoveroasteen

havaitaan olevan nolla )0( =t  optimissa, vaikka verotulot jaettaisiin

uudelleen könttäsummatulona (jolloin lagrangen kerroin λ  on täsmälleen

tulojen rajahyödyn tasolla). Tämä tarkoittaa, ettei arvoverotusta voida

käyttää korjaavana toimenpiteenä.

• Jos olisi mahdollista saavuttaa first-best-tasapaino, könttäsummaverojen

käyttö mahdollistuisi ja hinnat asetettaisiin rajakustannustasolle. Tällöin

laadun raja-arvostus saavuttaisi saman tason rajakustannusten kanssa. Jos

oletetaan varmaksi, että säätelemättömät markkinat saavuttaisivat optimin,

olisi hyvin selvää minkä muun verotyypin tahansa kuin könttäsummaveron

vääristävän hintaa ja laatua. Yllä saatu tulos indikoi kuitenkin, ettei

vääristymä kosketa laatuvalintaa vaan ainoastaan hintasääntöä.

On kuitenkin huomattava, ettei edellä saatu tulos ole yleistettävissä. Se perustuu tiettyihin

olettamuksiin preferenssien muodosta sekä hypoteettisiin kysyntäkäyriin. Analysoidaan

tuloksen intuitiota tarkemmin.

Selvitetään havaittujen kysyntäfunktioiden käyttäytymistä tasokäyrien avulla. Nämä

funktiot ovat muotoa ),),(( αii sHpq +  missä α  on parametri yritykselle ja H  muodoltaan

edelleen aidosti konveksi. Tasokäyrät kuvataan yleisessä muodossaan kuviossa (4).

Kuviossa horisontaalisesti muunnettujen tasokäyrien urat vastaavat erilaisia

tuotannontasoja.
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Yhtälöistä (46), (47) ja (49) on löydettävissä tasapainopari hinnalle ja laadulle ).,( mm sp

Tämä piste sijaitsee tangenttipisteessä isokvanttiuran ja nollavoittouran välissä, joka vastaa

alkuperäisiä veroparametreja τ  ja .t  Kuviossa (5) alkuperäistä nollavoittouraa kuvataan

termillä .Z  Oletetaan, että arvovero on positiivinen )0( >t  alkuperäiseltä tasoltaan.

Sallitaan arvoveroasteen )(t  matala lasku, jota kompensoidaan yksikköveroasteen )(τ

kasvulla. Matemaattisesti kuvattuna se on muotoa

.0>−= dtpd οτ (55)

Tällöin vero tuoteyksikköä kohden ei vaikuta alkuperäiseen jälleenmyyntihintaan. Häiriö

siirtää kuitenkin nollavoittouraa ,οZ  mikä nähdään kuviossa (5). Mitä enemmän

qq >
q

    s

                                                                       p

Kuvio 4.  Kysyntäfunktioiden tasokäyrät (Kay & Keen 1983, 347).
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arvoveroastetta lasketaan, sitä jyrkemmäksi nollavoittouran kulmakerroin muuttuu. Nyt on

nähtävässä, että alkuperäinen tasapainopari ),( mm sp  sijaitsee uudella nollavoittouralla.

Häiriön seurauksena nollavoittoura kiertyy vastapäivään. Siirtymä tapahtuu oZ uralta Z

uralle.

Uusi tasapaino sijaitsee janalla AB niin, että laatu, hinta ja tuotanto kasvavat. Häiriön

luonteesta johtuen verotulot muuttuvat vain niin kauan, kuin tuotanto sekä

jälleenmyyntihinta muuttuvat. Näin tapahtuu, koska myytyjen tuotteiden määrä

   A

oZ
             Z
     q

      B

    pop

t
c

−
+

1
τ

t−1

    s

os

Kuvio 5. Siirtymä häiriön seurauksena uralle Z (Kay & Keen 1983, 348).

)( τ+− c
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(yksikköverovaikutus) sekä kokonaiskulut (arvoverovaikutus) kasvavat. Uusi tasapaino

toteuttaa verotulovaatimuksen.

Kuluttajan ylijäämä on vähintään alkuperäisellä tasolla uudessa tasapainossa. Tämä johtuu

epäsuoran hyötyfunktion muoto-olettamuksesta )),(( sHpV +  koska tasokäyrät ovat hyvin

samankaltaisia havaittujen kysyntäfunktioiden kanssa. Pisteitä janalla AB voidaan

ehdottomasti pitää alkuperäistä pistettä ),( mm sp  parempina.

Häiriön toivottavuudesta voidaan tehdä kaksi päätelmää yhtälössä (55):

(i) Kuvioissa 4 ja 5 piirretyt isokvanttiurat ovat konvekseja, joten ,022 <∂∂ ii sIp

kun .0/ >∂∂ ii sp

(ii) Epäsuoran hyötyfunktion tasokäyrät leikkaavat havaitut kysyntäkäyrät, joten

.//
qv psps ∂∂≤∂∂  Tämä viittaa laadun kehittymisen seurauksena kasvaneen

jälleenmyyntihinnan lisäävän kuluttajien hyvinvointia kysynnän säilyessä

ennallaan.

Otaksutaan, että arvoverolla 0=t  vaikutuksen olevan johdettavissa suoraan edellä olleista

olettamuksista (i) ja (ii). Enemmän huolenaiheita kuitenkin tuo olettamus (ii), sillä

olettamus (i) on toisen asteen ehto laatuvalinnalle tasapainoanalyysissä. Mutta (ii) on

taloudelle ongelman ratkaisua hankaloittava lisärajoite. (Kay & Keen 1983, 345–349.)

