
Sosiaaliministeriön Sooiaa11sQn tutki:lustoimiston päällikkö 

G. oden on Suomen Pankin suhdannetutkimuaosastolle lqatinut selvi

tyksen verotuksen vaikutuksestaalinkustann ,sindekain kehitykseen. 

Elinkuatannusindeks111ä pyritään mittaamaan mu.uttwnattoL'lan 

elinstandardin yllä.I'itär.liscn kustannuksia . Elinstandardin ltc.tsota.an 

merkitsevän 0 nn t;ästä tarpeentyydytyksens a . 

Osana täs+ä elinste~dardista ,ovat ne julkiset valmiit hyödykkeet , 

jotka julkinen yhdyskunta ennen , kaikkea turvallisuuden tc..rpeen tyy~ 

dJttämiseks1 aikaansaa . Verot edu.stavat perheiden m.enoissa Jul!\.isten 

vallu1iden hyödykkeid",l1 kustannulcsia . Kun elinkustannusindeksissä ote

taan sodan aikana hUoIllioon varsinaiset kul'tltushyödykkee entisen suu

ruisina. ja, lisäksi otetaan mukaan sodan aikana lisääntyneen turvalli ... 

suustarpeen tyydytta iaeks1 a1kuansaatavat julkiset vc.lmi1t hyödyk ... 

kcet, joita 11sä.verot lndeks1ss·· eduutavc..t , auu.re pina ennen~ i-

tat"'an ilmeisesti laaje pa.9. okonaishyödyke äärää ';0., ura ia t. e -

tyydytyksen kokona~'kustannuksia ' ku1n aik~ise. in. 

Edellä mainitu ta syystä elinkustannusindeksi s d y -

kii kohoamaan ene aän kuin itä kulutusll3'ödykkeide rkkin hirma; 

(v rottonina 11 istuina) kohoavat . On toi aalta otetta a vart~en, että 

mahdolliset subventiot alentavat kulut shyödykkeiden m(.~ltkinah.intoja. 

sodan a.ikana kustennusten julkista o~~ .. !utta astaa asti e Sub rentiot 

vaikutta.vat siten elinkustcnnusindeksiin alentavasti Sal! ll .. ~ la.1m Ii .. 

verot vaikuttavat iihen korottavasti . 

Kunel1nlmstannuaindekaiä sodan aikana käytetään pysyväi te 

, Oosqa, tapahtuneiden ntosten i iaemiseen, joudutu-Jl erityi-

eesti sota-ajan tinan 81 olit1ikassa edellä mainittuihin i '~f11in 

kiinnittämään huomiota. Sodan inflatorisen rahoittani en vtllttä.nic~k-

i on sekä välitöntä että välillistä verotusta. korotettava.~ Ellei näin 

meneteltäisi, ei säännöstelytoilenpitein voitaisi hi t t~6on nouc~ 

jc'rr~ttaa . L1ial11.en ostovoinun paine tulisi liian i . Tänf·· 

primääriaen tosiasian rinnalla on kiinnitettävä huo ':ota Siihen, millä 

ta oin eri verojen ve.ikutu.ettmtuu elinkl~star.nu€.i1ndekai s':., TLst·· syys

tä on hyödyllis .', jos finana.sipoliitt iset, ni~ enomal;~ vero olii ti~e· 

toimenpiteet ov~t ellaicia, e" tä ne eivät kovin huomnttava~ti korota 



,/ 
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iDdeksiä. Esim. liikevaihtovero, jon,ka ulkopuolelle on jätetty tär

k:eimraät elintarvikkeet on tt-tasä. suhteessa kiitollinen verotusTtlUotO . Sen 

finanssipoli1ttinen merkitys on 8uu.ri ~a vaikutus elinkua'trulnusindek ... 

aiin pieni .. 

Toimistopäällikkö lodeenin tutkirluksesta käy selville, että elin

ltustannu,s1nd'eka1. joka nyt on 186, verottomastl laskettuna olisi 179. 

Verot ovat vaikuttanf;3et ,indeksiin kohottavasti 1 pistettä näin laskien. 

Sen huola-Qttavan merkityksen rin~alla • .,nikU näillä korotuksilla on 01- . 

lut sota-ajan finanssipolitiikaasa. on niiden vaikutus indeksin kohoa

miseen suhteellisen vähäinen. Niistä seikoista. joista mainittu vaiku

tus on syntynyt, antaa toimistopäällikkö Modeenin tutkimus pää iir

te1ttä1sen selvityksen. 

Helsingissä, kesäkuun 17 pnä 1943 . 

Suomen Pa.nkin Suhdannetutkimus
osasto 

Matti Leppo 


