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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työssä tutkitaan empiirisesti tuloneutraalin vihreän veroreformin ja kaksoishyötyhypoteesin edellytyksiä Suomessa. Tutkimuksissa sovelletaan
Koskelan, Schöbin ja Sinnin artikkelissa "Green Tax Reform and Competitiveness" (1999) esitettyä mallia. Mallissa oletetaan avoimen talouden
tilanne, jossa vientihyödykkeiden tuotannossa käytetään ulkomailta tuotua saastuttavaa energiaa ja kotimaista työtä. Lisäksi mallissa vallitsee
tasapainotilanteessa liian korkeasta ja kiinteästä palkkatasosta johtuva ei-vapaaehtoinen työttömyys.
Mallissa tutkitaan tuloneutraalia veroreformia, jossa työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja (sova-maksuja) korvataan energiaveroilla.
Kaksoishyötyhypoteesi perustuu siihen, että tuotannossa energiaa korvataan työllä ja että työn tarjonnasta ei ole puutetta. Mallin tulokset
osoittavat, että tuplapotti (double dividend) saavutetaan yhtäältä parantuneen ympäristön laadun ja toisaalta korkeamman työllisyyden kautta,
kun alkutilanteessa sova-maksuaste on energiaveroastetta suurempi. Tulokset pätevät vain tilanteessa, jossa panosten välinen substituutiojousto
on korkea eli vaihdettavuus panosten välillä hyvä. Myös vastakkaisessa tilanteessa vihreän veroreformin positiiviset työllisyysvaikutukset ovat
mahdollisia mutta tilanne vaatii yksityiskohtaisempaa tarkastelua.
Empiirinen analyysi on suoritettu vertaamalla 16 eri toimialan sova-maksuja ja energiaveroasteita. Analyysin suorittamiseen tarvittavat
toimialoittaiset tiedot sova-maksuista on laskettu kansantalouden tilinpidon tuotanto ja tulonmuodostus osasta, josta löytyvät toimialoilla
maksetut palkat ja sova-maksut. Energiaveroasteet on laskettu kauppa- ja teollisuusministeriön Tilastokeskukselta tilaaman vuoden 1995
energian panos-tuotos-aineiston perusteella. Aineisto on viimeisin saatavilla oleva ja sitä on sovellettu nykyiseen energiaverojärjestelmään.
Tulokset osoittavat, että sova-maksuasteet ovat kaikilla toimialoilla, lukuun ottamatta toimialaa "kuljetus, varastointi ja tietoliikenne",
huomattavasti suuremmat kuin energiaveroasteet. Tällöin tutkimuksessa johdettujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että siirtämällä
verotuksen painopistettä työstä energiaan voitaisiin Suomessa saavuttaa tuplapotti yritysten parantuneen kilpailukyvyn ja tämän suosiollisten
työllisyysvaikutusten sekä parantuneen ympäristön laadun kautta.
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