5.3 Tuotevalikoima

Tähän asti esillä on ollut ainoastaan yhden tuotteen tasapainomalleja, jossa on keskitetty

huomiota tuotteen laatuun. Useimmilla markkinoilla on tarjolla kuitenkin enemmän kuin

yksi tuote. Tällöin puhutaan tuotevalikoimasta (product variety). Seuraavassa perehdytään
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käsiteltävien hyödykeverotyyppien vaikutuksiin tuotevalikoimaan horisontaalisen sekä

vertikaalisen tuotedifferoinnin

tapauksissa. Analyysi pohjautuu edelleen olettamukseen epätäydellisen kilpailun

markkinoista.

5.3.1 Horisontaalinen tuotedifferointi

Luodaan mielikuva tasapainosta yksikkö- ja arvoveron välillä markkinoilla, jossa tuotteita

erilaistetaan yksinkertaisen horisontaalisen tuotedifferointimallin mukaisesti.

Horisontaalisella tuotedifferoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisinta mahdollista tilannetta,

jossa kuluttajat eivät ole asettaneet tuotteita mieleiseensä prioriteettijärjestykseen, vaan

kyse on enemmänkin mielihalusta. Tällöin identtiset tuotteet erilaistetaan esimerkiksi

muuttamalla niiden väriä. Kyseessä voi siis olla esimerkiksi vertailu kahden identtisen

auton välillä, joista toinen on punainen ja toinen sininen. Ydinhuomiona pidetään

arvoveron kerroinvaikutusta kiinteisiin kustannuksiin, joka vähentää tuotevalikoimaa.

Optimaalisen verotuksen teoriassa on mallinnettu tehokasta hyödykeverojärjestelmää, joka

koostuu arvo- ja yksikköveron sekoituksesta. Teorian mukaan on tehokasta asettaa

arvovero sellaiselle tasolle, jolla yritykset tuottavat halutun tuotevalikoiman ja sen lisäksi

asettaa yksikköveroaste, jonka avulla saadaan aikaan vaadittava verotulo Yleistettävissä

olevan kuvan horisontaalisesta tuotedifferoinnista ja hyödykeverotuksen vaikutuksista

saadaan luomalla monopolikilpailumalli. Mallista saatava päätulos myötäilee intuitiota,

jonka mukaan on kannattavampaa preferoida yksikköveroa sen tuottaman suuremman

yhteiskunnallisen hyvinvoinnin vuoksi.

Monopolikilpailumallissa kuluttajilla ei ole preferenssejä tiettyä tuotetyyppiä kohtaan,

mutta he kokevat saavansa hyötyä valinnan mahdollisuudesta. Mallissa yritykset eivät

kilpaile suoraan toisiaan vastaan tarjoamalla paikallisesti samantyyppisiä tuotteita, vaan

paikallistasolla yrityksillä on eri myyntialueet. Yritysten oletetaan sijaitsevan niin kaukana

toisistaan, että niillä on monopoliasema omalla alueellaan. Kuitenkin malli huomioi

myyntialueiden osittaisen limittäisyyden, millä tarkoitetaan alueiden tietyn asteista

päällekkäisyyttä. Tämän vuoksi malli on yleistettävissä myös oligopolitilanteeseen.
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Uskotaan kuluttajien L sijainnillisesti jakautuneen tasaisesti. Tällöin kuluttajan paikkaa

tuoteavaruudessa voidaan parametrisoida hänen preferenssiensä mukaan. Yritykset voivat

tarjota tuotetyyppejään missä pisteessä avaruutta tahansa. Merkitään tasapainotilassa

markkinoilla olevien tuotemerkkien määrää termillä .N  Uskotaan jokaisella kuluttajalla

olevan mahdollisuus hankkia yksi tuoteyksikkö vapaasti valittavaa markkinoilla tarjottua

tuotemerkkiä. Tapausta, jolloin kuluttaja ei hanki tuoteyksikköä perustellaan

saavuttamattomalla maksimihyödyllä. Tällöin hyödykkeen hankinta ei ole preferenssien

mukaista, eikä tuota riittävää hyödyn tunnetta laskien samalla kuluttajan

reservaatiohyötytasoa. Yleisen kulutusteorian mukaan kuitenkaan ei voida olettaa

kuluttajan sulkevan itseään pois markkinoilta, jos ei löydä juuri preferenssiensä mukaista

tuotetta. Tällöin kuluttajan oletetaan olevan valmis laskemaan reservaatiohyötytasoaan.

Kuvataan yhden kuluttajan preferenssejä termillä .l  Oletetaan mallissa kuluttajan l

maksimoivan hyötyään kuluttamalla yhden yksikön tuotemerkkiä n  (yksi tuotemerkki

joukosta )N  pisteessä .ns  Tästä saadaan kuluttajan hyötyfunktio, joka on muotoa

,( lshpV n −+ (56)

arvoilla .0>h  Funktiosta (56) voidaan havaita rajamaksuhalukkuuden kasvavan

lähestyttäessä tuotetyyppiä, joka on lähempänä kuluttajan omia preferenssejä .l  Epäsuora

hyötyfunktio on kuitenkin erikoistapaus. Kyseessä on aiemmin esitellä olleen täysihinta-

tapauksen (kappale 5.2) rakenteen omaava funktio. Kohdistetaan mallia suuntaan, jota

kautta kyetään saavuttamaan yleisellä tasolla pätevin ratkaisu (sisältäen oligopoliratkaisun).

Tähän tähdätään huomioimalla jatkossa markkina-alueiden limittäisyys. Tarjontapuolen

kustannusfunktion oletetaan samanlaiseksi kaikille yritykselle, joka on

.)( FcqqC += (57)

Huomioidaan funktiosta heijastuva merkittävä erityisominaisuus, jonka mukaan

kustannukset eivät ole sidoksissa hyödyketyyppiin. Tuotannosta koituvat muuttuvat
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kustannukset ovat jokaiselle yritykselle samat, mutta nyt oletetaan kiinteiden kustannusten

olemassaolo sekä positiivisuus .0>F

Mallin kilpailullista tasapainoa hahmotetaan jokaisen voittoaan maksimoivan yrityksen

hintapäätöksellä sekä nollavoittoehdolla. Käyttämällä yhtälöä (57) ja sieventämällä

yrityskohtaisia indeksejä saadaan välttämättömät ehdot eri hyödykeverotyypeille:

:t { } ,0)1( =−−−− Fqcpt τ (58)

:τ { } .0)1()1( =−+
∂
∂

−−− qt
p
qcpt τ (59)

Oletetaan myös yritysten tuotemerkkivalikoimien olevan symmetrisesti tasapainossa niin,

että yrityksen ja sen kahden lähimpänä sijaitsevan yrityksen tuotemerkkien välinen ero

kuvattavissa suhteella ./1 N

Edettäessä huomioidaan yrityksen tuotteen kohtaama kysyntä. Kuvataan termillä p

naapuriyrityksen tuotehintaa. Kuluttaja ei ole kiinnostunut siitä, kumman yrityksen tuotetta

se ostaa (oletus markkina-alueiden limittäisyydestä) ja on tämän vuoksi sijoitettu elämään

δ välimatkan päähän yrityksistä, missä välimatkaa voidaan kuvata lausekkeella

{ } .2)/( hNhpp +−=δ (60)

Menettämättä yleistyksen mahdollisuutta, voidaan olettaa molempien naapuriyritysten

asettavan tuotehinnaksi .p  Yrityksellä on markkina-aluetta molempiin suuntiin välimatkan

δ  verran, joten kuluttajia yrityksen ja naapuriyritysten väliin jää määrä L  tuottaen

kysynnän

{ } ./)/(2 hLNhppLq +−== δ (61)

Jos oletetaan yrityksen veloittavan saman hinnan tuotteistaan kuin naapuriyritykset,

saamme yhtälöstä (61) muodostettua
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.// hLpq −=∂∂ (62)

Jos taas oletetaan kaikkien yritysten veloittavan saman hinnan ja olevan identtistä sijaintia

lukuun ottamatta, oletus kaikkien L  kuluttajien palvelun saannista antaa ymmärtää, että

.qNL = (63)

Yhdistämällä yhtälöt (59), (62) ja (63) saadaan tasapainotilassa olevaksi

jälleenmyyntihinnaksi

,/)1/()( Nhtcp +−+= τ (64)

joten tuotevalikoiman N  vakiotasolla voidaan olettaa niin yksikköveron kuin arvoveronkin

nostavan jälleenmyyntihintaa. Yritysmäärän kasvun voidaan taas olettaa laskevan

jälleenmyyntihintaa. Intuitiona tälle nähdään yritysten tuotannon vähentyminen, johtuen

monopolivoiman pienenemisestä verrattuna alkuperäiseen tilanteeseen.

Aktiivisten yritysten määrä on nyt pääteltävissä nollavoittoehdosta. Yhdistämällä yhtälöt

(61), (63) ja (64) sieventäen saadaan

{ } ./)1( 2/1FhLtN −= (65)

Tuotevalikoima on arvoveroasteen laskeva funktio, ja täten täysin riippumaton

yksikköverosta. Kuten tuotelaatuanalyysissä havaittiin, arvoveron kasvu pyrkii

heikentämään tuotelaatua ja yksikköveron kasvu taas jättää laadun muuttumattomaksi. Nyt

havaittiin analogisten ehtojen olevan päteviä siltä osin, kun tuotevariaatioita on saatavilla

nollavoittotasapainossa. Yksinkertaisella intuitioperustalla voidaankin sanoa

arvoveroasteen kasvun vähentävän tuotevariaatioita eli tuotevalikoiman tarjontaa. Kuviossa

(6) havainnollistetaan monopolikilpailumallin yritysten sijaintia sekä niiden kilpailullisia

suhteita.
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Kuviossa (6) on esitetty kilpailullisen monopolimallin markkina-alueiden limittäisyyttä.

Tummennetulla alueella yritykset toimivat oligopolimarkkinatilanteessa. Muuten yritykset

ovat monopoliasemassa omalla paikallistoimialueellaan.

Oletetaan esimerkiksi, että .0== τc  Silloin yrityksen voittofunktio voidaan kirjoittaa

muotoon

{ },)()1( tFpqt ∗−−=∏ (66)

missä ).1/()( tFtF −=∗  Tällöin yritykset pitävät arvoveroastetta t  parametrina, jolloin

voiton maksimointi on ekvivalentti yhtälön )(tFpq ∗−=∏  kanssa. Arvovero liittyy

maksimointiongelmaan ainoastaan kiinteiden kustannusten ∗F  kautta. Kiinteät

kustannukset ovat ∗F  arvoveroasteen kasvava funktio, joten arvoveroasteen nousu

kasvattaa yhtä paljon kiinteitä kustannuksia. Tämän voidaan olettaa vaikuttavan

vähentävästi tuotevariaation.
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Yhdistämällä yhtälöt (64) ja (65) saadaan hyödykeveron sekä muiden mallin parametrien

funktio jälleenmyyntihinnalle:

{ } .)1/()1/()( 2/1LthFtcp −+−+= τ (67)

Funktiosta havaitaan olemassa olevan kaksi tapaa, joilla arvoveroasteen kasvu nostaa

jälleenmyyntihintaa: ensimmäinen tapa on suoravaikutus, joka on ekvivalentti

rajakustannusten nousun kanssa; toinen niin kutsuttu epäsuoravaikutus, perustuu aktiivisten

yritysten määrän laskuun markkinoilla ja tätä kautta havaittavissa olevan monopolivoiman

lisääntymiseen.

Mielenkiintoista on myös se, mitä yhtälöistä (65) ja (67) on nähtävillä. Asettamalla

yksikköveroasteen τ  ja arvoveroasteen t  tietyllä tavalla, on hallituksella mahdollisuus

saavuttaa mikä tahansa hinnan ja tuotevalikoiman konfiguraatio.

Veroinstrumenttien allokaation kohdentaminen on siis hyvin mutkatonta. Arvoveroasteen

asettamisella vaikutetaan suoraan tuotevalikoimaan (65) ja yksikköveroasteella saavutetaan

tietty haluttu hintataso (67).  Intuitio on selkeä: yrityksen näkökulmasta katsottuna (64)

yksikköveroasteen muutos vaikuttaa suoraan rajakustannuksiin, ja arvoveroasteen muutos

on vaikuttava tekijä kiinteiden kustannusten muutokseen. Täten näiden instrumenttien

käyttö antaa julkiselle vallalle täydellisen kontrollin säädellä raja- ja kiinteitä kustannuksia.

Rajakustannusten säätely mahdollistaa hinnan asetannan manipuloinnin sekä kiinteillä

kustannuksilla voidaan vaikuttaa suoraan tuotevalikoimaan. (Kay & Keen 1983, 349–352.)

5.3.2 Vertikaalinen tuotedifferointi

Vertikaalisen tuotedifferoinnin tapaukseen perehdytään usein duopolimallin avulla.

Mallissa yritysten endogeenisina strategiamuuttujina ovat hinta ja tuotevalinta. Suurimpina

kysymyksinä tarkastellaan, miten arvoveron käyttö vaikuttaa yritysten tuotelaatuvalintaan

sekä miten hyödykeverotus vaikuttaa endogeeniseen hintavalintaan ja hyvinvointiin.
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Mallissa kaksi markkinayritystä tarjoaa yhtä muunneltua tuotetta, jotka eroavat

merkittävästi toisistaan. Yritykset tekevät laatuvalinnan kasvavien rajakustannusten

ehdoilla, ja sen jälkeen päättävät hinnasta. Kuluttajien oletetaan preferoivan korkeaa laatua,

mutta rajamaksuhalukkuus ei ole identtistä. (Grazzini 2003, 13.) Eksplisiittinen

mallintaminen mahdollistaa keskittymisen kahteen tärkeään seikkaan: ensinnäkin, miten

hyödykeverotus vaikuttaa yritysten tuotevalintaan tasapainossa ja toiseksi yleisemmin,

miten endogeeninen tuotevalinta vaikuttaa hyödykeverotuksen kautta hintaan ja

hyvinvointiin.

Oletetaan markkinatilanne, joilla kaksi yritystä tarjoaa muunnelmaa yhdestä tuotteesta.

Yritykset valitsevat normaalisti laadun ennen hintaa, sillä laatu vaikuttaa lisäävästi

tuotantokustannuksiin. Kuluttajilla on erilaiset laatupreferenssit, joten heidän

rajamaksuhalukkuutensa vaihtelee yksilökohtaisesti. Yksinkertaistuksena mallissa oletetaan

kuitenkin preferenssien olevan kvasilineaariset, jolloin kuluttajien tuloista kokema

rajahyöty on kaikille sama. Tämä oletus mahdollistaa keskittymisen tulonjaollisten

seikkojen sijasta ainoastaan tehokkuustekijöihin. Täten voidaan ymmärtää, että analyysissä

on hyvin vahva epätäydellisen tasapainon näkymä, mutta se on helposti liitettävissä

yleiseen tasapainomalliin.

Vertikaalisen tuotedifferointianalyysin keskeiset tulokset heijastuivat edellä esitetystä

horisontaalisen tuotedifferoinnin monopolitapauksesta (kappale 5.4.1). Arvovero, joka

verottaa molempia tuotemuunnelmia samalla asteella laskee tuotelaatua sekä häiritsee

kuluttajien allokoitumista yritysten kesken. Tapauksessa voidaan myös havaita, ettei suurin

osa tunnetuista täydellisen kilpailun ominaisuuksista ole enää voimassa. Itse asiassa

hyödykeverotus laskee molempien tuotemuunnelmien kuluttajahintaa. Kuluttajahinnan

lasku on suurempaa, kuin sen voisi olettaa olevan johtuessa laadun heikentämisen

pienentämistä tuotantokustannuksista. Lisäksi matalan arvoveron käyttö

könttäsummatyylisesti parantaa aina hyvinvointia. (Cremer & Tisse 1994, 613–614.) Edellä

esitetyn horisontaalisen tuotedifferointimallin tulokset ovat pääosin yleistettävissä myös

vertikaalisen tuotedifferoinnin tapaukseen (Grazzini 2003, 13–14).
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6. Hyödykeverotus käytännössä

Useat Euroopan maat ovat hakeneet jäsenyyttä laajentuvaan Euroopan unioniin. Yksi asia,

johon hakijamaat hyödykeverotuksen puitteissa törmäävät ennen jäsenyyttä, on tupakan

verotus. Hakijamaat valitsevat yksikköverointensiivisen tai arvoverointensiivisen tupakan

hyödykeverojärjestelmän väliltä itselleen sopivamman vaihtoehdon.

Yksikköverojärjestelmä perustuu kiinteään veroasteeseen jokaista 1000 savukkeen erää

kohden, kun taas arvoveropohjainen järjestelmä perustuu kiinteään veroasteeseen

jälleenmyyntihinnasta. Molemmat järjestelmät sisältävät kuitenkin myös toista verotyyppiä

sisältävän täydennysosan. Nykyisistä jäsenmaista osa on tätä tupakkaverotusjärjestelmän

valintaa vastaan ja osa puolesta. Itse asiassa, eriytyvät intressit jäsenvaltioiden kesken ovat

johtaneet suuriinkin eroihin yksikkö- ja arvoveron tasapainon välillä. Monet pohjoisessa

sijaitsevista valtioista haluaisivat yllä pitää yksikköveron roolia, jolla on tuottoja lisääviä

sekä kulutusta vähentäviä vaikutuksia. Yksikköverojärjestelmä antaa myös paremmat

lähtökohdat kansainväliseen kilpailuun. Monet eteläisemmistä jäsenvaltioista taas,

päinvastoin, ovat täysin heidän itse viljelemää halpatupakkaa suojelevan

arvoverojärjestelmän kannattajia.

Hakijamaiden on siis ennen jäsenyyttä valittava, kumpaa tupakkaverojärjestelmää he

tulevat käyttämään. Seuraavassa tutustutaan esimerkin avulla hyödykeverotuksen

toteuttamiseen käytännössä. Tupakan verotus Euroopan unionissa ja sen harmonisointi

antavat hyvän kuvan käytännön vaikutuksista hyödykkeen hintoihin. Ensimmäiseksi

perehdytään Euroopan unionissa käytyyn kiivaaseen väittelyyn tupakan verotuksesta.

Esimerkkitapauksessa tutkitaan, miten tupakkaverotus on Hollannissa vuosikymmenten

mittaan kehittynyt. Tapaus on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että tupakan verotus

on kokenut Hollannissa suuria muutoksia aina 1970-luvulta lähtien. (Cnossen 2001, 7.)

6.1 Keskustelu Euroopan unionin tupakkaverotuksesta

Euroopan unionissa tupakan verotuksen harmonisointia koskeva keskustelu sekä

ratkaisumallien kehittäminen on käynyt kiivaana jo pitkän aikaa. Ensimmäinen askel kohti
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tupakkaverotuksen oikeudenmukaistamista otettiin vuonna 1972, jolloin hyväksyttiin

kolmiportainen yksikkövalmisteveron harmonisointimallin käyttöönotto. Tämä tapahtui

juuri ennen Tanskan, Irlannin ja Iso-Britannian liittymistä unioniin. Kaikilla näillä mailla

oli käytössä tupakan yksikköperusteinen valmisteverojärjestelmä. Kolmiporrasjärjestelmän

mukaan ensimmäisessä vaiheessa yksikköperusteisen valmisteveron osuuden

kokonaisverotuksesta oli oltava 5–75 %. Toisessa vaiheessa 5–55 %, ja kolmannessa 5–35

%. Tarkoituksena oli pienentää yksikköperusteisen valmisteveron osuutta

kokonaisverotuksessa. Toinen vaihe aloitettiin vuonna 1978, mutta kolmatta vaihetta ei

koskaan toteutettu. Sen sijaan toista vaihetta laajennettiin jatkuvasti, ja vuonna 1986

kolmas vaihe asetettiin ohjeelliseksi. Kolmas vaihe oli alun perin suunniteltu toteutettavan

vuoden 1980 alussa. Nykyisinkin ovat edelleen voimassa toisen asteen valmisteveroasteet

5–55 %. Tämä kuvastaa sitä, ettei yksikköperusteisen valmisteveron ryhmittelyssä ole

tapahtunut juurikaan edistystä.

1980-luvun umpikuja kuvasi selvästi kiistaa Euroopan komission ja Euroopan parlamentin

sosiaalivaliokunnan välillä. Komissio halusi vuonna 1982 harmonisoinnin jatkuvan niin,

että lopulta päädyttäisiin 20 % yksikköperusteisen valmisteveron osuuteen

kokonaisverotuksesta tupakkatuotteiden osalta. Sosiaalivaliokunta taas ajoi harmonisoinnin

suuntaamista perustumaan arvoveropohjaisen valmisteveron käyttöönottoon. Kiinteällä

verotaakalla havaittiin suhteellisten veroelementtien tuottavan yhtäläiset verotulot.

Komission ehdotuksessa suositeltiin pyrkimistä noin 56 % arvoveroasteeseen, kun taas

sosiaalivaliokunta ehdotti toimia, joilla toteutuisi 40 % arvoveroaste (huomioiden myös

arvonlisäveron), sekä antaisi yksikkövalmisteveron osuudeksi

kokonaishyödykeverotuksesta 43 %. Savukkeiden verotaakan nostaminen komission

mukaan olisi ollut rationaalista toteuttaa arvoveroasteen kasvulla, kun taas

sosiaalivaliokunta ehdotti yksikkövalmisteveron nostamista. Kiistaa ei saatu ratkaistua.

Aihe tuli uudestaan esille vuonna 1985 Euroopan komission uusien tutkimustulosten

julkaisun yhteydessä. Perustuen jäsenvaltioiden aritmeettisiin keskiarvoihin, komissio

ehdotti yksikkövalmisteveron harmonisointi 19,50 euroon jokaista tuhatta savuketta

kohden, sekä arvoveroasteen asettamista välille 52–54 %. Jälleen sosiaalivaliokunta hylkäsi
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komission ehdotuksen perustelemalla sen vahingoittavan kilpailupolitiikkaa niin, että

joidenkin jäsenvaltioiden olisi pakko nostaa verotasoa. Tämä olisi haitallista köyhille

jäsenvaltioille.

Ottamatta huomioon sosiaalivaliokunnan mielipidettä, komissio ehdotti vuonna 1989

pitkälle aikavälille indeksoitavaa yksikkövalmisteveroa 21,50 euroa tuhatta savuketta

kohden sekä yhdistettyä arvoveron kantoa 54 %. Arvovero piti sisällään arvopohjaisen

valmisteveron sekä arvonlisäveron. Toteutusaikataulun mukaan tammikuussa 1993

veroarvot olisivat olleet 15 euroa ja 45 %. Komission direktiivin hahmotelmasta

keskusteltiin Euroopan talous- ja ministerineuvostossa Luxemburgissa 1991. Kun

tupakointi vapautettiin, päätettiin edelliseen perustuen seuraavista verotuksellisista

kohdista.

• Aikaisemmin hyväksytyn yksikkövalmisteveron )(S  osuuden säilyttäminen

5–55 % kokonaisverotuksesta.

• Yksikkö- ja arvopohjaisista valmisteveroista )(E  koostuvan verotaakan

tulee olla vähintään 57 % jälleenmyyntihinnasta.

• Arvonlisäveron vakiotason tulee olla vähintään 15 %.

Nopeasti kuitenkin selvisi, että uusi arvoveroaste määräys perustuen 57 %

vähimmäisosuuteen jälleenmyyntihinnasta, pakotti korkean valmisteveron jäsenvaltioita

nostamaan valmisteverojaan entisestään. Tästä johtuneiden tuotantokustannusten kasvu

nosti jälleenmyyntihintaa. Tämän vuoksi valmisteveron osuus kokonaisveroista putosi

näissä jäsenvaltioissa alla vaaditun 57 % minimitason. Välttääkseen vastaavanlaiset

tilanteet, komissio ehdotti vuonna 1995 ministerineuvostolle ja parlamentille, että

jäsenvaltiot, joiden valmisteverojen absoluuttinen suuruus ylittää 60,00 euroa tuhatta

savuketta kohden saisivat olla huomioimatta 57 % -säännön sisältävää direktiiviä. Tämä

ehdotus hyväksyttiin.
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Viimeisin luonnos direktiivistä hahmoteltiin vuonna 2001. Luonnoksen tarkoituksena oli

tiukentaa yksikkövalmisteveron vaatimuksia. Ehdotuksen mukaan 57 % -sääntöä tulisi

täydentää vaatimuksella, jolloin kokonaisvalmistevero ei saa olla 70,00 euroa matalampi

tuhatta savuketta kohden. Vaihtoehtoisesti, jäsenvaltio voi valita joko 57 % -säännön tai

vähintään 100 euron valmisteveron. Tutkimuksia vaikutuksista on jatkettu. (Cnossen 2001,

10–11.)

6.2 Tupakkaveron toteutus Hollannissa

Tupakkaverojärjestelmän toimivuutta voidaan seurata perehtymällä Hollannin

tupakkaverotukseen, sillä etenkin 1980-luvulla Hollannissa nähtiin hyvin voimakas muutos

yksikkö- ja arvoverotuksen välillä. 1970-luvulla savukkeista kannettiin ainoastaan 5 %

yksikkövero ja itse käärittyjä savukkeita ei verotettu lainkaan. Yksikkövero nousi vuonna

1980 10 %.iin, sen jälkeen vuonna 1984 25 %.iin ja vuonna 1987 50 %.iin mukaan lukien

myös itse käärittävät savukkeet. Hollannin hallitus valitsi korkeat yksikköveroasteet

vahvistamaan tupakkaverotuksesta saatavia verotuloja ja parantamaan tarkkojen

tulomäärien ennustettavuutta.

Hollannin nykyistä tupakkaverorakennetta kuvataan taulukossa (1). Taulukossa esitetään

erikseen kahden eri savukemerkin, A ja B, jälleenmyyntihinnan koostumus. Verollinen

jälleenmyyntihinta jaetaan osiin, jotta on helpompi havaita eri hyödykeverotyyppinen

käytettävissä olevat osuudet.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuotemerkki A Tuotemerkki B Erotus välillä

1.Verollinen hinta 3,5 2,5 1
2.Verot:
a)Yks.valm.vero 1,25 1,25
b)Arv.valm.vero 0,72 0,51 0,21
c)Arvonlisävero 0,56 0,4 0,16
d)Kok.verotus 2,53 2,16 0,37
3.Veroton hinta 0,97 0,34 0,63

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taulukko 1. Veroerittely Hollannin savukejälleenmyyntihinnasta v.1998 (Cnossen 2001, 8)
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Euroopan unionin lakisääteisen direktiivin 95/59 (direktiivi verorakenteen

oikeudenmukaisuudesta jäsenvaltioiden välillä) mukaan, tupakan verotus Hollannissa

muodostuu kolmesta määritellystä elementtistä.

• Yksikköveropohjainen valmistevero on painotettu kiinteäksi summaksi

50,01 euroa/1000 savuketta, tai 1,25 euroa jokaista 25 savuketta

sisältävää rasiaa kohden.

• Arvoveropohjainen valmistevero kannetaan kiinteällä prosentilla (20,51

%) verollisesta jälleenmyyntihinnasta.

• Arvonlisävero (15.97 %) kannetaan jälleenmyyntihinnasta.

Arvoveropohjainen valmistevero ja arvonlisävero ovat vaikutuksiltaan samanlaiset.

Hollannin arvonlisäverolaissa on pykälä, joka määrää arvonlisäverotuksen vaikka

hyödykkeestä perittäisiinkin jo valmistevero. Sen vuoksi jatkossa arvoveropohjainen

valmisteveron ja arvonlisäveron summaa kutsutaan arvoveroksi. Taulukosta 1 saadaan

esille useita selventäviä lukuja:

• Kokonaisverotaakka jälleenmyyntihinnasta on 72 %, ja verot nostavat

tuotteen hintaa arviolta noin 260 %.

• Yksikköveropohjainen valmistevero kattaa noin 50 % kaikista veroista.

• Yksikköveropohjaisen ja arvoveropohjaisen valmisteveron summa

kattaa noin 57 % verollisesta jälleenmyyntihinnasta.

• Arvonlisäveron kerroinvaikutuksen myötä laadunparantamiseen

käytetystä lisäeurosta jälleenmyyntihinta kasvaa 1.60 euroa.
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Asteiden vaihtelua voidaan kuvata myös termein. Merkitään myyntihintaa termillä ),( p

yksikköveropohjaista valmisteveroa ),(τ  arvoveropohjaisen valmisteveron )( vt  ja

arvonlisäveron )( at  summaa termillä ),(t  kokonaisverotaakkaa ),(T  yksikköveropohjaisen

valmisteveron osuutta kokonaisverotuksesta ),(S  arvoveropohjaisen valmisteveron ja

arvonlisäveron summan osuutta kokonaisverotuksesta )(E  sekä kerroinvaikutusta ).(M

Nyt voidaan kirjoittaa
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Näillä hyödykeverotusasteilla on myös hyvin suuri tehtävä hyödykeverotuksen

harmonisointia koskevassa keskustelussa Euroopan unionin sisällä. (Cnossen 2001, 7–9.)

7. Päätelmät

Julkisen talouden tehtäväkentän laajentuminen on lisännyt julkisia menoja. Kattaakseen

kustannuksensa julkinen talous käyttää varojen keräämiseen verotusta. Verojärjestelmän

suunnittelussa huomioidaan verojärjestelmän tärkeimmät yhteiskunnalliset tavoitteet ja

tehtävät sekä verojen vääristävä vaikutus. Koska verotus vääristää markkinakäyttäytymistä,

pyritään verotuksen toteuttamisella muuttamaan first-best-maailman tehokkuusoletuksia

mahdollisimman vähän. Ihanteellisen markkinatalousmallin tehokkuutta on mahdotonta

saavuttaa käyttämällä vääristävää verotusta, mutta hyvinvointitappion minimoimiseksi on

kehitetty useita erilaisia malleja.

Hyödykeverotus on yksi verotusmuodoista. Hyödykeverotusta käyttämällä verotetaan

hyödykkeiden ja palveluiden valmistusta sekä kulutusta. Hyödykeverotuksessa käytetään

pääosin kahta verotyyppiä, joilla on erilaiset vaikutukset markkinatoimijoiden
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käyttäytymiseen. Hyödykeverotus on muun verotuksen tavoin vääristävää, sillä yksikkö- ja

arvoveron käyttö tuottaa tehokkuustappiota. Ekonomisti Frank Ramsey suunnitteli

hyödykkeiden hintajoustoon pohjautuvan verosäännön, jonka avulla hyödykeverojen

tuottamaa hyvinvointitappiota pyritään minimoimaan.

Täydellisen kilpailun markkinoilla hyödykeverotyyppien vaikutukset ovat samanlaiset.

Tästä johtuen verotyypin valinnalla ei tässä tilanteessa ole merkitystä. Tilanne muuttuu

kuitenkin selvästi siirryttäessä epätäydellisen kilpailun markkinatilanteeseen.

Monopolimarkkinoilla on ainoastaan yksi toimija. Monopoliyritys voi täten tehdä valinnan

tuotantomäärän ja hinnan välillä. Tuntiessaan markkinoiden kysyntäkäyrän, se voi tehdä

valinnan myös hinnan ja tuotantomäärän suhteesta. Monopolitapauksen hyödykeverojen

hyvinvointivaikutuksia analysoitiin siirtymällä hyödykeverojärjestelmästä toiseen, ja

vertailemalla muutoksen vaikutuksia alkuperäiseen tilanteeseen. Monopolimarkkinoilla

siirryttäessä yksikköveropohjaisesta hyödykeverojärjestelmästä arvoverojärjestelmään,

voittoaan maksimoivalle monopoliyritykselle tulee kannustin lisätä tuotantoaan. Insentiivi

johtuu tuottaja- ja kuluttajahinnan välisen verokiilan kaventumisesta, jonka seurauksena

monopoliyritys kykenee kasvattamaan tuottojaan. Tuotantoaan lisäämällä monopoliyritys

saa aikaan kuluttajan ylijäämän, voittojen sekä verotulojen kasvun. Monopolimallissa

arvovero dominoi hyvinvointimielessä yksikköveroa, sillä ilman tuotannon lisäystä

hyödykeverotyypit tuottavat vähintään samat hyvinvointivaikutukset.

Hyödykeverojen Pareto-suhde ei ole monopolimallin kaltainen markkinoilla, joilla toimii

vähintään kaksi tai useampi tuottaja. Hyödykeverotyyppien vaikutuksia vertailtiin Cournot-

Nash oligopolimallin avulla, jonka perustan kehitti jo 1800-luvulla Ranskalaisen

ekonomisti Augustin Cournot. Monopolimallin hyvinvointitulos on yleistettävissä

oligopolitilanteeseen ainoastaan silloin, kun hyödykeveroasteen muutoksen oletetaan

kasvattavan verotuloja suhteessa yhtä paljon molemmilla hyödykeverotyypeillä.

Monopolimallin intuitiota ei muussa merkityksessä ole mahdollista yleistää

oligopolimarkkinoille.
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Arvo- ja yksikköveron välisen Pareto-dominanssin havaittiin pätevän ainoastaan tietyissä

tapauksissa oligopolimarkkinoilla. Arvovero dominoi yksikköveroa hyvinvointimielessä

silloin, kun arvo- ja yksikköveron toteutuksessa käytetään tiettyjä parametriarvoja.

Parametriarvojen käyttö on tilanteena kuitenkin hyvin epärealistinen ja teknisesti

epäsovelias yleistettäväksi päteväksi hyödykeveroratkaisuksi. Huomattavasti käytännön

läheisempi esimerkki Pareto-dominanssin voimassa oloon löydettiin

oligopolimarkkinatilanteesta, jolloin toimijoita markkinoilla on erityisen vähän. Tilannetta

voidaan verrata monopolitapaukseen siinä mielessä, että yritysten määrän vähäisyys lisää

niiden monopolivoimaa. Vaikka yritykset eivät suoranaisesti olekaan monopolitilanteessa,

on niillä enemmän päätösvaltaa verrattuna tilanteeseen, jossa yrityksiä on markkinoilla

paljon. Duopolitilanteessa arvoveron käyttö tuo mukanaan Pareto-parannuksen

yksikköveron käyttöön verrattuna. Arvoveroon siirtymisen havaittiin olevan tehokas

ratkaisu myös siinä tilanteessa, että oligopolimarkkinoilla hyödykeverotusta toteutetaan

korkealla yksikköverolla. Taas yritysmäärän ollessa suuri, eli lähennyttäessä täydellisen

kilpailun tapausta, arvo- ja yksikköveron vaikutukset lähenevät toisiaan. Tällöin

hyödykeverotyyppien välisestä Pareto-dominanssista ei voida enää puhua. Tilanne on

samanlainen käytettäessä hyvin matalia yksikköveroasteita. Päätulokseksi saatiin, että

jokaiselle oligopolitilanteelle on olemassa jokin tietty kriittinen yksikköveroaste. Jos

hyödykeverotuksessa siirryttäisiin käyttämään kriittistä astetta korkeampaa

yksikköveroastetta, olisi mahdollista arvoveroon siirtymisen myötä saada aikaan pareto-

parannus. Voidaankin todeta, että oligopolitilanteessa käytettäessä tiettyä kriittistä

veroastetta korkeampaa yksikköveroa, arvovero dominoi yksikköveroa Pareto-mielessä.

Tuotedifferoinnin tapauksessa käsiteltiin hyödykeverotyyppien vaikutuksia tuotelaatuun

sekä tuotevalikoiman tarjontaa. Tällöin luovuttiin homogeenisen tuotteen oletuksesta, ja

annettiin yrityksille mahdollisuus endogeenisesti valita tuotelaatutasonsa. Arvoverolla

havaittiin olevan laatua laskeva vaikutus (kerroinvaikutus), joten sen käyttö lähinnä lisää

tuotantoa laadun kustannuksella. Tämä edistää halpatuotteiden kysyntää. Yksikköveron

käyttäminen, toisin kuin arvovero, vähentää tuotantoa ja lisää tuottajan halua erottua muista

laadun avulla (tuotekehitysvaikutus). Yksikköveron käyttö parantaa tuotelaatua ja edistää

korkealaatuisten tuotteiden kysyntää.
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Kilpailullisen monopolimallin avulla havaittiin, ettei horisontaalisen tuotedifferoinnin

tilanteessa tuotevalikoiman valinta ole suoraan riippuvainen yksikköverosta.

Yksikköverolla on toki monia epäsuoria vaikutuskanavia. Yksikkövero jättää kuitenkin

horisontaalisen tuote-erilaistamisen tapauksessa laadun muuttumattomaksi. Arvoveron

suora kerroinvaikutus kiinteisiin kustannuksiin taas vähentää tuotevariaatiota, ja täten

tarjottua hyödykevalikoimaa. Tämä on intuitio arvoveron laatua vähentävästä

vaikutuksesta. Kilpailullisen monopolimallin intuitio on yleistettävissä oligopolimalliin

myyntialueiden limittäisyysoletuksen vuoksi. Vaikka tuotedifferoinnin syvyyttä lisätään

vertikaalisuusoletuksella, ovat hyödykeveromuotojen vaikutukset yleistettävissä.

Nyt on kuitenkin huomattava, että vaikka edellä saadut Pareto-tulokset puhuvat tietyissä

tapauksissa arvoveron puolesta, ei käytännössä ole järkevää käyttää ainoastaan yhtä

hyödykeveromuotoa. Arvo- ja yksikköveron vaikutuksia voidaan hyödyntää porrastamalla

hyödykeverotusta tavalla, jossa kohdennetaan toivottavat verovaikutukset käyttämällä

molempia hyödykeverotyyppejä limittäin. Kuten Hollannin tupakkaverotuksen

koostumuksesta havaittiin, voidaan hyödykeveroja käyttää erilaisissa muodoissa.

Valmistusta sekä kulutusta koskevien hyödykeverojen porrastamiselle on mahdollista

ohjata tuottajien ja kuluttajien käyttäytymisestä.

Hyödykeverotuksen implementointi on herättänyt paljon kysymyksiä. Näistä on

huomattavan paljon esillä ollut tupakkaverotuksen harmonisointiprosessi Euroopan

unionissa. Ratkaisumalleja on kehitetty paljon, mutta usein negaatiovaikutukset ovat tulleet

esille vasta verotuksen implementoinnin jälkeen. Yhtäläisen verotuksen löytäminen on

sinänsä hyvin vaativaa, koska jäsenmaat ovat erilaisissa asemissa tupakkateollisuuden

toimijoina. Osa maista toimii kansainvälisillä savukemarkkinoilla myös tuottajan asemassa.

Kuluttajan ja tuottajan välisen hyödykeverotuksen yhtäläistäminen on hankalaa. Mallia

kehitetään edelleen, ja pyrkimys harmonisoidun ja tasa-arvoisen tupakkaverotuksen

löytämiseen Euroopan unionin alueella on edelleen olemassa.
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